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1994 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/94 1994.01.03 රාජ� හා අ�ධ රාජ� අංශෙ� ෙසේවා ����ය ��බඳ සංගණනය - 
1944 
 

2. 02/94 1994.01.10 තාවකා(ක, අ�ය*, ආෙ,ශක ෙසේවකය-ට හා අභ�ාසලා1-ට ස්3ර 
ප56* පදානය 9:ම  
 

3. 03/94 1994.01.13 හ<= මරණ ප:�ෂකව?-ට කර@ ලබන ෙගA*  
 

4. 04/94 1994.01.22 රජෙ� �වාB �වාස ෙව- 9:ෙ* කමය, ගාසD් අය 9:ෙ* කමය 
සංෙශෝධනය 9:ම. 
 

5. 05/94 1994.01.20 රාමසා- සමෙ� G Aෙශේෂ �වාB ලබා Gම 
 

6. 06/94 1994.01.21 රාජ� �ලධා:-ෙI කා�යාල ෙJලාව- හා �වාB  

7. 07/94 1994.01.31 ආයතන සංගහය - XXIV වන පPQෙRදය - වැTU ණය  
 

8. 08/94 1994.02.07 අWකරණ �ලධරය-/රජෙ� �ලධරය-/සංසථ්ා ෙසේවකY- රජෙ� 
වාහන පාAQZ 9:ම 
 

9. 09/94 1994.02.08 ස*[ඛ ප:�ෂණ ම]ඩල සමා_කY- ෙලස ෙසේවය 9:ම සඳහා 
ෙග6ම 
 

10. 10/94 1994.02.08 රාජ� අංශෙ� ෙසේවක සංඛ�ා ප�ව`හගත 9:ම 
 

11. 11/94 1994.02.11 උසස් 9:ෙ* G වැTU පPව�තනය 9:ම 
 

12. 12/94 1994.02.23 1993 ෙදසැ*බ� මස ඇ� c ජල ගැdෙම- හා� පැef රජෙ� 
�ලධා:-ට Aෙශේෂ අ5�කාර* [දල� ෙග6ම 
 

13. 13/94 1994.04.26 රජෙ� ෙසේවකය-ෙI gභ සාධක හා hඩා කට�D සංAධානය 9:ම 
 

14. 14/94 1994.03.30 පළා5 පාලන පPපාලන ෙසේවය (ප.පා.ප.ෙසේ.) l ලංකා පPපාලන 
ෙසේවය (l.ලං.ප.ෙසේ.) ට අ-ත�ගහණය 9:ම - ෙජ�ෂ්ඨ5වය යථා 
ත5වයට පැeණ6ම - පළ[ෙව� ප-�යට ප5 9:ම - ප59:* 
ෙපරදාත* 9:ම.  
 

15. 15/94 1994.04.26 වැTU ණය/ අ5�කාර* - XXIV වැ� පPQෙRදය ආයතන සංගහය 
  

16. 16/94 1994.05.10 1994 මැY <න අ�ග? ජනාWප�Dමා A=- කරන ලද පකාශය අ@ව 
අ�ය* ෙසේවකY- ස්3ර 9:ම 
 

17. 17/94 1994.05.12 රාජ� �ලධා:- සඳහා <වYන Dළ වැTU රnත අධ�න �වාB - 
ආයතන සංගහය - XII පPQෙRදය  
 

18. 18/94 1994.05.13 ආයතන සංගහයට සංෙශෝධන - XXIV පPQෙRදය o�ඥ අ@ ම]ඩල 
 

19. 19/94 1994.05.23 වැTU ණය - ආයතන සංගහෙ� XXIV වන පPQෙRදය 
 

20. 20/94 1994.06.15 රාජ� ෙසේවෙ� (�කාර හා සමා-තර ෙසේවාව-n ඌණ ෙසේවා ���ත 
උපාWධා:-ට සහන සැලrම සහ 1971-1976 ද�වා කාලය Dළ 
උපාWධාP අභ�ාස ෙයෝජනා කමය යටෙ5 බඳවා ග@ ලැs �ලධාP-ට 
සහන සැලrම 
 



