2015

01

චක්රලේඛ
අංකය
01/2015

නිකුත් කළ
දිනය
2015.01.06

කාරණය
67 වන ජාතික දින උළෙල - 2015

02

02/2015

2015.03.25

ඒකාබද්ධ රියදුරු ළ ේවළේ වයව ථාා ග්රහයය ්රියාමක ක රීම

03

03/2015

2015.01.29

ශ්රී ලගකා ළකතුරුරු හයා නිවේළන න කාෂණ ස ළ ේවා වයව ථාා
ග්රහයය ්රියාමක ක රීම

04

04/2015

2015.01.29

ජන ාධයයනි ළවක ්රකා වේුතමක රීම

05

05/2015

2015.02.11

2015 අයවැය ළයෝජනා අනුව ුාජය අග ළේ වේලධුයනිළ
විශ්රාමිකයකන්නිළ මන නා ගළ ෝධනය රීම

06

06/2015

2015.02.18

ආයකන ග්රහයළේ විිවවිධාන ගළ ෝධනය කුමිකයනි වේුතමක කුන
ල ුාජය රරිරාලන ක්රළඛ - 2014

07

07/2015

2015.03.26

ආයකන ග්රහයළේ XXIV වැවේ රරිච්ළේ ළේ 13 වගනිතිය
ගළ ෝධනය රීම - උමක ව අමකතිකාුම්

08

08/2015

2015.03.30

ුාජය ළ ේවාවනි
විළ ේ කමිකයටුව

09

09/2015

2015.04.17

ළද් රාලන ළහයේතූනි ක විවිධ ගැ ලුවල මුහුසදුනි අය
ැලසී

10

10/2015

2015.04.23

ශ්රී ලගකා රරිරාලන ළ ේවා වයව ථාා ග්රහයය ්රියාමක ක රීම

11

11/2015

2015.05.20

ුජළේ වේලධුයනිළ වගකීම් හය ළ ේවාලාභීනිළ අන්තිවාසිකම්

12

12/2015

2015.06.01

2015 ුා ලානි (ුා

13

13/2015

2015.06.11

ුජළේ ළගතඩනැඟිලි ුතලී “20.02.01.01”
ඇ ථකළම්නිරු - 2016

14

14/2015

2015.06.15

ුජළේ ළගතඩනැඟිලි ුතලී “20.02.01.01”
වාර්කා ඉදිරිරමක රීම - 2015.06.30

15

15/2015

2015.06.23

ශ්රී ලගකා රරිරාලන ළ ේවළේ වේලධුයනිළ වාර්ක ක ථාාන ාරු
රටිරාටිය - 2016

16

16/2015

2015.06.25

ුාජය ළ ේවය ඳහයා 2006.01.01 දින සි ්රියාමකක  ව වැටු ව වයුහයය
අනුව විශ්රා වැටුර ගළ ෝධනය රීම

17

17/2015

2015.07.03

ශ්රී ලගකා රරිරාලන ළ ේවළේ විළ ේ ළශ්රේණියේළේ වේලධයනිළ
වාර්ක ක ථාාන ාරු රටිරාටිය - 2016

18

18/2015

2015.06.26

ුාජය ළ ේවළේ විධායක ළ ේවා ගසළේ වේලධුයනි
මන නාවෂණ ලබා මන

19

19/2015

2015.07.29

ුාජය ආයකන රුෙ මක්රවය භාවිකය රුුනි රීම

20

20/2015

2015.07.30

ුාජය කෙ නාකුස
හයකාු ළ ේවළේ
වේලධයනිළ වාර්ක ක ථාාන ාරුවීම් - 2016

21

21/2015

2015.08.17

ආයකන ග්රහයළේ XXIV වැවේ රරිච්ළේ ළේ 13 වගනිතිය
ගළ ෝධනය රීම - උමක ව අමකතිකාුම්

අ ාෙ

ානි)

