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පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල සහසම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පර්යේෂණ 

අධයයනය  

නිගමන  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල සහසම්බන්ධතාවය ක්රියාත්මකවීම සම්බන්ධයයන්  

හඳුනාගත් පහත නිගමන පිළිබඳව ප්රතිපපත්තිප සම්පාකකිනන්ය  අවධානය යනොපමාව යයොමුකළ යුතුව 

ඇත. 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ලැබිය යුතු මුකල් මුකා යනොහැර දිගු කාලයක් පළාත් සභා 

අරමුකයල් රඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන කටයුතු උයකසා 

භාවිත කළ යුතු උසාවි කඩ හා මුද්කර ගාස්තු කලට යේලාවට නිකහස් යනොයකොට පළාත් සභා 

අරමුකයල් රඳවා තබාගැනීම එම අයතනනවල ප්රතිපපාකන භාවිතා කිරීමට ගැටළුවක් බවට 

පත්වීම.  

 මධයම රයය යටයත් පළාත් පාලනය ක්රියාත්මක  අ අවයේයඑ එම අරමුකල් සුව ව පළාත් පාලන 

ආයතනවලට ලැබීම යහේතුයවන් සංවර්ධන කටයුතු ප්රශසසත් මට්ටමින් පවත්වායගන යාමට 

හැකිවීම. යමයලස පළාත් සභා මඟින්  පළාත් පාලන ආයතනවලට ලැබිය යුතු අකායම් කලට 

යේලාවට මුකා යනොහැර රඳවා තබා ගැනීම පළාත් පාලන ආයතනවල යසේවා සැපයුම් 

ක්රියාවළිය පගාගා ම මට්ටමකට පත්වීමටක බලපා ඇතිප බව. 

 1987 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාාවට ිදුකකරන ලක 13 වන සංයශසෝධනය පරිදි පළාත් සභා ක්රමය 

හඳුන්වා දී කශසක තුනකටත් වඩා වැඩි කාල පරිච්යේකයක් ගතවී තිපයබන පගාබිමක එයතක් 

මධයම රයයඑ එක් ප්රධාන වියයක් වශසයයන් ක්රියාත්මකව පැවතිප පළාත් පාලනය  පළාත් 

සභාවල එක් වියයක් බවට පත්වීමත් සමඟ මධයම රයය  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

ආයතන අතර පවත්නා සහසම්බන්ධතාවය ඒවායඑ උන්නතිපය උයකසා අයේක්ෂිත පරිදි 

ක්රියාත්මක යනොවන බව. 

 පළාත් සභා හඳුන්වාදීම හා පළාත් පාලන ආයතන මධයම රයයඑ පාලනයයන් ඉවත්යකොට 

පළාත් සභා යවත පැවරීම මඟින් එයතක් තනි යකපාර්තයම්න්තුවක් යටයත් ක්රියාත්මක  අ 

පළාත් පාලන වියය පළාත් පාලන යකපාර්තයම්න්තු නවයකට විමධයගත කිරීයමන් එක් 

යකපාර්තයම්න්තුවක්ව පැවතිප සමයඑ පළාත් පාලන ආයතන නියාමනය  අ ආකාරයයන් 

යකපාර්තයම්න්තු නවයක් යටයත් ප්රශසස්ත කළමනාකරයයක් ිදුකයනොවනබව. 

 ආණ්ඩුකාරවරයාය  හා පළායත් ප්රධාන අමාතයවරයාය  අුමමැතිපය ලැබිය යුතු කටයුතු 

සඳහා දිගු කාලයක් ගතවීම සහසම්බන්ධතාවය පවත්වායගනයාම ුකර්වලවීම උයකසා බලපා 

ඇතිප බව.  
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 පළාත් පාලන ආයතනවල ආකායම් ප්රවර්ධනය කරගැනීම සඳහා අතුරු වයවස්ාා පනවායගන 

බුක හා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා සභාවලින් සම්පාකනය යකොට පළාත් සභාවල අුමමැතිපය සඳහා 

යයොමු කරුම ලබන අතුරු වයවස්ාා සඳහා අුමමැතිපය ලබාදීමට දිගු කාලයක් ගතවීමක  

පළායත් ප්රධාන අමාතයවරයාය  හා ආණ්ඩුකාරවරයාය  අුමමැතිපය ලැබිය යුතු කටයුතු 

සඳහා දිගු කාලයක් ගතවීමක  පළාත් පාලන ආයතනවලට ගැටළුකාරී පගාබිමක් නිර්මායය 

යකොට ඇතිප බව. 

