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1993 
 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/93 1993.01.05 රජෙ� ලධරය�ට �ෙශේෂ අ��කාර� - 1993 
 

2. 02/93 1993.02.22 පළා� සභා ඡ�ද �ම&� I ෙකොටස - ලධා)� 
 

3. 04/93 1993.02.25 රාජ+ ෙසේවෙ� -ය.ර� බඳවා ගැ3ම ස�බ�ධෙය� බලය පැව)ම 
 

4. 05/93 1993.02.25 රාමසා� සමෙ� 4 �ෙශේෂ වා5 ලබා4ම 
 

5. 06/93 1993.04.05 �නයා89ල ප):ෂණ සඳහා ෙග=� 
 

6. 07/93 1993.04.26 1993 පළා� සභා ඡ�ද පැවැ�=ම සඳහා ලධා)� 
 

7. 09/93 1993.05.12 රජෙ� ෙසේවක?� හා �ශාAක?� ෙවත අ�ෙCක 4මනාව: ෙග=ම 
 

8. 10/93 1993.05.12 Eවන �යද� 4මනාව 
 

9. 11/93 1993.06.04 අවතැ� = Fට ආපH පැAI අය නැවත ෙසේවෙ�  JKL=ම 
 

10. 12/93 1993.06.07 ෙමෝටC රථ -ය.ර� සඳහා රාජකා- ෙOලාව� 
 

11. 13/93 1993.06.09 රාජ+ ප-පාලන චකෙRඛ අංක 35/90 හා ඉ�පH සංෙශෝධනය කරන 
ලද රාජ+ ෙසේවකය� JVබඳ �නය ප):ෂණ ඉ:ම� කර=ම 
ස�බ�ධෙය� W චකෙRඛණෙ� පකාර ප�කර ග�නා ලද ප):ෂණ 
ලධා) (3Zඥ) ම]ඩලෙ� රජෙ� ෙසේවකය� ෙනොවන 3Zඥ?� 
සඳහා ගම� �යද� හා සං_:ත 4මනා ෙග=ම 
 

12. 14/93 1993.06.17 තාවකා`ක, අය� හා ආෙbශක ෙසේවක?�ට ස්dර ප�=� පදානය 
e)ම 
 

13. 15/93 1993.06.24 1993 මැ? මස අග භාගෙ� 4 ඇ� W ගංවg-� අලාභහා W රජෙ� 
ලධා)�ට �ෙශේෂ අ��කාර� hදල: ෙග=ම 
 

14. 16/93 1993.08.06 සහකාර ෙRක�වi� (j ලං.ප.ෙසේ. ෙනොවන) ෙසේවක ෙයෝkතය� 
 

15. 17/93 1993.08.13 රාජ+ ප-පාලන චකෙRඛ අංක 371K �l�ධාන ප-m j ලංකා 
ප-පාලන ෙසේවෙ� II පං�ෙ� II ෙශේIෙ� ලධා)� II ප��ෙ� I 
ෙශේIයට උසස් e)ෙ� 4 F. = ඇ� �ෂමතාවය� ඉව� e)ම 
 

16. 18/93 1993.09.02 ආයතන සංගහෙ� XXIV ප-rෙsදෙ� අංක 11:13 Fට 11:13:8 ද:වා 
W වග��වලට සංෙශෝධන 
 

17. 19/93 1993.09.06 `Jකi හා සමා�තර ෙසේවාවල  �ෂමතා නැ� e)ම 
 

18. 20/93 1993.09.06 ප-වාස කාලෙ� පHවන ලධා)�ෙu ප�=� අවස� e)ම JVබඳ 
අvයාචනා - ආයතන සංගහය සංෙශෝධනය e)ම - II වන ප- rෙsදය 
 

19. 21/93 1993.09.08 �ශාම වැLw සKත තනgiවලට ප�ව රාජ+ ෙසේවා අCථ සාධක 
අරhදලට බැx Fyන ලධා-3�ට �ශාම වැLw ත��වය පදානය 
e)ම 
 

20. 22/93 1993.09.21 රාජකා-ෙයK ෙය4 Fyය 4 gවාල ලබන රාජ+ ලධා)�ට ව�m 
ෙග=ම  
 

21. 23/93 1993.09.27 තාවකා`ක, අය�, ආෙbශක ෙසේවක?�ට හා අභ+ාසලාz� සඳහා 
ස්dර ප�=� පදානය e)ම 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

