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  2013 

 චකෙ	ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/2013 2013.01.07 65 වන දහස් සම� උෙළල - 2013 
 

2. 02/2013 2013.02.01 � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ  !ෙශේෂ ෙශේ%ෙ  ලධරය)ෙ* වා+,ක 
ස්ථාන මා� ප.පා.ය 
 

3. 03/2013 2013.02.26 ආයතන සංගහෙ  !2!ධාන සංෙශෝධනය කර4) 56 කරන ලද 
රාජ8 ප�පාලන චකෙ;ඛ - 2012 
 

4. 04/2013 2013.02.14 උපා2ධා� අභ8ාසලා@) සඳහා වාB ලබා Dම 
 

5. 05/2013 2013.04.22 �යැF� සහ ක%ෂ්ඨ කා+ය මHඩලය සඳහා ල ඇKL හා මැML 
5Nය 
 

6. 06/2013 2013.04.26 ජනරජ Oනය සැමPම 
 

7. 07/2013 2013.06.10 !ෙQශ RSයාවකට යාෙL D ඉංVW භාෂා අවශ8තාව සXරා ගැZම 
සඳහා වැ[\ ර]ත වාB ලබාDම 
 

8. 08/2013 2013.05.15 � _Qධ ව+ෂ 2557 ෙවස` උ6සවය සැමPම 
 

9. 09/3013 2013.07.10 කා+යාල ෙසේවක ෙසේවෙ  ව8වස්ථා සංගහය bයා6මක SPම 
 

10. 10/2013 2013.06.20 “දැයට S�ළ” ජාeක සංව+ධන පද+ශනයට සහභාg h ලධරය) 
සඳහා Dමනා ෙගiම 
 

11. 11/2013 2013.07.02 ආයතන සංගහෙ  XII ප�lෙmදෙ  22 වන වග)eය සංෙශෝධනය 
SPම 
 

12. 12/2013 2013.06.27 2013 රමලා) (රමසා)) සමෙ  D !ෙශේෂ වාB ලබා Dම 
 

13. 13/2013 2013.07.05 රාජ8 කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ  අ2ප)eෙ  ලධරය)ෙ* 
වා+,ක ස්ථාන මා�iL - 2014 
 

14. 14/2013 2013.07.04 රාජ8 කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ  තනq�වලට අය6 රාජකා� 
සංව+ධන ලධාP ෙසේවෙ  ලධාP)ට පැවPම 
 

15. 15/2013 2013.06.27 � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ  ලධරය)ෙ* වා+,ක ස්ථාන මා� 
ප.පා.ය - 2014 
 

16. 16/2013 
 

2013.08.10 අ)ත+ ජාeක/බM පා+ශiය ආයතනවල තනq�වලට � ලංකා රජය 
!W) නාම ෙයෝජනා කරන ලFව ප6 ෙක ෙරන රාජ8 ලධාP)ට 
වාB ලබාDම - ආයතන සංගහෙ  XII වන ප�lෙmදය 
  

17. 17/2013 2013.08.22 � ලංකා ප�පාලන ෙසේවෙ  !ෙශේෂ ෙශේ%ෙ  ලධරය)ෙ* වා+,ක 
ස්ථාන මා� ප.පා.ය 
 

18. 18/2013 2013.09.04 ආයතන සංගහෙ  XLVIII වැ ප�lෙmදෙ  Wංහල හා ඉංVW පාඨ 
පeෙශෝධනය SPම 
 

19. 19/2013 2013.09.17 පළා6 සභාවලට ඡ)දෙය) ෙ6P ප6 h ෙQශපාලන අueවාWකL ]4 
රාජ8 ලධාP) 
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 චකෙ	ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

20. 21/2013 2013.10.09 සe අ)තය)] සහ රජෙ  වාB Oනවල වැඩ SPම ෙවvෙව) 
සමහර ෙශේ%වලට wද; ෙගiම 
 

