1993

1.

චකෙල්ඛ
අංකය
01/93

නිකුත් කළ
කාරණය
දිනය
1993.01.05 රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් - 1993

2.

02/93

1993.02.22

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් I ෙකොටස - නිලධාරීන්

3.

04/93

1993.02.25

රාජ+ ෙසේවෙය් රියදුරන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් බලය පැවරීම

4.

05/93

1993.02.25

රාමසාන් සමෙය් දී විෙශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

5.

06/93

1993.04.05

විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා ෙගවීම්

6.

07/93

1993.04.26

1993 පළාත් සභා ඡන්ද පැවැත්වීම සඳහා නිලධාරීන්

7.

09/93

1993.05.12

රජෙය් ෙසේවකයින් හා විශාමිකයින් ෙවත අතිෙර්ක දීමනාවක් ෙගවීම

8.

10/93

1993.05.12

ජීවන වියදම් දීමනාව

9.

11/93

1993.06.04 අවතැන් වී සිට ආපසු පැමිණි අය නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම

10.

12/93

1993.06.07 ෙමෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා රාජකාරි ෙව්ලාවන්

11.

13/93

1993.06.09 රාජ+ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 35/90 හා ඉන්පසු සංෙශෝධනය කරන
ලද රාජ+ ෙසේවකයන් පිළිබඳ විනය පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම
සම්බන්ධෙයන් වූ චකෙල්ඛණෙය් පකාර පත්කර ගන්නා ලද පරීක්ෂණ
නිලධාරී (නීතීඥ) මණ්ඩලෙය් රජෙය් ෙසේවකයන් ෙනොවන නීතීඥයින්
සඳහා ගමන් වියදම් හා සංයුක්ත දීමනා ෙගවීම

12.

14/93

1993.06.17 තාවකාලික, අනියම් හා ආෙද්ශක ෙසේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම් පදානය
කිරීම

13.

15/93

1993.06.24 1993 මැයි මස අග භාගෙය් දී ඇති වූ ගංවතුරින් අලාභහානි වූ රජෙය්
නිලධාරීන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් මුදලක් ෙගවීම

14.

16/93

1993.08.06

සහකාර ෙල්කම්වරුන් (ශී ලං.ප.ෙසේ. ෙනොවන) ෙසේවක නිෙයෝජිතයන්

15.

17/93

1993.08.13

රාජ+ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 371හි විධිවිධාන පරිදි ශී ලංකා
පරිපාලන ෙසේවෙය් II පංතිෙය් II ෙශේණිෙය් නිලධාරීන් II පන්තිෙය් I
ෙශේණියට උසස් කිරීෙම් දී සිදු වී ඇති විෂමතාවයන් ඉවත් කිරීම

16.

18/93

1993.09.02

ආයතන සංගහෙය් XXIV පරිච්ෙඡ්දෙය් අංක 11:13 සිට 11:13:8 දක්වා
වූ වගන්තිවලට සංෙශෝධන

17.

19/93

1993.09.06

ලිපිකරු හා සමාන්තර ෙසේවාවල විෂමතා නැති කිරීම

18.

20/93

1993.09.06

පරිවාස කාලෙය් පසුවන නිලධාරීන්ෙග් පත්වීම් අවසන් කිරීම පිළිබඳ
අභියාචනා - ආයතන සංගහය සංෙශෝධනය කිරීම - II වන පරිච්ෙඡ්දය

19.

21/93

1993.09.08

විශාම වැටුප් සහිත තනතුරුවලට පත්ව රාජ+ ෙසේවා අර්ථ සාධක
අරමුදලට බැඳී සිටින නිලධාරිනීන්ට විශාම වැටුප් තත්ත්වය පදානය
කිරීම

20.

22/93

1993.09.21

රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටිය දී තුවාල ලබන රාජ+ නිලධාරීන්ට වන්දි
ෙගවීම

21.

23/93

1993.09.27

තාවකාලික, අනියම්, ආෙද්ශක ෙසේවකයින්ට හා අභ+ාසලාභීන් සඳහා
ස්ථිර පත්වීම් පදානය කිරීම
1

22.

