2014

1.

චකෙල්ඛ
අංකය
01/2014

නිකුත් කළ
කාරණය
දිනය
2014.01.21 රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම

2.

02/2014

3.

03/2014

2014.01.06 66 වන නිදහස් සමරු උෙළල - 2014

4.

04/2014

2014.05.24 රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් ව වස්ථා සංගහය කියාත්මක
කිරීම

5.

05/2014

2014.02.28 ආයතන සංගහෙය් විධිවිධාන සංෙශෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලද
රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ - 2013

6.

06/2014

2014.03.31 ව ාප්ති කටයුතුවල නිරත ක්ෙෂේත නිලධාරීන් සඳහා දීමනා

7.

07/2014

2014.03.25 ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දෙය් 12 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම

8.

08/2014

2014.03.31 රාජ නිලධරයන්ෙග් කාර්යාල ෙව්ලාවන්

9.

09/2014

2014.05.19 ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 16 වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම

10.

10/2014

2014.04.23 බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවලට ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනත් අධ ාපනික
සුදුසුකම්

11.

11/2014

2014.04.30 “දැයට කිරුළ” ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනයට සහභාගී වූ නිලධරයන්
සඳහා දීමනා ෙගවීම

12.

12/2014

2014.05.03 ශී බුද්ධ වර්ෂ 2558 ෙවසක් උත්සවය සැමරීම

13.

13/2014

2014.05.09 කුසලතා මත රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් අධිෙශේණියට
උසස් කිරීම සඳහා වන තරග විභාගය - 2013

14.

14/2014

2014.05.30 මූලික විමර්ශන සඳහා ෙගවීම්

15.

15/2014

2014.06.09 2014 රමලාන් (රමසාන්) සමෙය් දී විෙශේෂ නිවාඩු ලබා දීම

16.

16/2014

2014.06.16 රාජ නිලධරයන්/පළාත් රාජ
සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

17.

17/2014

2014.07.02

ආයතන සංගහෙය් විධිවිධාන පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීම

18.

18/2014

2014.07.09

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් අධි පන්තිෙය් නිලධරයන්ෙග්
වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2015

19.

19/2014

2014.07.09

විෙද්ශයන්හි ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල ෙසේවය කිරීම සඳහා ශී ලංකා
පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන් ද්විතීයන පදනම මත මුදා හැරීම

20.

20/2014

2014.08.05

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
පටිපාටිය - 2015

2014.03.12

ෙනොතාරිස් ධූරෙය් කටයුතු කිරීම

නිලධරයන්/අධිකරණ නිලධරයන්

1

21.

චකෙල්ඛ
අංකය
21/2014

නිකුත් කළ
දිනය
2014.08.04

22.

22/2014

2014.08.29

කුසලතා ධාරාව යටෙත් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන ෙශේණියට
බඳවා ගැනීෙම් තරඟ විභාගය - 2013 (2014)

23.

23/2014

2014.10.07

ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දෙය් 14 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම

24.

24/2014

2014.11.12

2015 අයවැය ෙයෝජනා අනුව රාජ
විශාමිකයන් සඳහා අන්තර් දීමනා ෙගවීම

25.

25/2014

2014.11.12

තාවකාලික, අනියම්(ෛදනික), ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන
පදනම මත බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවකයින් සඳහා 2015 අයවැය ෙයෝජනා
අනුව ස්ථිර පත්වීම් පදානය කිරීම

26.

26/2014

2014.11.21

"නිෙරෝගී ලංකා" ජාතික ෙසෞඛ වැඩසටහන - 2014

27.

27/2014

2014.12.01

67 වන නිදහස් සමරු උෙළල - 2015

28.

28/2014

2014.12.16

ශී ලංකාව ආසියාෙව් නැගී එන ආර්ථිකයක් ෙලස ඔසවා තැබීෙම්
සද්කාර්යයට උරෙදමු

29.

29/2014

2014.12.29

රජෙය් නිලධාරීන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම්

30.

