
 
GOVERANANCE  POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
රාජ්ය ස ේවය  හ පරිපාලයනය 

දැක්ම: මහජ්න ස ේවයට අත්යාවශය පහසුකම් පමණක්  හ, නවීන සලෝකයට ගැළසපන ත්ාක්ෂණසයන් භාවිත්ා 

කරමින්, අනවශය සුඛ විහරණසයන් සත්ාර, මහජ්න බදු මුදල් වගකීසමන් පරිහරණය කරන,  ෑම පුරවැසිසයක්ම 

නිසයෝජ්නය කරන සේශපාලකයන්,  හ  ෑම පුරවෑසිසයකුටම  මාන සල  හා යුක්ති හගත් සල ට ස ේවය කරන 

නිළධාරීන් පිරි කසගන්  ැදුම්ලත්ත රාජ්ය ස ේවයක  හ පරිපාලයනයක්! 

 A RADICAL TRANSFORMATION OF A STATE INTO A PEOPLE’S DRIVEN BETTER SRI 

LANKA AND GOVERNANCE! 

1) සෑම රාජ්ය සහ අර්ධ රාජ්ය ආයතනයකම නිතය, අනියම්, බාහිර, කකාන්ත්රාත් සහ තාවලකාලික ඇතුළු 

සියළුම කසේවක කසේවිකාවන්ත්කේ සංගණනයක් කර, කසේවක පුරප්පාඩු, අතිරික්ත කසායා බලන අතර, කමහි 

කෙවන පියවර වශකයන්ත් සියළුම රාජ්ය කසේවක කසේවිකාවන්ත් කේ කාර්ය සාධන මට්ටම මැන බලන 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක දියත් කරමු. 

 

2) කසෞඛ්ය, අධයාපන, අභ්යන්ත්තර ප්රවාහන, ආරක්ෂක, විදුලි, විදුලි සන්ත්කේශ, ජ්ල සැපයුම් සහ තැපැල් යන 

රාජ්ය කසේවාවන්ත් සහ ඊට ඍජු කලස අනුබේධ කසේවාවන්ත් අතයාවශය කසේවාවන්ත් කලස ප්රකාෂයට පත් 

කකකරනු ඇත. එම නීතිය අොළ කසේවාවන්ත් සපයන පුේගලික අංශකේ ආයතන වලටෙ බලපානු ඇත.  

 

 

3) රාජ්ය කසේවය පිළිබඳව ෙැනට ක්රියාත්මක වන 'ජ්නපතිට කියන්ත්න' කසේවය වඩා කාර්යක්ෂම කරනු ලෑකේ.  

 

 

4) රාජ්ය කසේවකේදී අතයාවශය වන කාරණයකදී හැර, විසේතර සැපයීකම්දී 'ජ්ාතිය' , 'ජ්න වර්ගය', ආගම සහ 

සේී පුරුෂ භ්ාවය වැනි, කසේවා සපයන්ත්නා පූර්ව නිගමනයකට පැමිණ කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇති සියළු ම 

අවසේථා ඉවත් කරමු. 

 

5) රාජ්ය ආයතන සහ කසේවාවන්ත් පූර්ණ කලසට  අන්ත්තරකරණය කරනු ලැකේ. සියළුම ආයතන වලට 

ප්රාමණවත් පරිදි සඥා භ්ාෂා පරිවර්තකකයින්ත් අනුයුක්ත කරන්ත්කනමු. 

