
පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධයයන් පවත්නා 

ගැටළු හා එහි අනාගත ප්රතිවිපපාක ිළිබබ  ප්යයෂණණ අධයයනය 

නිගමන  

පළාත් පාලන ආයතනවල මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්රියාවයේ අ ීතත, වර්තමාන හා ීනාගත 

ප්රතිවිපපාක සම්න්ධය ය්ධ  ස යානලීමම සහහා ිදුකකරන ල  ක්  ේත්ර ීයයයනය හා නිරීක් ණ ආශ්ර ය්ධ 

පහත නිගමන ඉදිරිපත්  ක ර්. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල ීනුමත කාර්ය මණ්ඩල සම්පුර්ණව  න පලවතම හා  සේවා සලපයුමට 

සරිලන පරිදි මානව සම්පත්  න මලතිවවීමට මූලික වශ ය්ධ නහවා ගලනී ම් පටිපාටිවල පවත්නා 

ීඩුපාඩු හා ීතයාවශය නව තනුරු  සහහා කළමනාකරණ  සේවා මණ්ඩල අ ීනුමලතිවය 

ලනාගලනී ම් ුක ්කරතාවය්ධ නලපා තිවබීම.  

 මානව සම්පත් කළමනාකරණ අදී මුහුණ  න ප්රමු  ගලටු  වශ ය්ධ කාර්යමණ්ඩල පුර්පපාඩු 

පලවතම, ස්ථාන මාු  නිවලරදිව ක්රියාත්මක  න වීම හා කාර්යමණ්ඩලවල ඒ ඒ ිප ය්ධ සම්න්ධය 

 ලනුම ීවම මට්ටමක පලවතම.  

 ප්රමාණවත් මානව සම්පත් පළාත් පාලන ආයතන සුර  න වීම  හේුර ව්ධ එක් නිලයාරි යකුට 

ිප යය්ධ කිහිපයක් පලවරී තිවබීමත්, ඵල ායීතාව ීඩුවීම හා කලට  ේලාවට කාර්යක්ෂම  සේවාව්ධ 

ලනාදීමට  න හලකිවීම ුරයේ්ධ ජනතාව ේ ීප්රසා යට පත්වීමත් ිදුකව තතිව නව.  

 ආයතනික වශ ය්ධ මානව සම්පත් ීවශයතා හුනනාගලනී ම්  ප ුක නිර්ණායක  න මලතිවවීම. එක් 

එක් ිප යභාර නිලයාරී්ධ ේ හා  සේවකයි්ධ ේ රාජකාරී ක්රම ේ ය්ධ මත වුන්ධට ලලියය යුුර 

පුහුණු  ම නව  ය්ධන පියේනහව හුනනාගලනී ම්  ප ුක ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක  න වීමත් මානව 

සම්පත්වල ඌණතා පලවතමට නලපා තතිවනව. 

 ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියාකරවීම සහහා සුුකසුකම් සහිත පුහුණු ක්රියාකු ව්ධ  න මලතිවවීම. පළාත් 

පාලන ආයතනවල  සේවා සලපයුම් ක්රියාවයේයට  ය  ාග්ධනා ිපිපය ය්ධ ත්රෝපකරණ 

ක්රියාකරවීමට සුුකසුකම් ලත් ක්රියාකු ව්ධ  න මලතිවවීම එම  සේවාව්ධ පවත්වා ගන යාමට  ල  

නලපෑමක් ිදුක  ක ට තතිව නව. ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියා කු ව්ධ සහහා  ව්ධ කර දී තතිව වලප්්ප 

පරිමාණයට වඩා වල  ප්රමාණ ය්ධ ආ ායමක් ලනා ගලනීමට  ප ්ගගලික ීශශ අ  සේවය 

කිරී ම්ධ උපයා ගලනීමට හලකි වීම නිසා  ම් කාර්යයට සුුකසු ීය නහවා ගලනීමට නායාවක් වී තත. 



 පළාත් පාලන ආයතන ආඥාපනත් හා පනත් යට ත් ලනා දී තතිව නීතිවමය ප්රතිවපා න යට ත් 

ක්රියාකළ යුුර ස්වාන න වයවස්ථාපිත ආයතන ප්ගයතිවයක්වීම සම්න්ධය ය්ධ පවත්නා 

ීනව නෝයය මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්රියාවයේය උ  සා  නලපා තිවබීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ලනා දී තතිව ිපිපය ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියාකරවීම සහහා සුුකසුකම් 

සහිත ක්රියාකු ව්ධ  න මලතිවවීම  හේුර ව්ධ ඒ සහහා  වනත් තනුරු වල කටයුුර කරන 

ආ ්ගශකයි්ධ  ය  ා ගලනීමට කටයුුර කරන නව.  ම ලස  වනත් තනුරු   ර්ධන්ධ 

ආ ්ගශකයි්ධ වශ ය්ධ භාිපත කිරීම වුන්ධට ී ාළ ස්ථිර තනුරු වල  සේවා ීඩපණවීමට  හෝ 

ුකර්වලවීමට නලපා තතිවනව. 

 පළාත් පාලන ිපමර්ශන නිලයාරී  සේවය ීකර්මනය වීම. පළාත් පාලන  සේවය ක්රියාත්මකව 

පලවතිව ීවධි අ පළාත් පාලන අ ආරක් කයි්ධ (මුර  ්ගවතාුන්ධ) යන ී්ධවර්ථ නාම ය්ධ 

ිපමර්ශන නිලයාරී්ධ සලළකීමට  හේුර වී තත් ත් වුන්ධ ිපිද්ධ සපයන ල   සේවය මඟි්ධ එම 

ආයතනවල කටයුුර පවත්වා ගන යාම සහහා ිපශාල රැකවරණයක් ලලබීම  හේුර වනි. එ හත් 

පසුගිය වසර තිවහකට වල  කාලය ුරළ පළාත් පාලන ආයතන සහහා මග ප්ධවී ම් ිපමර්ශන 

නිලයාරී රැකවරණ කාර්යභාරය ීඩපණවී ීවම මට්ටමකට පත්වී  හේුර ව්ධ වුන්ධ ිපනය 

පරීක් ණ පලවලත්වීම සහ මහජන පලමිණිලි පරීක් ා කිරීම වලනි කාර්යය්ධට සීමා ක ට තතිව නව. 

 මම තත්ත්වය ිප ශේ  වශ ය්ධ පළාත් පාලන ආයතනවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය 

සම්න්ධය ය්ධ පවත්නා ඌණතාවය්ධ ිපමර්ශනයට ලක් න වීම  එම ආයතනවල 

ුකර්වලතාවය්ධ පලවතමට නලපා තිවබීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනය්ධහි පුහුණුව සම්න්ධය ය්ධ පවත්නා ුකර්වලතා. පළාත් සභා යට ත් 

ක්රියාත්මක වන කළමනාකරණ සශවර්යන පුහුණු ඒකක පුහුණුවීම් කටයුුර ිදුකකිරී ම්දී මූලික 

වශ ය්ධ ීවයානය  ය මුකරනු අ රාජය  සේව අ සාමානය පුහුණු සමස්ථ පළාත් සභා ේම 

කාර්ය මණ්ඩල උ  සා ලනාදීමට කටයුුර කිරීමටය. ඒ ීනුව ඒ ඒ පළාත් සභා ුරළ පවත්නා ිපිපය 

  පාර්ත ම්්ධුරවල නිලයාරී්ධ උ  සා ලනා  න  ප ුක පුහුණු වලඩසටහ්ධ සහහා පළාත් පාලන 

ආයතනවල නිලයාරී්ධ  සම්න්ධය කරගල ්ධ. එ හත් පළාත් පාලනය  වනම ිප ය ක්  ේත්රයක් 

නලිප්ධ ඒ පියේනහව ිප ය ආරම්භක පුහුණුව ලනා න දීම ආයතනික කටයුුර පවත්වා ගන යාමට 

මූලිකව නලපා තතිව නව. 