30/2014

2014.12.31 මැතිවරණ රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටිය දී මරණයට ෙහෝ තුවාල පීඩාදියට
ෙහෝ ෙගොදුරු වන මැතිවරණ කාර්ය මණ්ඩලයට වන්දි ෙගවීම

31.

31/2014

2014.12.31 2014 වර්ෂෙය් නිකුත් කරන ලද රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ නාමාවලිය

32.

22/99
(XXX)

2014.11.17 රාජ නිලධරයන්/පළාත් රාජ
සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

33.

06/2006
(XI)

2014.07.16 වැටුප් පරිමාණයක උපරිමයට පැමිණි නිලධරයන්ට වැටුප් වර්ධක
ෙගවීම

34.

06/2006
(XII)

2014.12.02 2006 අයවැය ෙයෝජනා අනුව රාජ ෙසේවෙය් වැටුප් පතිවහගත කිරීම

35.
36.

31/2001 2014.01.25
(IX) -2014
15/2007
(II)

2014.12.26

කාරණය
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරීන්ෙග් වාර්ෂික
ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

අංශෙය් නිලධරයන් සහ

නිලධරයන්/අධිකරණ නිලධරයන්

ආයතන සංගහෙය් II වැනි කාණ්ඩෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 19:5 උප
වගන්තිය යටෙත් වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී නාම ෙල්ඛනය
රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා බැංකු මඟින් ෙද්පළ හා වාහන ණය ලබාදීම

37. 03/2010/II 2014.09.15 ශී ලංකා රජෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව
පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවෙය් I පන්තියට හා විෙශේෂ පන්තියට විභාගයක්
ෙනොපවත්වා උසස් කිරීම
38. 04/2011(II) 2014.08.28

ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙසේවයට 2009.07.01
දිනට අන්තර්ගහණය කර ඇති නිලධාරීන් එදින සිට නියමිත පන්තිෙය්
නැවත අන්තර්ගහණය කිරීම

39. 01/2014(I) 2014.09.29

රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම

2

චකෙල්ඛ
නිකුත් කළ
අංකය
දිනය
40. 06/2014(I) 2014.06.30

කාරණය
ව ාප්ති කටයුතුවල නිරත ක්ෙෂේත නිලධාරීන් සඳහා දීමනා

41. 10/2014(I) 2014.10.23

බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවලට ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනත් අධ ාපනික
සුදුසුකම්

42. 16/2014(I) 2014.07.11

රාජ නිලධරයන්/පළාත් රාජ
සඳහා නිල පවාහන පහසුකම්

43. 24/2014(I) 2014.12.31

2015 අයවැය ෙයෝජනා අනුව රාජ
විශාමිකයන් සඳහා අන්තර් දීමනා ෙගවීම

44. 25/2014(I) 2014.12.29

තාවකාලික, අනියම්(ෛදනික), ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන
පදනම මත බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවකයින් සඳහා 2015 අයවැය ෙයෝජනා
අනුව ස්ථිර පත්වීම් පදානය කිරීම

45. රා.ප.ච. ලිපි 2014.03.12
01/2014

රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම

46. රා.ප.ච. ලිපි 2014.05.06
02/2014

උසස්වීමක දී වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම

නිලධරයන්/අධිකරණ නිලධරයන්
අංශෙය් නිලධරයන් සහ

47. රා.ප.ච. ලිපි 2014.07.09 විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා ෙගවීම්
03/2014
48. රා.ප.ච. ලිපි 2014.12.22 රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම
07/2014
49. රා.ප.ච. ලිපි 2014.12.26
08/2014

ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල යටෙත් රජෙය් වාහන රක්ෂණය
කිරීම

50. රා.ප.ච. ලිපි 2014.12.26
09/2014

තාවකාලික, අනියම්(ෛදනික), ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන
පදනම මත බඳවාෙගන ඇති ෙසේවකයින් සඳහා 2015 අයවැය ෙයෝජනා
අනුව ස්ථීර පත්වීම් පදානය කිරීම
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