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1999 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

�� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/99 1999.01.29 ආබා�ත �ගල��ට ��යා සැප�ම 
 

2. 02/99 1999.02.26 ජංගම �රකථන සැප�ම  
 

3. 03/99 1999.01.29 රජෙ& ය'( ෙ)ඛක ෙසේවෙ& I ෙව. ප�/ෙ& උසස් 23 ෙපරදාත3 
�5ම 
 

4. 05/99 1999.02.16 8නය ප59ෂණ .ලධා5 නාම ෙ)ඛනය 
 

5. 06/99 1999.02.22 .ල වාහන සඳහා ඉ�ධන සැප�ම සහ එම වාහන Aය�ර� සඳහා 
අ/කාල හා සංC9ත Dමනා ෙග2ම 
 

6. 07/99 1999.03.16 ඇතැ3 ආගGක කHඩාය3වල රජෙ& ෙසේවකය�ට පමණ9 .ශ්Kත 
.වාL Mනවල පO�ධ 8භාග පැවැQ2ම 
 

7. 08/99 1999.03.18 රාජS ආයතන 'ළ �3පානය තහන3 �5ම 
 

8. 09/99 1999.04.05 රාජS ෙසේවෙය� පළාQ රාජS ෙසේවයට UදාහAන ලද .ලධා5�ට යV 
රාජS ෙසේවයට පැGWමට අවසථ්ාව ලබාDම 
 

9. 10/99 1999.03.24 XYණ කාZනව වෘQ\ය සG/ කටC' සඳහා UදාහA] ලැ^ 
.ලධාAෙය_ට වැ`a ෙග2ම - ආයතන සංගහෙ& XXV පAfෙgදෙ& 
5 වන වග�/ය  සංෙශෝධනය �5ම 
 

10. 11/99 1999.05.20 ෙ�පළ ණය සඳහා ඇපක(ව� - ආයතන සංගහෙ& XXIV 
පAfෙgදයට සංෙශෝධන  
 

11. 12/99 1999.06.16 8ශාGක�� සඳහා jවන 8යද3 Dමනා ෙග2ම 
 

12. 13/99 1999.06.11 රජෙ& අ]මැ/ය ඇ/ව 8ෙ�ශ අරUද) ෙයොදන අමාතSාංශ යටෙQ 
ඇ/ වSාපෘ/වල ෙසේවය �5ම සඳහා රජෙ& .ලධා5�ට වැ`a රlත 
.වාL - ආයතන සංගහෙ& XII  පAfෙgදයට සංෙශෝධන  
 

13. 14/99 1999.06.11 ආපදා  ණය සහ ෙවනQ ණය - m ලංකා රජෙ& ආයතන සංගහෙ& 
XXIV පAfෙgදයට සංෙශෝධන 
 

14. 15/99 1999.07.05 රා. පA. චකෙ)ඛ අංක 37/92 යටෙQ එස-්2-1 වැ`a කාHඩය lG 
තන'රක Oට එස්-2-2 වැ`a කාHඩය lG තන'රකට උසස් p 8ට 
වැ`a පAවYතනය �5ම 
 

15. 16/99 1999.07.20 වැ`a රlත පqත (8ෙශේෂ) .වාL - ආයතන සංගහෙ& XII 
පAfෙgදයට සංෙශෝධන 
 

16. 17/99 1999.07.21 tuක( හා සමා�තර ෙසේවාව�වල Ovන උපා�ධා5�ට සහන 
සැලwම 
 

17. 18/99 1999.07.20 ස3Uඛ ප59ෂණ මHඩලවලට කා�තා සාමාxකාව� ෙතෝරා පQ 
�5ම 
 

18. 19/99 1999.08.03 8නයා]yල ප59ෂණ සඳහා ෙග2ම 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

�� කළ 
�නය 
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19. 20/99 1999.08.18 1999 පළාQ සභා මැ/වරණයට තරඟ �5ම සඳහා රජෙ& ෙසේවෙය� 
8ශාම ලැ^ ෙහෝ ඉ)ලා අස් p ෙහෝ රාජS .ලධා5� නැවත ෙසේවෙ& 
ul`2ම  
 

20. 21/99 1999.09.24 රාජS ෙසේවක�� සඳහා �රස්ථ අධSාපනය 
 

21. 22/99 1999.10.08 රජෙ& .ලධා5�/ අ�කරණ .ලධා5�/ රාජS සංසථ්ා/ වSවසථ්ාuත 
මHඩල .ලධා5� සඳහා .ල පවාහන පහ{ක3 
 

22. 23/99 1999.10.29 රාජS .ලධරය�ෙ| 8නය පාලනය - ආයතන සංගහෙ& II වන 
කාHඩය  
 

23. 24/99 1999.11.04 8ෙශේෂ .වාL - ආයතන සංගහෙ& XII පAfෙgදයට සංෙශෝධන 
 

24. 26/99 1999.11.23 රජෙ& ෙසේවෙ& ක}ෂ්ඨ ෙශේ}වල තාවකාtක, අ.ය3 හා ආෙ�ශක 
ෙසේවකය� ස්�ර �5ම 
 

