
1 

2005 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

01.  01/2005 2005.01.25 2004 ෙදසැබ� මස 26 �න ��ද  ෙගොඩ ගැ�ෙම� �� � ෙ�පල අලාභ 
හා% ෙව'ෙව� රජෙ* %ලධා,�ට .ෙශේෂ වැ23 අ45කාර �දල7 
ලබා 8ම 
 

02.  02/2005 2005.02.03 රාජ: ෙසේවකෙය< ලබා ෙනොග4 %වා= සඳහා �? 8මනාව7 ලබා 
ගැ@ම 
 

03.  04/2005 2005.02.03 පB5 %වා= - ආයතන සංගහෙ* XII ප?JෙKදය 
 

04.  05/2005 2005.03.02 2004 ෙදසැබ� මස ඇ5 � ගංවM?� සහ නායයාවN� .පතට ප4 
රජෙ* %ලධා,�ට .ෙශේෂ අ45කාර �දල7 ලබා 8ම 
 

05.  06/2005 2005.03.16 2004 ෙදසැබ� 26 �න ��ද ෙගොඩගැ�ම ෙහේMෙකොටෙගන ෙසේවයට 
ෙනොපැOP රජෙ* %ලධා,� සඳහා .ෙශේෂ %වා= ලබා 8ම 
 

06.  07/2005 2005.03.30 2004.12.26 �න ��ද ෙගොඩගැ�ෙම� OයRය ෙහෝ අMTදහ�ව �Uන 
රාජ: ෙසේවකV�ෙW යැෙප�න� සඳහා සහන සැලXම  
 

07.  08/2005 2005.03.31 ආයතන සංගහෙ* XXIV ප?JෙKදෙ* 11 වග�5ය සංෙශෝධනය 
[,ම - ෙ�පල ණය 
 

08.  09/2005 2005.04.25 ��ද ෙගොඩගැ�ෙම� ස්ව_ය %වාස හා ෙ�පල හා%යට ප4 රාජ: 
%ලධා,� .�� ඉඩම7, %වාස ෙ�පල7 Oල8 ගැ@මට ෙහෝ %වස7 
ඉ� [,ම ෙහෝ ෙව'ෙව� ලබා ෙගන ඇ5 ණය සඳහා සහන සැලXම 
 

09.  11/2005 2005.05.11 2004 ෙදසැබ� 26 �න ��ද ෙගොඩගැ�ෙම� .පතට ප4 ජනතාවට 
සහන සැලB %ලධා,�ට 8මනා ෙගbම 
 

10.  12/2005 2005.05.18 2005 අයවැෙය� ෙයෝcත රාජ: %ලධා,� සඳහා � නව ර7ෂණ 
කමය7 ස්ථාfත [,ම (අගහාර) 
 

11.  13/2005 2005.07.28 රාජ: ආයතන, සංස්ථා හා ව:වස්ථාfත මiඩලවල තාවකාNක, 
අ%ය, ආෙ�ශක, සහන සහ ෙකො�තා4 පදනම මත බඳවාග4 
ෙසේවකV� ස්kර [,ම 
 

12.  14/2005 2005.08.18 .ශාම ලබා යන %ලධා,�ෙW .ශාම වැ23 ෙගbම කmන [,ම 
සඳහා Nfෙගො' යාව4කා�න [,ම  
 

13.  15/2005 2005.09.14 2005 රමලා� (රමසා�) සමෙ* 8 .ෙශේෂ %වා= ලබා 8ම 
 

14.  16/2005 2005.09.20 කැnනo අමාත:වT�ෙW සහ %ෙයෝජ: අමාත:වT�ෙW 
ෙපෞ�ගNක ෙqක, සබ�rකරණ ෙqක, මාධ: ෙqක සහ 
මහජන සබ�ධතා %ලධා, තනMT සඳහා 8මනා 
 

15.  17/2005 2005.10.05 මානව sOක ෙකොOෂ� සභාව ෙවත පැව, ඇ5 කා�යය� ඉ2[,ෙ 
8 රාජ: ආයතනවල සහය ලබා8ම 
 

16.  18/2005 2005.10.07 ජනාtප5වරණය - 2005.11.17 
 

17.  19/2005 2005.10.20 .නයා'uල ප,7ෂණ සඳහා ෙගb 
 

18.  20/2005 2005.11.09 පාගන බV�කලය7 Oළ8 ගැ@ම සඳහා ණය - ආයතන සංගහෙ* 
XXIV ප?JෙKදය  
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