2 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

21. 21/94 1994.06.15 මැ�වරණවලට තරග 9:ම �fස ෙසේවෙය- ඉdලා අස් u ගාම 
�ලධා:- 
 

22. 22/94 1994.06.16 �වස� තැoම සඳහා ඉඩම� අ5කර ගැoම/ �වාස ෙ,පල� අ5කර 
ගැoම/ �වාසය� ඉ< 9:ම/ �වාසයක වැඩ අවස- 9:ම සඳහා ණය 
- ආයතන සංගහෙ� XXIV පPQෙRදය 
 

23. 23/94 1994.06.17 රාජ� ෙසේවයට බඳවා ගැoෙ* වයස් rමාව 
 

24. 24/94 1994.07.01 වැ-දv, වැ-දv w?ෂ හා අන5ද? Aශාම වැTU අර[දල yz*ගත 
9:ම -පළා5 සභා ම{- අයකර ගැo* 
 

25. 25/94 1994.07.18 wන?5ථාපන ෙකොමසාPස් ජනරාd කා�යාලය - කා�ය ම]ඩල 
අවශ�තා 
 

26. 26/94 1994.07.18 වසර Dනකට වර� රජෙ� Pය}? බලපත අ�5 9:ෙ* ගාස්D 
 

27. 27/94 1994.07.25 ම� යම ම�ටෙ* ඒකාබ,ධ කා�eක ෙසේවා ප�ව`හගත 9:ම 
 

28. 28/94 1994.07.21 1992 අංක 45 දරණ ක�මා-ත ශාලා ආඥා පනත ෙසේවකY-ෙI 
ආර�ෂාව, ෙසෞඛ�ය හා �භ සාධනය  
 

29. 29/94 1994.08.08 (�ක? හා සමා-තර ෙසේවාව-වල සහ කfෂ්ඨ ෙසේවක ෙශේfවල 
වැTU Aෂමතා ඉව5 9:ම 
 

30. 30/94 1994.08.11 ෙdක*ව?-ෙI, අ�ෙ�ක ෙdක*ව?-ෙI සහ Gප ව�ාUත 
ෙසේවාවල වැTU Aෂමතා ඉව5 9:ම 
 

31. 31/94 1994.08.12 පළා5 පාලන පPපාලන ෙසේවය 1992 මා�D මස හතරවන <න l ලංකා 
පPපාලන ෙසේවයට අ-ත�ගහණය �:ම �සා ඇ� c Aෂමතාවය- 
ඉව5 9:ම 
 

32. 32/94 1994.08.12 වාහන ආනයනය 9:ම හා අ@ගාහා5මක ෙකො-ෙ,= මත සැප�* හා 
උපෙ,ශක ෙසේවා අංශෙය- පාAQZ කරන ලද වාහන ��5 9:ම හා 
රජෙ� වාහනවල අY�ය �ලධා:-ට පැව:ම 
 

33. 33/94 1994.08.12 Appointment of a Salary Revision and Anomalies Committee and 
Payment of an Interim Allowance   
 

34. 34/94 1994.09.01 ජනතා වD සංව�ධන ම]ඩලෙ� සහ l ලංකා රාජ� වැA( සංස්ථාෙJ 
පධාන කා�යාලවලට අ@��ත කා�ය ම]ඩලවල g}gක* ලැs  අය 
රාජ� ෙසේවයට/ පළා5 රාජ� ෙසේවයට/ රාජ� සංස්ථා හා ව�වස්ථා�ත 
ම]ඩලවල ෙසේවයට බඳවා ගැoම 
 

35. 35/94 1994.09.01 <වYන Dළ රාජකා: ගම- - ආයතන සංගහෙ� XIV පPQෙRදයට 
සංෙශෝධන 
 

36. 36/94 1994.10.19 Enhancement of Personal Staff and Office Facilities for the Hon. 
Ministers  
 

37. 37/94 1994.10.21 වයස 60 ඉ�ම c �ලධා:- 
 

38. 39/94 1994.12.12 රජෙ� �ලධරය-ට Aෙශේෂ අ5�කාර* - 1995 
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 චකෙ�ඛ 
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��� කළ 
�නය 
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39. 40/94 1994.12.16 ෙලෝෙහෝ� ආ�යා ණය [දෙd වාPක අය 9:ම 
 

