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2011 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

01.  01/2011 2011.01.06 63 වන �දහස් සම� උෙළල - 2011 
 

02.  02/2011 2011.01.18 ජල ගැ��, ගංව�ර හා නායයෑ� ෙහේ� ෙකොට ෙගන ෙසේවයට 
ෙනොපැ)* රජෙ+ �ලධා-. සඳහා 0ෙශේෂ �වා3 ලබා5ම - 2011 
ජනවා6 
 

03.  03/2011 2011.01.21 2011 ජනවා6 මස ඇ8 9 ජලගැ��, ගංව�ර හා නායයෑ� ත;;වය 
මත 0පතට ප; රජෙ+ �ලධා-.ට 0ෙශේෂ අ;8කාර� =දල> ලබා5ම 
 

04.  04/2011 2011.02.15 A ලංකා ෙතොර�� හා ස.�ෙBදන තා>ෂණ ෙසේවයට අ.තDගහණය 
F-ම 
 

05.  05/2011 2011.02.08 ජලගැ��, ගංව�ර හා නායයෑ� �සා Gඩාවට ප; ජනතාවට සහන 
සැලIම - රජෙ+ �ලධා-.ෙJ �වා3 
 

06.  06/2011 2011.02.28 ගෘහස්ත ආDMක ඒකක දශල>ෂය> සථ්ාPත F-ෙ� වැඩසටහන - 
Q0නැRම 
 

07.  07/2011 2011.03.23 2600 A ස�TUධ;ව ජය.8ය - රජෙ+ කාDයාල ඉQ6Pට බැනD/ 
පදDශන Xව� ෙය5ම 
 

08.  08/2011 2011.05.09 A TUධ වDෂ 2555 ෙවස> උ;සවය සැම-ම 
 

09.  09/2011 2011.05.10 0ෙUශය.Z A ලංකා [ත ම\ඩලවල ෙසේවය F-ම සඳහා A ලංකා 
ප6පාලන ෙසේවෙ+ �ලධා-. U0]යන පදනම මත =දා හැ-ම 
 

10.  10/2011 2011.05.26 “දැයට F�ළ” ජා8ක සංවDධන පදDශනයට සහභාa 9 �ලධා-. 
සඳහා 5මනා ෙගbම 
 

11.  11/2011 2011.11.03 2003 අංක 35, 2009 අංක 05 හා 2009 අංක 06 දරන පන;වල 
0c0ධාන ද අඩංd වන ප6Q 1988 අංක 39 දරන ආෙUශකය.ට 
Xරවැeභාවය පදානය F-ෙ� පනතට අfව �g; කරන ලද අංක 
33/89 දරන රාජh ප6පාලන චකෙkඛය සංෙශෝධනය F-ම 
 

12.  12/2011 2011.06.28 0ශාම වැop වhවස්ථා සංගහෙ+ 2:12 හා 2:15 වග.8 යටෙ; 0ශාම 
ග.වf ලැr රාජh �ලධා-./ �ලධා6�ය.ෙJ 0ශාම වැop ෙගbම 
ස�බ.ධෙය. අfමැ8ය ලබා ගැsමට අදාළව රාජh ප6පාලන හා 
ස්වෙUශ කටt� ෙkක� ෙවත ඉQ6ප; කළ t� uP ෙkඛන  
 

13.  13/2011 2011.07.12 2011 රමලා. (රමසා.) සමෙ+ 5 0ෙශේෂ �වා3 ලබා5ම 
 

14.  14/2011 2011.08.22 �ල ඇx� සඳහා මැy� guය 
 

15.  16/2011 2011.09.08 A ලංකා ප6පාලන ෙසේවෙ+ �ලධරය.ෙJ වාDzක ස්ථාන මා� 
ප{පා{ය 
 

16.  17/2011 2011.09.15 ගාkල හා ඉx�ව |�6ය මාDග නbකරණය F-ම �සා 
|ෂ්කරතාවය.ට ප;වන රජෙ+ �ලධා-.ට සහන සැලIම 
 

17.  18/2011 2011.10.17 ජා8ක ෙකො}ය �වැරQ භා0තය 
 

18.  19/2011 2011.11.16 බඳවා ගැsෙ� ප6පා{වල අධhාපන ~|~කම 0ශ්ව0දhාලවල 
උපාcය> ෙසේ සැලෙකන තන��වලට බඳවා ගැsෙ� වයස් Iමාව 
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අංකය 

