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2020 

 චක්රලේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය 

01 01/2020 2020.01.14 ශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක   ලංව යේවස ලංව යේව ලංේයේ ථාවේ ලංංා  ලං2137/89 ලංහව ලං
2019 ලං ංව ෝ ථතු ලං    ලං 23 ලං දිනැති ලං ංති ලං ද්ව යෂ ලං  ැ ට් ලං පත්රය  ලං  ින් ලං
ඇතුළත්මක ලං රනු ලංකැබූ ලං ාව ෝධනය ් ලංක්රිය වත්මක   ලංරීම  
 

02 02/2020 2020.02.03 ප්රමිතති රණය  ලං රන ලංක ලංභූව ෝලීය  ලංනව  ලංභවද්තව ලංරීම  
 

03 03/2020 2020.12.31 ේැ්ඹු/ ලංේැ්ඹු ලංපුරුෂ ලංහව ලංංනත්මකරු ලංවය   ලංමුල් ලංංය රීම  ලංපිළිබඳ ලං
ද් ථතර ලංවපෞද් ලි  ලංලිපි ලංව ොනුේට ලංඇතුළත්මක ලංරීම  ලං 
 

04 04/2020 2020.02.18  ථපීඩ් ලංවපෝ ථට් ලංහව ලංවකොජි ලංවපෝ ථට් ලංකුරිය ර් ලංව යේවේ් ලංභවද්ත ලංරීම  
 

05 05/2020 2020.02.20 ශ්රී ලං කා ව ලං ේව ථතු ලං ද්යවඥ ස ලං ව යේවස ලං ව යේව ලං ේයේ ථාවේට ලං ංා  ලං
2137/88 ලං හව ලං 2019 ලං ංව ෝ ථතු ලං    ලං 23 ලං දිනැති ලං ංති ලං ද්ව යෂ ලං  ැ ට් ලං
පත්රය  ලං  ින් ලං ඇතුළත්මක ලං  රනු ලං කැබූ ලං  ාව ෝධනය ් ලං ක්රිය වත්මක   ලං
රීම  ලං 
 

06 06/2020 2020.03.03 ක්රීඩා ව ලංහව ලං මර ලංවතේතව ලංප්රේර්ධන ලංදිනය  ලං - ලං 2020 ලංංවප්රයල් ලං   ලං6 ලංේන ලං
දින ලං 
 

07 07/2020 2020.03.26 නේ ලං ව ොවරෝනව ලං වේ රය  ලං වහයතුව ොට ලං ව න, ලං උද් තේ ලං ඇති ලං
තත්මකත්මකේය  ලං ැකරීල්කට ලංව න ලංරජවස ලංනිකධරය ්ට ලං හන ලං ැකසී  
 

08 08/2020 2020.03.31 ව ොවරෝනව ලංවේර ථ ලංතත්මකත්මකේය  ලංවහයතුවේ් ලංනිය මිතත ලංදිනට ලංද්ශ්රව  ලං
 ැ්වී ට ලං වනොහැරී ලං වූ ලං හව ලං ද්ශ්රව  ලං  ්ේව ලං ඇති ලං නමු ම ලං  වර්  ත ලං
ක්ර ය  ලං (online) ලං ඔ ථව ය ලං ංය ඳුම්පත ලං වය ොමු ලං රීම ට ලං වනොහැරී ලං වූ ලං
එවහත්මක ලංද්ශ්රව  ලංේැප ප ලං ඳහව ලංමිමිත   ලංකබන ලංරජවස ලංනිකධරය ්ට/ ලං
ද්ශ්රවමිත ය ්ට ලං හන ලං ැකසී  
 

09 09/2020 2020.04.29 2020 ලංරව කව් ලං(රව  ව්) ලං  වස ලංදී ලංද්ව යෂ ලංනිේවඩු ලංකබව ලංදී  
 

10 10/2020 2020.05.31 ආය තන ලං ාග්රහවස ලංද්ිවද්ධවන ලං ාව ෝධනය  ලං රමිත් ලංනිකුත්මක ලං රන ලං
ක ලංරවජය ලංපරිපවකන ලංකක්රවල්  ලං- ලං2019 
 