 පළාත් පාලන යසේවය අයහෝිදයකොට පළාත් සභා මඟින් හඳුන්වාුකන් පළාත් රායය යසේවාව 

පළාත් පාලන ආයතනවල වියය කටයුතු කරයගන යාමට හැකි නිලධාරී කණ්ඩායමක් 

සැපයීමට අයපොයහොසත්වීම. පළාත් පාලන වියය පිළිබඳ කැුමම එවක පළාත් පාලන ආයතන 

පද්ධතිපය අතර යබදී ගිය බැවින් වඩාත් සාර්ාක යසේවා සැපයුම් ක්රියාවළියක් සැපයීමට එම 

කාර්ය මණ්ඩලවලට හැකි වී ඇත. 

 පළාත් සභාවල ප්රා ධන වියකම්වලට සායේක්යව නරනරාවර්තන වියකම් වැඩි මට්ටමක පවතිපන 

අතර  ඒවාිනන් බහුතරයක් අධයාපන ක්යයේත්රයඑ හා යස ්ය අංශසවල වියකම් වශසයයන් භාවිතා 

වීම.යම් නිසා පළාත්වල සංවර්ධනයට හා පළාත් පාලන ආයතනවල අකාළ කටයුතු සඳහා 

ප්රතිපපාකන ප්රමායවත්  යනොවීම. 

 යකවන ස්ාරයඑ ක්රියාත්මක  අ පළාත් පාලනය යතවන ස්ාරය බවට පත් වී යකවන පාලන 

ස්ාරය බවට පළාත් සභා පත්වීයමන් පගා යමම ස්ාර යකක අතර යබදී යගොස් ඇතිප බලතල 

ඒවායඑ උන්නතිපය උයකසා අන්යනෝනය වශසයයන් භාවිතායකොට ඇත්යත්ක  එමඟින් බලය 

විමධයගතකරන ක්රියාවළියයන් අයේක්ෂිත ප්රතිපලල අත්වී තිපයදක යන්න මතයදකයට තුඩුදී ඇතිප 

බව. 

 ප්රායයෝගිකව ඒය ය වගය මක් යහෝ බලයක් පළාත් සභාවලට යනොමැතිප වීම.13 වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ාා සංයශසෝධනය යටයත් ලැිනස්තු තුනක් මඟින් පැවරී ඇතිප බලතල වයවස්ාාකායකයට 

යටත්යකොට තිපබීම හා අවශසය වියටකදී මධයම රයය යවත පවරා ගැනීමට ඇතිප හැකියාව 

ඒවායඑ ස්වාධීනත්වයට බලපා තිපබීම. 

 පළාත් සභා මඟින් එයතක් පැවතිප පළාත් පාලන යසේවය අයහෝිදයකොට හඳුන්වාුකන් පළාත් 

රායය යසේවාව මඟින් පළාත් පාලන ආයතනවල වියය කටයුතු කරයගන යාමට හැකි නිලධාරී 

කණ්ඩායමක් සැපයීමට අයපොයහොසත්වීම පළාත් පාලනය ුකර්වලවීමට බලපා තිපබීම. 

 විශසාල යනගහනයක් යවයසන  ඉන්දියාව වැනි රටකට ගැළයපන පරිදි සකස්කරන ලක බලය 

යබකාහැරීයම් වුහයක් අඩු යනගහනයක් හා අඩු මිමි ප්රමායයක් ඇතිප රටකට යනොගැලපීම. 

යමම තත්ත්වය පළාත්වල මියගෝලීය  පාරිසරික හා සමාජීය වියමතාවන් ඇතිපවීමට බලපා 

තිපබීම. 
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 පළාත් පාලන ආයතනවලට තවුකරටත් බලතල ලබායනොදීම. පළාත් සභා ආරම්භයඑ පටන් 

පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුතු ශසක්තිපමත් කිරීම, වියේමත්කිරීම උයකසා බලතල තවුකරටත් 

ලබාදීමට කිිදඳු පළාත් සභාවක් යම් කක්වා ක්රියායකොට යනොමැතිප වීම. 

 මධයම රයය සතුව තිපබූ බලතල යම් ප්රමායයක් පළාත් මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීයම් වගය ම 

පළාත් සභාවලට පැවරුනක, ඒවා පළාත් පාලන ආයතනවල උන්නතිපය උයකසා යයොකාගැනීම 

ිදුක වී ඇතිප බවක් නිරීක්යයය යනොවීම. පළාත් සභා මඟින් එවැනි සහායක් කලට යේලාවට 

යනොලැබීම පළාත් පාලන ආයතනවලට ිදුකකර ඇතිප බලපෑම ඒවායඑ සැපයුම් ක්රියාවළිය 

පගාගා මත්වයට පත්වීම උයකසාක බලපා ඇතිප බව. 