40. 41/94 1994.12.27 පාෙ,£ය පPපාලනය AWම5 9:ම 
 

41. 42/94 1994.12.29 Aශාම වැTU සnත ෙසේවාවල වසර 10කට අB ෙසේවා කාලය� ඇ� 
එෙහ5 අ�ය* හා තාවකා(ක ෙසේවා කාලය� ද සමඟ වසර 10ට වැ¦ 
ෙසේවය� ඇ� ක*ක?වනට Aශාම වැTU ලබා ගැoම 
 

42. 43/94 1994.12.30 <වYන Dළ රාජකා: ගම- - ආයතන සංගහයට සංෙශෝධන XIV වැ�  
පPQෙRදය 
 

43. 1/89 (III) 1994.03.15 පළා5 පාලන ආයතන වලට ෙ5: ප5 වන රාජ� �ලධා:-ට �වාB - 
ආයතන සංගහයට සංෙශෝධන XXXII පPQෙRදය  
 

44. 46/90 (I) 1994.06.20 බඳවා ගැoෙ* පPපා§වලට ඇDළ5 කළ�D ෙවන5 අධ�ාප�ක 
g}gක* 
 

45. 20/91 (I) 1994.09.01 �ල ඇ}* සඳහා මැ¨* �(ය 
 

46. 37/91 (I) 1994.10.27 ඉං©= මාධ�ෙය- ෙසේවයට බැ< රාජ� භාෂා ප6ණතාවය ලැªමට 
අසම5ව ෙසේවය අ5nTවන ලද දAඩ භාෂා ප6ණතාවය ලද 
�ලධා:-ට සහන සැල=ම 
 

47. 26/92 (I) 1994.08.03 රාජ� වාහනවල රාජ� ලාංජනය ෙයGම 
 

48. 31/92 (II) 1994.05.16 රජෙ� ෙදපා�Dෙ*-D වැrම ෙහේDෙව- වෘ,ෙධෝපගත ප�ලාභ 
රnතව ෙසේවය අවස- කරන ලද රජෙ� �ලධා:-ට සහන සැලrම 
 

49. 35/92 (I) 1994.11.28 රජෙ� �ලධරය- ��බඳ Aනය ප:�ෂණ ඉ�ම- කර6ම - ආයතන 
සංගහය සංෙශෝධනය 9:ම - XLVIII පPQෙRදය  
 

50. 17/93(I) 1994.06.07 රාජ� පPපාලන චකෙdඛ අංක 371n AWAධාන පP< l ලංකා 
පPපාලන ෙසේවෙ� II ප-�ෙ� II ෙශේfෙ� �ලධා:- II ප-�ෙ� I 
ෙශේfයට උසස් 9:ෙ* G =} 6 ඇ� Aෂමතාවය- ඉව5 9:ම 
 

51. 24/93 (I) 1994.02.08 වාහන ආනයනය 9:ම හා අ@ගහා5මක ෙකො-ෙ,= මත සැපY* හා 
උපෙ,ශක ෙසේවා අංශෙය- පාAQZ කරන ලද වාහන ��5 9:ම හා 
රජෙ� වාහන වල අY�ය �ලධා:-ට පැව:ම 
 

52. 24/93 (II) 1994.09.02 වාහන ආනයනය 9:ම හා අ@ගාහා5මක ෙකො-ෙ,= මත සැප�* හා 
උපෙ,ශක ෙසේවා අංශෙය- පාAQZ කරන ලද වාහන ��5 9:ම හා 
රජෙ� වාහන වල අY�ය �ලධා:-ට පැව:ම 
 

53. 02/94 (I) 1994.06.13 අභ�ාසලා¯-ෙI w¨z කාලය G�ඝ 9:ම 
 

54. 16/94 (I) 1994.05.30 1994 මැY <න අ�ග? ජනාWප�Dම- A=- කරන ලද පකාශය අ@ව 
අ�ය* ෙසේවකY- ස්3ර 9:ම  
 

55. 16/94 (II) 1994.07.04 රාජ� ෙසේවෙ� තාවකා(ක හා ආෙ,ශක ෙසේවකY- ස3්ර 9:ම 
 

56. 27/94 (I) 1994.07.25 මධ�ම ම�ටෙ* ඒකාබ,ධ කා�eක ෙසේවා ප�ව`හගත 9:ම 
 

57. රා.ප.ච.(� 1994.07.29 අ�ය* ෙසේවකY- ස්3ර 9:ම 
 

 