��� කළ 
�නය 
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19.  20/2011 2011.10.25 0නය ප->ෂණ සඳහා අවශh ඡායාසථ් Pටප; ලබා 5ෙ� 5 අය කළ 
t� ගාස්�  
 

20.  21/2011 2011.10.25 eය�ම රාජh ෙසේවාව. සඳහා ස්ථාන මා� ප6පා{ සකස් F-ම 
 

21.  22/2011 2011.11.17 ආයතන සංගහෙ+ XIX ප6�ෙ�දෙ+ 5 වග.8ය සංෙශෝධනය F-ම - 
�වාස g� 
 

22.  23/2011 2011.10.02 “දැයට ෙසවන” ජා8ක �> ෙරෝපණ වැඩසටහන - 2011 ෙනොවැ�බD 
මස 15 Qන  
 

23.  24/2011 2011.11.16 රාජh ෙසේවෙ+ Xරpපා3 Pරbමට අදාල ගැට� 
 

24.  25/2011 2011.11.16 රාජh ෙසේවෙ+ ෙසේවා වhවස්ථා, බඳවා ගැsෙ� ප6පා{ සහ උසස්b� 
ප6පා{ සංෙශෝධනය F-ම 
 

25.  27/2011 2011.12.12 රජෙ+ �ලධා-.ට 0ෙශේෂ අ;8කාර� 
 

26.  28/2011 2011.12.12 2012 අයවැය ෙයෝජනා අfව A ලංකා ඉං�ෙ.� ෙසේවයට ෙයෝ�ත 
5මනා 
 

27.  29/2011 2011.12.21 ආයතන සංගහෙ+ II  වැ� කා\ඩෙ+ XLVIII ප6�ෙ�දෙ+ 24:3 උප 
වග.8ය යටෙ; �Qත �ලධා6යා 0cම; 0නය ප->ෂණෙ+ 5 
වරදක� වන අවස්ථාෙB ද3ව� පැනbම  
 

28.  30/2011 2011.12.23 64 වන �දහස් සම� උෙළල - 2012  
 

29.  31/2011 2011.12.12 2012 අයවැය ෙයෝජනා අfව රාජh ෙසේවෙ+ 5මනා සංෙශෝධනය F-ම 
 

30.  32/2011 2011.12.20 2011 වDෂ අවසාන a�� Pයbෙ� රාජකා6 කටt� සඳහා �වා3 Qන 
වැop ෙගbම 
 

31.  33/2011 2011.12.23 “ආeයාෙB ආශ්චDයම; ෙUශය ෙගොඩනඟ=” වැඩසටහන - 2012 
 

32.  34/2011 2011.12.30 64 වන �දහස් සම� උෙළල - 2012 
 

33.  35/2011 2011.12.30 2011 වDෂෙ+ �g; කරන ලද රාජh ප6පාලන චකෙkඛ නාමාවuය 
 

34.  46/90(IV) 2011.10.13 බඳවා ගැsෙ� ප6පා{වලට ඇ�ළ; කළ t� ෙවන; අධhාපන 
~|~ක� 
 

35.  22/93(V) 2011.07.29 රාජකා6ෙ+ ෙය5 e{ය 5 �වාල ලබන රාජh �ලධා-.ට ව.Q ෙගbම 
 

36.  22/99 
(XVII) 

2011.01.31 රජෙ+ �ලධා-./අcකරණ �ලධා-./රාජh සංස්ථා/වhවස්ථාPත 
ම\ඩල �ලධා-. සඳහා �ල පවාහන පහ~ක� 
 

37.  22/99 
(XVIII) 

2011.06.28 රජෙ+ �ලධා-./ අcකරණ �ලධා-./ රාජh සංසථ්ා/ වhවසථ්ාPත 
ම\ඩල �ලධා-. සඳහා �ල පවාහන පහ~ක� 
 

38.  22/99(XIX) 2011.09.05 රජෙ+ �ලධා-./අcකරණ �ලධා-./රාජh සංස්ථා/වhවස්ථාPත 
ම\ඩල �ලධා-. සඳහා �ල පවාහන පහ~ක� 
 

39.  22/99(XX) 2011.10.12 රජෙ+ �ලධා-./අcකරණ �ලධා-./රාජh සංස්ථා/වhවස්ථාPත 
ම\ඩල �ලධා-. සඳහා �ල පවාහන පහ~ක� 
 

40.  12/2000 
(III) 

