1991

1.

චකෙල්ඛ
අංකය
2/91

නිකුත් කළ
දිනය
1991.02.12

කාරණය
උසස් තනතුරු දරන රාජ ෙසේවකයින් සඳහා චර්යා ධර්ම පද්ධතිය

2.

3/91

1991.02.13

ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම

3.

4/91

1991.02.17

උතුරු - නැෙඟනහිර පළාත්වල පවතින තත්ත්වෙයන් පීඩා විදින රාජ
නිලධාරීන්ෙග් නිවාඩු

4.

5/91

1991.02.17

පුනරුත්ථාපන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් රාජකාරි කටයුතු සඳහා
සංස්ථා/ෙදපාර්තෙම්න්තු හා වාපාරික ආයතනවලින් තාවකාලිකව
නිදහස් කරනු ලබන අයෙග් අයිතිවාසිකම් වරපසාද අහිමි ෙනොකිරීම

5.

6/91

1991.02.23

වැටුප් ණය - XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන සංගහය

6.

7/91

1991.02.23

තස්තවාදය බල පැවැත්ෙවන පෙද්ශවල රජෙය් නිලධාරීන්ට දිරි දීමනා
ෙගවීම

7.

8/91

1991.02.23

ගාමීය පෙද්ශවල ෙසේවය කිරීම සඳහා දිරිදීමනා වශෙයන් රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ඉඩම් ලබාදීම

8.

9/91

1991.03.08

රාමසාන් සමෙය් දී ෙසේවා හා සැපයීම් ලබාදීම

9.

10/91

1991.03.14

උතුරු - නැෙඟනහිර පළාත්වල පවතින තත්ත්වෙයන් පීඩා විදින රාජ
නිලධාරීන්ෙග් නිවාඩු

10.

11/91

1991.04.08

ආයතන සංගහය - XXIV පරිච්ෙඡ්දය - වැටුප් ණය

11.

12/91

1991.04.08

වවුනියා දිස්තික්කෙය් සිවිල් පාලනය පතිෂ්ඨාපනය කිරීම

12.

13/91

1991.04.11

1991 - පළාත් පාලන ඡන්ද පැවැත්වීම සඳහා නිලධාරීන්

13.

14/91

1991.05.08

අනුගහ කමයන් යටෙත් වාහන ආනයනය කිරීම

14.

15/91

1991.05.18

මධම මට්ටෙම් කාර්මික ෙසේවා වවස්ථාව කියාත්මක කිරීම

15.

16/91

1991.06.05

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම් - 1992

16.

17/91

1991.05.31

අංක: 46/90 හා 1990.10.30 දිනැති රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛය, අංක:
31/89 හා 1989.05.09 දිනැති රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛය ෙකෙරහි
ඇති බලපෑම් සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීම

17.

18/91

1991.06.05

තමන්ෙග් පාලනෙයන් ෙතොර ෙහේතු නිසා ස්ථිරත්වය පදානය කර
ෙනොමැති ෙසේවකයන් සහ 1989.05.31 දිනැති අමාත මණ්ඩල
තීරණයට පටහැනිව කර ඇති පත්වීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණ

18.

19/91

1991.06.05

අනියම් හා තාවකාලික ෙසේවකයන්

19.

20/91

1991.06.07

නිල ඇඳුම් සඳහා මැහුම් කුලිය

20.

21/91

1991.06.13

තස්තවාදී පචණ්ඩ කියාවලින් පීඩාවට පත් වවස්ථාපිත මණ්ඩලවල
ෙසේවකයින්ට වන්දි ෙගවීම

21.

22/91

1991.06.17

රාජ භාෂා නීතිය කියාත්මක කිරීම - ආකෘති පත භාෂා තුෙනන් සකස්
කිරීම

22.

24/91

1991.06.16

සමථ මණ්ඩල ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙමෙහයවනු ලබන සමථ
කිරීෙම් දක්ෂතා හා උපකම පිළිබඳ පාඨමාලාව සඳහා විෙශේෂ නිවාඩු
1

23.