හයා

ැතිවුස අ්රමිකයකකා විභාග රීමළම්
හයන

ළේ මන විළ ේ වේවාඩු ලබා මන
ඳහයා ආ ායම්
ඳහයා හිඟ ආ ායම්

විළ ේ

අිවරනිතිළේ

චක්රලේඛ අංකය නිකුත් කළ
දිනය
22
22/2015
2015.11.17

කාරණය
බඳවා ගැනීළම් රරිරාටිවල ඇරුෙමක කෙ යුරු ළවනමක අධයාරවේක
සුදුසුකම්

23

23/2015

2015.11.30

ජාකයනිකු ූෂ ස විළුෝී  දිනය ැ ම - 2015.12.09

24

24/2015

2015.12.16

වැඩ ව ු ඇුඹී - 2016

25

25/2015

2015.12.16

ුජළේ ළගතඩනැඟිලි ුතලී “20.02.01.01”
වාර්කා ඉදිරිරමක රීම - 2015.12.31

26

26/2015

2015.12.29

ුජළේ වේලධුයනි විළ ේ අමකතිකාුම් - 2016 ව ු

27

27/2015

2015.12.30

2015 වර් ළේ වේුතමක කුන ල
නා ාවලිය

28

31/2001(X)

2015.02.12

ආයකන ග්රහයළේ II වැවේ කාණ්ඩළේ XLVIII රරිච්ළේ ළේ 19:5
උර වගනිතිය ය ළමක  ව විනය රමෂණ ස වේලධාම නා ළඛ නය

29

04/2009 (I)

2015.04.22

බුවාහයන රියැදුරු බලරත්ර අලුමක රීමළම් ගා ථරු

30

06/2014 (II)

2015.06.03

වයා වති ක යුරුවල වේුක ෂණළ ේත්ර වේලධාමනි ඳහයා මන නා

31

18/2015(I)

2015.07.13

ුාජය ළ ේවළේ විධායක ළ ේවා ගසළේ වේලධුයනි
මන නාවෂණ ලබා මන

32

16/2015(I)

2015.08.03

ුාජය ළ ේවය ඳහයා 2006.01.01 දින සි ්රියාමක ක  ව වැටු ව
වයුහයය අනුව විශ්රා වැටුර ගළ ෝධනය රීම - ත්රිවිධ හයමු ා
ා ාජිකන්නි

33

15/2007(III)

2015.09.29

ුජළේ ළ ේවකයනි ඳහයා බැගුත ඟිනි ළද්රෙ හයා වාහයන සය ලබා
මන

22/99 (XXXI) 2015.10.14

ුාජය වේලධුයනි/ රොමක ුාජය වේලධයනි/ අිවකුස වේලධුයනි
ඳහයා ්රවාහයන රහයසුකම්

34

ඳහයා හිඟ ආ ායම්

ුාජය රරිරාලන ක්රළඛ

විළ ේ

35

12/2005(V)

2015.11.30

2005 අයවැළයනි ළයෝජික ුාජය වේලධුයනි ඳහයා  ව නව ු්ෂස
්ර යෂණ ථාාිතක රීම (අ්රහයාු)

36

ුා.ර.ක. ලිිත
01/2015

2015.04.15

ආයකන
ග්රහයළේ XII වැවේ රරිච්ළේ ළේ 16 වගනිතිය
ගළ ෝධනය රීම

37

ුා.ර.ක. ලිිත
02/2015

2015.05.19

උරළද් ක භා ිතහිටුවී
රසුවිරුම් කමිකයටු ිතහිටුවී

38

ුා.ර.ක. ලිිත
03/2015

2015.07.20

වැටු ව ිතළිබඳ ගැ ලු ආයකන අධය්ෂ ජනුාඛ ළවක ඉදිරිරමක
රීමළම් මන අනුග නය කෙ යුරු උරළ ථ ාලාව

39

ුා.ර.ක. ලිිත
04/2015

2015.07.06

ළලෝළහයෝර් ආර්යා සය මු ළඛ වාරික අය රීම

40

ුා.ර.ක. ලිිත
05/2015

2015.10.23

ුාජය වේලධුයනිළ කාර්යාල ළනලාවනි

41

ුා.ර.ක. ලිිත
06/2015

2015.11.24

ුජළේ වේලධුයනිළ වේළයෝජන ඉහයෙ බලධුයනි ළවක ඉදිරිරමක
රීම

හය ආයකන

ම්බනිී කුස හයා