2011.07.22 පාෙයෝaක Xy�ව සඳහා අභhාසලා�. රාජh ආයතනවලට අft>ත 
F-ම 
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41.  12/2003(II) 2011.08.05 භාෂා ප6වDතනය හා භාෂණ ප6වDතනය ෙවfෙව. ගාස්� 
සංෙශෝධනය F-ම  
 

42.  8/2005 
(VIII) 

2011.06.29 ආයතන සංගහෙ+ XXIV ප6�ෙ�දෙ+ 11 වග.8ය සංෙශෝධනය 
F-ම - ෙUපළ ණය 
 

43.  19/2005(I) 2011.11.22 0නයාf�ල ප->ෂණ සඳහා ෙගb� 
 

44.  06/2006 
(IX) 

2011.08.03 2006 අයවැය ෙයෝජනා අfව රාජh  ෙසේවෙ+ වැop ප8ව�හගත F-ම/ 
උප6මෙ+ �� e�ම 
 

45.  07/2007(II) 2011.07.13 රාජh භාෂා ප8ප;8ය �යා;මක F-ම 
 

46.  07/2008(I) 2011.05.26 A ලංකා තා>ෂණ ෙසේවෙ+ 0ෙශේෂ ප.8ෙ+ වැop 0ෂමතා ඉව; 
F-ම 
 

47.  07/2008(II) 2011.10.31 A ලංකා තා>ෂණ ෙසේවෙ+ 0ෙශේෂ ප.8ෙ+ වැop 0ෂමතා ඉව; 
F-ම 
 

48.  13/2008 
(IV) 

2011.02.09 �ල වාහන සඳහා ඉ.ධන සැප�ම සහ එම වාහන 6ය|ර. සඳහා 
අ8කාල හා සංt>ත 5මනා ෙගbම 
 

49.  16/2010(I) 2011.07.13 1999 හා 2005 �Fයා ලබා5ෙ� වැඩ P�ෙවළ යටෙ; බඳවා ග.නා 
ලද උපාcධා-.ෙJ ආයත�ක හා ෙසේවා ගැට� 0ස5ම 
 

50.  28/2010(I) 2011.08.08 2011 අයවැය ෙයෝජනා අfව රාජh ෙසේවෙ+ වැop හා 5මනා 
සංෙශෝධනය F-ම 
 

51.  03/2011(I) 2011.03.03 2011 ජනවා6 මස ඇ89 ජලගැ��, ගංව�ර හා නායයෑ� ත;;වය 
මත 0පතට ප; රජෙ+ �ලධා-.ට 0ෙශේෂ අ;8කාර� =දල> ලබා5ම 
 

52.  16/2011(I) 2011.09.16 A ලංකා ප6පාලන ෙසේවෙ+ �ලධරය.ෙJ වාDzක ස්ථාන මා� 
ප{පා{ය 
 

53.  16/2011(II) 2011.10.10 A ලංකා ප6පාලන ෙසේවෙ+ �ලධරය.ෙJ වාDzක ස්ථාන මා� 
ප{පා{ය 
 

54.  17/2011(I) 2011.10.13 ගාkල හා ඉx�ව |�6ය මාDග නbකරණය F-ම �සා 
|ෂ්කරතාවය.ට ප;වන රජෙ+ �ලධා-.ට සහන සැලIම 
 

55.  31/2011 
(VII)-2011 

2011.10.12 ආයතන සංගහෙ+ II කා\ඩෙ+ XLVIII ප6�ෙ�දෙ+ 19:5 උප 
වග.8ය යටෙ; 9 0නය ප->ෂණ �ලධා- නාම ෙkඛනය 
 

56.  රා.ප.ච. uP 
01/2011 

2011.10.12 රාජh ප6පාලන චකෙkඛ අංක : 29/98 හා 03/2007 යටෙ; භාෂා 
පbණතා Q6 5මනා ලබාග.නා �ලධා-.ෙJ භාෂා හැFයාව රාජකා6 
කටt� සඳහා අදාළ කර ගැsම 
 

57.  රා.ප.ච. uP 
01/2011(I) 

2011.12.21 රාජh ප6පාලන චකෙkඛ අංක : 29/98 හා 03/2007 යටෙ; භාෂා 
පbණතා Q6 5මනා ලබාග.නා �ලධා-.ෙJ භාෂා හැFයාව රාජකා6 
කටt� සඳහා අදාළ කර ගැsම 
 

58.  06/2004(I) 2011.12.30 ආයතන සංගහෙ+ XLVIII වැ� ප6�ෙ�දය සංෙශෝධනය F-ම 
 

 


