2019

01

චක්රලේඛ
අංකය
01/2019

නිකුත් කළ
දිනය
2019.01.22

කාරණය

02

02/2019

2019.02.22

සම්පූර්ණ වැටුප් සහිතව ලබන ග්  ිකවනඩුවර අිකවනර්ය ේසේවන
රනලයක් තුළ ේසේවය රමින්  සිටින ිකලාමයුතට වැටුප් මහිත
අායයන ිකවනඩු ලබන ීම

03

03/2019

2019.02.20

ආයතන සංග්රහයේ
II වැික රනණ්ඩේ
XLVIII වැික
රිපච්ේේදේ 19:5 උර වග් තිය යටේ්  වූ ිධනය රරීක්ෂණ
ිකලාම නනම ේඛ නය

04

04/2019

2019.02.22

ත්රිපිටකටරය ේල ර උමයමයක් ේලස රරනධයට ර්  ිරරීම ශ්රී
ත්රිපිටකටරනවනව් දන සතිය 2019.03.1ස සිට 2019.03.23 දක්වන

05

05/2019

2019.03.05

ේේධරනලන අයිතිවනසිරම් භුක්ති ිධඳිම සම්බ් ාේය්  වන
ආයතන සංග්රහයේ XXXII වැික රිපච්ේේදේ
2:3:2 උර
වග් තිය සංේධ ානය ිරරීම

0ස

06/2019

2019.02.27

201ස අංර 12 දමන ේතොමතුමය දැනගැනීේම් අයිතිවනසිරම පිටකළිබඳ
රනේ්  ිධිවිධානන අනුව ආයතන සංග්රහයේ I වැික රනණ්ඩේ
වග් ති සංේධ ානය ිරරීම

07

07/2019

2019.07.08

අතමමැදි ේරේණියකයර උරිපම වැටුප් පිටකයවමට ඹළේ න
ිකලාමය් ට ඹම උරිපම වැටුප් පිටකයවේම්  ඔබ්බට වැටුප් වර්ාර
ේගවීම

08

08/2019

2019.03.28

ආයතන සංග්රහයේ
II වැික රනණ්ඩේ
රිපච්ේේදේ 36 වග් තිය සංේධ ානය ිරරීම

09

09/2019

2019.04.22

2019 අයවැය ේය ජ්නන අනුව මනජ්ය ේසේවේ ීමනන සංේධ ානය
ිරරීම

10

10/2019

2019.05.03

2019 මනමලන්  ශමනමසන්  සමේ ී ිධේධේෂ ිකවනඩු ලබන ීම

11

11/2019

2019.05.06

මනජ්ය ආයතන රිපර තුළ ුලල්  ිධට ුමම්ේරොළ සහය ුවවක් ආ්රිත
ිකෂ්රනදන වනිධතය සහය ිධිරණීම තහයනම් ිරරීම

12

12/2019

2019.05.21

වනෂන රිපවර්තර ේසේවන වයවස්ානව අනුව වනෂන රිපවර්තර
ේසේවේ ිධේධේෂ ර් තියට ේජ්යෂ්ාතනව මත උසස් ිරරීම

13

13/2019

2019.05.29

මජ්යට අය්  රනර්යනල රිපරවල ආමක්ෂනව තහයවුමය ිරරීම

14

14/2019

2019.05.31

2019 අයවැය ේය ජ්නන අනුව ිධරනම වැටුර සංේධ ානය ිරරීම

15

15/2019

2019.0ස.07

මජ්ේ ේගොඩනැඟිලි හයන ිකවනස ුතලී “20.02.01.01” සඳහයන
ආදනයම් ඇස්තේම්් තු

1ස

16/2019

2019.06.07

මජ්ේ ේගොඩනැඟිලි හයන ිකවනස ුතලී “20.02.01.01” සඳහයන හිඟ
ආදනයම් වනර්තන ඉදිිපර්  ිරරීම - 2019.0ස.30

17

17/2019

2019.07.08

්රී ලංරන රිපරනලන ේසේවේ ිධේධේෂ ේරේණියකේ
වනර්ෂිර ස්ානන මනමය රටිරනටිය

ආයතන සංග්රහයේ ිධිවිධානන සංේධ ානය රමින්  ිකුත්  රමන
ලද මනජ්ය රිපරනලන ක්රේඛ - 2018

XLVIII

වැික

ිකලාමය් ේ

18

චක්රලේඛ
අංකය
18/2019

නිකුත් කළ
දිනය
2019.07.08

කාරණය

19

19/2019

2019.07.09

වැටුප් වර්ාර දිනේ ීම උසස්වීම ලැබීේම් ී සහය ිකලාමයනේ
මනනරය මත පූර්ව තනතුමට රැිනණීේම් ී අදනළ රම ගත යුතු
වැටුප් පිටකයවම තීමණය ිරරීම