  සේවා සලපයීමට ප්රමාණවත් මානව සම්පත් ආයතනවලට ීනුයුක්තව  න ිදීමම ,  සේවා 

තගලයී ම් නිිද ක්රම ේ යක්  න තිවබීම  රාජකාරී ඉප්කිරී ම්දී තෘ්පතිවමත්භාවය තතිව  න වීමට 

ඉවහල් වී තතිව ීතර, එය වුන්ධ ිපිද්ධ මහජනතාවට සපයනු ලනන  සේවාව්ධ ප්රශස්ථ මට්ටමි්ධ 

ඉප් න වීමට  නලපා තිවබීම. 



 පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවය කරන නිලයාරී්ධ  ්ගශපාලන ීධිකාරිය සමඟ රාජකාරී 

කටයුුර පවත්වා ගන යා ම්දී ගලටු කාරී වී තතිව නව (ආයතන ප්රයානී්ධ  ලස කටයුුර කිරීමට 

ප්රමාණවත් ීව නෝයයක්  න මලතිව වීම  හේුර ව්ධ). 

 නිවලරදිව ක්රම ේ යක් මත රාජකාරී පවරා  න තිවබීම හා එක් ී යකුට ිප යය්ධ ගණනාවක් 

පවරා තිවබීම  සේවා තෘ්පතිවය ීඩුවීමට නලපා තතිව නව. නිලයාරී්ධ ේ ිප ය ප්රවීණතා පියේනහව 

ීවයානය  ය මු න  ක ට  න ගලළ පන රාජකාරී පවරා තිවබීම  කාර්ය සායනයට නලපා තිවබීම.  

 ිප ශේ  ය්ධ පළාත් පාලන ිප ය පියේනහ ප්රවීණ නිලයාරී්ධ පළාත් පාලන ආයතනවලි්ධ නලහලර 

 වනත් ආයතනවලට මාු කිරීම හා පළාත් පාලන ිප යය්ධට ී ාළ  න වන ආයතනවල  සේවය 

කරන නිලයාරී්ධ පළාත් පාලනයට  ය මුකිරීම මූලික වශ ය්ධ නලපා තතිව නව.  මම පසුියම 

ුරළ පළාත් රාජය  සේවය යට ත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්රියාවයේය පවත්වා ගන යාමට 

ීපහසු මට්ටමකට පත්වී තිවබීම.  මම තත්ත්වය ිප ශේ  ය්ධ ආයතන ප්රයානී්ධ හා පරිපාලන 

ප්රයානී්ධ ආයතන පවත්වා ගන යා ම්දී  ල  ීපහසුතාවයකට පත් ක ට තිවබීම.  

  ලනට පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවය කරන නිලයාරී්ධට රාජකාරී පලවරී ම්දී පවත්නා 

කළමනාකරණ ුකර්වලතාවය්ධ ිප ශේ  වශ ය්ධ නලපා තිවබීම හා ඒවා ඵල ායීතාවය ීඩු 

මට්ටමකට පාවීමට  හේුර වී තිවබීම. 

  සේව අ  යදීිදටින තනුරු වල රාජකාරි ඉප්කිරී ම්දී ීවශය සම්පත්, උපකරණ හා ඉඩකඩ 

ප්රමාණවත්  න වීම. ප්රශස්ථ  සේවාවක් සලපයීම සහහා ආයතනවලට ීවශය පරිගණක හා  වනත් 

ීවශය උපකරණ ප්රමාණවත්  න වීම  තවුකරටත්  ලනුවත් ිපය යුුර ිප යය්ධ පලවතම   හේුර වී 

තිවබීම. 

 මනා  සේවාවක් මහජනතාවට ලනාදීම සහහා ලලියය යුුර පුහුණු සම්න්ධය ය්ධ ීවයානය 

 ය මුකිරී ම්දී  ත රුරු  තාක් ණය හා පරිගණක  ලනුම ලනාදීම ප්රමු  වී තතිව ීතර, පළාත් 

පාලනයට ී ාළ ිප ය  ලනුම හා ආකල්ප සශවර්යනය  වල ගත් මාතෘකා නවට පත්වී තතිව නව. 

 ආයතනවල රාජකාරි පරිසරය  සම්න්ධය තත්ත්වය්ධ සලළකිල්ලට ගලනී ම්දී ඉඩකඩ හා  ස  ය 

පහසුකම් ප්රමාණවත්  න වීම හා එක් එක් ීශශ ීතර පවත්නා සම්න්ධන කරණ ගලටු   හේුර ව්ධ 

සහ යෝගීතාව  න මලතිවවීම   සේවා සලපයුම සහහා නලපා තතිව නව. 

 පළාත් පාලන ආයතන ිපිද්ධ ීනුගත ිපයයුුර නීතිවරීතිවවලට ීනුව කටයුුර කිරීමට ීපහසුවීම හා 

රාජකාරී ක්රම ේ වල සශකීර්ණතාව  හේුර ව්ධ මහජන ීවශයතා පහසු ව්ධ සපුරාලිය 

 න හලකිවීම  සේවා සලපයුම් ක්රියාවයේය ුකර්වලවීම උ  සා නලපා තතිව නව. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවකයි්ධට  ්ගශපාලන නායකත්වය හා නිලයාරී පාලනය යන ීශශ 

  ක යට ත් ම  සේවය කිරීමට ිදුකවී ම් දී සමහර ීවස්ථාවල දී  ්ගශපාලන නායකත්වයට වඩා 

නිලයාරි නායකත්වය රාජකාරි ඉප් කිරීම උ  සා පහසු වන නව. 



 තවුකරටත් ආයතන සහහා ලනා දියයුුර තනුරු  සම්න්ධය ය්ධ ීවයානය  ය මු කිරී ම්දී 

කම්කු  තනුරු  ( ස  ය/  මාර්ග) ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියාකු ව්ධ, කාර්මිකයි්ධ යන ආදී 

ිප යය්ධ මූලික වන නව හා  මම තත්ත්වය්ධ යට ත් පළාත් පාලන ආයතන මඟි්ධ වඩාත්  හ හ 

 සේවාවක් සලපයීම සහහා තවුකරටත් ීතයාවශය මානව සම්පත් ීවශයතා පවතිවන නව. 

 පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමි්ධ නහවාගත හලකි කාර්යමණ්ඩල සහහා ීනුමලතිවය ලනාදී තිවබුණ ,  

 වනත් ීතයාවශය තනුරු  සහහා ීනුමලතිවය ලනාගලනීමට ීවශය කටයුුර ිදුක ක ට ඒ 

සම්න්ධය ය්ධ ිදහිකලහවීම් ිදුකකර තතත් ඒවා අ ප්රගතිවයක් ීත්කර ගලනීමට  න හලකි වීම.   

 මහජන නි යෝජිතයි්ධ ේ හලකියාව්ධ වර්යනය කිරීම උ  සා වුන්ධ පුහුණු වලඩසටහ්ධවලට 

සම්න්ධය කරගලනී ම් ුක ්කරතා පලවතම හා ඒ සහහා මූලික වශ ය්ධ පුහුණු ලනාගලනීමට තතිව 

උ ාසීනත්වය නලපා තිවබීම. 

 ආයතනවල පිරිස් පාලනය ප්රශස්ථ මට්ටමි්ධ පවත්වා ගන යාමට වාර්ිකක ස්ථාන මාු  නලපා 

තතිව ීතර,  කතරම් පුහුණු ීවස්ථාව්ධ ලනාදීමට කටයුුර කළ  ස්ථාන මාු  ුරයේ්ධ ලනා ුක්ධ 

 ලනුම ආයතන ුරළ රහවා ගලනීමට  න හලකි වීම.  

 නිවලරදි හා ප්රා යෝගික පුහුණු ීවශයතා තගලයීම්වලි්ධ  ත රව පුහුණු ලනාදීම  වලඩසටහ්ධ 

පලවලත්වී ම්දී පළාත් පාලන ිප ය පියේනහ ප්රවීණය්ධ සම්න්ධය ක ට  න  ගන පුහුණු සලිද 

පලවලත්වීම   හේුර වී තතිව නව. ිප ශේ  ය්ධ ිප ය ප්රවීණය්ධ මඟි්ධ නිශ්ිතත ිප ය  ම  යුල 

සකස් ක ට පුහුණු සලිද පලවලත්වීම  වනුවට  ය  ා ග්ධනා සම්පත් ායකයි්ධ පියේනහ ිප ශේ  

ීවයානයකි්ධ  ත රව හු  ක් සාමානය වලඩමුු  මට්ටමි්ධ පුහුණු කටයුුර ිදුක කිරීම   මානව 

සම්පත් කළමනාකරණය ුකර්වල තත්ත්වයකට පත්වීමට  හේුර වී තතිව නව.  

 පළාත් රාජය  සේවය ස්ථාපිත කිරී ම්දී එ තක් පළාත් පාලන අ  සේවය කළ කාර්ය මණ්ඩල 

ිපධිමත්ව පළාත් රාජය  සේවයට ී්ධතර්්රහණය  න  ක ට පළාත් සභාව ිපිද්ධ පළාත් පාලන 

ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල ප්රඥ්පතිව මඟි්ධ කළමනාකරණයට යටත් කිරීම.  මහිදී පළාත් 

පාලන අ  සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩල ිපධිමත්ව පළාත් රාජය  සේවයට ී්ධතර්්රහණය කර 

 න තිවබීම  නලපා තිවබීම.  

 පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාල මට්ටමි්ධ  හෝ සහකාර පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාල 

මට්ටමි්ධ තක් සේු  නිලයාරී්ධ  න මලතිවවීම පළාත් පාලන අ ක්රියාකාරීත්වයට නලපා තිවබීම. 

පළාත් තක් සේු    පාර්ත ම්්ධුරවලට පළාත් පාලන ආයතන උ  සා ීයකිරීමකි්ධ  ත රව 

ලනා  න  සේවය සහහා ප්රමාණවත් මානව සම්පත්  න මලතිවවීම එම ආයතන මඟි්ධ ිදුකකරනු 

ලනන තක් සේු  කටයුුර සහහා ිපශාල කාලයක් ගතවීමට  හේුර වී තතිව නව. එ ලස පළාත් පාලන 

  පාර්ත ම්්ධුර මට්ටමි්ධ තක් සේු  නිලයාරී්ධ  න ිදීමම  හේුර ව්ධ පළාත් තක් සේු  



  පාර්ත ම්්ධුරව මත යලපීමට ිදුකවී ම්ධ වාර්ිකකව පළාත් පාලන ආයතනවලට රැස්කරගත 

හලකි ආ ායම් ීඩුවීමට  නලපා තිවබීම. 

 සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම ීවම වශ ය්ධ වාහන කිහිපයක් හා ය්ධ ත්රෝපකරණ 

කිහිපයක් සුර නලිප්ධ, ඒවා අ නඩත්ුර කටයුුර හා ීලුත්වල යාව්ධ පවත්වා ගන යාම සහහා 

යා්ධත්රික  ලනුම සහිත නිලයාරී්ධ  න මලතිවවීම ිපශාල ගලටු වක් නවට පත්වී තිවබීම.  ම් නිසා ඒ 

පියේනහ  ලනුමක්  න මලතිව පිරිසක ේ පාලනය මත ක්රියාත්මකවීම නිසා පරිභාහිර ආයතනවලි්ධ 

 සේවාවක් ලනාගලනීමට ුනව  ී ාළ   ෝ  හුනනාගලනීමට  ලනුමලතිව යා්ධත්රික (Mechanical) 

කටයුුර පියේනහ ීව නෝයය සහිත කාර්මික නිලයාරී්ධ හා ිප ශේ ඥ  ලනුම තත්තුන්ධ එනම් මහා 

නගර සභා සහහා   යා්ධත්රික ඉශජි ්ධු වු ්ධ හා නගර සභා, ප්රා ්ගය ය සභා සහහා ිදිපල් කටයුුර 

සම්න්ධය තාක් ණ නිලයාරී්ධ  න මලතිවවීම  සේවා ීඩාලවීමට හා මූලය නාසත්ිවයට  හේුර වී තතිව 

නව. 

 මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහහා ීවශය මාර් ගෝප ්ගශ සළසනු ලනන රැකියා ිපස්තර 

කාර්යමණ්ඩලවලට ලනා  න දීම නිසා වුන්ධ ේ වගකීම්,  ලනිදටිය යුුර නීතිව රීතිව යනාදිය පියේනහ 

පවත්නා ීනාව නෝයය ුරයේ්ධ පළාත් පාලනයට පරිභාහිර ආයතනවලි්ධ ස්ථාන මාු  ලනන 

නිලයාරී්ධ  ල  ීපහසුතාවයට පත් ක ට තිවබීම හා එම තත්ත්වය  සේවා සලපයුම් ක්රියාවයේය 

කාර්යක් මව පවත්වා ගන යාම උ  සා නලපා තතිවනව. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුුර කරන කාර්ය මණ්ඩල පළාත් පාලනයට ී ාළ නනතිවක හා 

ප්ර යෝගික පසුියම පියේනහ පුු ල් ීව නෝයයක්  න මලතිව පිරිසක් නවට පත්වී තිවබීම. රාජකාරී සහහා 

ී ාළ කරගතයුුර ීණපනත්, චක්ර ල්  හා රීතිව යනාදිය පියේනහව පවත්නා ීනව නෝයය  සේවා 

සලපයුම ුකර්වලවීමට  නලපා තිවබීම. 

