2010
නිකුත් කළ දිනය

1.

චකෙල්ඛ
අංකය
01/2010

කාරණය

2010.01.15

හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට කරනු ලබන ෙගවීම්

2.

02/2010

2010.02.16

“දැයට කිරුළ - රට දිනන ෙහට දිනට” ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනයට
සහභාගිවන නිලධාරීන් සඳහා යැපීම් දීමනා ෙගවීම

3.

03/2010

2010.04.21

ශී ලංකා රජෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවා ව@වස්ථාව අනුව
පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවෙය් II පන්තියට/ I පන්තියට හා විෙශේෂ
පන්තියට විභාගයක් ෙනොපවත්වා උසස් කිරීම

4.

04/2010

2010.04.12

ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දෙය් 36:1:3 වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම

5.

05/2010

2010.04.07

රජෙය් මුදණාලයීය ලිපිකරු ෙසේවය රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම

6.

06/2010

2010.05.06

ශී බුද්ධ වර්ෂ 2554 ෙවසක් උත්සවය සැමරීම

7.

07/2010

2010.06.22

පරීක්ෂණ විනිශ්චය සභා පත් කිරීෙම් දී අවශ@ සුදුසුකම් සංෙශෝධනය
කිරීම - ආයතන සංගහෙය් II කාණ්ඩෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දය

8.

08/2010

2010.05.24

රාජ@ වියදම් කළමනාකරණය

9.

09/2010

2010.06.07

දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන් - XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන
සංගහය

10.

10/2010

2010.08.20

2010 මැයි මස ඇති වූ අධික වර්ෂාව හා සුළිසුළං තත්වය මත විපතට
පත් රජෙය් නිලධාරීන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා දීම

11.

11/2010

2010.06.30

ජල ගැලීම්, ගංවතුර, සුළි සුළං හා නාය යෑම් ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙසේවයට
ෙනොපැමිණි රජෙය් නිලධාරීන් සඳහා විෙශේෂ නිවාඩු ලබා දීම - 2010
මැයි

12.

13/2010

2010.08.04

2010 රමලාන් (රමසාන්) සමෙය් දී විෙශේෂ නිවාඩු ලබා දීම

13.

14/2010

2010.08.31

රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් අධි පන්තිෙය් නිලධාරීන්ෙග්
වාර්ෂික ස්ථානමාරු වීම් - 2011

14.

15/2010

2010.09.27

චූදිත නිලධාරිෙයකුට ඔහුෙග් විනය පරීක්ෂණයට සහභාගි වීම සඳහා
විෙශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

15.

16/2010

2010.09.30

1999 සහ 2005 රැකියා ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ යටෙත් බඳවා ගන්නා
ලද උපාධිධාරීන්ෙග් ආයතනික හා ෙසේවා ගැටලු විසඳීම

16.

17/2010

2010.09.23

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලිපිකාර ෙසේවය (කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිකාර ෙසේවය) රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම

17.

18/2010

2010.09.30

කුසලතා මත උසස් කිරීම මඟින් රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවෙය් අධි පන්තියට පත් කිරීම - 2010

18.

19/2010

2010.09.30

පෙයෝජනයට ෙනොගත් නිවාඩු අගය කිරීම තුළින් රජෙය් නිලධාරීන්ෙග්
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම

1

19.

චකෙල්ඛ
අංකය
20/2010

නිකුත් කළ
දිනය
2010.11.22

කාරණය
ආයතන සංගහෙය් XXIV වන පරිච්ෙඡ්දයට සංෙශෝධන

20.

21/2010

2010.12.03

ජාතික ආරක්ෂක දිනය සැමරීම

21.

22/2010

2010.12.16

රජෙය් නිලධාරීන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම්

22.

23/2010

2010.12.22

63 වන නිදහස් සමරු උෙළල - 2011

23.

24/2010

2010.12.29

නිවාඩු ගමන් - ආයතන සංගහය - XVI පරිච්ෙඡ්දය

24.

25/2010

2010.12.28

“ෙමත් සිතින් ජනතා ෙසේවෙය් නිරත ෙවමු” - 2011

25.

26/2010

2010.12.31

රාජ@ ආයතන, සංස්ථා හා ව@වස්ථාපිත මණ්ඩලවල තාවකාලික,
අනියම්, ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් සහ සහන පදනම මත බඳවාගත්
ෙසේවකයින් ස්ථීර කිරීම

26.

27/2010

2010.12.27

ගරු කැබිනට් අමාත@වරුන් හා නිෙයෝජ@ අමාත@වරුන් සඳහා ෙවන්
කරන ලද රජෙය් බංගලා නිවාසවල සියලු නඩත්තු කටයුතු අදාළ
අමාත@ාංශ ෙවත පවරා දීම

27.