20

20/2019

2019.07.08

්රී ලංරන ගණරනිවරනරී ේසේවේ
ස්ානනමනමය රටිරනටිය - 2020

21

21/2019

2019.07.19

්රී ලංරන ්රමසම්රනදන ේසේවේ
මනමය රටිරනටිය - 2020

22

22/2019

2019.08.20

රඛතබන ලද මැතිවමණ/ ඡ් ද ිධමසීම් සඳහයන ඉදිිපර්  වු
ේේධරනලන අයිතිවනසිරම් හිින මජ්ේ
ිකලාමය් ට සහයන
සැලසීම

23

23/2019

2019.08.26

පිටකළිරන ේම ගය වැළඳීම ේවනුේව්  ආයතන සංග්රහයේ XXIII
වැික රිපච්ේේදය අනුව ලබන ේදන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත ිධේධේෂ
ිකවනඩු රනලසීමනව ීර්ඝ ිරරීම

24

24/2019

2019.08.20

මනජ්ය රළමනනරමණ සහයරනම ේසේවේ
ිකලාමය් ේ වනර්ෂිර ස්ානන මනමයවීම් - 2020

25

25/2019

2019.12.30

මජ්ේ ිකලාමය් ට ිධේධේෂ අ් තිරනමම් - 2020 වසම

2ස

2ස/2019

2019.08.29

ිධේේධය් හි ්රී ලංරන ත ත මණ්ඩලවල ේසේවය ිරරීම සඳහයන ්රී
ලංරන රිපරනලන ේසේවේ ිකලානරී්  ේවීතීයන රදනම මත මුදන
හයැරීම

27

27/2019

2019.09.09

ආයතන සංග්රහයේ
II වැික රනණ්ඩේ
XLVIII
රිපච්ේේදේ 27:10 උර වග් තිය සංේධ ානය ිරරීම

28

28/2019

2019.09.12

්රී ලංරන ේතොමතුමය හයන ස් ිකේනදන තනක්ෂණ ේසේවේ 1
ර් තිේ I/II ේරේණියක තනතුමය සඳහයන ර් ිරරීම ේවනුේව් 
ිකලානිප්  ේත මන ගැනීම සම්මු රරීක්ෂණ මණ්ඩල ර්  ිරරීම
හයන ලුතණු මට්ටම් සැරසීම

29

29/2019

2019.09.18

තනවරනලිර අිකයම් ශදදිකර ආේේධර ේරෝ ත්රන්  ේහය
සහයන රදනම මත බඳවනේගන ඇති ේසේවරයි්  සඳහයන ස්ථිම
ර් වීම් රදනනය ිරරීම

30

30/2019

2019.09.30

ආයතන සංග්රහයේ
රිපච්ේේදේ 13:2
සංේධ ානය ිරරීම

31

31/2019

2019.10.04

්රී ලංරන රිපරනලන ේසේවේ ේසේවන වයවස්ානවට අංර 2137/5 හයන
2019.08.19 දිනැති අති ිධේධේෂ ගැසට් රත්රය මඟි්  ඇතුළ්  රමනු
ලැබූ සංේධ ාය්  ක්රියන් මර ිරරීම

32

32/2019

2019.10.31

ේේධරනලන අයිතිවනසිරම් භුක්ති ිධඳීම සම්බ් ාේය්  වන
ආයතන සංග්රහයේ XXXII වැික රිපච්ේේදේ 3:7 උර වග් තිය
සංේධ ානය ිරරීම

්රී ලංරන රිපරනලන ේසේවේ ිකලාමය් ේ
රටිරනටිය ශI II හයන III ේරේණියක

වනර්ෂිර ස්ානන මනමය

ිකලාමය් ේ

ිකලාමය් ේ

වනර්ෂිර

වනර්ෂිර ස්ානන

අිවේරේණියකේ

වැික

II වැික රනණ්ඩේ
XLVIII වැික
21:2 22:1:1 හයන 14:12 උර වග් ති

2

33

චක්රලේඛ
අංකය
33/2019

නිකුත් කළ
දිනය
2019.11.08

34

34/2019

2019.11.21

්රී ලංරන ්රමසම්රනදන ේසේවේ ේසේවන වයවස්ානවට අංර
2137/2ස හයන 2019.08.20 දිනැතිව අතිිධේධේෂ ගැසට් රත්ර මඟි් 
ඇතුළ්  රමනු ලැබූ සංේධ ාය්  ක්රියන් මර ිරරීම

35

35/2019

2019.12.10

මනජ්ය ේසේවේ ිධරනම වැටුප් සංේධ ානය - 201ස

3ස

3ස/2019

2019.12.07

මජ්ේ ේගොඩනැඟිලි හයන ිකවනස ුතලී “20.02.01.01” සඳහයන හිඟ
ආදනයම් වනර්තන ඉදිිපර්  ිරරීම - 2019.12.31