 නිලයාරී්ධ ිපිද්ධ මහජනතාවට ලනා  න  සේවය සම්න්ධය ය්ධ තගලයී ම්දී ප්රශස්ත  සේවාවක් 

ලනා  න නවට තම්ධට සෑහීමකට පත්ිපය  න හලකි නව නහුතර මතය වීම. 

 පළාත් සභාව ුරළ පවත්නා ිපිපය ආයතනවල  සේවය කරන නිලයාරී්ධ පළාත් පාලන 

ආයතනවලට ස්ථාන මාු  ලනාදීමත්, පළාත් පාලන ිප ය සම්න්ධය  ලනුමලතිව නිලයාරී්ධ 

පරිනාහිර ආයතනවලට  ය මු ක ට  වනත් ආයතනවල ිපිපය ිප යය්ධ යට ත් කටයුුර කරන 

නිලයාරී්ධ පළාත් පාලන ආයතනවලට  ය මුකිරීමත්  ම් වනිපට එම ආයතන පවත්වා ගනයාම 

ගලටු කාරී තත්ත්වයකට පත් ක ට තිවබීම. 

 එක් එක් ිප යය්ධ ඉප්කරනු ලනන නිලයාරී්ධ ස්ථාන මාු  ලලබී ම්ධ පසු ආයතන ුරළ එම 

ිප යය්ධ පවත්වා ගන යාම ීකර්මනය වී තිවබීම  ( එක් ිප ය නිලයාරි යකු මාු  වී ම්ධ පසු 

වහු/ තය ඉප්කළ කටයුුර නිලයාරී්ධ කිහිප   නකු ීතර  න ාහලරීම නිසා).  



  ක් , නිර්මාණය ීම හා කලපවී ම්ධ කටයුුර කරන නිලයාරී්ධ හා සාමානය පරිදි කටයුුර කරන 

නිලයාරී්ධ යන   පිරිසටම සම මට්ටමි්ධ සලළකී ම් ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මකවන නලිප්ධ එම 

තත්ත්වය නිවලරදි  සේවක තගයීම් ක්රම ේ යක් ආයතන ුරළ ක්රියාත්මක  න වීමට නලපා තිවබීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවලි්ධ ඉප්කරන  සේවාව්ධ හා ිප යය්ධ සමාන ුනව  එම රාජකාරී ඉප්කිරීම 

සහහා ිපධිමත් රාජකාරී පලවු ම් ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක  න වීම ( ීශශ  ව්ධ කිරීම හා ඒ ඒ 

ීශශවලට ී ාළ නිලයාරී්ධට රාජකාරී පලවරීම ආදිය).  

 කාර්යමණ්ඩල ුකක්ගලනිපලි සම්න්ධය ය්ධ නිිද වලඩපියේ වලක් ක්රියාත්මක  න වීම. පළාත් 

පාලන ආයතනවල කාර්යමණ්ඩලවලට ී ාළව තතිවවන ිපිපය ුකක්ගලනිපලි පියේනහව ීවයානය 

 ය මු ක ට කටයුුර කිරී ම් ිපධිමත් ක්රම ේ  ක්රියාත්මක  න වීම  ප්රශස්ත මට්ටමි්ධ මානව 

සම්පත් කළමනාකරණය උ  සා නලපා තිවබීම. 

 පුහුණු වලඩසටහ්ධ සහහා සුුකසු සහභාගීව්ධන්ධ නම් ක ට  ය මුකිරී ම් නිිද ක්රම ේ යක් පළාත් 

පාලන ආයතනවල ක්රියාත්මක  න වීම (එකම කණ්ඩායම් පුහුණුවට  ය මුවීම ුරයේ්ධ පුහුණු 

සශිතත නිර්මාණය වී තිවබීම).  මම තත්ත්වය ීවශයතාව්ධට ගලළ පන පරිදි නිවලරදි පුහුණු 

ීවස්ථා  න ලලබීමට නලපා තිවබීම. 

 කාර්යමණ්ඩල ිපචලනය්ධ හුනනා ගලනී ම් හා ිපසුනම් ලනාදී ම් ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක  න වීම. 

ිපශ්රාම ගලනීම්, ස්ථාන මාු  වලනි කටයුුර සම්න්ධය ය්ධ හුනනා ගන ඒ සහහා ීවශය ක්රියාමාර්ග 

ගලනී ම්  ප ුක ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක  න වීම  ආයතනික කළමනාකරණ කටයුුර ුකර්වලවීමට 

නලපා තිවබීම. 

 සභාවල පුහුණු ීවශයතා හුනනා ගලනී ම් ුකර්වලතා. එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්ය 

මණ්ඩල සහහා ීවශය පුහුණු ීවශයතා හුනනාගලනී ම්  ප ුක ක්රම ේ යක්  න මලතිවවීම  සේවා 

සලපයුම් ක්රියාවයේය කාර්යක් මව පවත්වා ගන යාමට සුුකසු පුහුණු ීවශයතා හුනනාගලනී ම් හා 

ක්රියාත්මක කිරී ම්  ප ුක වලඩපියේ වලක්  න මලතිවවීම ිපිපය මට්ටමි්ධ පුහුණු කටයුුර ක්රියාත්මක 

වීමට නලපා තිවබීම. 

 හුනනා ගනු ලනන පුහුණු ීවශයතා වාර්ිකකව ක්රියාත්මක කිරීම උ  සා ක්රමවත් හා ප්රා යෝගික 

පුහුණු සලලලස්මක් ක්රියාත්මක  න වීම  මානව සම්පත් කළමනාකරණ ගලටු  පලවතම උ  සා 

නලපා තතිවනව. 

 ීනුප්රා්පතිවකයි්ධ රහිතව ිදුකකරන ස්ථාන මාු  හා   වන  පළක් ක්රියාත්මක  න වීම ුරයේ්ධ තතිව 

වී තිව නන පුර්පපාඩු මානව සම්පත් කළමනාකරණ ගලටු  පලවතම උ  සා නලපා තතිව නව. 

 සෑම ිප යකටම ී ාළව ිප ය පුහුණුව ලත් වලඩ ආවරණය කළ හලකි නිලයාරී්ධ  න මලතිව වීම 

ආයතනවල කටයුුර පවත්වා ගන යාමට නලපා තිවබීම. ිප ශේ  ය්ධ ප්රසූතත නිවාඩු ලනාගලනීම හා 



 වනත්  ස  යමය  හේුර්ධ මත දිගු කාලයක්  සේවයට  න පලමිණීම වලනි  හේතූ්ධ ුරයේ්ධ ී ාළ 

ිප ය්ධ පවත්වා ගන යාම ීපහසු මට්ටමක පත්වීම. 
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නි්යයේශ 

ීයයයනය මඟි්ධ රැස්කරග්ධනා ල   ත රුරු   ිපශ් ල් ණය  ක ට ිප්රහ කිරීම ුරයේ්ධ පළාත් පාලන අ 