28/2010

2010.12.31

2011 අයවැය ෙයෝජනා අනුව රාජ@ ෙසේවෙය් වැටුප් හා දීමනා
සංෙශෝධනය කිරීම

28.

29/2010

2010.12.31

2010 වර්ෂෙය් නිකුත් කරන ලද රාජ@ පරිපාලන චකෙල්ඛ නාමාවලිය

29. 59/89 (III)

2010.11.02

තස්තවාදී/ කඩාකප්පල්කාරී කියා ෙහේතුෙවන් රාජ@ නිලධරෙයකුට/
සංස්ථා ෙසේවකෙයකුට/ සමූපකාර ෙසේවකෙයකුට සහ අධිකරණ හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත@ාංශෙය් ලියාපදිංචි කර ඇති පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකුට සිදුකර ඇති
තුවාල/මරණ සඳහා වන්දි ආදිය ෙගවීම

30. 46/90 (III)

2010.01.15

බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවලට ඇතුළත් කළයුතු ෙවනත් අධ@ාපනික
සුදුසුකම්

31.

22/99
(XIII)

2010.01.28

රජෙය් නිලධාරීන්/අධිකරණ නිලධාරීන්/රාජ@ සංස්ථා/ ව@වස්ථාපිත
මණ්ඩල නිලධාරීන් සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

32.

22/99
(XIV)

2010.04.21

රජෙය් නිලධාරීන්/ අධිකරණ නිලධාරීන්/ රාජ@ සංස්ථා/ ව@වස්ථාපිත
මණ්ඩල නිලධාරීන් සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

33.

22/99
(XV)

2010.07.07

රජෙය් නිලධාරීන්/ අධිකරණ නිලධාරීන්/ රාජ@ සංස්ථා/ ව@වස්ථාපිත
මණ්ඩල නිලධාරීන් සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

34.

22/99
(XVI)

2010.07.23

රජෙය් නිලධාරීන්/ අධිකරණ නිලධාරීන්/ රාජ@ සංස්ථා/ ව@වස්ථාපිත
මණ්ඩල නිලධාරීන් සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

35.

13/2001
(VII)

2010.02.01

2001 අංක 2 දරන වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශාම වැටුප් (සංෙශෝධන)
පනත - රජෙය් නිලධාරිනියන් මනාපය පළ කිරීම

36.

31/2001
(VI)-2010

2010.10.08

ආයතන සංගහෙය් II කාණ්ඩෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 19:5 උප
වගන්තිය යටෙත් වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී නාම ෙල්ඛනය

37. 12/2003(I)

2010.10.20

භාෂා පරිවර්තනය හා භාෂණ පරිවර්තනය ෙවනුෙවන් ගාස්තු
සංෙශෝධනය කිරීම

2

චකෙල්ඛ නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
අංකය
38. 10/2004(I) 2010.07.06 රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය කියාත්මක කිරීම
39.

08/2005
(VI)

2010.12.04

ආයතන සංගහෙය් XXIV වන පරිච්ෙඡ්දෙය් 11 වන වගන්තිය
සංෙශෝධනය කිරීම - ෙද්පළ ණය

40.

06/2006
(VIII)

2010.01.05

2006 අයවැය ෙයෝජනා අනුව රාජ@ ෙසේවෙය් වැටුප් පතිවහගත කිරීම

41.

09/2007
(VIII)

2010.10.13

විශාමික රජෙය් නිලධාරීන් නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීම

42. 17/2009(I)

2010.12.08

ෙසෞඛ@ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේව ය රාජ@ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම

43. 21/2009 (I)

2010.01.06

රජෙය් ෙසේවකයින්ට හා රජෙය් විශාමිකයින්ට ෙගවනු ලබන ජීවන
වියදම් දීමනාව වැඩි කිරීම

44. 23/2009 (I)

2010.01.12

62 වන නිදහස් සමරු උෙළල - 2010

45. 03/2010(I)

2010.07.26

ශී ලංකා රජෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවා ව@වස්ථාව අනුව
පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවෙය් II පන්තියට/ I පන්තියට හා විෙශේෂ
පන්තියට විභාගයක් ෙනොපවත්වා උසස් කිරීම

46. රා.ප.ච. ලිපි
01/2010

2010.07.19

ෙඩංගු වසංගතය මර්දනය කිරීම

47. රා.ප.ච. ලිපි
02/2010

2010.09.08

ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය මුදෙල් වාරික අය කිරීම

48. රා.ප.ච. ලිපි
03/2010

2010.09.01

ආණ්ඩුකම ව@වස්ථාව සහ සිංහල/ෙදමළ/ඉංගීසි භාෂා භාවිතය පිළිබඳ
විධිවිධාන

49. රා.ප.ච. ලිපි
04/2010

2010.11.15

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙදවැනි පදවි පාප්තිෙයන් පසු රාජකාරී
ආරම්භ කිරීම
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