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 1991  

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

�� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 2/91 1991.02.12 උසස් තන� දරන රාජ� ෙසේවක�� සඳහා ච�යා ධ�ම ප"ධ#ය 
 

2. 3/91 1991.02.13 ෙකො�තා' පදනම මත බඳවා ගැ+ම 
 

3. 4/91 1991.02.17 උ� - නැ ෙඟන0ර පළා'වල පව#න ත''වෙය� 3ඩා 56න රාජ� 
7ලධා8�ෙ9 7වා:  
 

4. 5/91 1991.02.17 <න�'ථාපන ෙකොමසා>ස් ජනරා?ෙ9 රාජකා> කටA සඳහා 
සංස්ථා/ෙදපා�තෙC� හා ව�ාපා>ක ආයතනවE� තාවකාEකව 
7දහස් කරF ලබන අයෙ9 අ�#වාHකC වරපසාද අ0J  ෙනොK8ම 
 

5. 6/91 1991.02.23 වැMN ණය - XXIV වැ7 ප>SෙTදය - ආයතන සංගහය 
 

6. 7/91 1991.02.23 තස්තවාදය බල පැවැ'ෙවන පෙ"ශවල රජෙW 7ලධා8�ට 6> Xමනා 
ෙගYම 
 

7. 8/91 1991.02.23 ගා[ය පෙ"ශවල ෙසේවය K8ම සඳහා 6>Xමනා වශෙය� රජෙW 
ෙසේවකය�ට ඉඩC ලබාXම  
 

8. 9/91 1991.03.08 රාමසා� සමෙW X ෙසේවා හා සැප]C ලබාXම 
 

9. 10/91 1991.03.14 උ� - නැ ෙඟන0ර පළා'වල පව#න ත''වෙය� 3ඩා 56න රාජ� 
7ලධා8�ෙ9 7වා: 
 

10. 11/91 1991.04.08 ආයතන සංගහය - XXIV ප>SෙTදය - වැMN ණය 
 

11. 12/91 1991.04.08 ව^7යා 6ස්_`කෙW H5? පාලනය ප#ෂ්ඨාපනය K8ම 
 

12. 13/91 1991.04.11 1991 - පළා' පාලන ඡ�ද පැවැ'Yම සඳහා 7ලධා8� 
 

13. 14/91 1991.05.08 අFගහ කමය� යටෙ' වාහන ආනයනය K8ම 
 

14. 15/91 1991.05.18 මධ�ම මeටෙC කා�Jක ෙසේවා ව�වස්ථාව fයා'මක K8ම 
 

15. 16/91 1991.06.05 වා�gක ස්ථාන මා� K8C - 1992 
 

16. 17/91 1991.05.31 අංක: 46/90 හා 1990.10.30 6නැ# රාජ� ප>පාලන චකෙ?ඛය, අංක: 
31/89 හා 1989.05.09 6නැ# රාජ� ප>පාලන චකෙ?ඛය ෙකෙර0 
ඇ# බලපෑC සCබ�ධව පැහැ6E K8ම 
 

17. 18/91 1991.06.05 තම�ෙ9 පාලනෙය� ෙතොර ෙහේ 7සා ස්mර'වය පදානය කර 
ෙනොමැ# ෙසේවකය� සහ 1989.05.31 6නැ# අමාත� මnඩල 
oරණයට පටහැ7ව කර ඇ# ප'YC pqබඳ ස[`ෂණ 
 

18. 19/91 1991.06.05 අ7යC හා තාවකාEක ෙසේවකය� 
 

19. 20/91 1991.06.07 7ල ඇrC සඳහා මැsC tEය 
 

20. 21/91 1991.06.13 තස්තවාX පචnඩ fයාවE� 3ඩාවට ප' ව�වස්ථාpත මnඩලවල 
ෙසේවක��ට ව�6 ෙගYම 
 

21. 22/91 1991.06.17 රාජ� භාෂා +#ය fයා'මක K8ම - ආකෘ# පත භාෂා ෙන� සකස් 
K8ම 
 

22. 24/91 1991.06.16 සමථ මnඩල ෙකොJෂ� සභාව මw� ෙමෙහයවF ලබන සමථ 
K8ෙC ද`ෂතා හා උපකම pqබඳ පාඨමාලාව සඳහා 5ෙශේෂ 7වා: 
 



2 

 

