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1. 01/96 1996.01.11 සර
 ෙසේවෙ� නව ව�හය �යා�මක ��ම 
 

2. 02/96 1996.01.18 රාමසා� සමෙ� � �ෙශේෂ !වා" ලබා �ම 
 

3. 03/96 1996.01.24 ' ලංකා ප*පාලන ෙසේවෙ� !ලධා��ෙ, ස්ථාන මා/01 !2ෙ3ශ 
��ම 
 

4. 04/96 1996.02.01 �45 බලය ඉ7* ��ම 
 

5. 05/96 1996.02.15 වසා දමන ලද ෙදපා2තෙ1�;වල ෙසේවකය�ට ව�= ෙග0ම  
 

6. 06/96 1996.03.01 රාජ@ ෙසේවා ෙකොBෂ� සභාව ෙවත අEයාචනා ඉ=*ප� ��ම, එම 
අEයාචනා �භාග ��ම සහ !ෙයෝග �ම 
 

7. 07/96 1996.04.01 ෙ3ශපාලන පKගැM1වලට ලN O ෙසේවකPනට Qල@මය ව�=  
 

8. 08/96 1996.03.15 ආපදා ණය සහ ෙවන� ණය - ආයතන සංගහෙ� XXIV ප*YෙZදයට 
සංෙශෝධන  
 

9. 09/96 1996.03.20 රජෙ� ෙසේවකය� සඳහා මා\ක අ;/ �මනාවN ෙග0ම 
 

10. 10/96 1996.03.26 ��ධ අමාත@ාංශ හා ෙදපා2ෙ1�;වල ආයතන හා ෙවන� ප*පාලන 
කට]; ස1බ�ධව�, �මනා හා ��ධ ෙග01 ^Kබඳව� කර_ ලබන 
!ෙයෝජනය� සහ �ම`1 
 

11. 12/96 1996.04.02 රාජ@ ප*පාලන, ස්වෙ3ශ කට];, වැ�5 ක2මා�ත හා පා25ෙ1�; 
කට]; අමාත@ාශෙ�  ආයතන අංශය හා  ඒකාබ3ධ ෙසේවා අංශය 
ප7ව�හ ගත ��ම 
 

12. 13/96 1996.04.02 �ශාම dය !ලධා*ෙයe රාජ@ සංස්ථාවකට/ ව@වස්ථා^ත 
මfඩලයකට ෙසේවයට බඳවා ග� �ට  ඔiට ෙගවන �ශාම වැj
 
අkරා තැlම 
 

13. 14/96 1996.05.23 රජෙ� !ලධරය� ^Kබඳ �නය ප�Nෂණ ඉNම� ��ම - ආයතන 
සංගහය සංෙශෝධනය ��ම XLVIII ප*YෙZදය   
 

14. 15/96 1996.06.18 රාජ@ අංශෙ� ෛද!ක වැj
 සංෙශෝධනය ��ම 
 

15. 16/96 1996.06.17 පo7 !වා" - ආයතන සංගහෙ� XII ප*YෙZදය  
 

16. 17/96 1996.06.20 රාජ@ !ලධා��ෙ, කා2යාල ෙවලාව�  
 

17. 18/96 1996.06.28 ඒකාබ3ධ ෙසේවාව�p !ලධා��ෙ, වා2qක ස්ථාන මා/ 
 

18. 19/96 1996.07.26 වෘ�sය සB7 ස1ෙ1ලනවල වා2qක මහ සභා tස්0මට සහභාu වන 
සාමාvකය�ට ඊට සහභාu 0ම සඳහා රාජකා� !වා", !දහස් 41*ය 
ගම� බලපත !e� ��ම 
 

19. 20/96 1996.07.19 රාජ@ භාෂා ප7ප�7ය �යා�මක ��ම 
 

20. 21/96 1996.08.12 වෘ�sය සB7 කට]; සඳහා සාමාvක සංඛ@ාව 1000ට අ" එෙහ� 
500ට වැz සාමාvක ^*සN \{න වෘ�sය සB7වල පධාන 
!ලධා*ෙයeට මසකට =න ෙදකN රාජකා* !වා" �ම 
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21. 22/96 1996.07.26 වැj
 ණය - ආයතන සංගහය - XXIV ප*YෙZදය  
 

22. 23/96 1996.07.26 =වPන ඇ;ළත රාජකා* ගම� -  ආයතන සංගහෙ� XIV 
ප*YෙZදයට සංෙශෝධන  
 

23. 24/96 1996.08.12 පළා� පාලන ආයතනවලට ඡ�දෙය� ප� O රාජ@ !ලධා�� - 
ආයතන සංගහෙ� XXXII ප*YෙZදෙ� 3:7 උප වග�7ය 
සංෙශෝධනය ��ම 
 