චකෙල්ඛ
අංකය
25/91

නිකුත් කළ
දිනය
1991.07.03

කාරණය

24.

26/91

1991.07.03

පළාත් රාජ ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු පිරවීම

25.

27/91

1991.07.07

රජෙය් ෙසේවකයින්ට නිකුත් කරනු ලබන නිල ඇඳුම්

26.

28/91

1991.07.14

රාජ පරිපාලන අමාතාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු විෂයයන්

27.

29/91

1991.07.20

ගරු ඇමතිවරුන්ෙග්, විෂය නිශ්චිත ඇමතිවරුන්ෙග් සහ රාජ
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරුන් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්
සහ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරීන්ට ෙගවනු ලබන දීමනා

28.

30/91

1991.07.20

රාජ ෙසේවය, පළාත් සභා රාජ ෙසේවය සහ සංස්ථා අංශය සඳහා
අනාගතෙය් දී කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තිය

29.

31/91

1991.07.24

රාජ ෙසේවෙය් පත්වීම් දිනට පථම ජාතික ආරක්ෂක ෙතොරතුරු
කාර්යාංශෙයන් වාර්තා ලබා ගැනීම

30.

32/91

1991.07.20

පළාත් පාලන මැතිවරණවල දී තරග කිරීම සඳහා ඉල්ලා අස් වූ සහ එම
මැතිවරණවල දී ෙත්රි පත් ෙනොවූ රාජ නිලධරයන්

31.

33/91

1991.08.01

උත්සවශීෙයන් වාපාති විවෘත කිරීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය
පරිපාටීන් හා ෙවනත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ

32.

34/91

1991.08.04

සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධයන නිවාඩු යාෙම් දී ඇතුළත් විය යුතු
ගිවිසුම් හා බැඳුම්කර ආයතන සංගහය - XV පරිච්ෙඡ්දය

33.

35/91

1991.08.04

විෙද්ශයන්හි අධයන කටයුතු/රැකියා සඳහා රාජ නිලධාරීන්ට වැටුප්
රහිත නිවාඩු - ආයතන සංගහය - XII පරිච්ෙඡ්දය

34.

36/91

1991.08.14

අනියම් හා තාවකාලික ෙසේවකයින්

35.

37/91

1991.08.23

1956 අංක 33 දරන පනත කියාත්මක කිරීමට නිකුත් කළ රාජ
පරිපාලන හා භාණ්ඩාගාර චකෙල්ඛ මඟින් සීමා පැනවුණු රාජ අංශෙය්
නිලධාරීන්ට සහන සැලසුනු වස් ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් 13 වන හා 16
වන සංෙශෝධනවල විධිවිධාන අතීතයට බලපැවැත්ෙවන පරිදි
කියාත්මක කිරීම

36.

38/91

1991.08.27

වෘත්තීය සංගම් නිෙයෝජනයන්

37.

39/91

1991.08.28

1980 ජූලි වැඩ වර්ජනයට සහභාගීවූවන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය

38.

40/91

1991.08.29

විශාම වැටුප් ෙගවීම

39.

41/91

1991.09.06

තස්තවාදීන් අතින් මැරුම් කෑ රාජ සහ සංස්ථා නිලධාරීන්ෙග්
කලතයන්ට සහ යැෙපන්නන්ට වන්දි මුදල් ෙගවීම

40.

42/91

1991.09.18

විශාම ලැබූ රාජ නිලධාරිෙයකු රජෙය් ෙසේවෙය්/ රාජ සංස්ථාවක
නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම් දී පරිශමිකය හා නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීම

41.

43/91

1991.09.20

රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් - 1992

42.

44/91

1991.10.31

රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටිය දී මරණයට ෙහෝ තුවාල පීඩාදියට ෙහෝ
ෙගොදුරු වන මැතිවරණ කාර්ය මණ්ඩලයට වන්දි ෙගවීම

රාජ ෙසේව ෙය් සිට පළාත් රාජ ෙසේවාවන්ටත් එක් එක් පළාත් රාජ
ෙසේවයක සිට තවත් පළාත් රාජ ෙසේවයකටත්, නිලධාරීන් හුවමාරු
කිරීම

2

43.