 චකෙ�ඛ 
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�� කළ 
�නය 
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23. 25/91 1991.07.03 රාජ� ෙසේවෙW Hට පළා' රාජ� ෙසේවාව�ට' එ` එ` පළා' රාජ� 
ෙසේවයක Hට තව' පළා' රාජ� ෙසේවයකට', 7ලධා8� sවමා� 
K8ම 
 

24. 26/91 1991.07.03 පළා' රාජ� ෙසේවෙW <රNපා: pරYම 
 

25. 27/91 1991.07.07 රජෙW ෙසේවක��ට 7t' කරF ලබන 7ල ඇrC 
 

26. 28/91 1991.07.14 රාජ� ප>පාලන අමාත�ාංශය ෙවත ඉ6>ප' කළ A 5ෂයය� 
 

27. 29/91 1991.07.20 ග� ඇම#ව��ෙ9, 5ෂය 7ශ්yත ඇම#ව��ෙ9 සහ රාජ� 
ඇම#ව��ෙ9 ෙපෞ"ගEක ෙ?කCව�� සCබ�{කරණ 7ලධා8� 
සහ මහජන සCබ�ධතා 7ලධා8�ට ෙගවF ලබන Xමනා  
 

28. 30/91 1991.07.20 රාජ� ෙසේවය, පළා' සභා රාජ� ෙසේවය සහ සංසථ්ා අංශය සඳහා 
අනාගතෙW X කා�ය මnඩල බඳවා ගැ+ම pqබඳ ජා#ක ප#ප'#ය 
 

29. 31/91 
 

1991.07.24 රාජ�  ෙසේවෙW ප'YC 6නට පථම ජා#ක ආර`ෂක ෙතොර� 
කා�යාංශෙය� වා�තා ලබා ගැ+ම 
 

30. 32/91 1991.07.20 පළා' පාලන මැ#වරණවල X තරග K8ම සඳහා ඉ?ලා අස් | සහ එම 
මැ#වරණවල X ෙ'> ප' ෙනො| රාජ� 7ලධරය�  
 

31. 33/91 1991.08.01 උ'සව}ෙය� ව�ාපා# 5වෘත K8ෙC X අFගමනය කළ A කා�ය 
ප>පා~� හා ෙවන' මා�ෙගෝපෙ"ශ 
 

32. 34/91 1991.08.04 සC��ණ වැMN ස0ත අධ�යන 7වා: යාෙC X ඇළ' 5ය A 
�5�C හා බැrCකර  ආයතන සංගහය - XV ප>SෙTදය 
 

33. 35/91 1991.08.04 5ෙ"ශය�0 අධ�යන කටA/�Kයා සඳහා රාජ� 7ලධා8�ට වැMN 
ර0ත 7වා: - ආයතන සංගහය - XII ප>SෙTදය 
 

34. 36/91 1991.08.14 අ7යC හා තාවකාEක ෙසේවක�� 
 

35. 37/91 1991.08.23 1956 අංක 33 දරන පනත fයා'මක K8මට 7t' කළ රාජ� 
ප>පාලන හා භාnඩාගාර චකෙ?ඛ මw� �මා පැන^� රාජ� අංශෙW 
7ලධා8�ට සහන සැල�F වස් ආn:කම ව�වස්ථාෙ� 13 වන හා 16 
වන සංෙශෝධනවල 5�5ධාන අoතයට බලපැවැ'ෙවන ප>6 
fයා'මක K8ම 
 

36. 38/91 1991.08.27 වෘ'oය සංගC 7ෙයෝජනය� 
 

37. 39/91 1991.08.28 1980 �E වැඩ ව�ජනයට සහභා�|ව� pqබඳ ස[`ෂණය 
 

38. 40/91 1991.08.29 5ශාම වැMN ෙගYම 
 

39. 41/91 1991.09.06 තස්තවාX� අ#� මැ�C කෑ රාජ� සහ සංස්ථා 7ලධා8�ෙ9 
කලතය�ට සහ යැෙප�න�ට ව�6 �ද? ෙගYම 
 

40. 42/91 1991.09.18 5ශාම ලැ� රාජ� 7ලධා>ෙයt රජෙW ෙසේවෙW/ රාජ� සංසථ්ාවක 
නැවත ෙසේවෙW ෙයදYෙC X ප>ශJකය හා නැවත ෙසේවෙW ෙයදYම 
 

41. 43/91 1991.09.20 රජෙW 7ලධරය�ට 5ෙශේෂ අ'#කාරC - 1992 
 

42. 44/91 1991.10.31 රාජකා>ෙය0 ෙයX H�ය X මරණයට ෙහෝ වාල 3ඩා6යට  ෙහෝ 
ෙගො�� වන මැ#වරණ කා�ය මnඩලයට ව�6 ෙගYම 
 



