ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායන් පිළිබඳ සිවිල් සංවිධාන
නිවේදනය
පසුගිය කාලයේ පිහිටුවන ලද ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායන් වල ක්රියාකාරීත්වය
පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යයාමු කළ යුතු බව පහත අත්සන් කරන සිවිල් සංවිධාන සහ
ක්රියාකාරින් වන අප අවධාරණය කර සිටින්යනමු,
යකෝවිඞ් 19ට ප්රතිචාර වශයයන් ජනාධිපති ය ෝඨාභය රාජපක්ෂ කාර්ය සාධක
බලකායන් තුනක් පත් කරනු ලැබීය. ජන ජීවිතයේ පැවැත්ම සඳහා අඛණ්ඩ යේවා
සැපයීම, සම්බන්ීකරණය හා අීක්ෂණය කිරීම සඳහා එක් කාර්ය සාධක
බලකායකට පුළුල් බලතල හිමිව ඇත. ආර්ීක පුනර්ජීවනය හා දරිද්රතාවය තුරන්
කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ අධයපාන කටයුතු සම්බන්ධව තවත් එක් කාර්ය සාධක
බලකායක් ේථාපිත කරන ලදී. යමම කාර්ය සාධක බලකායන් අතරින් ආසන්නතම
පත්කිරීම වන්යන් 2020 ජුනි 02 වැනිදා ැසට් නියේදනයක් මඟින් ප්රකාශයට පත් කරනු
ලැබූ ‘සුරක්ිත රටක්, විනය රුක, ගුණ රුක හා නීති රුක සමාජයක් ය ාඩනැගීම
සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ (අංක 2178/18 අතිවියේෂ ැසට් පත්රය)
සහ ‘නැය නහිර පළාත තුළ පුරාවිදයාත්මක උරුම කලමනාකරණය සඳහා වන
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ (අංක 2178/17 දරන අතිවියේෂ ැසට් පත්රය) යන
කාර්ය සාධක බලකායන්ය.
යමම කාර්ය සාධක බලකායන්වල විෂය පථයන් පුළුල් යමන්ම අපැහැදිලිය. දැනට
පවතින යාන්ත්රණයන් සම යම්වා සම්බන්ධ වන්යන් යකයේද යන්න පැහැදිලි නැත.
උදාහරණ යලස පුරාවිදයා යදපාර්තුයම්න්තුව යපන්වා දිය හැක. අයනක් අතින් කාර්ය
සාධක බලකායන් පිහිටුවන අවේථාව වන විට ඒවායේ කාර්යන් හා බලතල
සම්බන්ධයයන් අීක්ෂණය කිරීමට පාර්ලියම්න්තුව සක්රීයව යනාපවතී. එයේම යම්
යමායහායත් පවතින බරපතළ යසෞඛය, ආර්ික සහ සමාජ අර්ුදය හමුයේ
පුරාවිදයාව සම්බන්ධ කාරනා මූලිකත්වයට පැමිණීයම් යේතුව පැහැදිලි නැත.
තවද යකෝවිඞ් 19 යේතුයවන් රට අගුළු දමා තිු වතාවරණයක යමම කාර්ය සාධක
බලකායන් ේථාපිත කිරීම සම්බන්ධව පුරවැසියන්ට ඔවුන්යේ යයාජනා සහ අදහේ
ප්රකාශ කිරීමට අවේථාවක් යනාවීය.
සියලුම කාර්ය සාධක බලකායන් පායේ හමුදා සාමාජිකත්වයයන් සමන්විත වන අතර
‘සුරක්ිත රටක්, විනය රුක, ගුණ රුක හා නීති රුක සමාජයක් ය ාඩනැගීම
සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායයහි සම්ූර්ණ සාමාජිකත්වය හමුදා සහ
යපාලිේ
නිලධාරීන්ය න්
සමන්විත
යේ.
2019
න ොවැම්බරනේ
පැවති
ජනාධිපතිවරණයයන් පසුව ශ්රී ලංකායේ යසෞඛය හා අධයාපන අංශය, සංවර්ධන
ක්රියාදාමය, රාජය පරිපාලනය සහ අධිකරණ ක්රියාදාමයන් තුළ සිවිල් ක්රියාකාරකම්
මිලිටරීකරණය කිරීම සඳහා වන රජයේ අඛණ්ඩ අභිප්රාය යමමඟින් තවදුරටත්

යපන්නුම් කරයි. යම් තත්වය ශ්රී ලංකායේ දීර්ඝ කාලීනව ේථාපිත වූ පාර්ලියම්න්තු
ප්රජාතන්ත්රවාදයට කිසියේත් යහපත් යනායේ.