 

6) කම් වන විට පුේගලීකරණය වී ඇති රාජ්ය  ආයතන පුේගලිකරණය වී ඈති කහේතු, පුේගලීකරණය කර ඇති 

පෙනම හා තක්කසේරු, ගිවිසුම් වල නීතයානුකූල භ්ාවය පිළිබඳ කසායා බැලීම සඳහා කතෝරාගත් මහජ්න 

නිකයෝජිතයින්ත් කේ (කමහි මහජ්න නිකයෝජිතයින්ත් වශකයන්ත් හැඳිකවන්ත්කන්ත් මංීවරු කනාකේ ) විකශේෂිත 

කමිටුවක් පත් කකාට සියළු අක්රමිකතා  කසායා බලා, රජ්යට සිදුවී ඇති පාඩුවෙ තක්කසේරු කකාට එම පාඩුව 

පියවීම සඳහාත්, වාණිජ්මය වශකයන්ත් වඩා ඵලොයී කලස හා කාර්යක්ෂම කලස ක්රියාත්මක වීම සඳහාත් 

අවශය නීති සම්පාෙනය කර රාජ්ය වයවසායකත්වය ආරක්ෂා කරගැනීමට පියවර ගන්ත්කනමු. 

 

7) පළාත් සභ්ා කරමය අකහෝසි කරමු. එමගින්ත්, තව දුරටත් රාජ්ය කසේවය ලබාගැනීකම්දී තමන්ත් යා යුත්කත් 

කුමන ආයතනයටඩ කාර්යාලයයට ෙ වැනි ප්රශේණ ඇති කනාවනු ඇත.   

 



8) පළාත් සභ්ා නඩත්තු කිරීමට වැයවන මුෙල් සියල්ල පුරවැසියන්ත්කගසේ සුබසාධනය කවනුකවන්ත් වැය කිරීමට 

කටයුතු කරමු.  

 

9) ප්රාකේශීය සභ්ා ක්රමය තවදුරටත් පුළුල් කකකරන අතර, ෙැනට ප්රාදීශීය කල්කම් නිතය සභ්ාපති ධූරය ෙරන 

ග්රාමීය සංවර්ධන කසේවා සමිති වල සාමාජිකත්වය සියලු පුරවැසියන්ත්ට අනිවාර්ය කකකරනු ඇත.  තමන්ත්ට 

රාජ්ය කසේවය සම්බන්ත්ධව මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට පුරවැසියන්ත්ට ඇති අවසේථාව කමයින්ත් 

තවදුරටත් තහවුරු කරන අතර, ගම්සභ්ා සහ ප්රාදීශීය සභ්ා රැසේවීම් තුලින්ත් ඉසේමතු වන, ප්රාදීශීය මට්ටමින්ත් 

විසඳීමට කනාහැකි සහ, ජ්ාතික වශකයන්ත් වැෙගත් කමක් ඇති සියළු ප්රශේණ ප්රාදීශීය සභ්ා මන්ත්ී හරහා 

මැතිසබයට කයාමු කකකරනු ඇත. 

 

10) ජ්නතාවකේ ප්රශේණයක් කනාකවන කිසිම කේශපාලන ගැටළුවක් පාර්ලිකම්න්ත්තු නයාය පරයට ඇතුළත් 

කනාකකකරනු ඇත.එම ගැටළු විසඳීම සඳහා කවනමම ක්රමකේෙයක් පක්ෂ වලට නිර්මාණය කරකෙන අතර, 

එම කවනසේකම් වල නීතයානුකූල තත්ත්වය කසායාබැලීම සඳහා නීතිපති උපකෙසේ ලබාගැකනනු ඇත. 

 

11) තීරුබදු රහිත වාහන පාවිච්චි කිරීකම් වරප්රසාෙය හිමි අයකේ ලැයිසේතුව, නිළධාරිවාෙය කහෝ සමාජ් පංතිය 

කහෝ අධයාපන මට්ටම අනුව කනාව, ජ්නතාවට කසේවය කිරීමට කසේවයට පැමිණීකම්දී ඔවුන්ත්කේ ප්රවානය 

ප්රශේණ විසදීම සඳහා අරමුණු කරගත් නව ප්රතිපත්තියක් සකසේ කකකරනු ඇත.  

