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1988 
 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 1/88 1988.01.12 	ශාම වැ�� ව�වස්ථා සංගහෙ� 12 ෙව� වග��යට යට  ෙකොට 
	ශාම ග�ව# ලැබ, ප(ව )ය* ෙචෝදනාව/� �දහස් වන රජෙ� 
�ලධා3� 
 

2. 2/88 1988.01.20 4 ලංකා 	ද�ා මක ෙසේවෙ� II පං�ෙ� II ෙශේ7ය හා II පං�ෙ� I 
ෙශේ7ය ඒකාබ9ධ :3ම 
 

3. 3/88 1988.01.21 4 ලංකා ප<පාලන ෙසේවෙ� II ප��ෙ� II ෙශේ7ය හා II ප��ෙ� I 
ෙශේ7ය ඒකාබ9ධ :3ම, 
4 ලංකා ගණකා>කා3 ෙසේවෙ� II ප��ෙ� II ෙශේ7ය හා II පං�ෙ� I 
ෙශේ7ය ඒකාබ9ධ :3ම 
 

4. 4/88 1988.02.03 අගාමාත�Bමා, අමාත� මCඩල අමාත�වE�, ව�ාපෘ� අමාත�වE�, 
Gසා අමාත�වE� සහ �ෙයෝජ� අමාත�වE� සඳහා වැ�ප හා 
Iමනාව 
 

5. 5/88 1988.02.11 රජෙ� ෙසේවකK�ට )ංහල/ ෙදමළ/ ඉංN) ඉගැ�Oම 
 

6. 6/88 1988.02.11 අ>කරණ �ලධරය�/ රජෙ� �ලධරය� රාජ� සංස්ථා ෙසේවකK� 
රජෙ� වාහන පා	QR :3ම 
 

7. 7/88 1988.02.29 �වාT බංගලා - ආයතන සංගහය - XX ප<QෙXදය  
 

8. 8/88 1988.03.11 1985 ෙදසැYබZ මස 31 Gන ෙහෝ එයට ෙපර රජෙ� ෙසේවකය� Oම 
නැවැත ්\ (	ශාම ගැ^ම, _ය යාම) �ලධරය�ට ණය සහන සභා 
දායක bදc නැවත ෙගOම 
 

9. 9/88 1988.03.30 4 ලංකා ප<පාලන ෙසේවෙ� �ලධා3�ට පශ්චා  උපා> පාඨමාලා 
සඳහා අවස්ථා 
 

10. 10/88 1988.03.30 අස^ප �වාT - ආයතන සංගහය - XII ප<QෙXදය  
 

11. 11/88 1988.03.31 ෛවද� ප3hෂණය - ආයතන සංගහය - XXVI වැ� ප<QෙXදය 
 

12. 12/88 1988.04.07 උ සව අ �කාරY - ආයතන සංගහය - XXVI වන ප<QෙXදය  
 

13. 13/88 1988.04.18 kෂ� ව මත 	ෙ9ශ ගම� සඳහා l_ත ගම� බලපත �n  :3ම  
 

14. 14/88 1988.04.25 අවතැ� \ රාජ� �ලධරය� හා සංසථ්ා ෙසේවකK� නැවත ෙසේවය 
ඇරpම 
 

15. 15/88 1988.05.16 ඌණ අධ�ාපන (r(කY ඇ� �ලධා3� ඒකාබ9ධ ෙසේවාවල 
සමා�තර ෙශේ7වලට අ�තZගහණය :3ම 
 

16. 16/88 1988.05.19 	ශාම වැ�� ව�වස්ථා සංගහෙ� 12 වැ� වග��යට යට  ෙකොට 
	ශාම ග�ව# ලැබ, ප(ව )ය* ෙචෝදනාව/� �දහස් වන රජෙ� 
�ලධා3�  
 

17. 17/88 1988.05.26 රාජ� ෙසේවා අZථ සාධක අරbදල - ෙදපාZතෙY�B 	)� ෙකොටස් 
bදc ෙගOY නතර :3ම 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 
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18. 18/88 1988.06.10 1985 ෙදසැYබZ 31 Gන ෙහෝ ඊට ෙපර රජෙ� ෙසේවකය� Oම නැවැ  
\ (	ශාම ගැ^ම, _ය යාම) �ලධරය�ට ණය සහන සභා දායක bදc 
නැවත ෙගOම 
 

19. 19/88 1988.06.28 	ශාම ගැ^ෙY I හැt#Yප  හා පuෙc 	ස්තර  
 

20. 20/88 1988.07.07 කාZය ස්ථානය:� මාE O යාෙY I ගම� 	යදY ෙගOම: ගෘහ භාCඩ 
ආGය පවාහනය :3ම - ආයතන සංගහය - XIV වන ප<QෙXදය 
 

21. 21/88 1988.07.13 තස්තවාI පචCඩ xයා ෙහේBෙව�, රාජකා<ෙ� ෙයI )yය I Bවාල 
ලබන/ �ත� වශෙය� ආබා>ත වන රජෙ� �ලධරය�ට/ පළා  
පාලන ෙසේවකය�ට/ රාජ� සංස්ථා ෙසේවකය�ට ෛවද�ාධාර Iමනා/ 
ව�G ෙගOම සහ තස්තවාI පචCඩ xයා ෙහේBෙව� මරණයට ප වන 
එවැ� �ලධරය�ෙz/ ෙසේවකය�ෙz යැෙප�න�ට ව�G ෙගOම  
 