 පළාත් පාලන ආයතන නියාමනය කිරීම සඳහා පළාත් සභා පනතිපන් පැවරී ඇතිප බලතල 

යකොයතක් ුකරට පළාත් පාලනයඑ උන්නතිපය උයකසා භාවිතායකොට තිපයබන්යන්ක යන්න 

වර්තමාන පළාත් පාලනය අධයයනය කිරීයම්දී ගැටළුකාරී පගාබිමක් නිර්මායය යකොට ඇතිප 

බව. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල ස්වාධීනත්වයට බලපෑම. පළාත් පාලන ආයතන ආඥාපනත් හා 

පනත් මඟින්  පිහිටුවා ඇතිප නනතිපක පගාබිමක් සහිත වයවස්ාාපිත ආයතන පද්ධතිපයක් 

බැවින් ඒවාට ස්වාධීන පැවැත්මක් ලැබී ඇත. එයහත් පළාත් සභා පිහිටුවීයමන් පගා පළාත් 

පාලන ආයතනවල අරමුකල් රැස්කිරීම හා භාවිතය වැනි කටයුතුවලට පළාත් සභාවල 

මැදිහත්වීම පළාත් පාලනය ුකර්වලවීමට බලපා ඇතිප බව. 

 පළාත් සභායවන් ලබා යකන යසේවය සම්බන්ධයයන් මහයනතාව තුළ පවත්නා අප්රසාකය. 

මධයම රයය මඟින් ඉටුකරන ලක කාර්යභාරය පවත්වායගන යාම සඳහා අතරමැදි ආයතන 

පද්ධතිපයක් ස්ාාපිත වීම තුළින් පළාත් පාලනයට ිදුක වී ඇතිප බලපෑම. 

 පළාත් සභා මඟින් පළාත් තුළ ආයේණික ගැටළු විසඳාගැනීමට ලැබී ඇතිප හැකියාව ප්රමායවත් 

පරිදි භාවිතායකොට යනොතිපබීම. යමය පළාත් සභා ක්රියාත්මක වීයම් ධනාත්මක ලක්යයයක් 

වුවක එවැනි ක්රියාමාර්ග සඳහා පළාත් සභා යබොයහොමයක ප්රමායවත් අවධානය යයොමු වී 

යනොමැතිප බව. යම් සම්බන්ධයයන් යම් පමයක පියවර යහෝ ක්රියාමාර්ග යගන ඇත්යත් වයඹ 

පළාත පමයක් වීම. 

 මධයම රයය යටයත් ක්රියාත්මකවන දිස්රික් යල්කම් කාර්යාල හා ප්රායද්ය ය යල්කම් කාර්යාල 

මඟින් කරුම ලබන සංවර්ධන කටයුතු පළාත් සභා මඟින් හා පළාත් පාලන ආයතන මඟින් 

නිවැරදි සම්බන්ධීකරයයක් යනොවීමක  එම ආයතන අතර සහසම්බන්ධතාවය 

පවත්වායගනයාම ුකර්වලවීමට යහේතු වී ඇතිප බව. 

 පළාත් සභා යටයත් පවත්නා ප්රධාන තනතුරු දීප වයාේත යසේවාවන්ට අකාළ වීම. එමඟින් දීප 

වයාේත යසේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් පළාත් සභායේ කිිදයම් තනතුරකට පත්වීයමන් පගා 

අකාළ පළාත් සභායේ අනනයතාවයට අකාළ නීතිප සම්පාකනයට ප්රමු්තාව ලබාදීමට වඩා  

ප්රතිපපත්ීමමය හා පරිපාලනමය කරුු සඳහා යයොමුවී කටයුතු කළයුතුවීම. යමම තත්ත්වය  
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ප්රඥේතිප සම්පාකනයයකොට ක්රියාත්මක කිරීයමන් පළාත්වල ආකායම් වර්ධනය කරගැනීම 

උයකසා ක්රියාත්මකවීමටක බලපා ඇතිපබව. 

 දීප වයාේත යසේවාවන්ට අයත් පළාත් සභාවල තනතුරු යබොයහොමයක් නරරේපාඩුව පැවීමමත්  

පළායත් සංවර්ධනය උයකසා ප්රඥේතිප සම්පාකනය සම්බන්ධයයන් අඩු සැළකිල්ලක් කැක්වීමට 

බලපා තිපබීම. පළාත් සභාවල එම අවශසයතාවය හඳුනා ගන්නා කාල ීමමාව වනවිට ඒ සඳහා 

කටයුතු කළයුතු අකාළ නිලධාරීන් ස්ාාන මාරු වියයුතු කාල ීමමාවට එළඹීම.  

 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිප යකක අතර අයනයොනය අවයබෝධය ුකර්වලවීම 

තුළින් ඇතිපවී තිපයබන ුකරසා්භාවය ඒවායඑ සම්බන්ධීකරයය ුකර්වලවීමට හා  ක්රියාත්මකවීමට 

බලපා තිපබීම. 

