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1995 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/95 1995.01.13 මැ�වරණවලට තරඟ ��ම ��ස  රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ අංක: 
44/90 යටෙ) *ශාම ග) රජෙ- .ලධා�0  

 

2. 02/95 1995.01.12 2ව3න 4ල රාජකා� ගම0 - ආයතන සංගහෙ- XIV වැ. 
ප�<ෙ=දයට සංෙශෝධන  
 

3. 03/95 1995.02.06 1994-09-09 2න දරණ වැBC *ෂමතා හා සංෙශෝධන කEB වාFතාව 
 

4. 04/95 1995.01.27 .වාH - ආයතන සංගහය XII වන ප�<ෙ=දෙ- I වග0�ය 
සංෙශෝධනය 
 

5. 05/95 1995.01.27 රාමසා0 සමෙ- I *ෙශේෂ .වාH ලබාIම 
 

6. 06/95 1995.02.23 1994-09-09 2න දරණ වැBC *ෂමතා හා සංෙශෝධන කEB වාFතාව - 
අ0තF Iමනාව  
 

7. 07/95 1995.02.22 රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ අංක 264 හා 06/88 සංෙශෝධනය ��ම 
 

8. 08/95 1995.04.24 ෙසේවක .ෙයෝMත30 ප�පාලනයට සහභාO Pම - අමාත�ංශවල 
සහකාර ෙ!කQ තන4R - (T ලං.ප.ෙසේ. ෙනොවන) 
 

9. 09/95 1995.03.14 අ0තF Iමනාව - රා.ප�. චකෙ!ඛ 33/94 හා 06/95 
 

10. 10/95 1995.03.15 ආයතන සංගහයට සංෙශෝධන - වැBC ණය - XXIV ප�<ෙ=දය 
 

11. 11/95 1995.03.16 ආයතන සංගහෙ- XXIV ප�<ෙ=දෙ- ණය IෙQ සාමාන� 
ෙකො0ෙWX හා වැBC ණය/ අ)�කාරQ අYමත කරන බලධා�0 
සංෙශෝධනය ��ම 
 

12. 12/95 1995.03.17 1979 අංක 8 දරන තස්තවාදය වැළැ]PෙQ (තාවකා^ක *_*ධාන) 
පනත යටෙ) සහ හ2X `� යටෙ) අ)අඩංbවට ග0නා ලද 
.ලධරය0/ෙසේවකය0 නැවත ෙසේවෙ- �cBPම  
 

13. 13/95 1995.03.31 මd�� Iම සඳහා සහන කාල fමාව 
 

14. 14/95 1995.04.28 කාFEක g!hය ෙශේ�වල වැBC 
 

15. 15/95 1995.05.25 අ0තF Iමනා - රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ 33/94, 06/95 හා 09/95 
 

16. 16/95 1995.06.07 *ශාම වැBC පදානය ��ම සහ ප�වF�ත පා�ෙතෝkකය ෙගPෙQ නව 
කමය 
 

17. 17/95 1995.06.13 පlත .වාH - ආයතන සංගහය - XII ප�<ෙ=දෙ- 18:1 වග0�යට 
සංෙශෝධන 
 

18. 18/95 1995.08.08 සාමාන� ^�කාර ෙසේවෙ- තන4Rවලට .යEත කාFයය0c ෙවන) 
ෙසේවාව0ට අය) .ලධා�0 ෙයදPම 
 

19. 19/95 1995.06.13 පlත .වාH - ආයතන සංගහෙ- XII ප�<ෙ=දය  
 

20. 20/95 1995.06.13 තන4ර හැර mය .ලධරෙයn ෙහෝ �XයQ *නය .ෙයෝගය] ල) 
.ලධරෙයn ෙහෝ කRo ඉ2�ප) ��ම - ආයතන සංගහයට 
සංෙශෝධන - II, V, XXVIII, XLVIII වැ. ප�<ෙ=ද 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

21. 21/95 1995.06.19 රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ උපෙදස් sයා)මක ��ම හා මහජන 
අවශ�තාවය0 ඉB ��ෙQ I ආචාරtu Pම 
 

22. 22/95 1995.06.30 මැ�වරණවලට තරඟ ��ම ��ස රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ 44/90 
යටෙ) *ශාම ග) රාජ� .ලධා�0 
 

23. 23/95 1995.08.16 ඒකාබWධ ෙසේවාව0c .ලධා�0ෙw වාFkක ස්ථානමාR 
 

24. 24/95 1995.07.19 රාජ� ෙසේවෙ-, පළා) රාජ� ෙසේවෙ- හා රාජ� සංස්ථා අංශෙ- 
ක�ෂ්ඨ ෙසේවක තන4R සඳහා බඳවා ගැ`ම 
 

25. 25/95 1995.07.19 * ෙශේෂ සැල�^ ෙහෝ ෙවනස්කQ දැ]Pම 4ර0��ෙQ සහ z^ක 
අ3�වාXකQ ස{]ෂණය ��ෙQ ෙකොEෂ0 සභා .ෙයෝග �|පැIම 
 

26. 26/95 1995.08.04 උCපැ0න සහ�ක ෙවYවට ෙරMස්ටාF ජනරා! ෙදපාFතෙQ04ෙව0 
.n) කරY ලබන ෙවන) සහ�ක භාර ගැ`ම 
 

