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2010 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ �නය කාරණය 

1.  01/2010 2010.01.15 හ	
 මරණ ප��ෂකව��ට කර� ලබන ෙග�� 
 

2. 
 

02/2010 2010.02.16 “දැයට $�ළ - රට 	නන ෙහට 	නට” ජා*ක සංව-ධන පද-ශනයට 
සහභා 2වන 3ලධා�� සඳහා යැ5� 6මනා ෙග�ම 
 

3. 03/2010 2010.04.21 9 ලංකා රජෙ: ;ස්තකාලයා>ප* ෙසේවා ව@වස්ථාව අ�ව 
;ස්තකාලයා>ප* ෙසේවෙ: II ප�*යට/ I ප�*යට හා Dෙශේෂ 
ප�*යට Dභාගය� ෙනොපවFවා උසස් $�ම 
 

4.  04/2010 2010.04.12 ආයතන සංගහෙ: XII පKLෙMදෙ: 36:1:3 වග�*ය සංෙශෝධනය 
$�ම 
 

5. 05/2010 2010.04.07 රජෙ: QදණාලSය TUක� ෙසේවය රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ�ත-ගහණය $�ම 
 

6. 06/2010 2010.05.06 9 VWධ ව-ෂ 2554 ෙවස� උFසවය සැම�ම 
 

7. 07/2010 2010.06.22 ප��ෂණ D3ශ්චය සභා පF $�ෙ� 6 අවශ@ YZYක� සංෙශෝධනය 
$�ම - ආයතන සංගහෙ: II කා[ඩෙ: XLVIII පKLෙMදය 
 

8. 08/2010 2010.05.24 රාජ@ Dයද� කළමනාකරණය 
 

9. 09/2010 2010.06.07 	වaන ඇcළත රාජකාK ගම� - XIV වැ3 පKLෙMදය - ආයතන 
සංගහය 
 

10. 10/2010 2010.08.20 2010 මැa මස ඇ* d අ>ක ව-ෂාව හා YeYළං තFවය මත Dපතට 
පF රජෙ: 3ලධා��ට Dෙශේෂ අF*කාර� Qදල� ලබා 6ම 
 

11. 11/2010 2010.06.30 ජල ගැf�, ගංවcර, Ye Yළං හා නාය යෑ�  ෙහේc ෙකොටෙගන ෙසේවයට 
ෙනොපැij රජෙ: 3ලධා�� සඳහා Dෙශේෂ 3වාk ලබා 6ම - 2010 
මැa 
 

12. 13/2010 2010.08.04 2010 රමලා� (රමසා�) සමෙ: 6 Dෙශේෂ 3වාk ලබා 6ම 
 

13. 14/2010 2010.08.31 රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ: අ> ප�*ෙ: 3ලධා��ෙn 
වා-oක ස්ථානමා� �� - 2011 
 

14. 15/2010 2010.09.27 p	ත 3ලධාKෙයqට ඔsෙn Dනය ප��ෂණයට සහභා2 �ම සඳහා 
Dෙශේෂ 3වාk ලබා6ම 
 

15. 16/2010 2010.09.30 1999 සහ 2005 t$යා ලබා6ෙ� වැඩUeෙවළ යටෙF බඳවා ග�නා 
ලද උපා>ධා��ෙn ආයත3ක හා ෙසේවා ගැටu Dසvම 
 

16. 17/2010  2010.09.23 ෙසේවක අ-ථසාධක අරQදෙw TUකාර ෙසේවය (ක�ක� 
ෙදපා-තෙ��cෙx TUකාර ෙසේවය) රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ�ත-ගහණය $�ම  
 

17. 18/2010 2010.09.30 qසලතා මත උසස් $�ම මy� රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවෙ: අ> ප�*යට පF $�ම - 2010 
 

18. 19/2010 2010.09.30 පෙයෝජනයට ෙනොගF 3වාk අගය $�ම ce� රජෙ:  3ලධා��ෙn 
කා-ය�ෂමතාව ඉහළ නැං�ම 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

19. 20/2010 2010.11.22 ආයතන සංගහෙ: XXIV වන පKLෙMදයට සංෙශෝධන 
 

20. 21/2010 2010.12.03 ජා*ක ආර�ෂක 	නය සැම�ම 
 

21. 22/2010 2010.12.16 රජෙ: 3ලධා��ට D ෙශේෂ අF*කාර� 
 

22. 23/2010 2010.12.22 63 වන 3දහස් සම� උෙළල - 2011 
 

23. 24/2010 2010.12.29 3වාk ගම� - ආයතන සංගහය - XVI පKLෙMදය 
 

24. 25/2010 2010.12.28 “ෙමF 
*� ජනතා  ෙසේවෙ: 3රත ෙවQ” - 2011 
 

25. 26/2010 2010.12.31 රාජ@ ආයතන, සංස්ථා හා ව@වස්ථාUත ම[ඩලවල තාවකාTක, 
අ3ය�, ආෙWශක, ෙකො�තාF සහ සහන පදනම මත බඳවාගF 
ෙසේවකa� ස්|ර $�ම 
 

26. 27/2010 2010.12.27 ග� කැ}න~ අමාත@ව�� හා 3ෙයෝජ@ අමාත@ව�� සඳහා ෙව� 
කරන ලද රජෙ: බංගලා 3වාසවල 
යu නඩFc කට�c අදාළ 
අමාත@ාංශ ෙවත පවරා 6ම 
 

27. 28/2010 2010.12.31 2011 අයවැය ෙයෝජනා අ�ව රාජ@ ෙසේවෙ: වැ�� හා 6මනා 
සංෙශෝධනය $�ම 
 