25. 27/99 1999.11.30 m ලංකා තා9ෂණ ෙසේවෙ& II වන ප�/ෙ& “ආ” ඛHඩෙ& Oට II 
ප�/ෙ& “අ” ඛHඩයට 1994.07.01 Oට 1996.12.31 Mන ද9වා 
කාලය 'ළ උසස් කරන ලද .ලධා5�ෙ| වැ`a පAවYතනය �5ම 
 

26. 28/99 1999.12.07 1999/2000 රාමසා� සමෙ& D 8ෙශේෂ .වාL ලබාDම 
 

27. 29/99 1999.12.09 රජෙ& .ලධරය�ට 8ෙශේෂ අQ/කාර3 - වසර 2000 
 

28. 30/99 1999.12.16 m ලංකා තා9ෂණ ෙසේවෙ& I ප�/ෙ& සහ 8ෙශේෂ ප�/ෙ& වැ`a 
ප/ෙශෝධනය �5ම සහ 1994.07.25 Mනැ/ අංක: 27/94 හා 27/94(I) 
රාජS පAපාලන චකෙ)ඛවt� මධSම ම�ටෙ3 ඒකාබ�ධ කාYGක 
ෙසේවය ප/ව�හගත �5ෙ3 D ඇ/ p වැ`a 8ෂමතා ඉවQ �5ම 
 

29. 29/95(IV) 1999.11.24 තස්තවාM බලපෑ3 සlත පෙ�ශය�l O8) පAපාලනෙ& ෙයD Ovන 
රාජS .ලධා5�ට MAගැ�2ෙ3 Dමනා 
 

30. 32/95(II) 1999.10.19 අ�තY Dමනාව 
 

31. 34/95(I) 1999.11.18 රාජS අංශෙ& වැ`a සංෙශෝධන ම�� පැන නැ� ඇ/ 8ෂමතා 
 

32. 02/97(V) 1999.11.25 1997 වැ`a 8ෂමතා කG`ෙ� .Yෙ�ශ �යාQමක �5ම - සාමානS 
tuක( හා සමා�තර ෙසේවා වැ`a 
 

33. 05/97(III) 1999.07.16 රාජS .ලධා5� සඳහා ර9ෂණ කමය9 ඇ/ �5ම (අගහාර) 
 

34. 05/97(IV) 1999.11.26 රාජS .ලධා5� සඳහා ර9ෂණ කමය9 ඇ/ �5ම (අගහාර) 
 

35. 05/97(V) 1999.12.10 රාජS .ලධා5� සඳහා ර9ෂණ කමය9 ඇ/ �5ම (අගහාර) ණය 
{�_3 සහ/ක 
 

36. 01/98(I) 1999.09.08 උ'( නැෙගනlර පෙ�ශවල Cදමය වාතාවරණය හා Cධ ෙමෙහC3 
ෙහේ'ෙව� අවතැ� 2 ෙසේවයට වාYතා �5මට ෙනොහැ� වන රාජS 
.ලධා5�ට 8ෙශේෂ .වාL 
 

37. 05/99(I) 1999.05.17 8නය ප59ෂණ .ලධා5 නාම ෙ)ඛනය  
 

38. 05/99(II) 1999.08.16 8නය ප59ෂණ .ලධා5 නාම ෙ)ඛනය 
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39. 06/99 (I) 1999.05.25 .ල වාහන සඳහා ඉ�ධන සැප�3 සහ එම වාහන Aය�ර� සඳහා 
අ/කාල හා සංC9ත Dමනා ෙග2ම  
 

40. 15/99 (I) 1999.11.30 
 

රා.පA.ච. 37/92 යටෙQ එස් 2-1 Oට එස ්2-2 තන'රකට උසස් p 8ට 
වැ`a පAවYතනය �5ම 
 

41. රා.ප.ච. tu 
01/99 

1999.01.21 අමාතSාංශ ෙ)ක3ව(ෙ| වැ`a 
 
 

42. රා.ප.ච. tu 
02/99 

1999.03.10 කැ�න� අමාතSව(�ෙ| ෙපෞ�ගtක කාYය මHඩලය 
ස3බ��කරණ ෙ)ක3 (පවෘQ/) තන'ර 
 

43. රා.ප.ච. tu 
04/99 

1999.05.13 කැ�න� අමාතSව(�ෙ| සහ .ෙයෝජS අමාතSව(�ෙ| 
ෙපෞ�ගtක කාYය මHඩල වැ`a ප/ෙශෝධනය 
 

44. රා.ප.tu 
07/99 

1999.11.26 ජනා�ප/වරණය - 1999 රජෙ& .ලධා5�ට .වාL අ]මත �5ම 
wමා �5ම 
 

 