 

 

12) උොහරණයක් කලස, නව ක්රමය යටකත් පාන්ත්ෙර පළමුවැනි බසේ රථය කහෝ දුම්රිය පැෙවීමට නියමිත රියතුරු 

මහතා කමම වරප්රසාෙය හිමි අකයකු විය හැක. වාහන පන්ත්තිය,වාහනය කුමක්ෙ යන කරුණ පවා 

අවශයතාවය අනුව තීරණයකකකරනු ඇත. 

 

13) තීරුබදු රහිත වානහ පාවිච්චි කිරීමට වරප්රසාෙය හිමි අයට මිළදී ගත හැක්කක් ශ්රී ලංකාව තුළ එකළසේ කරන 

වාහන පමණි. එය ජ්නාධිපති හා අගමැති කේ පටන්ත් සියළුම කෙනාට එක කසේ බලපාන නීතියක් වනු ඇත. 

 

14) ජ්නාධිපති ඇතුළු කිසිම කේශපාලන නායකකයකුට තම ධූර කාලකයන්ත් පසු රජ්ය විසින්ත් නඩත්තු කරන නිළ 

නිවසක් කනාලැකේ. නමුත් ධූර කාලකයන්ත් පසු, පසේ වසරක කසේවා කාලයක් සම්පූණ කරන ඔනෑම 

කසේවකකයකුට හිමි පාරිකතෝෂික දීමනා පිළිබන්ත්ෙ මූලධර්මයට අනුරූපව, කසේවය ඇගයීම සඳහා සාධරණ 

වඩපිළිකවලක් සකසේ කකකරනු ඇත. 

 

15) රාජ්ය කසේවකයින්ත්කේ සේථාන මාරුවීම් වලට මැදිහත් වීමට කිසිම වෘතීය සමිතියකට අවසේථාව 

කනාලැකේ. නමුත් යම්කිසි අකයකුකේ සේථාන මාරුවකදී ඔහු කහෝ ඇයකේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් 

කහෝ කවනයම් මානුෂීය දුශේකරතාවයක් මතුවන අවසේථාවකදී, ඒ කවනුකවන්ත් සාකච්චඡාමය කහෝ නීතිමය 

පියවර ගැනීමට අගතියට පත් කසේවකයාට කහෝ කණ්ඩායමට කමන්ත්ම ඔවුන්ත් නිකයෝජ්නය කරන වෘතීය 

සමිතියට අවසේථාව ඇත. 

 

 

16) රජ්කේ වියෙමින්ත් වවෙය පහසුකම් හිමිවන සියළු කෙනාටම, එම වවෙය පහසුකම් ලබාගත හැකි වනුකේ 

රජ්කේ කරෝහල් වලින්ත් පමණි. තම පුෙලික වියෙමින්ත් ඕනෑම රටක ඕනෑම කරෝහලක ප්රතිකාර ගනීකම් 

නිෙහස ඇත. 

 



17) සියළුම රාජ්ය කසේවකයින්ත්කේ අර්ධ වාර්ෂික කාර්ය සාධන ඇගයීමක් කකකරන අතර, ඒ සඳහා පාෙක වන 

අවම කාර්යසාධන මට්ටම් ඒ ඒ කරේණි වල නිළධාරීන්ත්කේ කසේවයට අනුරූපව සකසේ කරනු ලැකේ.  

 

18) රාජ්ය කසේවය අකාර්යක්ෂම කකකරන හා එම අකාර්යක්ෂමතාවය සාධාරණීකරණයට ලක්වන, ෙශක 

ගණනයාවක් තිසේකසේ යාවත්කාලීන වී කනාමැති 'නෑ කපාත' හා 'බෑ කපාත' කනාකහාත්, මුෙල් කරගුලාසි සහ 

ආයතන සංග්රාහය යන කල්ඛ්ණ කාලකේ අවශයතාවය, කතාරතුරු තාක්ෂණකේ කවනසේ වීම් සහ 

ජ්ාතයන්ත්තර කවනසේකම් ආදිය සළකා බලමින්ත්, වඩාත් ජ්නතාවාදී කලස සහ එම කල්ඛ්ණ වල මුඛ්ය 

පරමාර්ථයට හානි කනාකවන කසේ යාවත්කාලීන කරමු. 