37

38/2019

2019.12.23

2020 වසම - මනජ්රනිප රටයුතු ඇමඹීම

38

39/2019

2019.12.31

්රී ලංරන ඉංනේේ් මය ේසේවේ ේසේවන වයවස්ානවට අංර 2138/27
හයන 2019.08.28 දිනැති අති ිධේධේෂ ගැසට් රත්ර මඟි්  ඇතුළ් 
රමනු ලැබූ සංේධ ානය්  ක්රියන් මර ිරරීම

39

40/2019

2019.12.31

2019 වර්ෂේ
නනමනවලිය

40

21/88(I)

2019.01.29

ත්රස්තවනී රකණ්ඩ ක්රියන ේහයේතුේව්  මනජ්රනිපේ ේයී සිටියී
තුවනල ලබන/ ිකතය වධේය්  ආබනිවත වන මජ්ේ ිකලාමය් ට/
රළන්  මනජ්ය ේසේවේ ිකලාමය් ට/ මනජ්ය සංස්ාන ේසේවරය් ට
දවදයනානම ීමනන/ ව් දි ේගවීම සහය ත්රස්තවනී රකණ්ඩ ක්රියන
ේහයේතුේව්  මමණයට ර් වන ඹවැික ිකලාමය් ේ /
ේසේවරය් ේ යැේර් න් ට ව් දි ේගවීම

41

32/91(IV)

2019.03.13

රළන්  රනලන ආයතනවලට ඡ් දේය්  ේ් රී ර් වූ ේේධරනලන
අයිතිවනසිරම් හිින මනජ්ය ිකලාමය් 

42

22/99
(XXXVI)

2019.10.10

මනජ්ය ිකලාමය් / රළන්  මනජ්ය
ිකලාමය්  සඳහයන රවනහයන රහයුකරම්

ිකලාමය් /

අිවරමණ

43

22/99
(XXXVII)

2019.12.18

මනජ්ය ිකලාමය් / රළන්  මනජ්ය
ිකලාමය්  සඳහයන රවනහයන රහයුකරම්

ිකලාමය් /

අිවරමණ

44

13/2008(V)

2019.05.31

ිකල වනහයන සඳහයන ඉ් ාන සැරයීම සහය ඹම වනහයන ිපයුමම්  සඳහයන
අතිරනල හයන සංයුක්ත ීමනන ේගවීම

45

01/2014(V)

2019.02.05

මනජ්ය වනෂන රතිර් තිය ක්රියන් මර ිරරීම

4ස

01/2014(VI)

2019.08.07

මනජ්ය වනෂන රතිර් තිය ක්රියන් මර ිරරීම

47

01/2014(VII)

2019.10.03

මනජ්ය වනෂන රතිර් තිය ක්රියන් මර ිරරීම

48

01/2014(VIII) 2019.10.17

මනජ්ය වනෂන රතිර් තිය ක්රියන් මර ිරරීම

49

18/2015(III)

2019.12.07

කාරණය
්රී ලංරන ගණරනිවරනරී ේසේවේ ේසේවන වයවස්ානවට අංර
2137/සස හයන 2019.08.22 දිනැතිව අතිිධේධේෂ ගැසට් රත්ර මඟි් 
ඇතුළ්  රමනු ලැබූ සංේධ ාය්  ක්රියන් මර ිරරීම

ිකුත්  රමන ලද මනජ්ය රිපරනලන ක්රේඛ

මනජ්ය ේසේවේ ිධානයර ේසේවන ගණේ
ීමනනවක් ලබන ීම

ිකලාමය් ට ිධේධේෂ

3

50

චක්රලේඛ
අංකය
03/2019(I)

නිකුත් කළ
දිනය
2019.12.09

51

13/2019(I)

2019.06.26

මජ්ේ ිකලාමය් ේ ඇඳුම

52

මන.ර.ක. ලිපිටක
01/2019

2019.03.19

අසනධු ේඛ නගත රමන ලද ිකලාමය්  නැවත ේසේවේ
පිටකහිටුවීම

53

මන.ර.ක. ලිපිටක
02/2019

2019.05.30

ිධරනම වැටුප් ේගවීේම් ී වංකනසහයගත ේලස ිනයයය ිධරනිනරයි් 
සඳහයන ිධරනම වැටුප් ේගවීම වැළැක්වීේම් අවස්ාන ුවල්ඛ ිරරීම

54

මන.ර.ක. ලිපිටක
03/2019
මන.ර.ක. ලිපිටක
04/2019

2019.10.28

ිධරනිනර මජ්ේ ිකලාමය්  නැවත ේසේවේ ේයදවීම

2019.12.27

2020 වසම - මනජ්රනිප රටයුතු ඇමඹීමට සමගනමීව ජ්නතිර මයක්
ේම රණ වැඩසටහයන ක්රියන් මර ිරරීම

55

කාරණය
ආයතන සංග්රහයේ
II වැික රනණ්ඩේ
XLVIII වැික
රිපච්ේේදේ 19:5 උර වග් තිය යටේ්  වූ ිධනය රරීක්ෂණ
ිකලාම නනම ේඛ නය

4