චකෙල්ඛ
අංකය
45/91

නිකුත් කළ
දිනය
1991.10.04

44.

46/91

1991.10.07

විශාමික රාජ ෙසේවකයින් රාජ ෙසේවෙයහි, රාජ සංස්ථා ආදිෙයහි
නැවත ෙසේවෙයහි ෙයදවීෙම් දී ෙගවනු ලබන පාරිශමිකය

45.

47/91

1991.10.07

අතිෙර්ක දීමනා සමාෙලෝචනය කිරීම

46.

48/91

1991.10.09

සුභ සාධක පහසුකම් සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කිරීම

47.

49/91

1991.10.24

රාජ අංශෙය් බඳවා ගැනීම්වලට බලපාන සාමාන ෙරගුලාසිවලට
වාතිෙර්ක - තස්තවාදීන්ෙග් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්

48.

50/91

1991.10.31

දිවයින ඇතුළත රාජකාරී ගමන් - XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන
සංගහය

49.

51/91

1991.10.31

තස්තවාදී පචණ්ඩ කියා ෙහේතුෙවන් විපත් සිදු වූ ෙහෝ තස්තවාදීන් විසින්
ඝාතනය කළ රජෙය් ෙසේවකයින් හා යැෙපන්නන්ට වැටුප් හා වන්දි
ෙගවීම

50.

52/91

1991.11.10

රජෙය් එකඟත්වය ඇතිව පිහිටුවන ලද විෙද්ශ නිෙයෝජිත ආයතනවල
රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු

51.

53/91

1991.11.14

උතුරු පළාෙත් පවතින තත්ත්වෙයන් පීඩා විදින රාජ නිලධාරීන්ෙග්
නිවාඩු

52.

54/91

1991.11.20

වැටුප් ණය - XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන සංගහය

53.

56/91

1991.11.30

රාජ අංශෙය් යාන්තික ඉංජිෙන්රු අංශවලට පිරිස් බඳවා ගැනීම

54.

57/91

1991.12.13

රාජකාරි නිවාස දුරකථන සැපයීම

55.

58/91

1991.12.12

වෘත්තීය සමිතිවල සභාපතිවරුන්, ෙල්කම්වරුන්ෙග් වැඩ තහනම් කිරීම/
ස්ථාන මාරු කිරීම

56.

59/91

1991.12.13

ආයතන සංගහෙය් ෙරගුලාසි සහ රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ උපෙදස්
කඩකිරීම් දඩුවම් කළහැකි වැරදි බවට පත් කිරීම

57.

60/91

1991.12.25

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ උපෙදස් කියාත්මක ෙනොකිරීම

58.

61/91

1991.12.26

විශාම වැටුප් හිමිකම - ආයතන සංගහය - IV පරිච්ෙඡ්දය

59.

62/91

1991.12.30

දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන් - XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන
සංගහය

60.

14/88(I)

1991.12.19

අවතැන් වූ රාජ නිලධරයන් හා සංස්ථා ෙසේවකයන් නැවත ෙසේවා
ඇරඹීම

61.

1/89(I)

1991.04.23

පළාත් පාලන ආයතනවලට සහ පළාත් සභාවලට ෙත්රී පත්වන රජෙය්
නිලධාරීහු

62.

1/89(II)

1991.08.25

පළාත් පාලන ආයතනවලට සහ පළාත් සභාවලට ෙත්රි පත් වන රාජ
නිලධාරීහු

63.

22/89(I)

1991.05.08 පසූති නිවාඩු - ආයතන සංගහය - XII පරිච්ෙඡ්දය

64. 32/89(IV)

1991.04.22

කාරණය
දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන් - XIV වැනි පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන
සංගහය

1980 ජූලි වැඩවර්ජනයට සහභාගීව තනතුරු අතහැර ෙගොස් යළි
ෙසේවෙය් පිහිට වූ රාජ නිලධාරීන්ට පනවා ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීම
3

65.