27. 27/95  1995.08.31 සංගමයක ~Fකාuනව වෘ)�ය සE� කට�4 සඳහා �දාහ�Y ලැ� 
.ලධරයnට වැBC ෙගPම - ආයතන සංගහෙ- XXV - 5 ෙ=දය 
සංෙශෝධනය ��ම 
 

28. 28/95 1995.09.29 රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ අංක 15/90 හා 17/92 අYව සහන ලno 
අෙC]ෂකය0 බඳවා ගැ`ම 
 

29. 29/95 1995.09.22 තස්තවාI බලපෑQ සcත පෙWශවල X*! ප�පාලනෙ- ෙයI X�න 
රාජ� ෙසේවක30ට 2�ගැ`ෙQ Iමනා 
 

30. 30/95 1995.10.30 ඌණ ෙසේවා .�]ත උපා_ධා�0ට සහන සැලfම සඳහා .n) කළ 
රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛ 20/94 අYව ඉහල වැBC ලද .ලධා�0 
පැර� තන4Rවල තව�රට) ෙසේවය කරන ෙහ30, ඔ�0ට අ�කාල 
හා .වාH 2න වැBC ෙගPම 
 

31. 31/95 1995.10.30 වාහන ආනයනය ��ම හා අYගාහා)මක ෙකො0ෙWX මත සැප�Q හා 
උපෙWශා)මක ෙසේවා අංශෙය0 පා*<� කරන ලද වාහන .n) ��ම 
සහ රජෙ- වාහනවල අ3�ය .ලධා�0ට පැව�ම 
 

32. 32/95 1995.11.14 අ0තF Iමනාව - රා.ප�. චකෙ!ඛ අංක 33/94, 6/95 සහ 15/95  
 

33. 33/95 1995.11.14 රාජ� ෙසේවෙ- වැBC *ෂමතා ඉව) ��ම 
 

34. 34/95 1995.11.14 රාජ� අංශෙ- ක�ෂ්ඨ ෙසේවක, කQකR ෙශේ�ය හා �ය�R ෙසේවෙ- 
වැBC සංෙශෝධනය ��ම 
 

35. 35/95 1995.11.21 රජෙ- .ලධරය0ට *ෙශේෂ අ)�කාරQ - 1996 
 

36. 37/95 1995.12.27 රජෙ- .ලධා�0ට වැBC ණය/ අ)�කාරQ - ආයතන සංගහෙ- 
XXIV ප�<ෙ=දය සංෙශෝධනය ��ම  
 

37. 32/89(VII) 1995.01.12 1980 �^ වැඩ වFජනයට සහභාOව ෙසේවය හැර mයා ෙසේ සලකY ලැ� 
.ලධා�0 ය| ෙසේවයට කැඳPම  
 

38. 32/89(VIII) 1995.01.31 *ශාම වැBC ෙසේවාව0වල X� ය| ෙසේවෙ- ෙනො�cට� 1980 �^ වැඩ 
වFජක30 නැවත ෙසේවයට කැඳPම  
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කාරණය 

39. 38/89(III) 1995.10.09 එ] භාෂාවකට වැ� භාෂා ගණනක පPණතාවය ඇ� රාජ� 
.ලධා�0ට 2� Iමනා සහ වැBC වFධක 
 

40. 56/89(II) 1995.11.21 ජා�ක රාජ� ෙසේවය, පළා) රාජ� ෙසේවය හා පළා) රාජ� ෙසේවය 
සඳහා .ලධා�0 �දාහැ�මට අදාළ කRo 
 

41. 46/90(II) 1995.10.09 බඳවා ගැ`ෙQ ප�පා�වලට ඇ4ළ) කළ�4 ෙවන) අධ�ාපන 
���කQ 
 

42. 35/92(II) 1995.06.26 රජෙ- .ලධරය0 �|බඳ *නය ප�]ෂණ ඉ]ම0 ��ම - ආයතන 
සංගහය සංෙශෝධනය ��ම - XLVIII ප�<ෙ=දය 
 

43. 06/93(I) 1995.08.29  *නයාY�ල ප�]ෂණ සඳහා ෙග*Q 
 

44. 02/94(II) 1995.02.07 පාෙයෝmක ��o කාලය IFඝ ��ම 
 

45. 02/94(III) 1995.07.11 පාෙයෝmක ��oව ලබා ගැ`මට අY�]ත ��oව0න0 
 

46. 21/94(1) 1995.01.05 මැ�වරණයට තරඟ ��ම සඳහා ෙසේවෙය0 ඉ!ලා අස්� ගාම 
.ලධා�0   
 

47. 29/94(I) 1995.03.20 1994-03-08 2න අංක 29/94 දරණ රාජ� ප�පාලන චකෙ!ඛෙ- 
*_*ධාන රාජ� ෙසේවෙ- �ය�ර0ට අදාළ කර ගැ`ම 
 

48. 29/94(II) 1995.04.07 1994 අෙගෝස්4 මස 08 වන 2න හා අංක 29/94 දරන රාජ� ප�පාලන 
චකෙ!ඛෙය0 ^�කR හා සමා0තර ෙසේවාව0c ඇ� � වැBC 
*ෂමතා ඉව) ��ම 
 

49. 21/95(I) 1995.10.26 කාFයාල 2නය0c (බදාදා) .ලධා�0 සාක<ඡා ආ2ය සඳහා කැඳPම 
 

50. රා.ප.ච ^� 1995.07.19 පාෙයෝmක ��oව ලබා Iම සඳහා අYමැ�ය ලබා ගැ`ම  
 

 

 

 

 