 

 

19) පුරවැසියන්ත් සියළු කෙනාට සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳිය හැකි, ජ්න වර්ග, ආගම්, කුල, අබාධිත බව, 

රැකියාකේ සේවභ්ාවය, සේී පුරුෂ භ්ාවය, ලිංගික ආකර්ෂණය, ආර්ික  මට්ටම, අධයාපන මට්ටම වැනි විවිධ 

බාහිර, කබෞතික, සමාජ්මය හා අතිශය කපෞේගලික කාරණා හා බෑන්ත්දුනු විවිධත්වය පාෙක කකාට කගන 

කිසිම වැඩිහිටිකයක් කහෝ ෙරුකවක් කවනසේ කකාට සැළකීම වැළැක්වීම සඳහා ෙැනට පවතින ආණ්ඩුක්රම 

වයවසේථාකේ විධිවීධාන වල අඩුපාඩු ආවරණය වන කලස නව පණතක් කගන එන්ත්කනමු.   

 

20) එමගින්ත් සියළු පුරවැසියන්ත්කේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාවන බවටත් කවනසේකම් කහෝ විවිධත්වයන්ත් කහේතු 

කකාටකගන කිසිකවකුකේ අයිතිවාසිකම් කඩවන අවසේථාවක පුේගලයා, ආයතනය කහෝ නිළධාරියාකේ 

තරාතිරම ගෑන කනාසළකමින්ත් නීතයානුකූලව ෙඬුවම් දීමට කටයුතු කරමු. 

21) රාජ්ය භ්ාෂා ප්රතිපත්තිය සංකශෝෙනය කරන අතර, භ්ාශාව කහේතුකකාටකගන කිසිම පුරවසිකයකුට රාජ්ය 

කසේවය ලබාගැනීකම්දී දුෂේකරතා වලට මුහුණ කනාදිය යුතුය. ෙැනට ජ්න වාරික ගැටුම් වලට හා ගැටුම් 

නිර්මාණය කිරීමට අවශයතාවයක් ඇති කබදුම් වාදීන්ත්ට නිමිත්තක් සපයන්ත්නාවූෙ, සැබවින්ත් ම යම් යම් ජ්න 

වර්ග අපහසුතාවයට හා පීඩාවට පත් වීමට තුඩු දී ඇති එක් කරුණක් වන රාජ්ය භ්ාෂා පණත එකී ගැටළු 

ඇති කනාකවන පරිදි සංකශෝධනය කරනු ලැකේ. 

 

22) සියළු පුරවැසියන්ත්ට තම විශේවාසය හා ඇෙහිල්ල පෙනම් කකාටකගන ආගමක් කහෝ ධර්මයක් 

කතෝරාගැනීකම් අයිතිය හා තමන්ත් අෙනහ හා අනුගමනය කරන ධර්මය අනුව හැසිරීමට හා සිරිත් විරිත් 

ඇතුළු සංසේකෘතිකමය කටයුතු බාධාවකින්ත් කරගැනීම සඳහා අවශය වට පිටාව සළසනු ලැකේ.  කකකසේ 

කවතත් එම කටයුතු නිසා තවත් රකට් ආරක්ශාවට කහෝ පුරවැසිකයකුට කහෝ, කණ්ඩායමක මූලික 

අයිතිවාසිකම් කඩ කනාකවන කලස කටයුතු කළයුතු බව තහවුරු කරන නීති අණපණත් කගන එන්ත්නට 

කටයුතු කරමු.  එහිදී ආගමානුකූලව වුවෙ, තම අනුගාමිකයින්ත් වුවෙ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වන කහෝ, 
රකට් නීතියට පටහැනි යම් කටයුත්තක් කනාකකරිය හැකි වන පරිදි නීතිකේ ඇති අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන 

අතර, ආගම කහේතුකකාට කගන ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමට කහෝ නිර්මාණය වීමට ඇති අවසේථා ඉවත් කරමු. 