උ්ධනතිවය උ  සා පහත නිර් ්ගශ සම්න්ධය ය්ධ ීවයානය  ය මු ක ට ඒවා  න පමාව ක්රියාත්මක 

කිරීමට ී ාළ ීශශ ීවයානය  ය මු කළ යුුර නව  ප්ධවා දිය යුුර ය. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවා සලපයුම් ක්රියාවයේය ප්රශස්ථ මට්ටමි්ධ පවත්වා ගන යාම සහහා 

ීවශය මානව සම්පත් ඉල්ීමම් සලලකිල්ලට භාජනය  ක ට ඒ සහහා ීනුමලතිවය  න පමාව 

ලනාදී ම් වලඩපියේ වලක් ක්රියාත්මක කිරීමට ී ාළ ීශශ මඟි්ධ කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල පරිපාලන වගකීම් පවත්වා ගනයාම සහහා සභා  ල්කම් තනුරු වල 

පුර්පපාඩු පවතිවන නලිප්ධ  ර්ඛීය ීමාතයාශශ අ මලදිහත්වී ම්ධ පළාත් පාලන  ල්කම්  සේවයක් 

ස්ථාපිත  ක ට ී ාළ පුර්පපාඩු පිරවීමට  න පමාව කටයුුර කිරීම මඟි්ධ පළාත් පාලන 

ආයතනවල පරිපාලන ක්රියාවයේය ිපධිමත් කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

 ිපධිමත් ිපමර්ශන නිලයාරී  සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම.  ලනට ීකර්මනයව ක්රියාත්මක වන පළාත් 

පාලන ිපමර්ශන නිලයාරී  සේවය උසස්වීම් ක්රම ේ යක් සහිත  සේවා වයවස්ථාවක් යටතට 

පත්කිරීම මඟි්ධ නලවත ිපමර්ශන නිලයාරි  සේවාවට  පර දී හිමි ව තිවබූ ීභිමානය ලනා දීමට 

කටයුුර කිරී ම්ධ පළාත් පාලන ආයතනවල මග  ප්ධව්ධන්ධ වශ ය්ධ වුන්ධ ේ  සේවය ලනා 

දීමට  න පමාව ීවශය පියවර ගලනීම.  ම් සම්න්ධය ය්ධ  ර්ඛීය ීමාතයාශශ අ ිප ශේ  

ීවයානය  ය මු ක ට  ලනට ීකර්මනයව ක්රියාත්මකවන ිපමර්ශන නිලයාරී  සේවාව ප්රශස්ත 

මට්ටමකට  ගන ඒමට ීවශය ක්රියාමාර්ග ගලනීම මඟි්ධ වර්තමාන අ පළාත් පාලන 

ආයතනවලට මුහුණදීමට ිදුකවී තිව නන ුකර්වල නියාමන කාර්යභාරය තවුකරටත් ශක්තිවමත් කිරීමට 

ීවශය පියවර ගලනීම.  ම් වනිපට ිපනය පරීක් ණ පලවලත්වීම් වලනි ප්රාථමික කාරණාවලට වුන්ධ 

 ය වීම ුරයේ්ධ ීකර්මනය වී තතිව ආයතන පවත්වා ගන යාමට ීවශය උප ්ගශන  සේවාව්ධ 

ලනාදීමට ීවශය පසුියම නිර්මාණය  ක ට දීමට කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් පාලන  සේවය ී හෝිදවී ම්ධ පළාත් පාලනයට ිදුක වී තතිව ීහිතකර තත්ත්වය පියේනහ 

ීවයානය  ය මු ක ට නලවත පළාත් පාලන  සේවය ස්ථාපිත කිරීමට කටයුුර කිරීම  හෝ එ සේ 

නලත හ ත් ී ාළ පළාත ුරළ පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන ීතර පමණක් ස්ථාන මාු  ිදුකකිරී ම් 

ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීමට කටයුුර කිරීම. 

 සෑම ිප යක් සහහාම ීනුප්රා්පතිවකයි්ධ පත් කිරීමට කටයුුර කිරීම මඟි්ධ   වන  පළක් ස්ථාපිත 

කිරීම ුරයේ්ධ ිපශ්රාම ගලනීම් හා සථ්ාන මාු  ුරයේ්ධ තතිවවන පුර්පපාඩු ීවම කරගලනීමට කටයුුර 

කිරීම. ිප ශේ  ය්ධ පළාත් පාලන  සේවය ක්රියාත්මකව පලවතිව කාල පරිච් ේ  අ ීනුගමනය කළ 

ක්රම ේ ය්ධ වත්ම්ධ තත්ත්වය්ධට ගලළ පන පරිදි ී ාළ කර ගලනීමට කටයුුර කිරීම. 



 කාර්ය මණ්ඩල තගලයී ම් ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීම මඟි්ධ ිපධිමත් ක්රම ේ යක් යට ත්  ම් සහහා 

ීනුගතවී ම්ධ පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩල ආකර්ශනය කරගලනීමට 

කටයුුර කිරීම. වර්තමාන තත්ත්වය්ධ යට ත් පළාත් පාලන අ  සේව අ නියලීම ිදටින කාර්ය 

මණ්ඩලවලට නිිද තගලයීමක් හා ඉප් කරන රාජකාරි අ ීභිමානය ආරක් ා වන පරිදි ක්රියා 

කිරීමට හලකි පසුියමක් නිර්මාණය කිරීම. 

 ප්රා යෝගික තත්ත්වය සලළකිල්ලට ගන  එක් එක් පළාත්වල පළාත් පාලන ආයතන ීතර හා 

පළාත් පාලන   පාර්ත ම්්ධුර ීතර පමණක් සථ්ාන මාු  කිරී ම් ක්රම ේ යක් සලකසීමට 

කටයුුර කිරීම.  ම් සහහා නස්නාහිර,  කුණු, වයඹ, සනරගමුව, මයයම, උුරු මල  හා ඌව යන 

පළාත් සභා මඟි්ධ සම්මත  ක ට ගන තතිව පළාත් පාලන ආයතන (කාර්ය මණ්ඩල) ප්රඥ්පතිව 

සශ ශෝයනයට භාජනය  ක ට පළාත් පාලනය සහහා ිප ශේිකත පළාත් පාලන  සේවාවක් පළාත් 

රාජය  සේවය ුරළ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ස්ථාන මාු  ලනන නිලයාරී්ධට  සේවාරම්භක පුහුණු වලඩසටහ්ධ 

පලවලත්වීම ( ලනට ශ්රී ලශකා සශවර්යන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) මඟි්ධ රාජය  සේවයට 

නල හන නවක නිලයාරී්ධ සහහා ලනා  න පුහුණුවට සමාන ීනිවාර්ය පුහුණුවක් ලනාදීමට 

කටයුුර කිරීම).  ලනට රාජය  සේවයට ීවතර්ණ වන කාර්ය මණ්ඩලවලට ලනා  න මූලික 

පුහුණුව (Induction Training)  වනුවට  හෝ ඊට ීමතරව පළාත් පාලනය පියේනහ මූලික පුහුණුව 

ලනාදීම.  

 සෑම පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාලයකම එක් යා්ධත්රික ඉශජි ්ධු වර යකු නලගි්ධ 

දිවයි ්ධ පළාත් නවයටම යා්ධත්රික ඉශජි ්ධු  වකු ේ  සේවය ලනා දීම.  ලනට යා්ධත්රික 

ඉශජි ්ධු  තනුරරක් ක්රියාත්මක වනු අ  කුණු පළාත් පාලන   පාර්ත ම්්ධුර ේ පමණි. 

 සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම යා්ධත්රික ිප යට ී ාළ කාර්මික නිලයාරි යකු පත්කිරීම.    

 ලනට  න  හ මයක් පළාත් පාලන ආයතනවල  සේවය කරනු අ ිදිපල් කටයුුර පියේනහ  ලනුමලතිව 

කාර්මික නිලයාරී්ධ පමණි. එනලිප්ධ දිස්ත්රික් ප නම සලලකිල්ලට ගලනී ම්ධ එක් දිස්ත්රික්කයකට 

එක් ීයකු නලගි්ධ තාක් ණ  සේවා කාර්මික නිලයාරී්ධ පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාලයට 

ීනුයුක්ත කර පත් කිරීමට කටයුුර කළ යුුර ය. 

 සෑම සහකාර පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාලයකටම ීනුන්ගධිතව  සේවය කිරීමට තක් සේු  

නිලයාරී්ධ පත්කිරීම. තක් සේු  ිප යට ී ාළ පාඨමාලා පවත්වා ගන යන ිපශ්ව ිප යාලවලි්ධ 

පිටවන උපාධියාරී්ධ  මම තනුරු  සහහා නහවාගලනීමට කටයුුර කළ හලකි ීතර, තක් සේු  

  පාර්ත ම්්ධුරව මත තක් සේු  කටයුුර සහහා යලපීමට ිදුකවී ම්ධ වාර්ිකකව පළාත් පාලන 

ආයතනවලට රැස්කරගත හලකි ආ ායම් ීඩුවීම ීවම කරගලනීමට  කටයුුර කිරීම. 



 මයයම රජය හා පළාත් සභා මඟි්ධ පළාත් පාලන ආයතනවලට සපයා තතිව ය්ධ ත්රෝපකරණ 

ක්රියාකරවීම සහහා සුුකසු පුහුණු ක්රියාකු ව්ධ ලනාදීමට කටයුුර කිරීම. එමඟි්ධ  ලනට ිපිපය 

තනුරු   රන ආ ්ගශකයි්ධ ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියාකරවීම මඟි්ධ කාර්යක් ම  සේවාවක් 

ලනාදීමට තතිව නායාව්ධ  ීවම කරගලනීමට සහාය වීම.  ම් සහහා ීවශය තනුරු  ීනුමත 

කරගලනී ම් ිපධිමත් වලඩපියේ වලක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 Online තාක් ණය මඟි්ධ කටයුුර කළහලකි පසුියමක් නිර්මාණය කිරීම.  ම් සහහා ී්ධතර්ජාලය 

භාිපත ය්ධ නවීන තාක් ණය මඟි්ධ  සේවාව්ධ පවත්වා ගන යාමට හලකි මෘුකකාශග හුන්ධවා දීම 

හා ඒවා භාිපතා ක ට  සේවා සලපයුම් ක්රියාවලිය කාර්ය ම කිරීම සහහා ීවශය පුහුණු ී ාළ 

නිලයාරී්ධට ලනාදීමට කටයුුර කිරීම.  

 පළාත් පාලන ආයතන ප්රයානී්ධට (ගු  නගරාධිපතිවවු ්ධට හා ගු  සභාපතිවවු ්ධට) ිපයායක 

නලතල ක්රියාත්මක කිරීම හා පළාත් පාලන කටයුුර කළමනාකරණය සම්න්ධය ය්ධ පුර්ණ 

ීව නෝයයක් ලනාදීමට කටයුුර කිරීම.  මමඟි්ධ ආයතන පවත්වා ගන යා ම් කටයුුරවලදී 

ආයතනික නිලයාරී්ධ සමඟ තතිවවන ීනවශය රාජකාරී ගලටු  ීවම කරගලනීමට හලකිවනු තත. 

  ත්රී පත්වී ම්ධ පසු ිදයු ම මහජන නි යෝජිතයි්ධ ීනිවාර්ය  සේවාරම්භක පුහුණුවකට 

 ය මුකිරීම. මහජන නි යෝජිතයි්ධ වශ ය්ධ  ත්රීපත්වන නි යෝජිතයි්ධ රාජකාරී කටයුුර නිල 

වශ ය්ධ තරඹීමට දිුනු ම් ලනාදීමට  පර නිශ්ිතත දින ගණනක  සේවාරම්භක පුහුණුවක් ලනා 

තිවියයයුුර නවට ීනිවාර්ය කිරීම හා දිුනු ම් දීම උ  සා නියමිත පුහුණුව ීවස්ධ කළ නවට 

ීනිවාර්ය නීතිවමය නලඳීමක් තතිවකිරීමට කටයුුර කිරීම (මහජන නි යෝජිතයි්ධ  සේවාරම්භක 

පුහුණුව ලනාගත යුුර නවට  ලනට ීනිවාර්ය  න වීම  හේුර ව්ධ ීවශය  ලනුම ලනාගලනීම සහහා 

වුන්ධ ේ සහභාගීත්වය ීවම මට්ටමක පවත.  මම තත්ත්වය වළක්වා ගලනීම සහහා  යෝජිත 

පියවර ඉවහල් කරගලනීම මඟි්ධ පළාත් පාලනය පියේනහ මූලික ීව නෝයය වුන්ධට ලනාදීම  සේවා 

සලපයුම වර්යනය කරගලනීම හා නිලයාරී්ධ ීතර ගලප්ම් ීවම කිරීමට   හේුරවනු තත).  

 පළාත් රාජය  සේවය ුරළ පළාත් පාලනය ිප ශේිකත  සේවාවක් නවට පත් කිරීම. “පළාත් පාලනය” 

ය්ධන එක් ිප ය ක්  ේත්රයක් පමණක්  න ව, ආණ්ඩුකරන ස්ථරයක්  වන නලිප්ධ ඊට ී ාළ 

රාජකාරී   වනත්   පාර්ත ම්්ධුර හා ආයතනවල රාජකාරීවලට වඩා සුිප ශේෂී  හයි්ධ ඒ සහහා 

පළාත් රාජය  සේවය ුරළ ිප ශේිකත  සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීමට  ර්ඛීය ීමාතයශශය  

මලදිහත්වී ම්ධ ීවශය කටයුුර කිරීම. 

 එක් එක් සභාවල එදි න ා කටයුුර ප්රශස්ත මට්ටමි්ධ කළමනාකරණය කිරීම සහහා ීතයාවශය 

තනුරු  සහහා  න පමාව කළමනාකරණ  සේවා මණ්ඩල අ ීනුමලතිවය ලනාගලනී ම් 

ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීම. 



 මහජනතාව ිපිද්ධ ී ්පක් ා කරනු ලනන  සේවාව්ධ ඉප්කිරීම සහහා ඊට ී ාළව කටයුුර කරන 

නිලයාරී්ධ ේ  සේවා පරිසරය  හ හ මට්ටමකි්ධ පවත්වා ගන යාම සහහා ීවශය පසුියම සකසා 

දීම. 