24. 25/96 1996.08.21 අග �!ශ්චයාකාර;මාෙ, !ල !වාසය - ආයතන සංගහෙ� XVIII 
ප*YෙZදෙ� 1:5 වග�7ය සංෙශෝධනය ��ම 
 

25. 26/96 1996.08.23 ආයතන සංගහෙ� XII වන ප*YෙZදෙ� 12:1 වග�7ය සංෙශෝධනය 
��ම 
 

26. 27/96 1996.08. 30 රාජ@ !ලධා��ෙ, ෙසේවය වයස අk/4 60 දNවා �2ඝ ��ම  
 

27. 28/96 1996.10.08 මහා \ව =න රා� =නය හා හ�v උ�සව =න සඳහා �ෙශේෂ !වා" ලබා 
ගැMම 
 

28. 29/96 1996.10.14 වැj
 ප7ෙශෝධනය - භාෂා ප*ව2තක ෙසේවය 
 

29. 30/96 1996.10.14 බඳවා ගැMෙ1 ප*පා{ව5� බැහැරව රජෙ� ෙසේවයට බඳවා ග� 
!ලධා��ට වයස අk/4 55 � ඔ�බට ෙසේවා =� ලබා �ම 
 

30. 31/96 1996.11.08 රාජ@ භාෂා ප7ප�7ය �යා�මක ��ෙ1 � ඇ7වන බාධක ඉව� 
��ම 
 

31. 32/96 1996.11.12 රාජ@ !ලධා�� �ශාම ගැ�0ම/ �ශාම ගැ�01 ^Kබඳ මනාපය 
 

32. 33/96 1996.11.27 ආයතන සංගහෙ� XXV ප*YෙZදෙ� 6:1 වග�7ය සංෙශෝධනය 
��ම 
 

33. 34/96 1996.11.15 1996 �! මස 12, 13 හා 14 =නය�p ඇ7 O �K�ළ�� ඇ7 O 
අලාභ හා! ෙහේ;ෙව� රජෙ� !ලධා��ට �ෙශේෂ අ�7කාර1 �දලN 
ලබා �ම 
 

34. 35/96 1996.12.06 රජෙ� !ලධරය�ට �ෙශේෂ අ�7කාර1 - 1997 
 

35. 36/96 1996.12.31 ආයතන සංගහෙ� XXIV ප*YෙZදය - !වසN ඉ=��ම/වැඩ අවස� 
��ම සඳහා ණය - රාජ@ ප*පාලන චකෙ�ඛ අංක 06/92 හා අංක 
15/94 පැහැ=5 ��ම 
 

36. 24/93(III) 1996.08.07 වාහන ආනයනය ��ම, අ_ගාහා�මක ෙකො�ෙ3\ මත සැප�ම හා 
උපෙ3ශක ෙසේවා  අංශෙය�, පා�Y� කරන ලද වාහන !e� ��ම 
සහ රජෙ� වාහනවල අP7ය !ලධා��ට පැව�ම 
 

37. 20/94(I) 1996.09.24 රාජ@ ෙසේවෙ� 5^කාර හා සමා�තර ෙසේවාව�p ඌනෙසේවා !]Nත 
උපා�ධා��ට සහන සැල`ම සහ 1971/1976 දNවා කාලය ;ළ 
උපා�ධා� අභ@ාසලා� ෙයෝජනා කම යටෙ� බඳවා ග_ ලැ� 
!ලධා��ට සහන සැල`ම 
 

38. 29/95(II) 1996.09.11 තස්තවා� බලපෑ1 සpත පෙ3ශවල \�� ප*පාලනෙ� ෙය� \{න 
රාජ@ !ලධා��ට =* ගැ�0ෙ1 �මනා 
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39. 29/95(I) 1996.05.20 තස්තවා� බලපෑ1 සpත පෙ3ශවල \�� ප*පාලනෙ� ෙය� \{න 
!ලධා��ට =*ගැ�0ෙ1 �මනා 
 

40. 32/95(I) 1996.03.29 අ�ත2 �මනාව - රා.ප*. චකෙ�ඛ අංක 06/95, හා 15/95 හා 33/94 
 

41. 01/96(I) 1996.06.21 සර
 ෙසේවෙ� නව ව�හය �යා�මක ��ම  
 

42. 07/96(I) 1996.06.12 ෙ3ශපාලන පKගැM1වලට ලN O ෙසේවකP�ට Qල@මය ව�= 
 

43. 32/96(I) 1996.12.16 රාජ@ !ලධා�� �ශාම ගැ�0ම - �ශාම ගැ�0ම ^Kබඳ මනාපය 
 

  