11 11/2020 2020.06.10 රජවස ලං ව ොඩා නැිනලි ලං හව ලං නිේව  ලං කුලී ලං “20.02.01.01” ලං  ඳහව ලං
ආවය ම් ලංඇ ථතවම්්තු ලං- ලං2021 
 

12 12/2020 2020.06.10 රජවස ලං ව ොඩා නැිනලි ලං හව ලං නිේව  ලංකුලී ලං “20.02.01.01” ලං  ඳහව ලං මිඟ ලං
ආවය ම් ලංේවර්තව ලංඉදිරිපත්මක ලංරීම  ලං- ලං2020.06.30 
 

13 13/2020 2020.09.21 ශ්රී ලං කා ව ලං පරිපවකන ලං ව යේවස ලං ද්ව යෂ ලං වශ්රයණියේවස ලං නිකධරය ්ව  ලං
ේවර්ෂි  ලං ථාවන ලං වරු ලංපටිපවටිය  
 

14 14/2020 2020.09.21 ශ්රී ලංකා ව ලංපරිපවකන ලංව යේවස ලංනිකධරය ්ව  ලංේවර්ෂි  ලං ථාවන ලං වරු ලං
පටිපවටිය  ලං(I, II හව ලංIII ලංවශ්රයණියේ) 
 

15 15/2020 2020.09.21 ශ්රී ලංකා ව ලංක්ර  ම්පවන ලං ව යේවස ලංනිකධරය ්ව  ලංේවර්ෂි  ලං ථාවන ලං
 වරු ලංපටිපවටිය  ලං- ලං2021 
 

16 16/2020 2020.06.26 වේය ලංවහයූන් ලං ත ලංද්ශ්රව  ලං ්ේන ලංංේ ථාවේ  ලංද්ශ්රව  ලං ්ේන ලං
දිනය  ලංතීරණය  ලංරීම  ලං 
 

17 17/2020 2020.09.21 ශ්රී ලංකා ව ලං ණ විව වම ලංව යේවස ලංනිකධරය ්ව  ලංේවර්ෂි  ලං ථාවන ලං
 වරු ලං- ලං2021 
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 චක්රලේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය 

18 18/2020 2020.10.16 රවජය ලංභවෂව ලංප්රතිපත්මකතිය  ලංක්රිය වත්මක   ලංරීම  
 

19 19/2020 2020.10.20  ළ නව රණ ලං ව යේව ලං නිකධවම ලං ව යේවස ලං ංිවවශ්රයණියේවස ලං
නිකධරය ්ව  ලංේවර්ෂි  ලං ථාවන ලං වරුවීම් ලං- ලං2021 
 

20 20/2020 2020.10.28 රවජය ලංව යේය  ලංබවධවේරී් ලංවතොරේ ලංපේත්මකේව ලංව න ලංය ව  
 

21 21/2020 2020.12.04 රජවස ලං ව ොඩා නැිනලි ලං හව ලං නිේව  ලංකුලී ලං “20.02.01.01” ලං  ඳහව ලං මිඟ ලං
ආවය ම් ලංේවර්තව ලංඉදිරිපත්මක ලංරීම  ලං- ලං2020.12.31 
 

22 22/2020 2020.12.16 පරිපූර  ලංඋත්මක ේ ලංණය  ලංවය ෝජනව ලංක්ර ය  ලං ලං ලං 
 

23 23/2020 2020.12.30 රජවස ලංනිකධරය ්ට ලංද්ව යෂ ලංංත්මකති වරම් ලං- ලං2021 ලංේ ර 
 

24 24/2020 2020.12.23 2021 ලංේ ර ලං- ලංරවජ වරි ලං ටයුතු ලංඇරඹී  
 

25 25/2020 2020.12.31 2020 ලං ේර්ෂවස ලං නිකුත්මක ලං  රන ලං ක ලං රවජය ලං පරිපවකන ලං කක්රවල්  ලං
නව වේලිය  
 

26 22/99 
(XXXVIII) 