22. 24/93 1993.10.01 වාහන ආනයනය e)ම හා අ8ගහා�මක ෙකො�ෙbF මත සැප{� 
උපෙbශා�මක ෙසේවා අංශෙය�, පා�r| කරන ලද වාහන }� 
e)මට සහ රජෙ� වාහනවල අ?�ය ලධා)�ට පැව)ම  
 

23. 25/93 1993.10.05 රජෙ� ලධරය�ට �ෙශේෂ අ��කාර� - 1994  
 

24. 26/93 1993.10.26 රාජ+ ෙසේවයට, පළා� රාජ+ ෙසේවයට හා රාජ+ සංසථ්ා අංශයට බඳවා 
ගැ3ම JVබඳ ජා�ක ප�ප��ය 
 

25. 27/93 1993.11.29 භාෂා ප-වCතන හා යgi `යන ගාස්g 
 

26. 29/93 1993.12.14 ජා�ක තා:ෂණ ~wෙලෝමාව/ කIෂ්ඨ කාCAක ලධා) සහ�කල� 
මධ+ම ම�ටෙ� කාCAක ෙසේවා ලධා)� ෙදවැ ෙදපාCතෙ��g 
ප):ෂණෙය� දහස් e)ම 
 

27. 30/93 1993.12.16 රාජ+ ෙසේවෙ�, පළා� රාජ+ ෙසේවෙ� හා රාජ+ සංස්ථා අංශෙ� 
කIෂ්ඨ ෙසේවෙ� තනgi සඳහා ෙසේවකය� බඳවා ගැ3ම 
 

28. 31/93 1993.12.22 කIෂ්ඨ ෙසේවකය� සඳහා වා5  
 

29. 32/93 1993.12.24 ආයතන සංගහෙ� XXIII වැ ප-rෙsදය සංෙශෝධනය e)ම 
 

30. 32/89(VI) 1993.04.26 1980 �` වCජනයට සහභා� W ලධා)�ෙග� ය` ෙසේවෙ� 
ෙනොJKLවා �ශාම ග�වන ලද රාජ+ ලධා)� හා සංස්ථා 
ලධා)�ට සහන සැල&ම 
 

31. 56/89(I) 1993.04.23 ජා�ක රාජ+ ෙසේවය, පළා� රාජ+ ෙසේවය හා පළා� රාජ+ ෙසේවය 
සඳහා ලධා)� hදාහැ)මට අදාළ කi�  
 

32. 14/91(VI) 1993.01.15 සහනදා{ ෙකො�ෙbF මත වාහන ආනයනය e)ම 
 

33. 14/91 
(VII) 

1993.02.28 අ8ගහ කමය: යටෙ� වාහන ආනයනය e)ම  
 
 

34. 44/91(I) 1993.04.28 රාජකා-ෙයK ෙය4 Fy ය4 gවාල �ඩාවට ෙගො.i W එෙහ� ත+ 
වශෙය� ආබාlත ෙනොW මැ�වරණ කාCයය ම]ඩලයට වැLw ෙග=ම 
 

35. 31/92(I) 1993.04.30 රජෙ� ෙදපාCතෙ��g වැ&ෙ�  ෙහේgෙව� වෘbෙධෝපගත ප�ලාභ 
රKතව ෙසේවය අවස� කරන ලද රජෙ� ලධා)�ට සහන සැල&ම 
 

36. 37/92(I) 1993.06.08 1992 ෙදසැ�බC මස 24 mනැ� අංක 37/92 දරන රාජ+ ප-පාලන 
චකෙRඛය අ8ව �ශාම වැLw  ගණනය e)ම 
 

37. 37/92(II) 1993.07.02 1993 වැLw ප�ෙශෝධනය 
 

38. 37/92(III) 1993.08.16 1993 වැLw ප�ෙශෝධනය 
 

39. 2/93(I) 1993.06.02 වැLw ප�ෙශෝධනය - සාමාන+ `Jකාර ෙසේවෙ� අl ප��ය 
 

40. 3/93(I) 1993.04.28 පළා� සභා ඡ�ද �ම&ම - 1993  කාCය ම]ඩල හා භා]ඩ හා දව+ 
පවාහනය සඳහා වාහන 
 

41. 14/93(I) 1993.09.02 තාවකා`ක, අය� හා ආෙbශක ෙසේවකය�ට ස්dර ප�=� පදානය 
e)ම 
 

 