3 

 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

�� කළ 
�නය 

කාරණය 

43. 45/91 1991.10.04 6ව�න ඇළත රාජකා> ගම� - XIV වැ7 ප>SෙTදය - ආයතන 
සංගහය 
 

44. 46/91 1991.10.07 5ශාJක රාජ� ෙසේවක�� රාජ� ෙසේවෙය0, රාජ� සංස්ථා ආ6ෙය0 
නැවත ෙසේවෙය0 ෙයදYෙC X ෙගවF ලබන පා>ශJකය 
 

45. 47/91 1991.10.07 අ#ෙ�ක Xමනා සමාෙලෝචනය K8ම 
 

46. 48/91 1991.10.09 �භ සාධක පහ�කC සඳහා �ද? ප#පාදන ෙව� K8ම 
  

47. 49/91 1991.10.24 රාජ� අංශෙW බඳවා ගැ+Cවලට බලපාන සාමාන� ෙර�ලාHවලට 
ව�ා#ෙ�ක - තස්තවාX�ෙ9 බලපෑමට ල` | ප^? 
 

48. 50/91 1991.10.31 6ව�න ඇළත රාජකා8 ගම� - XIV වැ7 ප>SෙTදය - ආයතන 
සංගහය 
 

49. 51/91 1991.10.31 තස්තවාX පචnඩ fයා ෙහේෙව� 5ප' H� | ෙහෝ තස්තවාX� 5H� 
ඝාතනය කළ රජෙW ෙසේවක�� හා  යැෙප�න�ට වැMN හා ව�6 
ෙගYම 
 

50. 52/91 1991.11.10 රජෙW එකඟ'වය ඇ#ව p0Mවන ලද 5ෙ"ශ 7ෙයෝ�ත ආයතනවල 
�Kයා සඳහා වැMN ර0ත 7වා: 
 

51. 53/91 1991.11.14 උ� පළාෙ' පව#න ත''වෙය� 3ඩා 56න රාජ� 7ලධා8�ෙ9 
7වා: 
 

52. 54/91 1991.11.20 වැMN ණය - XXIV වැ7 ප>SෙTදය - ආයතන සංගහය 
 

53. 56/91 1991.11.30 රාජ� අංශෙW යා�_ක ඉං�ෙ�� අංශවලට p>ස් බඳවා ගැ+ම 
 

54. 57/91 1991.12.13 රාජකා> 7වාස �රකථන සැප]ම 
 

55. 58/91 1991.12.12 වෘ'oය සJ#වල සභාප#ව��, ෙ?කCව��ෙ9 වැඩ තහනC K8ම/ 
ස්ථාන මා� K8ම 
 

56. 59/91 1991.12.13 ආයතන සංගහෙW ෙර�ලාH සහ රාජ� ප>පාලන චක ෙ?ඛ උපෙදස් 
කඩK8C ද:වC කළහැK වැර6 බවට ප' K8ම 
 

57. 60/91 1991.12.25 රාජ� ප>පාලන චකෙ?ඛ උ පෙදස් fයා'මක ෙනොK8ම 
 

58. 61/91 1991.12.26 5ශාම වැMN 0Jකම - ආයතන සංග හය - IV ප>SෙTද ය   
 

59. 62/91 1991.12.30 6ව�න ඇළත රාජකා> ගම� - XIV වැ7 ප>SෙTදය - ආයතන 
සංගහය 
 

60. 14/88(I) 1991.12.19 අවතැ� | රාජ� 7ලධරය� හා සංස්ථා ෙසේවකය� නැවත ෙසේවා 
ඇර�ම 
 

61. 1/89(I) 1991.04.23 පළා' පාලන ආයතනවලට සහ පළා' සභාවලට ෙ'8 ප'වන රජෙW 
7ලධා8s 
 

62. 1/89(II) 1991.08.25 පළා' පාලන ආයතනවලට සහ පළා' සභාවලට ෙ'> ප' වන රාජ� 
7ලධා8s  
 

63. 22/89(I) 1991.05.08 ප�# 7වා: - ආයතන සංගහය - XII ප>SෙTදය 
 

64. 32/89(IV) 1991.04.22 1980 �E වැඩව�ජනයට සහභා�ව තන� අතහැර ෙගොස් යq 
ෙසේවෙW p0ට | රාජ� 7ලධා8�ට පනවා ඇ# �මාව� ඉව' K8ම 
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65. 35/89(I) 1991.05.03 භාෂා ප>ව�තන කටA ගාස් ෙගYෙC පදනම` මත කරවා ගැ+ම 
 