21. 22/2013 2013.11.11 පාෙQxය ෙ;කLව�) ෙකොළඹට කැඳiම {මා SPම 
 

22. 23/2013 2013.11.12 2012 අයවැය ෙයෝජනාවට අvව පකාශයට ප6 කරන ලද � ලංකා 
ඉං|ෙ)� ෙසේවයට අය6 ලධරය) සඳහා ෙගවv ලබන `ෙෂේත 
කට~q Dමනාව රාජ8 ෙසේවෙ  ~q වාස්q !ද8ාඥ ෙසේවෙ  
ලධරය)ට ලබා Dම 
 

23. 24/2013 2013.11.05 ආයතන සංගහෙ  VI ප�lෙmදෙ  2:5, XII ප�lෙmදෙ  1:5 සහ 
XXVIII ප�lෙmදෙ  6:4 උප වග)�) සං ෙශෝධනය SPම 
 

24. 25/2013 2013.10.31 එ` ලධරෙය5ට ෙහෝ {4ත ලධර සංඛ8ාවකට පමණ` අදාළ වන 
ආයතන කට~q ��බඳව අමාත8 මHඩලය ෙවත සංෙQශ ඉO�ප6 
SPම 
 

25. 26/2013 2013.11.21 ආයතන සංගහෙ  XVI ප�lෙmදෙ   2:5, 2:6 හා 2:7 උප වග)e 
සංෙශෝධනය SPම 
 

26. 27/2013 2013.11.26 ෙමෝට+ රථ �යFර) සඳහා රාජකාP ෙ�ලාව) 
 

27. 28/2013 2013.11.20  � ලංකා තා`ෂණ ෙසේවෙ  තනq�වලට අය6 රාජකා� සංව+ධන 
ලධාP ෙසේවෙ  ලධරය)ට පැවPම 
 

28. 29/2013 2013.11.07 ෙපොF රාජ8 මHඩල රාජ8 නායක සw�ව සහ අeග� 
ජනා2පeqමාෙ* ෙදවන පද! පා\eෙ  ෙතව+ෂ �+ණ සැම�ම 
ෙවvෙව) ජාeක ධජය එසiම 
 

29. 30/2013 2013.12.18 ෙසෞඛ8 කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ  Wට රාජ8 කළමනාකරණ 
සහකාර ෙසේවයට අ)ත+ගහණය h ෙසෞඛ8 කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවෙ  I පංeෙ  හා අ2 පංeෙ  ලධරය)ෙ* වැ[\ !ෂමතා ඉව6 
SPම 
 

30. 31/2013 2013.12.03 66 වන දහස් සම� උෙළල - 2014 
 

31. 32/2013 2013.12.17 ආයතන සංගහය සංෙශෝධනය SPම 
 

32. 33/2013 2013.12.09 ද5� අ�කාv ]ටX ජනා2පe ෙන;ස) මැ)ෙඩලා මහතාෙ* 
අභාවය ෙවvෙව) ජාeක ෙකො�ය අඩ5ඹ SPම 
 

33. 34/2013 2013.12.24 රජෙ  ලධාP)ට !ෙශේෂ අ6eකාරL 
 

34. 35/2013 2013.12.23 මq පරXර ෙවvෙව) ජාeක සම�ය තහ�� කර4)  සමාජ හා 
ආ+�ක සංව+ධනය` ඇe SPම සඳහා කැපෙවw 
 

35. 36/2013 2013.12.31 රාජ8 ෙසේවෙ  !ෙශේ,ත තනq� සඳහා ක%ෂ්ඨ ෙසේවකu) බඳවා 
ගැZෙL D අධ8ාපන �F�කL N]; SPම 
 

36. 37/2013 2013.12.31 2014 අයවැය ෙයෝජනා අvව රාජ8 ෙසේවෙ  �වන !යදL Dමනා 
සංෙශෝධනය SPම 

 

37. 38/2013 2013.12.31 2013 ව+ෂෙ  56 කරන ලද රාජ8 ප�පාලන චකෙ;ඛ නාමාවNය  
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38. 22/99 
(XXVII) 