 

23) මිතයාව ජ්නතාව අතර පැතිරවීම ප්රතිපත්තියක් කලස අපි අනුමත කනාකරන අතර, කකකනකුකේ විශේවාසය 

හූ ඇෙහිල්ල අභිකයෝගයට ලක් කළ කනානැකි නමුත්, එම විශේවාස හා ඇෙහිලි නිසා එම පුේගලයාට, එම 

පවුලට කහෝ විකශේශකයන්ත් ම ෙරුවන්ත්ට හානියක් කවතැයි සැලකකන ඕනෑම කටයුත්තක් නැවැත්වීමටත් 

රජ්යක් කලසට මැදිහත් වීමටත් සුදුසු කටයුතු සහ නීති සම්පාෙනය කරමු.  නීතිකේ ඇති අඩුපාඩු 

ප්රකයෝජ්නයට ගමිනින්ත් කූට වයාපාරිකයින්ත් විසින්ත් මිනිසුන්ත් කනාමග යැවීමට ඇති අවසේථා අවම කර මිතයා 

කඩතුරාකවන්ත් ෙරුවන්ත් මුෙවා ගැනීමට අවශය කටයුතු කරන්ත්කනමු. 

 

24) විකේශ ප්රතිපත්තිය නැවත විමර්ශණය කරනු ලැකේ.  වාණිජ්ේම, කහෝ සංසේකෘතිකමය වශකයන්ත් ශ්රී 

ලංකාවට වැෙගත් සියළු රටවල් සමග වඩා කහාඳ මිරත්වයක් කගාඩ නගාගැනීමට කටයුතු කරන අතර, 

කළාපීය සහකයෝගීතාවය වර්ධන කරන්ත්නවූෙ, ශ්රී ලංකාවට කිසිදු ආර්ිකමය කහෝ කවනත් අවාසිොයක 

තත්වයක් උේගත කනාවන්ත්නාවූෙ සියළු අන්ත්තර්ජ්ාතික වැඩසටහන්ත් වලට ක්රියාකාරී කලස සහභ්ාගීවන රටක් 

වශකයන්ත් සහභ්ාගී කවමු. 

 

25) නීතිය කිසිම ආකාරයකට ජ්න ජීවිතය අසාධාරණ කලස පීඩාවට පත් කනාකරන ක්රියාොමයක් බවට පත් 

කකකරන අතර නීතිකේ සේවාධිපතයය ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටිමු.  තවෙ යුක්තිය පසිඳලීකම් දී ෙැනට 

පවතින අසාධාරණකම් අවම කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු කකකරන අතර නීතිකේ කසේවාව ලබාගැනීමට 



සියළුම පුරවැසියන්ත්ට ඇති මූලික අයිතිය ආරක්ෂා කරමු.  සැකකරුවන්ත් හා වින්ත්දිතයින්ත් පිළිබඳ කටයුතු 

කිරීකම්දී යම් නිළධාරිකයක් පූර්ව නිගමන වලට එළඹී කටයුතු කරන බව සැක කකකරන අවසේථාවක එම 

සිදුවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කරමු.  

 

 

26) අදිකරණ පේධතිය සහ බන්ත්ධනාර පේධතිය පූර්ණ වශකයන්ත් පිරිසිදු කර පුනරුත්ථාපනය කිරීමට කටයුතු 

කරමු.  තවෙ යුක්තිය පසිඳලීකම් ක්රියා පටිපාටිය වඩා කාර්යක්ෂම කකාට, නඩු කටයුතු අනවශය කලස 

දික්ගැසීම් වලට ඉඩ කනාලැකබන ශක්තිමත් අධිකරණ පරිපාලන වුහයක් නිර්මාණය කරමු. 