28. 29/2010 2010.12.31 2010 ව-ෂෙ: 3qF කරන ලද රාජ@ පKපාලන චකෙwඛ නාමාවTය 
 

29. 59/89 (III) 2010.11.02 තස්තවා6/ කඩාක�පwකා� �යා ෙහේcෙව� රාජ@ 3ලධරෙයqට/ 
සංස්ථා ෙසේවකෙයqට/ ස�පකාර ෙසේවකෙයqට සහ අ>කරණ හා 
පා-Tෙ��c කට�c අමාත@ාංශෙ: Tයාප	ං� කර ඇ* පා-Tෙ��c 
ම��වරෙයqෙn කා-ය ම[ඩලෙ: සාමා�කෙයqට 
Zකර ඇ* 
cවාල/මරණ සඳහා ව�	 ආ	ය ෙග�ම 
 

30.  46/90 (III) 2010.01.15 බඳවා ගැ�ෙ� පKපා�වලට ඇcළF කළ�c ෙවනF අධ@ාප3ක 
YZYක� 
 

31.  22/99 
(XIII) 

2010.01.28 රජෙ: 3ලධා��/අ>කරණ 3ලධා��/රාජ@ සංසථ්ා/ ව@වස්ථාUත 
ම[ඩල 3ලධා�� සඳහා 3ල පවාහන පහYක� 
 

32.  22/99 
(XIV) 

2010.04.21 රජෙ: 3ලධා��/ අ>කරණ 3ලධා��/ රාජ@ සංසථ්ා/ ව@වසථ්ාUත 
ම[ඩල 3ලධා�� සඳහා 3ල පවාහන පහYක� 
 

33. 22/99 
(XV) 

2010.07.07 රජෙ: 3ලධා��/ අ>කරණ 3ලධා��/ රාජ@ සංසථ්ා/ ව@වසථ්ාUත 
ම[ඩල 3ලධා�� සඳහා 3ල පවාහන පහYක� 
 

34. 22/99 
(XVI) 

2010.07.23 රජෙ: 3ලධා��/ අ>කරණ 3ලධා��/ රාජ@ සංසථ්ා/ ව@වසථ්ාUත 
ම[ඩල 3ලධා�� සඳහා 3ල පවාහන පහYක� 
 

35.  13/2001 
(VII) 

2010.02.01 2001 අංක 2 දරන වැ�ද� ;�ෂ අනFද� Dශාම වැ�� (සංෙශෝධන) 
පනත - රජෙ: 3ලධාK3ය� මනාපය පළ $�ම 
 

36. 31/2001 
(VI)-2010 

2010.10.08 ආයතන සංගහෙ: II කා[ඩෙ: XLVIII පKLෙMදෙ: 19:5 උප 
වග�*ය ය ටෙF d Dනය ප��ෂණ 3ලධා� නාම ෙwඛනය 
 

37. 12/2003(I) 2010.10.20 භාෂා පKව-තනය හා භාෂණ පKව-තනය ෙව�ෙව� ගාස්c 
සංෙශෝධනය $�ම 
 



3 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ �නය කාරණය 

38. 10/2004(I) 2010.07.06 රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය �යාFමක $�ම 
 

39. 08/2005 
(VI) 

2010.12.04 ආයතන සංගහෙ: XXIV වන පKLෙMදෙ: 11 වන වග�*ය 
සංෙශෝධනය $�ම - ෙWපළ ණය 
 

40.  06/2006 
(VIII) 

2010.01.05 2006 අයවැය ෙයෝජනා අ�ව රාජ@ ෙසේවෙ: වැ�� ප*ව�හගත $�ම 
 
 

41. 09/2007 
(VIII) 

2010.10.13 Dශාiක රජෙ: 3ලධා�� නැවත ෙසේවෙ: ෙයද�ම 
 
 

42. 17/2009(I) 2010.12.08 ෙසෞඛ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අ�ත-ගහණය $�ම 
 

43. 21/2009 (I) 2010.01.06 රජෙ: ෙසේවකa�ට හා රජෙ: Dශාiකa�ට ෙගව� ලබන �වන 
Dයද� 6මනාව වැ� $�ම 
 

44.  23/2009 (I) 2010.01.12 62 වන 3දහස් සම� උෙළල - 2010  
 

45. 03/2010(I) 2010.07.26 9 ලංකා රජෙ: ;ස්තකාලයා>ප* ෙසේවා ව@වස්ථාව අ�ව 
;ස්තකාලයා>ප* ෙසේවෙ: II ප�*යට/ I ප�*යට හා Dෙශේෂ 
ප�*යට Dභාගය� ෙනොපවFවා උසස් $�ම 
 

46. රා.ප.ච. TU 
01/2010 

2010.07.19 ෙඩං� වසංගතය ම-දනය $�ම 
 
 

47. රා.ප.ච. TU 
02/2010 

2010.09.08 ෙලෝෙහෝ- ආ-යා ණය Qදෙw වාKක අය $�ම 
 
 

48. රා.ප.ච. TU 
03/2010  

2010.09.01 ආ[kකම ව@වස්ථාව සහ 
ංහල/ෙදමළ/ඉං�
 භාෂා භාDතය Ueබඳ 
D>Dධාන 
 

49. රා.ප.ච. TU 
04/2010 

2010.11.15 අ*ග� ජනා>ප*cමාෙn ෙදවැ3 පදD පා�*ෙය� පY රාජකා� 
ආර�භ $�ම 
 

 


