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2009 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/2009 2009.02.02 2008 ව
ෂෙ ��� කරන ලද රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ නාමාව ය 
 

2. 02/2009 2009.02.06 ජා#ක වෘ�%ය &'&ක( (NVQ) ම.ට( බඳවා ගැ4ෙ( ප�පා5වලට 
ඇ7ළ� 9:ම 
 

3. 03/2009 2009.01.12 2009 ව
ෂෙ ජා#ක <නය  
 

4. 04/2009 2009.02.26 බරවාහන �ය'? බලපත අB� 9:ෙ( ගාස්7 
 

5. 05/2009 2009.02.24 “දැයට 9?ළ - රට <නන ෙහට <නට” ජා#ක සංව
ධන පද
ශනයට 
සහභාN වන �ලධා:O සඳහා යැP( Qමනා ෙගRම 
 

6. 07/2009 2009.03.24 වෘ�%ය සT#යක ෙහෝ වෘ�%ය සT# ස(ෙ(ලනයක ෙහෝ වා
Vක 
මහා සභා Wස්Rමට සහභාX වන සාමාYකZOට ඊට සහභාX Rම සඳහා 
'(�ය ගමO බලපත ෙව\වට ] ලංකා ගමනාගමන ම^ඩලෙ 
බස්රථවල ගමO 9:ම ෙව\ෙවO aයදම ප#b
ණය 9:ම 
 

7. 08/2009 2009.04.28 කා
යාල ෙසේවක ෙසේවෙ I පO#ෙ �ලධා:Oට �ල ඇf( ලබාQම 
 

8. 09/2009 2009.04.16 පැTgම හා hටRම සනාථ 9:ම සඳහා ඇi  සල�j යOත භාaතා 
9:ම 
 

9. 10/2009 2009.04.23 ] lmධ ව
ෂ 2553 ෙවසn උ�සවය සැම:ම 
 

10. 11/2009 2009.05.04 බ' ෙකොOෙmq ආයතන සංගහෙ - XIX වැ� ප�uෙvදය 
 

11. 12/2009 2009.05.14 2008 ෙනොවැ(බ
 මස ඇ# w අxක ව
ෂාව හා &y &ළං ත��වය මත 
aපතට ප� යාපනය <ස්znකෙ රජෙ �ලධා:Oට aෙශේෂ 
අ�#කාර( {දලn ලබා Qම 
 

12. 13/2009 2009.05.18 උ7? පළාත තස්තවාQ ගහණෙයO {දවා ගැ4ම 
 

13. 14/2009 2009.08.14 2009 රමලාO (රමසාO) මාසෙ Q aෙශේෂ �වා| ලබා Qම 
 

14. 15/2009 2009.08.26 ආ^|කම ව�වස්ථාව සහ qංහල, ෙදමළ, ඉං�q භාaතය ස(බOධ 
axaධාන  
 

15. 16/2009 2009.10.07 රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙmශ කට�7 අමාත�ංශය ප�පාලනය කර\ 
ලබන Qප ව�ා�ත ෙසේවාවOෙ� කා
යnෂමතා කඩඉ( aභාග හා 
ෙදවන භාෂා ප:nෂණ ] ලංකා සංව
ධන ප�පාලන ආයතනය මiO 
පැවැ�Rම  
 

16. 17/2009 2009.10.09 ෙසෞඛ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවයට අOත
ගහණය 9:ම 
 

17. 18/2009 2009.11.25 රාජ� භාෂා ප#ප�#ය �යා�මක 9:ම සඳහා වග�( පැව:ම 
 

18. 19/2009 2009.12.08 ] ලංකා රජෙ �ස්තකාලයාxප# ෙසේවා ව�වස්ථා සංගහය �යා�මක 
9:ම 
 

19. 20/2009 2009.11.25 රාජ� හා පළා� රාජ� ෙසේවෙ තාවකා ක, අ�ය(, ආෙmශක, 
ෙකොOතා� සහ සහන පදනම මත බඳවා ග� පාථTක ෙශේ�ෙ 
ෙසේවකයO ස්�ර 9:ම 
 