2013.01.15 රජෙ  ලධරය)/ අ2කරණ ලධරය)/ රාජ8 සංසථ්ා/ ව8වස්ථා�ත 
මHඩල ලධරය) සඳහා ල පවාහන පහ�කL 
 

39. 22/99 
(XXVIII) 

2013.03.12 රජෙ  ලධරය)/ අ2කරණ ලධරය)/ රාජ8 සංසථ්ා/ ව8වස්ථා�ත 
මHඩල ලධරය) සඳහා ල පවාහන පහ�කL 
 

40. 22/99 
(XXIX) 

2013.10.31 1999.10.08 Oනැe රාජ8 ප�පාලන චකෙ;ඛ 22/99 අvව රජෙ  
ලධරය)ට !ශාම ග)නා අවස්ථාෙ� D ලබා ෙදන අvගාහා6මක 
වාහන ආනයන බලපතෙ  ව .නාකම Wය� !ෙQශ wද; 
සLබ)ධෙය) ශ්�ත Oනකට �රණය SPම 
 

41. 31/2001 
(VIII) –

2012 

2013.02.13 ආයතන සංගහෙ  II වැ කාHඩෙ  XLVIII ප�lෙmදෙ  19:5 උප 
වග)eය යටෙ6 h !නය පP`ෂණ ලධාP නාම ෙ;ඛනය 
 
 

42. 8/2005 (X) 2013.01.31 ආයතන සංගහෙ  XXIV ප�lෙ�දෙ  11 වග)eය සංෙශෝධනය 
SPම - ෙQපළ ණය 
  

43. 12/2005 
(IV) 

2013.01.07 2005 අයවැෙය) ෙයෝ|ත රාජ8 ලධාP) සඳහා h නව ර`ෂණ 
කමය` ස්ථා�ත SPම (අගහාර) 
 

44. 04/2006 (I) 2013.10.31 රෙ� ඇe i e� ත66වය ෙහේqෙව) 1983 �N මාසයට ප� RSයා 
අ]4 h රජෙ  ලධාP), පළා6 පාලන ෙසේවෙ  ලධාP) සහ 
සංස්ථාවල ෙසේවකය)ට සහන ලබා Dම 
 

45. 27/2008(I) 2013.05.23 ��ව�) ඇq� රාජ8 ෙසේවාෙ� ස්�ර කරv ලැ� �ජක පැ!O අය 
සඳහා ආයතන සංගහය යටෙ6 වාB අvමත S�ම 
 

46. 01/2012 (I) 2013.09.10 රජෙ  කා+4ක අධ8ා පන ආයතනවල තා`ෂ%ක පාඨමාලා හදාරා, 
�F�කL ලQද�) රජෙ  ෙසේවයට බඳවා ගැZම 
 

47. 05/2012 (I) 2013.06.18 � ලංකා ෙතොරq� හා ස)ෙ�දන තා`ෂණ ෙසේවෙ  3 ප)eෙ  III 
ෙශේ%යට අ)ත+ගහණය SPම සඳහා වන වෘ6�ය �F�කL සL�+ණ 
කර ගැZෙL අවශ8තාවෙය) දහස් SPම සඳහා වන ෙයෝග8තා 
පP`ෂණය 
 

48. රා.ප.ච. N� 
02/2013 

2013.06.21 රාජ8 භාෂා පeප6eය bයා6මක SPම  
 
 

49. රා.ප.ච. N� 
03/2013 

2013.08.27 ද� ප�eෙය) ප� රාජ8 ෙසේවෙ  ස්�ර ප6iL ලබා ග)නා නවක 
ලධා�ය) සඳහා රාජ8 ප�පාලන චකෙ;ඛ අංක 04/2005 අvව 
ප�e වාB ලබා Dම 
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2013.12.06 රෙ� ඇe i e� ත66වය ෙහේqෙව) 1983 �N මාසයට ප� RSයා 
අ]4 h රජෙ  ලධාP), පළා6 පාලන ෙසේවෙ  ලධාP) සහ 
සංස්ථාවල ෙසේවකය)ට සහන ලබා Dම 
 

 