චකෙල්ඛ
අංකය
24/93

නිකුත් කළ
දිනය
1993.10.01

23.

25/93

1993.10.05

රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් - 1994

24.

26/93

1993.10.26

රාජ+ ෙසේවයට, පළාත් රාජ+ ෙසේවයට හා රාජ+ සංස්ථා අංශයට බඳවා
ගැනීම පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තිය

25.

27/93

1993.11.29

භාෂා පරිවර්තන හා යතුරු ලියන ගාස්තු

26.

29/93

1993.12.14

ජාතික තාක්ෂණ ඩිප්ෙලෝමාව/ කණිෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරී සහතිකලත්
මධ+ම මට්ටෙම් කාර්මික ෙසේවා නිලධාරීන් ෙදවැනි ෙදපාර්තෙම්න්තු
පරීක්ෂණෙයන් නිදහස් කිරීම

27.

30/93

1993.12.16

රාජ+ ෙසේවෙය්, පළාත් රාජ+ ෙසේවෙය් හා රාජ+ සංස්ථා අංශෙය්
කණිෂ්ඨ ෙසේවෙය් තනතුරු සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම

28.

31/93

1993.12.22

කණිෂ්ඨ ෙසේවකයන් සඳහා නිවාඩු

29.

32/93

1993.12.24

ආයතන සංගහෙය් XXIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය සංෙශෝධනය කිරීම

30. 32/89(VI)

1993.04.26

1980 ඡූලි වර්ජනයට සහභාගී වූ නිලධාරීන්ෙගන් යලි ෙසේවෙය්
ෙනොපිහිටුවා විශාම ගන්වන ලද රාජ+ නිලධාරීන් හා සංස්ථා
නිලධාරීන්ට සහන සැලසීම

31.

1993.04.23

ජාතික රාජ+ ෙසේවය, පළාත් රාජ+ ෙසේවය හා පළාත් රාජ+ ෙසේවය
සඳහා නිලධාරීන් මුදාහැරීමට අදාළ කරුණු

32. 14/91(VI)

1993.01.15

සහනදායී ෙකොන්ෙද්සි මත වාහන ආනයනය කිරීම

33.

14/91
(VII)

1993.02.28

අනුගහ කමයක් යටෙත් වාහන ආනයනය කිරීම

34.

44/91(I)

1993.04.28

රාජකාරිෙයහි ෙයදී සිටියදී තුවාල පීඩාවට ෙගොදුරු වූ එෙහත් නිත+
වශෙයන් ආබාධිත ෙනොවූ මැතිවරණ කාර්යය මණ්ඩලයට වැටුප් ෙගවීම

35.

31/92(I)

1993.04.30

රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු වැසීෙම් ෙහේතුෙවන් වෘද්ෙධෝපගත පතිලාභ
රහිතව ෙසේවය අවසන් කරන ලද රජෙය් නිලධාරීන්ට සහන සැලසීම

36.

37/92(I)

1993.06.08

1992 ෙදසැම්බර් මස 24 දිනැති අංක 37/92 දරන රාජ+ පරිපාලන
චකෙල්ඛය අනුව විශාම වැටුප් ගණනය කිරීම

37.

37/92(II)

1993.07.02 1993 වැටුප් පතිෙශෝධනය

38.

37/92(III)

1993.08.16

1993 වැටුප් පතිෙශෝධනය

39.

2/93(I)

1993.06.02

වැටුප් පතිෙශෝධනය - සාමාන+ ලිපිකාර ෙසේවෙය් අධි පන්තිය

40.

3/93(I)

1993.04.28

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම - 1993 කාර්ය මණ්ඩල හා භාණ්ඩ හා දව+
පවාහනය සඳහා වාහන

41.

14/93(I)

1993.09.02

තාවකාලික, අනියම් හා ආෙද්ශක ෙසේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් පදානය
කිරීම

56/89(I)

කාරණය
වාහන ආනයනය කිරීම හා අනුගහාත්මක ෙකොන්ෙද්සි මත සැපයීම්
උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා අංශෙයන්, පාවිච්චි කරන ලද වාහන නිකුත්
කිරීමට සහ රජෙය් වාහනවල අයිතිය නිලධාරීන්ට පැවරීම
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