1997
චකෙල්ඛ
අංකය
1.
01/97

නිකුත් කළ
දිනය
1997.01.03

කාරණය
රාමසාන් සමෙය් දී විෙශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2.

02/97

1997.01.15

1997 වැටුප් සංෙශෝධනය

3.

03/97

1997.01.10

ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දෙය් 11 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම

4.

05/97

1997.01.31

රජෙය් නිලධාරීන් සඳහා රක්ෂණ කමයක් ඇති කිරීම (අගහාර)

5.

06/97

1997.02.03

ආයතන සංගහය VII වන පරිච්ෙඡ්දෙය් 12:5:4, 12;6:1, හා
1992.12.14 දිනැති අංක 34/92 රාජD පරිපාලන චකෙල්ඛය
සංෙශෝධනය කිරීම

6.

07/97

1997.02.03

රජෙය් නිවාඩු දිනයන්හි හා සති අන්තෙය් ෙසේවය ෙවනුෙවන් දීමනා
ෙගවීම

7.

08/97

1997.02.03

රජෙය් නිලධාරීන්ට අතිකාල දීමනා ෙගවීම

8.

09/97

1997.02.12

රාජD අංශෙය් ඵලදායිතා හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය

9.

10/97

1997.03.19

පුහුණු පාඨමාලා/වැඩමුළුවලට සහභාගීවන නිලධාරීන්ට රාජකාරී
නිවාඩු ලබා දීම - ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දෙය් 13:6

10.

11/97

1997.04.21

රජෙය් නිලධාරීන්ට ලබා ෙදන ෙද්පළ ණය සම්බන්ධෙයන් වූ අවලංගු
කළ ෙනොහැකි ඇෙටෝර්නි බලපත ලියාපදිංචි කිරීම

11.

12/97

1997.06.30

රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් සුබසාධක සංගම්වලට රජෙය් රජෙය් නිලධාරීන්
මුදා හැරීම

12.

13/97

1997.06.13

උපාධිධාරී අභDාසලාභීන්ට ස්ථිර රැකියා ලබා දීම

13.

15/97

1997.09.29

වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා පූර්ණකාලීනව රජෙය් නිලධාරීන්
ෙසේවෙයන් නිදහස් කිරීම

14.

16/97

1997.07.10

ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් ෙන්වාසික පහසුකම්

15.

17/97

1997.07.28

කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටි හා ෙයදී සිටින රණවිරුවන්ෙග්
පවුල්වලට රාජකාරි කටයුතුවලදී පමුඛතාව ලබාදීම

16.

18/97

1997.08.08

ලිපිකරු හා සමාන්තර ෙසේවාවන්හි නියුක්ත උපාධිධාරීන් පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම

17.

19/97

1997.08.25

ජංගම දුරකථන සැපීම

18.

20/97

1997.09.08

ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවා වDවස්ථාෙව් අඩංගු ඇතැම් කරුණු පිළිබඳ
පැහැදිලි කිරීම

19.

21/97

1997.09.25

ආයතන සංගහෙය් V පරිච්ෙඡ්දෙය් 5:2:1 සහ 5:5 වගන්ති සංෙශෝධනය
කිරීම - විශාම ගැන්වීම

20.

22/97

1997.09.30

නිතD තනතුරුවලට ආපසු පැමිණීෙම් දී වැඩි වැටුප් පරිමාණ රඳවා
ගැනීම

1

චකෙල්ඛ
අංකය
21.
23/97

නිකුත් කළ
දිනය
1997.11.27

කාරණය

22.

24/97

1997.11.28

සම්පූර්ණ පඩි සහිත අධDයන නිවාඩු ලබාෙගන ඇති අවස්ථාවල දී
අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම් හා බැදුම්කර - ආයතන සංගහය - XV වන
පරිච්ෙඡ්දය

23.

25/97

1997.12.16

රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් කාර්යාල ෙව්ලාවන් සහ නිවාඩු

24.

26/97

1997.11.19

ණය මුදල් සඳහා ෙපොළිය අයකිරීම - ආයතන සංගහය - XXIV
පරිච්ෙඡ්දය

25.

27/97

1997.12.04

රාමසාන් සමෙය් දී විෙශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

26.

28/97

1998.01.27

රාජD භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම පැවරීම

27.

30/97

1997.12.08

රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් - 1998

28.

31/97

1997.12.12

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් ස්ථාන මාරු කිරීම්

රජෙය් කාර්යාලයන්හි ලිපි ගනුෙදනුව

29. 35/92(III) 1997.11.13

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

30. 35/92(IV) 1997.11.13

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

31. 24/93(IV) 1997.01.16

වාහන ආනයනය කිරීම, අනුගහාත්මක ෙකොන්ෙද්සි මත සැපයීම් හා
උපෙද්ශක ෙසේවා අංශෙයන් පාවිචිචි කරන ලද වාහන නිකුත් කිරීම හා
රජෙය් වාහනවල අයිතිය නිලධාරීන්ට පැවරීම

32.

16/96(I)

1997.11.08

පසූත නිවාඩු - ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දය සංෙශෝධනය
කිරීම

33.

19/96(I)

1997.03.04

වෘත්තීය සමිති සමෙම්ලනවල වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමට සහභාගීවන
සාමාජිකයන්ට ඊට සහභාගී වීම සඳහා රාජකාරි නිවාඩු නිදහස් දුම්රිය
ගමන් බලපත නිකුත් කිරීම

34.

35/96(I)

1997.01.30

රජෙය් නිලධරයන්ට විෙශේෂ අත්තිකාරම් - 1997

35.

2/97(I)

1997.04.30

1997 වැටුප් පතිෙශෝධනය

36.

2/97(II)

1997.08.28

1997 වැටුප් පතිෙශෝධනය

37.

5/97(I)

1997.09.01

රජෙය් නිලධාරීන් සඳහා රක්ෂණ කමයක් ඇති කිරීම (අගහාර)

38. 2/97(III)

1997.11.12

1997 වැටුප් විෂමතා කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම

39. 2/97(IV)

1997.11.28

1998 අයවැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම - රාජD අංශෙය් වැටුප්
පතිෙශෝධනය

40.

1997.12.31

ජංගම දුරකථන සැපයීම

19/97(I)

2