66. 47/89(I) 1991.11.13 <ස්තකාලයා�ප# ෙසේවෙW වැMN හා බඳවා ගැ+ෙC ප>පා� 
 

67. 48/89(I) 1991.04.10 1979 අංක 48 දරන තස්තවාදය වැළැ`YෙC (තාවකාEක 5�5ධාන) 
පනත යටෙ' සහ හ6H +# යටෙ' අ'අඩං�වට ග�නා ලද 
7ලධරය�/ෙසේවකය� නැවත ෙසේවෙW p0MYම 
 

68. 4/90(II) 1991.06.13 5ශාJක රාජ� ෙසේවක��, රාජ� ආයතන, රාජ� සංස්ථා ආ6ෙය0 
නැවත ෙසේවෙය0 ෙයදYෙC X ෙගවF ලබන Xමනා 
 

69. 32/90(I) 1991.02.10 තස්තවාX හා කඩාකNප?කා8 fයා 7සා 5පතට ප' රජෙW 
ෙසේවක�� 
 

70. 34/90(I) 1991.06.14 රාජ� ෙසේවෙW හා පළා' රාජ� ෙසේවෙW Epක� හා සමා�තර ෙශේ� 
ල�ෙ?ඛක/ ය� ෙ?ඛන ෙසේවා ආ6ෙW තන� ඇබෑ�   
 

71. 35/90(I) 1991.03.18 රජෙW ෙසේවක�� pqබඳ ප8`ෂණ ඉ`ම� කරYම 
 

72. 44/90(III) 1991.03.14 රා.ප>.ච. 44/90 චකෙ?ඛය යටෙ' 5ශාම �ය රජෙW 7ලධා8� 
අත�ාවශ� ස්ථානවල යq ෙසේවෙW ෙයදYම 
 

73. 45/90(I) 1991.01.19 රාජ� ප>පාලන චකෙ?ඛ අංක 45/90  
 

74. 50/90(I) 1991.12.25 රාජ� ෙසේවකය�ට අ#ෙ�ක Xමනාව` ෙගYම 
 

75. 2/91(I) 1991.10.03  උසස් තන� දරන රාජ� ෙසේවකය� සඳහා ආචාර ධ�ම ප"ධ#ය 
 

76. 14/91(I) 1991.10.04 සහනදායක ෙකො�ෙ"H මත වාහන ආනයනය 
 

77. 14/91(II) 1991.12.12 සහනදායක ෙකො�ෙ"H මත වාහන ආනයනය 
 

78. 16//91(I) 1991.07.11 1992 වා�gක ස්ථාන මා� වැඩ pqෙවළ fයා'මක කරYම 
 

79. 18/91(I) 1991.06.19 තම�ෙ' පාලනෙය� ෙතොර ෙහේ 7සා ස්mර'වය පදානය කර 
ෙනොමැ# ෙසේවකය� සහ 1989.05.31 6නැ# අමාත� මnඩල 
oරණයට පටහැ7ව කර ඇ# ප'YC pqබඳ ස[`ෂණය  
 

80. 26/91(I) 1991.11.30 පළා' රාජ� ෙසේවෙW <රNපා: pරYම 
 

81. 31/91(I) 1991.09.24 රාජ� ෙසේවෙW ප'YC Xමට පථම ජා#ක ආර`ෂක ෙතොර� 
කා�යාංශෙය� වා�තා ලබා ගැ+ම 
 

82. 32/91(I) 1991.10.31 පළා' පාලන ඡ�ද 5ම�Cවලට ඉ6>ප'Yම සඳහා Hය තන�වE� 
ඉ?ලා අස්ව මැ#වරණවලට තරඟ ෙකොට ජයග' ෙ"ශපාලන 
අ�#වාHකC 0J 7ලධා8� නැවත ෙසේවෙය0 p0MYම අතරර කාල 
�මාව උපයාග' 7වා:වE�, ව�තමාන වසෙ� 7වා:වE� ෙහෝ 
වැMN ර0ත 7වා:වE� ආවරණය K8මට ඉඩXම 
  

83. 36/91(I) 1991.10.02 අ7යC සහ තාවකාEක ෙසේවකය� 
 

84. 40/91(I) 1991.12.19 5ශාම වැMN ෙගYම - නව කමය 
 