රයට් ජන විවිධත්වය යනාසලකා හරිමින් වැඩිපුරම සිංහල සාමාජිකත්වයකින් යමම
කාර්ය සාධක බලකා සමන්විත වන අතර. නැය නහිර පලාත සඳහා පත්කර ඇති
කාර්ය සාධක බලකායේ යබෞද්ධ භික්ූන් සඳහා සැලකිය යුතු ඉඩක් ලැබී තිුනත් එම
පළායත් විශාලම ජන හනය වන මුේලිම් සහ යදමළ ප්රජාව යනාසලකා හැර ඇත.
එයින් හැඟී යන්යන් යමම කාර්ය සාධක බලකා යවනත් ජන කණ්ඩායම් යනාසලකා
හරිමින් බහුතරය අනුව කටයුතු කළ යුතු බව ආණ්ුයේ ප්රතිපත්තිය වී ඇති බවයි.
ශ්රී
ලංකායේ
ප්රජාතන්ත්රවාදී
යාන්ත්රණයන්
යද්ශපාලනීකරණයයන්
සහ
මිලිටරීකරණයයන් යතාරව කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සැලේවිය යුතුයි. යමම
නව කාර්ය සාධක බලකායන් ජනාධිපතිවරයාට පමණක් ව කිව යුතු වුහයන් වන
අතර කාර්ය සාධක බලකායන්හි සාමාජිකත්වය දරන්යන් වෘත්තීය සිවිල් යේවයේ
නිලධාරීන් යනාව සිවිල් කටයුතුවලට අවශය පළපුරුද්ද සහ අත්දැකීම් යනාමැති
ආරක්ෂක අංශයන්හි නිලධාරීන් විසින්ය. රාජය යේවය, කැබිනට් මණ්ඩල හා
අමාතයාංශ බලතල අීක්ෂණයකට යටත් කිරීම පාර්ලියම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය අනුව
අතයවශය සාධකයකි. නමුත් ඒ සඳහා කාර්ය සාධක බලකායන් යවනුවට වඩාත් සුදුසු
වන්යන් 19 වන වයවේථා සංයශෝධනය යටයත් දැනටමත් පිහිටුවා ඇති සහ සියලු
යද්ශපාලන පක්ෂවල මන්ීවරුන්ය න් සමන්විත පාර්ලියම්න්තුයේ ආංශික අීක්ෂණ
කමිටු යාන්ත්රණය භාවිතා කිරීමය. පාර්ලියම්න්තු ආංශික අීක්ෂණ කමිටු යම්
අවේථායේ දී රට මුහුණ දී ඇති තත්ත්වයන්ට සහ අවශයතාවයන්ට ප්රතිචාර දැක්විය
හැකි වඩා ේවාීන හා කාර්යක්ෂම අීක්ෂණ යාන්ත්රණයයි. අයනක් අතින් වියදම්
කපා හැරීම පිළිබඳ රජය මූලික අවධානයක් යයාමු කළ යුතු අවේථාවක යමම කාර්ය
සාධක බලකා සඳහා මුදල් යවන් යකයරන්යන් යකයේද යන්න අපහැදිලිය.
අමාතයංශවලට දැනට පැවරී ඇති කාර්යන්ම නැවත සිදුකිරීමක් යේද, එයේ නම් රජයේ
අතියර්ක වැය බර අු කළ යුතු යමවැනි යමායහාතක එය යකතරම් සුදුසුද?
වසං තයයන් අනතුරුව රයට් ආර්ික අර්ුදයට පාරදෘෂය සහ විේවසනීය ප්රතිචාර
දැක්විය හැකි තාර්කික ප්රයේශයක් අවශය වන අතර ඒ සඳහා සියලු යදනායේ
දායකත්වය ලබා ත හැකි ක්රමයේදයක් රට විසින් අනු මනය කරන බවට ජාතික හා
ජාතයන්තර වශයයන් විේවාසය ය ාඩනඟා ැනීම අතයවශයව පවති.
වසං තය සමඟ උද් ත වූ අර්ුදය, මිලිටරිකරණය සඳහා නිදහසට කරුණක්
යනාවන අතර මිලිටරිකරණය අර්ුද කළමනාකරණයේ මතු වන අභියයෝ යන්ට
විසඳුම ද යනායේ. එයේම ප්රජාතන්ත්රවාදය සක්රීය කරවන අ මැතිවරයා, කැබිනට්
මණ්ඩලය සහ පාර්ලියම්න්තුව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම යමයට කිසියේත් විසඳුමක්
යනාවන බව අප අවධාරණය කරනු කැමැත්යතමු.

