1992

1.

චකෙල්ඛ
අංකය
01/92

නිකුත් කළ
කාරණය
දිනය
1992.01.09 රජෙය් ෙසේවකයින් හා විශාමිකයන් ෙවත රු.100/-ක අතිෙර්ක
දීමනාවක් ෙගවීම

2.

02/92

1992.01.10

වැටුප් පතිෙශෝධනය - අධි ෙශේණිය - සාමාන- ලිපිකාර ෙසේවය

3.

03/92

1992.01.25

රාජ- නිලධාරීන්ෙග් කාර්යාල ෙව්ලාවන් හා නිවාඩු

4.

05/92

1992.01.27

රජෙය් නිලධාරීන්, නිලධාරිනියන් වැන්දඹු අනත්දරු හා වැන්දඹු පුරුෂ
විශාම වැටුප් කමයට බඳවා ගැනීම

5.

06/92

1992.01.31

නිවසක් ඉදිකිරීම/ වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා ණය - XXIVපරිච්ෙඡ්දය ආයතන සංගහය

6.

07/92

1992.02.18

රජෙය් වාහන ෙපෞද්ගලික කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කිරීම

7.

08/92

1992.02.19

ආෙද්ශක ෙසේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම

8.

09/92

1992.02.21

අවතැන්වී සිට ආපසු පැමිෙණන අය යළි ෙසේවෙය් පිහිටුවීම

9.

10/92

1992.03.03

රාජ- පරිපාලන චකෙල්ඛ උපෙදස් කියාත්මක ෙනොකිරීම

10.

11/92

1992.03.03

උපරිමෙය් රැදී සිටීෙම් වාසි

11.

12/92

1992.03.03

රාජ- අංශෙය් පුහුණුවන්නන්

12.

13/92

1992.03.05

භාෂා පරිවර්තන හා යතුරු ලියන ගාස්තු

13.

14/92

1992.03.11

රාම්සාන් සමෙය් දී ෙසේවා හා සැපයීම් ලබාදීම

14.

15/92

1992.03.12

ලිපිකරු හා සමාන්තර ෙසේවාවල I වන පංතියට උසස් කිරීම

15.

16/92

1992.03.13

උපාධි සහතික පිළිගැනීම

16.

17/92

1992.03.24

රාජ- අංශෙය් බඳවා ගැනීම්වලට බලපාන සාමාන- ෙරගුලාසිවලට
ව-ාතිෙර්ක - තස්තවාදීන්ෙග් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්

17.

18/92

1992.04.30

පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙත්රී පත් වූ මහජන නිෙයෝජිතයින්
ආමන්තණය කිරීම

18.

19/92

1992.04.29

ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි නිලධාරීන්ෙග් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

19.

20/92

1992.05.05

පළාත් පාලන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සමාන්තර ෙසේවාවල
නිලධාරීන් දීප ව-ාප්ත ෙසේවාවලට අන්තර්ගහණය කිරීම

20.

21/92

1992.05.21

පරිපාලනය ජනතාව කරා ෙගන යෑම

21.

22/92

1992.06.25

කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු

22.

23/92

1992.09.15

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සඳහා අරමුදල් සැපයීම්, ගිණුම්ගත කිරීම
සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ පරිපාටි

23.

24/92

1992.06.18

සාමාන- ලිපිකාර ෙසේවෙය් I ෙවනි පන්තියට උසස් කිරීම - 1990

24.

25/92

1992.07.15

1992 ජුනි මස මුල භාගෙය් දී ඇති වූ ගංවතුරින් අලාභහානි වූ රජෙය්
නිලධාරීන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් මුදලක් ෙගවීම
1

25.

චකෙල්ඛ
අංකය
26/92

නිකුත් කළ
දිනය
1992.08.19

කාරණය
රජෙය් වාහනවල රාජ- ලාංඡනය ෙයදීම

26.

27/92

1992.10.07

අසනීප නිවාඩු - XII පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන සංගහය

27.

28/92

1992.10.15

රජෙය් නිවාස සඳහා ජල සම්බන්ධතා ලබා දීෙම් දී ගිවිසුම්පත් අත්සන්
කිරීම

28.

29/92

1992.10.20

රාජ- ෙසේවා වෘත්තීය සමිති උපෙද්ශක කමිටුව

29.

30/92

1992.10.15

සහනදායි පදනම මත වාහන ආනයනය කළ නිලධාරීන් විසින් රජෙය්
වාහන පාවිච්චි කිරීම

30.

31/92

1992.10.30

රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු වැසීෙම් ෙහේතුෙවන් වෘද්ෙධෝපගත පතිලාභ
රහිතව ෙසේවය අවසන් කරන ලද රජෙය් නිලධාරීන්ට සහන සැලසීම

31.

32/92

1992.11.11

ආයතන සංගහෙය් XX වැනි පරිශිෂ්ටය පතිෙශෝධනය කිරීම

32.

33/92

1992.12.30

ගබඩා භාරකාර ෙසේවෙය් I ෙවනි පංතියට උසස් කිරීම - 1988

33.

34/92

1992.12.14

ආයතන සංගහෙය් VII පරිච්ෙඡ්දෙය් 12:5:4 සහ 12:6:1 උප වගන්ති
සංෙශෝධනය කිරීම

34.

35/92

1992.12.21

රජෙය් නිලධරයන් පිළිබඳ විනය පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම - ආයතන
සංගහය සංෙශෝධනය කිරීම - XLVIII පරිච්ෙඡ්දය

35.

36/92

1992.12.18

රාජ- භාෂා නීතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා කාර්යාල අවශ-තා සපුරා
ගැනීම

36.

37/92

1992.12.24

නව වැටුප් කම

37.

22/89(II)

1992.01.30

පසූත නිවාඩු - ආයතන සංගහය - XII පරිච්ෙඡ්දය

38.

32/89(V)

1992.03.16

1980 ඡූලි වැඩ වර්ජනයට සහභාගි වූ නිලධාරීන්ෙගන් යලි ෙසේවෙයහි
පිහිට වූ අයට 32/89(IV) චකෙල්ඛය අනුව සහන සැලසීම

39.

35/90(II)

1992.03.03

රාජ- ෙසේවකයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම

40.

50/90(III)

1992.09.25

රජෙය් ෙසේවකයින් හා විශාමිකයින් ෙවත අතිෙර්ක දීමනාවක් ෙගවීම

41. 14/91(IV)

1992.01.27

සහනදායී ෙකොන්ෙද්සි මත වාහන ආනයනය කිරීම

42.

14/91(V)

1992.07.13

සහනදායි ෙකොන්ෙද්සි මත වාහන ආනයනය කිරීම

43.

50/90(II)

1992.03.26

රාජ- ෙසේවකයන්ට අතිෙර්ක දීමනාවක් ෙගවීම

44.

54/91(I)

1992.01.14

වැටුප් ණය - XXIV පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන සංගහය

45.

54/91(II)

1992.03.12

වැටුප් ණය/ අත්තිකාරම් - ආයතන සංගහෙය් XXIV පරිච්ෙඡ්දයට
සංෙශෝධන

46.

15/92(I)

1992.04.24

ලිපිකරු හා සමාන්තර ෙසේවාවල I පංතියට උසස් කිරීම

47.

27/92(I)

1992.11.11

අසනීප නිවාඩු - XII පරිච්ෙඡ්දය - ආයතන සංගහය

48.

රා.ප.ච.
ලිපි 24/92

1992.06.18

සාමාන- ලිපිකාර ෙසේවෙය් I පන්තියට උසස් කිරීම - 1990

2