  ්ගශපාලන ීධිකාරිය නි යෝජනය කරන ආයතන ප්ගයතිවයක  සේවය කරන නිලයාරී්ධට ඒ 

සහහා පහසු ව්ධ කටයුුර කර ගන යාමට හලකි ස්වාන න පසුියමක් ආයතන ුරළ ස් ථාපිත කිරීම. 

 ීනුමත තනුරු  සහහා නහවා ගලනීම හා නව තනුරු  සහහා නහවා ගලනී ම්දී ඊට ී ාළ නහවා 

ගලනී ම් කාර්ය පටිපාටියක් හුන්ධවාදීම මඟි්ධ නහවා ගලනීම්වලදී තතිවවන ප්රමා ය්ධ ීවම 

කරගලනීමට ීවශය පියවර ගලනීම. 

 ිප ශේ  වශ ය්ධ පළාත් පාලන ආයතන මඟි්ධ පවත්වා ගන යන කසළ රැස්කිරී ම් හා 

සනීපාරක් ක  සේවාව්ධට ී ාළ කම්කු   ශ්රේණිවල තනුරු , රියුකු , තාක් ණ නිලයාරී හා 

ය්ධ ත්රෝපකරණ ක්රියාකු ව්ධ හා නඩත්ුර කාර්ය්ධ සහහා ී ාළවන ිපිපය කාර්මිකයි්ධ සහහා 

ප්රමු තා ප නම මත නහවා ගලනීමට ීවශය පසුියම සකස් ක ට දියයුුර නව.  

 පළාත් පාලන ආයතනවල ිප යය්ධ  නදී ම්දී හා ඒ සහහා ීවශය නිලයාරී්ධ  න ා හලරී ම්දී 

සුුකසු ප්ර යෝගික ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක කිරීම.  ලනට පවත්නා රාජකාරී පලවරී ම් ක්රම ේ ය්ධ 

මහජනතාවට ප්රශස්ථ  සේවාව්ධ සලපයීම සහහා නායාකාරී වී තතිව නලිප්ධ, ඒ සම්න්ධයව ීවයානය 

 ය මු ක ට පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාල මඟි්ධ ීවශය කටයුුර ිදුක කිරීම.  

 එක් එක් ිප ය නිලයාරී්ධ ේ රාජකාරී සම්න්ධය ය්ධ ීවයානය  ය මු ක ට ුකර්වලතා හා 

ශක්ත්ධ හුනනා ගන නිවලරදි කිරීම සහහා ිපමර්ශන නිලයාරී්ධ ේ සහාය ලනා ගලනීම. 

ිප ශේ  ය්ධ නිර්ධතර ීන ක් ණය මඟි්ධ පසුනෑමට ලක්වී තතිව නිලයාරී්ධට ීවශය පුහුණු 

ලනාදීම ුරයේ්ධ වුන්ධ ේ රාජකාරී  සේවාව්ධ ප්රශස්ථ මට්ටමකට  ගන ඒමට කටයුුර කිරීම.  

 රාජකාරී පලවරී ම් කටයුුර සහහා ිප යාත්මක ප නමක් සහිත ප්ර යෝගික ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීම 

හා සෑම තනුරරක් සහහාම රැකියා ිපස්තර නිවලරදිව සම්පා නය ක ට ලනාදීමට කටයුුර කිරීම. 

 තවමත් ප්රාථමික මට්ටමි්ධ පවත්වා ගන යන කාර්යාල ක්රම ේ  සහහා ූතතන තාක් ණය 

හුන්ධවාදීම හා ඊට ී ාළ පුහුණු ීවශයතාවය්ධ , ීවශය උපකරණ  ලනාදීමට කටයුුර කිරීම. 

 එක් එක් නිලයාරී්ධට පවරා තතිව කාර්යභාරය ීන ක් ණයට ලක් කිරී ම් වලඩපියේ වලක් 

හුන්ධවාදීම හා වලඩ ඉලක්ක ලනාදී ම් ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

කාර්යමණ්ඩලවලට ඉලක්ක ලනාදීම මඟි්ධ කාර්යසායනය වර්යනය කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් පාලන  ක මසාරිස් කාර්යාලවලට ීනුන්ගධිත ිපමර්ශන නිලයාරී්ධ මඟි්ධ එක් එක් පළාත් 

පාලන ආයතනවල ප්රා යෝගික ක්රියාකාරකම් ීයයයනය ක ට ඒ ඒ පළාත්වලට ීවශය මානව 

සම්පත් ීවශයතාවය්ධ හුනනාගලනීමට කටයුුර කිරීම හා එ ලස හුනනාග්ධනා තනුරු  සහහා 



ීනුමලතිවය ලනාගලනී ම් ක්රියාවයේයට පළාත් පාලන  ක මසාරිස්, ප්රයාන  ල්කම් තුරු  පළාත් 

රාජය  සේවය එක්ව ීවශය පියවර ගලනීම.  

 පුහුණු ලනාදී ම්ධ පසු ී ාළ නිලයාරී්ධ නිශ්ිතත කාල සීමාවක් ුරළ ී ාළ ආයතන ුරළ කටයුුර 

කළයුුර නවට එකඟතාවයට පත්වීම. 

 සෑම කාර්යමණ්ඩල සාමාජික යක් සහහාම ිප ශේ   ලනුමලතිව කමිප්වක් මඟි්ධ කාර්ය පටිපාටි 

සකස් ක ට ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ිදයලු පළාත් පාලන ආයතනවලට  ප ුක කාර්ය මණ්ඩල රාජකාරී  නදී ම් ිප යාත්මක හා 

ප්ර යෝගික ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීම (ීශශ  නදීම, එක් එක් නිලයාරී්ධ ීශශය ුරළ ඉප්කළ යුුර 

රාජකාරී, රැකියා ිපස්තරය හා කාර්ය පටිපාටිය  තුරළත්ව). 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ීවශය මානව සම්පත් තක් සේු  කිරී ම් හා ඒවා ීනුමත කර 

ගලනී ම් ක්රම ේ යක් සකස් ක ට ක්රියාත්මක කිරීම (සමහර ආයතනවල  සේවක ීතිවරික්තයක් 

පලවතිවය  සමහර ආයතනවල ීවශය ප්රමාණයවත්  න මලතිව නලිප්ධ කළමනාකරණ  සේවා 

මණ්ඩලයට පළාත් පාලන අ කාර්යමණ්ඩල ීවශයතාවය්ධ හා ප්ර යෝගික තත්ත්වය පියේනහව 

පවත්නා ීනාව නෝයය  හේුර ව්ධ තනුරු  ීනුමලත කිරීමට ිදුකවන ප්රමා ය්ධ ීවම කිරීම 

උ  සා වුන්ධ එම තත්ත්වය පියේනහව  ලනුවත් කිරී ම් ක්රම ේ යක් ක්රියාත්මක කිරීම). 

 ගිණුම්/  භ තිවක සලළසුම්/  ඝන ීපද්රවය කළමනාකරණය/  ආයතනික/ පරිසර හා ආ ායම් වලනි 

නි ්ිතත ිප ය්ධට ී ාළව සුුකසු නිලයාරී්ධ පත්කිරීමට කටයුුර කිරීම, ස්ථාන මාු වීම්වලදී ී ාළ 

රාජකාරි  වනස්  න වන  සේ වලඩපියේ වලක් සලකසීම හා නිර්ධතර පුහුණුව සලපයීම්, සහතිවකපත්ර 

හා  ්ප ලෝමා පාඨමාලා හුන්ධවා දීම. 