19.  21/2005 2005.12.09 රජෙ* %ලධා,�ට .ෙශේෂ අ45කාර - 2006 වසර 
 

20.  22/93(III) 2005.05.04 රාජකා?ෙ* ෙය8 �Uය 8 Mවාල ලබන රාජ: %ලධා,�ට ව�� ෙගbම 
 

21.  20/94(II) 2005.07.15 රාජ: ෙසේවෙ* ඌණ ෙසේවා %x7ත උපාtධා,�ෙW ගැටz 
 

22.  22/99(V) 2005.03.31 රජෙ* %ලධා,�/ අtකරණ %ලධා,�/ රාජ: සංසථා/ ව:වස්ථාfත 
මiඩල %ලධා,� සඳහා %ල පවාහන පහ{ක 
 

23.  22/99(VI) - 
2005 

2005.11.30 රජෙ* %ලධා,�/ අtකරණ %ලධා,�/ රාජ: සංසථා/ ව:වස්ථාfත 
මiඩල %ලධා,� සඳහා %ල පවාහන පහ{ක 
 

24.  22/99(VII) 2005.12.30 රජෙ* %ලධා,�/ අtකරණ %ලධා,�/ රාජ: සංසථා/ ව:වස්ථාfත 
මiඩල %ලධා,� සඳහා %ල පවාහන පහ{ක 
 

25.  13/2001 
(III) 

2005.07.29 2001 අංක 2 දරන වැ�ද| }Tෂ අන4දT .ශාම වැ23 (සංෙශෝධන) 
පනත රජෙ* %ලධා?@�ෙW මනාපය පළ [,ම 
 

26.  31/2001 
(III) – 2005 

2005.12.28 ආයතන සංගහෙ* II කාiඩෙ* XLVIII ප?JෙKදෙ* 19:5 උප 
වග�5ය යටෙ4 � .නය ප,7ෂණ %ලධා, නාම ෙqඛනය 
 

27.  7/2004(I) 2005.05.13 ෙ�ශපාලන අV5වා�ක �75 .�ම - ආයතන සංගහෙ* XXXII 
ප?JෙKදෙ* 1 වග�5ය සංෙශෝධනය [,ම 
 

28.  09/2004(I) 2005.05.10 2005 අයවැය ෙයෝජනා අ'ව රාජ: අංශෙ* වැ23 සංෙශෝධනය [,ම 
 

29.  09/2004(II) 2005.08.02 2005 අයවැය ෙයෝජනා අ'ව රාජ: අංශෙ* වැ23 සං ෙශෝධනය [,ම 
 

30.  09/2004 
(III) 

2005.10.11 2005 අයවැය ෙයෝජනා අ'ව රාජ: අංශෙ* වැ23 සංෙශෝධනය [,ම 
 
 

31.  08/2005(I) 2005.04.29 ආයතන සංගහෙ* XXIV ප?JෙKදෙ* 11 වග�5ය සං ෙශෝධනය 
[,ම - ෙ�පල ණය 
 

32.  8/2005(II) 2005.05.31 ආයතන සංගහෙ* XXIV ප?JෙKදෙ* 11 වග�5ය සංෙශෝධනය 
[,ම - ෙ�පල ණය 
 

33.  8/2005(III) 2005.08.23 ආයතන සංගහෙ* XXIV ප?JෙKදෙ* 11 වග�5ය සංෙශෝධනය 
[,ම 
 

34.  08/2005 
(IV) 

2005.11.03 ආයතන සංගහෙ* XXIV ප?JෙKදෙ* 11 වග�5ය සංෙශෝධනය 
[,ම 
 

35.  12/2005(I) 2005.07.22 2005 අයවැෙය� ෙයෝcත රාජ: %ලධා,� සඳහා � නව ර7ෂණ 
කමය7 ස්ථාfත [,ම (අගහාර) 
 

36.  12/2005(II) 2005.12.23 2005 අයවැෙය� ෙයෝcත රාජ: %ලධා?� සඳහා � නව ර7ෂණ 
කමය7 ස්ථාfත [,ම (අගහාර) 
 

37.  රා.ප.ච. Nf 
01/2005 

2005.04.11 ෙමෝට� රථ ණය ලබා 8ෙ 8 ෙමෝට� රථය ය�න %�වචනය [,ම 
 
 

38.  රා.ප.ච. Nf 
02/2005 

2005.04.19 2004.12.26 �න �� � ��ද ෙගොඩගැ�ම ෙහේMෙව� �.ත හා%යට ප4 
� රාජ: %ලධා,� ෙව'ෙව� ර7ෂණ sOක ෙගbම  
 

 
 


