
 

 

 

 

දිනය: 2023 ජනවාරි 11 , ක ාළඹ 

රාජ්ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යංශදේ දේකම්වරයාදේ වයවස්ථා විදරෝධී 

පියවර පිළිබඳව වන මාධ්ය ප්රකාශයයි 

කෙෙ වසකේ පැවැත්වීෙට නියමිත පළාත්ව පාලන ඡන්ද විෙසීෙට අදාළව 2023 ජනවාරි 09 වන දින  ැබිනට් ෙණ්ඩල 

තීරණය අනුව ෙැතිවරණයට තරඟ කිරීෙට අකේක්ෂිත අකේක්ෂෂ යන්කෙන් ඇප මුදල් භාර කනාෙන්නා කලසට 

දිසරික්ෂ කල් ම්වරුන් කවත දන්වමින් 2023 ජනවාරි 10 වන දින රාජය පරිපාලන, සරවකේශ  ටයුතු , පළාත්ව සභා හා 

පළාත්ව පාලන අොතයංශකේ කල් ම්වරයා වන නීල් හපුහින්න විසින් නිකුත්ව  රන ලද ලිපිය සම්බන්ධව 

ෙැතිවරණ ප්රචණ්ඩක්රියා නිරීක්ෂෂණ ෙධයසරථානය සිය අසතුට ප්ර ාශ  ර සිටී. ශ්රී ලං ාව තුළ බලාත්වෙ  

ෙැතිවරණ නීතියට අනුව ෙැතිවරණ ක ාමිෂන් සභාව විසින් ෙැතිවරණය ප්ර ාශයට පත්වකිරීකම් නිකේදනය ෙැසට් 

පත්රකේ පළකිරීකෙන් අනතුරුව ඒ ෙැතිවරණයට අදාළව සියලුෙ පරිපාලන  ටයුතු සඳහා කත්වරීම්භාර නිලධාරියා හා 

අත්වසන් කිරීකම් බලධාරියා වශකයන් දිසරික්ෂ කල් ම්වරුන්ට ක්රියා කිරීෙට බලය පවරනු ලැකේ.  

2022 කදසැම්බේ ෙස 21 දින නිකුත්ව රන ලද අං  2311/26 දරන අතිවිකශරෂ ෙැසට් පත්රය ෙගින් 

ෙැතිවරණ ක ාමිෂන් සභාව විසින් කත්වරීම්භාර නිලධාරීන් සහ සහ ාර කත්වරීම්භාර නිලධාරීන් පත්ව ර ඇත. 

එකී ෙැසට් පත්රය ප්ර ාරව ෙැතිවරණ කෙකහයුම් සිදු රන ප්රධාන නිලධාරීන් වශකයන් පත්ව  රනු ලැබ ඇති දිසරික්ෂ 

කත්වරීම් භාර නිලධාරීන්ට හට  ැබිනට් ෙණ්ඩලය විසින් සිදු රනු ලබන අනිසි බලපෑම් ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ෙැතිවරණ ක්රියාවලියක්ෂ සඳහා වන පැහැදිලි තේජනයක්ෂ බව ෙැතිවරණ ප්රචණ්ඩක්රියා නිරීක්ෂෂණ ෙධයසරථානය 

ප්ර ාශ  රනු ලබයි. තවද ෙැතිවරණ ක ාෙසාරිසර ජනරාල්වරයා විසින් පළාත්ව පාලන ඡන්ද විෙසීම් පනකත්ව 4(1) 

වෙන්තිය හා අං  2311/26 දරන අතිවිකශරෂ ෙැසට් පත්රයට අනුව දිසරික්ෂ කත්වරීම්භාර නිලධාරීන්කේ වෙකීම් පිළිබඳව 

පැහැදිලි  රමින් ෙනු ලැබූ  ඩිනම් පියවර සම්බන්ධව ෙැ.ප්ර.නි.ෙ සිය ප්රශංසාව පිරිනෙයි. එකෙන්ෙ ෙැ.ප්ර.නි.ෙ විසින් 

එකී කත්වරීම්භාර නිලධාරීණ්කේ වයවසරථාපිත වෙකීම් හා යුතු ම් අවධාරණය කිරීෙ සඳහා ආණ් ක්රෙ වයවසරථාකේ 

104ඊ වෙන්තිය අවධාරණය  ර සිටී. 

 

104ඊ(1) “දකාමිෂන් සභාව විසින්, ගැසට් පත්රදේ පළකරනු ලබන දැන්ීමක් මගින්, එක් එක් 

මැතිවරණ දිස්ික්කය සඳහා දත්රීම්භාර නිලධ්රයකු වශදයන් ත්ැනැත්ත්කු නමින් දහෝ නිලදයන් දහෝ කලින් 

කල පත්කරනු ලැබිය යුතු අත්ර, දත්රීම් භාර නිලධ්රයාදේ කාර්යය ඉටු කිරීදම් දී ඔහුට සහය ීම පිණිස 

ත්ැනැත්ත්න් එක්දකදනකු දහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් නමින් දහෝ නිලදයන් දහෝ පත්කරනු ලැබිය හැක්දක් ය.  

104ඊ (2) (1) වැනි දේදය යටදත්  පත්කරනු ලැබූ සෑම නිලධ්රයකුම දවත් පවරන ලද කාර්ය හා කර්ත්වය  ඉටු 

කිරීදම් දී , දකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන විධ්ානවලට ඔහු යටත් විය යුතු අත්ර , ඒ සම්බන්ධ්දයන් 

දකාමිෂන් සභාවට වගකිව යුතු සහ උත්ත්ර දිය යුතු වන්දන් ය.  



 

 

ඉහත දක්ෂවන ලද ආණ් ක්රෙ වයවසරථාකේ ප්රතිපාදන අනුව රාජය පරිපාලන, සරවකේශ  ටයුතු , පළාත්ව සභා හා පළාත්ව 

පාලන අොතයංශ කල් ම්වරයා විසින් නිකුත්ව  ර ඇති නිකයෝෙ වයවසරථා විකරෝධී වන අතර එෙ නිකයෝෙවලට 

අවනත ීෙ ආණ් ක්රෙ වයවසරථාව උල්ලංඝණය කිරීෙක්ෂ වශකයන් කපන්වා දිය හැකි ය.1  

විවිධ පාේශවයන්කේ විකරෝධතා හමුකේ රාජය පරිපාලන අොතයාශකේ කල් ම්වරයාකේ එකී  ලිපිය ආපසු  ැදීෙට 

පියවර කෙන ඇති බව ෙැ.ප්ර.නි.ෙ. ට වාේථා ී ඇත. එකෙන්ෙ පුරවැසියන්ට තෙ සේවජන ඡන්ද බලය භාවිතා කිරීෙට 

ඇති මූලි  අයිතිය උල්ලංඝණය වන ආ ාරකේ කිසිදු උත්වසායක්ෂ කනාදරණ කලසට රකට් ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය 

තහවුරු කිරීකෙහිලා වෙීෙ ඇති සියලුෙ පාේශවයන්කෙන් සහ රජකයන් ෙැ.ප්ර.නි.ෙ. ආයාචනය  ර සිටී. 

 

 

 

 

                                                           
1 1978 ආණ් ක්ෂරෙ ේයවසරථාකේ 104 උඋ(1) වෙන්තිය. 

ආචාේය පී. සරවනමුත්වතු 
සෙ- ැදවුම් රු 

 

උදය  ලුපතිරණ ෙහතා 
සෙ- ැදවුම් රු 

ලසන්ත ද සිල්වා ෙහතා 
සෙ- ැදවුම් රු 