2020.02.08 රවජය ලං නිකධරය ්/ ලං පළවත්මක ලං රවජය ලං නිකධරය ්/ ලං ංිව රණ ලං
නිකධරය ් ලං ඳහව ලංනික ලංප්රේවහන ලංපහවත ම් 
 

27 22/99 
(XXXIX) 

2020.12.15 රවජය ලං නිකධරය ්/ ලං පළවත්මක ලං රවජය ලං නිකධරය ්/ ලං ංිව රණ ලං
නිකධරය ් ලං ඳහව ලංනික ලංප්රේවහන ලංපහවත ම් 
 

28 15/2007(IV) 2020.12.15 රජවස ලං ව යේ ය ් ලං  ඳහව ලං බැාකු ලං  ින් ලං වද්පළ ලං හව ලං ේවහන ලංණය  ලං
කබවදී  
 

29 10/2012(IV) 2020.09.18  ාේර්ධන ලංනිකධවම ලංව යේව ලංේයේ ථාවේ ලංක්රිය වත්මක   ලංරීම  
 

30 18/2015(IV) 2020.01.07 රවජය ලං ව යේවස ලං ද්ධවය   ලං ව යේව ලං  ණවස ලං නිකධරය ්ට ලං ද්ව යෂ ලං
දී නවේක් ලංකබව ලංදී  
 

31 35/2019(I) 2020.01.20 රවජය ලංව යේවස ලංද්ශ්රව  ලංේැප  ස ලං ාව ෝධනය  ලං- ලං2016 
 

32 39/2019(I) 2020.11.03 ශ්රී ලංකා ව ලංඉාජිව්රු ලංව යේවස ලංව යේව ලංේයේ ථාවේට ලංංා  ලං2138/27 ලං
හව ලං 2019.08.28 ලං දිනැති ලං ංති ලං ද්ව යෂ ලං  ැ ට් ලං පත්ර ලං  ින් ලං ඇතුළත්මක ලං
 රනු ලංකැබූ ලං ාව ෝධනය ් ලංක්රිය වත්මක   ලංරීම  
 

33 07/2020(I) 2020.03.29 නේ ලං ව ොවරෝනව ලං වේර ය  ලං වහයතුව ොට ලං ව න, උද් තේ ලං ඇති ලං
තත්මකත්මකේය  ලං ැකරීල්කට ලංව න ලංරජවස ලංනිකධරය ්ට ලං හන ලං ැකසී  
 

34 07/2020(II) 2020.04.04 නේ ලං ව ොවරෝනව ලං වේර ය  ලං වහයතුව ොට ලං ව න, උද් තේ ලං ඇති ලං
තත්මකත්මකේය  ලං ැකරීල්කට ලංව න ලංරජවස ලංනිකධරය ්ට ලං හන ලං ැකසී  
 

35 07/2020(III) 2020.06.10 නේ ලං ව ොවරෝනව ලං වේර ය  ලං වහයතුව ොට ලං ව න, උද් තේ ලං ඇති ලං
තත්මකත්මකේය  ලං ැකරීල්කට ලංව න ලංරජවස ලංනිකධරය ්ට ලං හන ලං ැකසී  
 

36 රව.ප.ක. ලංලිපි 
01/2020 

2020.04.29 ව ෝද්ඩ්-19 ලංවේර ය  ලංපේතින ලං වකය  ලංතුළ ලංරවජය ලංආය තන ලංද්ේතත ලං
 ර ලං  වර්ය වකයීය  ලං  ටයුතු ලං ආරම්භ ලං රීම  ලං  හ ලං එ  ලං  ටයුතු ලං
පේත්මකේවව න ලංය ව  ලං 
 

37 රව.ප.ක. ලංලිපි 
01/2020(I) 

2020.05.04 ව ෝද්ඩ්-19 ලංවේර ය  ලංපේතින ලං වකය  ලංතුළ ලංරවජය ලංආය තන ලංද්ේතත ලං
 ර ලං  වර්ය වකයීය  ලං  ටයුතු ලං ආරම්භ ලං රීම  ලං  හ ලං එ  ලං  ටයුතු ලං
පේත්මකේවව න ලංය ව  
 

 