 කාර්යමණ්ඩලවලට ඉලක්ක ලනාදීමට කටයුුර කිරීම හා ඉලක්ක ීභිනවා යන නිලයාරී්ධ 

තගයී ම් වලඩසටහ්ධ ක් රියාත්මක කිරීම. 

 කාර්යමණ්ඩල ිපචලනය්ධ හුනනාගලනී ම් හා ඒවා ිපසහා ගලනී ම් වලඩපියේ වලක් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

 කාර්ය මණ්ඩල ුකක්ගලනිපලි  ස යා නලීම ම් හා ඒ සහහා කටයුුර කිරී ම් ප්ර යෝගික 

වලඩපියේ වලක් ආයතන ුරළ ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් මට්ටමි්ධ ිප ය ප්රවීණ සම්පත් ායක සශිතත තතිව කිරීම - පළාත් පාලන ිප ය ඉගල්ධවීම 

සම්න්ධය ය්ධ ප්රවීණ සම්පත් ායක හිඟයක් පවත්නා නලිප්ධ පළාත් මට්ටමි්ධ සම්පත් ායකත්වය 

සලළිදය හලකි ීය හුනනා ගන  ලනට ිපශ්රාමිකව ිදටින පළාත් පාලනය පියේනහ ප්රවීණ 

සම්පත් ායකයි්ධ මඟි්ධ පුහුණුකු ව්ධ පුහුණුකිරී ම් (ToT) වලඩසටහ්ධ පලවලත්වීම. ිදශහල හා 

  මළ මායය   ක සහහාම  මවලනි ක්රියාමාර්ගය්ධට  න පමාව ීවතර්ණ  න ුනන හ ත් පළාත් 



පාලන අ මානව සම්පත් සශවර්යන කටයුුර ීකර්මනය වීම වළක්වා ගලනීමට ීවශය කටයුුර 

කිරීම.  

 පළාත් පාලන ආයතනවල (ම.න.ස., න.ස. හා ප්රා.ස.) ක්රියාත්මක ිපයයුුර රාජකාරී වයුහය 

ීයයයනය  ක ට එක් එක් කාර්යය්ධ ඉප්කිරීම සහහා ීවශය තනුරු  ප්රමාණය ිප යාත්මක 

ප නමක් මත හුනනා ගලනීමට කටයුුර කිරීම හා ඒ ප නම මත ීවශය කාර්ය මණ්ඩල ලනාදීමට 

කටයුුර කිරීම. උ ා: එක් කළමනාකරණ සහකාරවර යකුට නඩත්ුර කළ හලකි ලිපි ග ණු 

සශ යාව නිශ්චය  ක ට ලනාදීම (පරිගණක මෘුකකාශග භාිපත ය්ධ හා ීතිව්ධ ක්රියාත්මක වන 

 ලස  ව්ධ වශ ය්ධ). 

 මයයම රජ අ තනුරු වලි්ධ ස්ථාන මාු  ලනා පළාත් පාලන  සේවයට සම්න්ධයවන පළාත් 

පාලන  ක මසාරිස්, සහකාර පළාත් පාලන  ක මසාරිස්, නාගරික  ක මසාරිස් හා සභා 

 ල්කම්වු ්ධ, ගණකාධිකාරී්ධ, ඉශජි ්ධු ව්ධ පළාත් පාලනයට ී ාළ ිප ය්ධ ආවරණය වන 

පරිදි ිප ශේිකත  සේවාරම්භක පුහුණු වලඩසටහ්ධ පලවලත්වීම මඟි්ධ ීවශය මූලික ීව නෝයය 

ලනාදීමට කටයුුර කිරීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල වත්ම්ධ  සේවා සලපයුම් ක්රියාවයේය ීයයයනය  ක ට සුුකසු  

යාවත්කාීමන ආයතනික වයුහයක් ආයතන ුරළ ස්ථාපිත කිරීමට ීවශය පියවර ගලනීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල ීභය්ධතරික පරිපාලන ුකර්වලතා ිපමර්ශන නිලයාරී්ධ මඟි්ධ 

හුනනා ගන ඒවා සලකසී ම් යා්ධත්රණයක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 රාජය  සේවයට හිමි  සේවක වරප්රසා  පළාත් පාලන ආයතනවලට ලනාදීමට කටයුුර කිරීම මඟි්ධ 

පළාත් පාලන ක්  ේත්රයට කාර්ය මණ්ඩල ආකර් ණය කර ගලනීමට කටයුුර කිරීම. (රාජය 

 සේව අ  සේවා  ක ්ධ ්ගිද, පළාත් පාලන  සේව අ සාමාජිකය්ධට   ී ාළ කරවීමට 1978. 03. 

05 වන දින ීමාතය මණ්ඩලය ප්රතිවපත්තිවමය වශ ය්ධ තරණය කර තත.) 

 කාර්ය මණ්ඩල තක් සේු  වාර්ිකකව ක්රියාත්මක කිරීම හා ඊට ී ාළව කාර්ය මණ්ඩල ීවශයතා 

සපුරාීමමට කටයුුර කිරීම.  

 පළාත් පාලන ආයතනවල නිලයාරී්ධ පුහුණු වලඩසටහ්ධ සහහා  ය මුකිරීම උ  සා සමාන 

ීවස්ථා සලල සන ප්රා යෝගික ක්රම ේ යක් හුන්ධවාදීම. 

 නහවා ගලනීම්, සථ්ාන මාු  කිරීම්, උසස් වීම් තුරු  මානව සම්පත් කළමනාකරණයට ී ාළ 

යල්පලන තතිව නීතිව රීතිව යාවත්කාීමන කිරීමට කටයුුර කිරීම. 

 ආයතනවල  සේවය කරන කාර්යමණ්ඩලවල රාජකාරී තගලයීම සහහා නිිද ක්රම ේ යක් 

හුන්ධවාදීම ුරයේ්ධ වුන්ධ ආයතනවල රහවා ගලනීමට  පළඹවීම. 

 එක් එක් ිප ය්ධ පවත්වා ගනයාම සහහා පුහුණු ීවශයතාවය්ධ නිවලරදිව හුනනා ගන ඒවා නිිද 

කාල රාමුවක් ුරළ ලනාදීමට කටයුුර කිරීම. 



  සේවාලාභී්ධ ේ තෘ්පතිවය තගයී ම් ක්රම ේ යක් හුන්ධවා දීම.  පළාත් පාලන ආයතන මඟි්ධ 

 සේවය සලසන ිදයලු ම කාර්ය මණ්ඩල ලනා  න  සේවා සම්න්ධය ය්ධ  සේවාලාභී්ධ ේ 

තෘ්පතිවය තගයීම මඟි්ධ කාර්යක් මතාව වර්යනය කිරීම ක්රමවත් හා ක නම්  ප ුක 

වලඩපියේ වළක් ක්රියාත්මක කිරීම.             

   