 

27) ග්රමීය ප්රකේශ වල කසේවය කරන රාජ්ය නිළධාරීන්ත් කේ සුබසාධන කටයුතු පුළුල් කර, වඩා කාර්යක්ෂම හා 

තෘප්තිමත් කසේවාවක් ජ්නතාවට ලබාගත හැකි අවසේථාව උො කරමු. 

 

28) සියළු රාජ්ය කසේවාවන්ත්ට කතාරතුරු තාක්ෂණය, ඩිජිටල් කරණය වැනි නවීන ක්රම උපකයෝගී කරගන්ත්නා 

අතර , ඒකාබේධ පුරවැසි ෙත්ත ගබඩා, දුරසේථ කලස ලබගත හැකි රාජ්ය කසේවාවන්ත්, අනවශය දීර්ඝ ක්රියා 

පටිපාඨි කවනුවට අරක්ෂාකාරී බව හා නිවැරදි බව තහරුවු වන නමුත් කකටි අයදුම් පර සේවයංකරණය 

(automation) ආදී පරිපාලන ක්රම භ්ාවිතා කරමින්ත් වඩා කාර්යක්ශම කමන්ත්ම මිරශීලී (user friendly) 

ක්රමකේෙයක් ඇති කරමු. එමගින්ත් රාජ්ය කසවකේ සුලුකවන්ත් කහෝ ඇතිවියහැකි දූශින සහ අක්රමිකතාෙ අවම 

කිරීමට පියවර ගනිමු.  

 

29) ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් කමන්ත්ම අධයාපනයෙ ගම් මට්ටමට කගනයාකම් වැඩපිළිකවලක් අපි ඇතිකරමු, 

එමගින්ත් ග්රමීය මට්ටකම් සීග්ර දියුනුවක් ඇතිකරමු. උොහරණයක් කලස, සාමානය ෙැනුම් මට්ටමක් ඇති 

තරුණ කගාවිකයකුට කමමගින්ත්  තම වගාවට අවශය ෙත්තයන්ත් වන පකසේ ආම්ලිකතාවය ( PH), ජ්ලකේ 

ගුණාත්මක භ්ාවය, හදිසි කාලගුණ කවනසේකම් පිළිබඳ අවකබෝධයක් ලබාගැනීමටත්, වගාකරන කභ්ෝගය 

ජ්ාතික මට්ටකමන්ත් කකාපමණ නිෂේපාෙනය කරන්ත්කන්ත්ෙ වැනි ෙත්ත මගින්ත් නිසි වගා සහ මිල පාලනයක්ෙ; 

රැකියාවක නියුතු කකකනකුට නිවාඩු කනාො යම් රාජ්ය කසේවාවකට බාවිත කිරීම, අයදුම් කළ හැකි 

වාතාවරණයක් බිහිකිරීම. 

 

කලාව කිසිදු ප්රතිපත්තියක් නෑවත සංකශෝධයන කළ කනාහකි කසේ කහෝ සංවර්ධනය කිරීමට අවශය කනාවන 
කසේනිර්මාණය කළ කහානැක. නමුත්, පුරවැසියන්ත් හා බදු කගවන්ත්නන්ත් කලස ඔබ අප සියළු කෙනා මුහුණ කෙන 

අවහිරතාවයන්ත් හා අපහසුතාවයන්ත් පිළිබඳ අපට ඉතා කහාඳ අවකබෝධයක්ඇත. එම නිසා, කම් පිළිබඳව වඩා ෙැනුවත් 
අකයක් කවකතාත් ඔවුන්ත්කේ අෙහසේ හා කයෝජ්නා අපකවත ඉදිරිපත් කරන්ත්කන්ත් නම් රට කගාඩ නැගීකම් මහන්ත්ු 
කර්තවයයට ඔබකේ ොයකත්ව ෙ ෙැක්වීකම් කගෞරවය ඔබට හිමිවනු ඇත. 
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