2 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

20. 21/2009 2009.12.11 රජෙ ෙසේවකයOට සහ රජෙ aශාTකයOට ෙගව\ ලබන �වන 
aයද( Qමනාව වැ� 9:ම  
 

21. 22/2009 2009.12.17 රජෙ �ලධා:Oට aෙශේෂ අ�#කාර( 
 

22. 23/2009 2009.12.22 62 වන �දහස් සම? උෙළල 2010 
 

23. 24/2009 2009.12.23 “ෙසෞභාග�ෙ දශකයට hය නඟ{” වැඩසටහන - 2010 
 

24. 25/2009 2009.12.30 2009 ව
ෂෙ ��� කරන ලද රාජ� ප�පාලන චකෙ�ඛ නාමාව ය 
 

25. 22/99 
(XII) 

2009.02.06 රජෙ �ලධා:O/අxකරණ �ලධා:O/රාජ� සංසථ්ා ව�වස්ථාhත 
ම^ඩල �ලධා:O සඳහා �ල පවාහන පහ&ක( 

 

26. 13/2001 
(VI) 

2009.01.30 2001 අංක 2 දරන වැOද� අන�ද? aශාම වැ�� (සංෙශෝධන) පනත - 
රජෙ �ලධා:O මනාපය පළ 9:ම 
 

27. 09/2007 
(VI) 

2009.03.09 aශාTක රජෙ �ලධා:O නැවත ෙසේවෙ ෙයදRම 
 
 

28. 09/2007 
(VII) 

2009.06.19 aශාTක රජෙ �ලධා:O නැවත ෙසේවෙ ෙයදRම 
 
 

29. 10/2007(I) 2009.03.05 �ල �වාස පහ&ක( ලබා Q ෙනොමැ# ග? අමාත�ව?O සහ 
�ෙයෝජ� අමාත�ව?Oට �� පදනම මත �වාස ලබා Qම 
 

30. 15/2007(I) 2009.11.18 රජෙ ෙසේවකZO සඳහා බැං� මiO ෙmපල හා වාහන ණය ලබා Qම 
 

31. 13/2008(II) 2009.03.24 �ලවාහන සඳහා ඉOධන සැප�ම සහ එම වාහන �ය'රO සඳහා 
අ#කාල හා සං�nත Qමනා ෙගRම 
 

32. 13/2008 
(III) 

2009.10.21 �ලවාහන සඳහා ඉOධන සැප�ම සහ එම වාහන �ය'රO සඳහා 
අ#කාල හා සං�nත Qමනා ෙගRම 
 

33. 09/2009(I) 2009.06.17 පැTgම හා hටRම සනාථ 9:ම සඳහා ඇi  සල�j යOතය භාaතා 
9:ම 
 

34. 13 (1)/2009 2009.05.19 සමස්ථ <වZනම තස්තවාදෙයO {දවා ගැ4ම  

35. රා.ප.ච.  h 
01/2009 

2009.01.02 9 ෙනොu� රණජයට ජා#ෙ පණාම  
 
 

36. රා.ප.ච.  h 
2/2009 

2009.04.07 එn භාෂාවකට වැ� භාෂා ගණනක පRණතාවය ඇ# රාජ� 
�ලධා:Oට <� Qමනා ෙගRම 
 

37. රා.ප.ච.  h 
03/2009 

2009.07.28 ] ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙය� තන7? �ර�පා| hරRම  
 
 

38. රා.ප.ච.  h 
04/2009 

2009.12.28 භාෂා ප�ව
තනය, භාෂණ ප�ව
තනය හා ය7?  යනය 9:ම 
ෙව\ෙවO ගාස්7 සංෙශෝධනය 9:ම 
 

 