චකෙල්ඛ
අංකය
35/89(I)

නිකුත් කළ
දිනය
1991.05.03

කාරණය
භාෂා පරිවර්තන කටයුතු ගාස්තු ෙගවීෙම් පදනමක් මත කරවා ගැනීම

66.

47/89(I)

1991.11.13

පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවෙය් වැටුප් හා බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි

67.

48/89(I)

1991.04.10 1979 අංක 48 දරන තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන)
පනත යටෙත් සහ හදිසි නීති යටෙත් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද
නිලධරයන්/ෙසේවකයන් නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම

68.

4/90(II)

1991.06.13

විශාමික රාජ ෙසේවකයින්, රාජ ආයතන, රාජ සංස්ථා ආදිෙයහි
නැවත ෙසේවෙයහි ෙයදවීෙම් දී ෙගවනු ලබන දීමනා

69.

32/90(I)

1991.02.10

තස්තවාදී හා කඩාකප්පල්කාරී කියා නිසා විපතට පත් රජෙය්
ෙසේවකයින්

70.

34/90(I)

1991.06.14

රාජ ෙසේවෙය් හා පළාත් රාජ ෙසේවෙය් ලිපිකරු හා සමාන්තර ෙශේණි
ලඝුෙල්ඛක/ යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවා ආදිෙය් තනතුරු ඇබෑර්තු

71.

35/90(I)

1991.03.18

රජෙය් ෙසේවකයින් පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම

72. 44/90(III)

1991.03.14 රා.පරි.ච. 44/90 චකෙල්ඛය යටෙත් විශාම ගිය රජෙය් නිලධාරීන්
අතාවශ ස්ථානවල යළි ෙසේවෙය් ෙයදවීම

73.

45/90(I)

1991.01.19 රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 45/90

74.

50/90(I)

1991.12.25

රාජ ෙසේවකයන්ට අතිෙර්ක දීමනාවක් ෙගවීම

75.

2/91(I)

1991.10.03

උසස් තනතුරු දරන රාජ ෙසේවකයන් සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතිය

76.

14/91(I)

1991.10.04

සහනදායක ෙකොන්ෙද්සි මත වාහන ආනයනය

77.

14/91(II)

1991.12.12

සහනදායක ෙකොන්ෙද්සි මත වාහන ආනයනය

78.

16//91(I)

1991.07.11

1992 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරවීම

79.

18/91(I)

1991.06.19 තමන්ෙත් පාලනෙයන් ෙතොර ෙහේතු නිසා ස්ථිරත්වය පදානය කර
ෙනොමැති ෙසේවකයන් සහ 1989.05.31 දිනැති අමාත මණ්ඩල
තීරණයට පටහැනිව කර ඇති පත්වීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණය

80.

26/91(I)

1991.11.30

පළාත් රාජ ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු පිරවීම

81.

31/91(I)

1991.09.24

රාජ ෙසේවෙය් පත්වීම් දීමට පථම ජාතික ආරක්ෂක ෙතොරතුරු
කාර්යාංශෙයන් වාර්තා ලබා ගැනීම

82.

32/91(I)

1991.10.31

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම්වලට ඉදිරිපත්වීම සඳහා සිය තනතුරුවලින්
ඉල්ලා අස්ව මැතිවරණවලට තරඟ ෙකොට ජයගත් ෙද්ශපාලන
අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධාරීන් නැවත ෙසේවෙයහි පිහිටුවීම අතරතුර කාල
සීමාව උපයාගත් නිවාඩුවලින්, වර්තමාන වසෙර් නිවාඩුවලින් ෙහෝ
වැටුප් රහිත නිවාඩුවලින් ආවරණය කිරීමට ඉඩදීම

83.

36/91(I)

1991.10.02

අනියම් සහ තාවකාලික ෙසේවකයන්

84.

40/91(I)

1991.12.19

විශාම වැටුප් ෙගවීම - නව කමය

4