22. 22/88 1988.07.21 සැත{Y n/ය : ෙමෝටZ රථ - ආයතන සංගහය - XIV වන ප<QෙXදය 
 

23. 23/88 1988.07.26 1987 සැ�තැYබZ මස 30 ෙව� Gන )ට 1987 ෙනොවැYබZ මස 15 Gන 
දhවා කාලය Bළ |nණාමලය හා මඩකල{ව Gස්|hකවල ඇ� \ 
කලබල �සා ෙ9පළවලට හා� )r \ සහ/ෙහෝ චංචල ෙ9පළ අ}_ \ 
එම Gස්|hකවල ෙසේවෙ� �~Bව )y රජෙ� ෙසේවකය�ට හා රාජ� 
සංස්ථා ෙසේවකK�ට වැ�� අ �කාරY 
 

24. 24/88 1988.08.03 �වන 	යදY Iමනා  
 

25. 25/88 1988.08.04 රජෙය� ලැ�ය හැ: පා<ශ_කය� ��බඳ  \ lමාව 
 

26. 26/88 1988.08.09 kෂ� ව මත 	ෙ9ශ ගම� සඳහා l_ත ගම� බලපත �n  :3ම 
 

27. 27/88 1988.08.18 ආබා>ත {9ගලය�ට �:යා සැප�ම 
 

28. 28/88 1988.08.30 ජනා>ප�වරණය/පාZ/ෙY�B මහා මැ�වරණය - 1988/1989 
 

29. 29/88 1988.08.30 රට Bළ ඇ� වන කලබල �සා �ශ්චල ෙ9පලවලට හා� )r වන 
සහ/ෙහෝ චංචල ෙ9පල  අ}_ වන රජෙ� �ලධා3�ට වැ�� 
අ �කාරY - ආයතන සංගහය -  XXIV ප<QෙXදය 
 

30. 30/88 1988.08.30 රජෙ� �ලධා3� 	ශාම ගැ^ම 
 

31. 31/88 1988.09.09 තස්තවාI xයා ෙහේBෙව� _ය යන රජෙ� �ලධා3�ට උසස් OY 
 

32. 32/88 1988.09.16 1988 රාජ� සා}ත� උ සවය - සැ�තැYබZ 23, 24, 25 අමාත�ාංශ, 
ෙදපාZතෙY�B සහ සංස්ථා ම�ට_� සා}ත� උ සව පැවැ Oම  
 

33. 33/88 1988.09.19 Pension to a Secretary to a Ministry of a Minister of the Cabinet 
of Ministers who has been appointed from outside the Public 
Service  
 

34. 34/88 1988.09.22 ඒකාබ9ධ ෙසේවාවල �ලධා3�ෙz ස්ථාන මාEOY 
 

35. 35/88 1988.09.27 උපා>ධා3 ස්ථාපන ෙසේවය - 1983 ෙපබරවා< මස 18 Gනැ� අංක 215 
දරන රාජ� ප<පාලන චකෙcඛයට සංෙශෝධන 
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36. 36/88 1988.09.28 රජෙ� �ලධා3�ට 	ෙශේෂ අ �කාරY - 1989  
 

37. 37/88 1988.10.04 4 ලංකා ගණකා>කා3 ෙසේවෙ� II පං�ෙ� II ෙශේ7ය සහ II පං�ෙ� I  
ෙශේ7ය ඒකාබ9ධ :3ම 
 

38. 38/88 1988.10.06 Conversion of salary of a Secretary to a Ministry of Minister of 
the Cabinet Ministers  
 

39. 39/88 1988.10.19 රට Bළ ඇ� වන කලබල �සා �ශ්චල ෙ9පලවලට හා� )r වන 
සහ/ෙහෝ චංචල ෙ9පල  අ}_ වන රජෙ� �ලධා3�ට වැ�� 
අ �කාරY - ආයතන සංගහය XXIV ප<QෙXදය 
 

40. 40/88 1988.11.15 රජෙ� ෙසේවෙ� නැවත ෙසේවෙ� ෙයදOෙY I පා<ශ_කය 
 

41. 41/88 1988.11.25 අ�යY සහ තාවකා/ක ෙසේවකK� 
 

42. 42/88 1988.11.29 	නයා# ල ප3hෂණ සඳහා ෙගOY  
 

43. 43/88 1988.12.01 GවKන Bළ සY¡Zණ වැ�� ස}ත අධ�යන �වාT  
 

44. 44/88 1988.12.16 අමාත� මCඩලෙ� අමාත�වරෙයnෙz අමාත�ාංශයක 
ෙcකYවරෙයnෙz වැ�� ප<වZතනය :3ම 
 

45. 387(I) 1988.01.27 	ශාම වැ�� ගණ� බැ¢ම  
 

46. 387(V) 1988.11.01 1988 නව ඒකාබ9ධ වැ�� - ප<පාලන ප�සංස්කරණ ක_�ෙ£ 
�Zෙ9ශ xයා මක :3ම - වැ�� හා ෙසේවක සංඛ�ා 
 

1987 ෙදසැYබZ මස 11 Gනැ� අංක 387 දරන රාජ� ප<පාලන 
චකෙcඛයට සංෙශෝධන 
 

 
  