 උතුරු-නැයගනහිර ප්රයද්ශසවල පැවතිප අර්ුදකයට විසඳුමක් වශසයයන් හඳුන්වාුකන් පළාත් සභා 

දිවිනයන් අයනකුත් පළාත් හත තුළක ක්රියාත්මක වීමත් සමඟම තවත් යද්ශසපාලන අයේකාරියක් 

හා නිලධාරී තන්ත්රයක් නඩත්තු කිරීමට ිදුකවීම තුළින් අමතර වැය බරක් කැරීමට ිදුකවී ඇතිප බව 

හා පරිපාලන ක්රියාවලිය සංය ර්ය වී තිපබීම. 

 මුකල් යකොමිසයම් නිර්යද්ශස පකනම් යකොටයගන පළාත් සභා සඳහා ලබායකන ප්රතිපපාකන 

ප්රමායවත් යනොවීම. පළාත්වලින් වාර්ෂිකව රැස්කරගුම ලබන කත්ත හා යතොරතුරු 

පකනම්යකොට පළාත් සභාවල කටයුතු පවත්වායගන යාම සඳහා ලබායකන ීමමිත ප්රතිපපාකන 

පළාත් සභා සඳහා ප්රමායවත් යනොවීම හා එම තත්ත්වය පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන  

කටයුතුවලටක බලපා තිපබීම. 

 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ නව වන උපයල්්නයඑ පළාත් සභා ලැිනස්තුයේ 21 වන යේකයඑ 

පරිදි පළාත් තුළ ආකායම් උත්පාකනයට යයොමුවීමට ලබාදී ඇතිප ප්රතිපපාකන මත  උතුරු හා 

නැයගනහිර පළාත් සභා යකක මඟින් යමයතක් එකම ප්රඥේතිපයක් යහෝ පනවා ගැනීමට 

කටයුතුයකොට යනොමැතිපවීම එම පළාත්වල පළාත් පාලන ආයතනවල හා පළාත් සභාවල 

උන්නතිපය උයකසා බලපා තිපබීම. 

 පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් සහ පළාත් පාලන ආයතන සභිකිනන් අතර අයනයොනය 

සම්බන්ධීකරයයක් යනොමැතිපවීම හා ඔවුන් තම යකොට්ඨාශසවලට පමයක් යසේවය කිරීමට 

යයොමුවී තිපබීම. එයසේම එම තත්ත්වය යමම ආයතන පද්ධතිප යකක අතර නිිද 

සම්බන්ධීකරයයක් යනොවීමටක සංවර්ධන කටයුතු ද්වීකරයයවීමටක බලපා තිපබීම.  

 පළාත් සභා මඟින් පනවායගන ඇතිප ප්රඥේතිප හා කක්රයල්් වියමතාවයන් පැවීමම. පළාත් සභා 

මඟින් පනවායගන ඇතිප ප්රඥාේතිපවල හා නිකුත්යකොට ඇතිප විවිධ කක්රයල්්වල පවත්නා 

පරස්පරතාවන් සෑම පළාත් සභාවක්ම සමගා මව ක්රියාත්මක යනොවීමටක පළාත් පාලන 

ආයතන අතර සහසම්බන්ධතාවය පවත්වායගනයාම ුකර්වලවීමටක බලපා තිපබීම.  

 බඳවාගැනීයම් පටිපාටි හා යසේවා වයවස්ාාවල සමගා මබවක් යනොමැතිපවීම. යම් යහේතුයවන් එක් 

එක් පළාත් සභා විවිධාකාරයයන් ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම යසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය 
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ුකර්වලවීමට බලපා ඇතිපබව. උකාහරය වශසයයන් සමහර පළාත්වල පළාත් පාලන ආයතනවල 

සභා යල්කම් තනතුරු සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් පත්යකොට තිපබීම හා තවත් පළාත්වල 

පළාත් පාලන ආයතනවල සභා යල්කම් තනතුරුවලට කළමනාකාර සහකාරවරුන් 

පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම.  

 පළාත් පාලන විමර්ශසන නිලධාරී යසේවය සම්බන්ධයයන් එක් එක් පළාත් සභාවල ක්රියාත්මක 

යසේවා වයවස්ාාවල පවත්නා පරස්පරතාවයන් හා කාර්ය පැවරීම් ඔවුන්යගන් පළාත් පාලන 

ආයතනවලට ලැබියයුතු නිිද කායකත්වය අවමවීමටක බලපා තිපබීම. සබරගමුව පළායත් 

විමර්ශසන නිලධාරීන් ක්රියාත්මක යනොවන අතර  ඒ කාර්යය ප්රයා සංවර්ධන නිලධාරීන් ලවා 

කරවා ගනී. 

 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන පද්ධතිප යකක මඟින් ිදුකකරුම ලබන බිම් මට්ටයම් සංවර්ධන 

කටයුතු යසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය ඉහළ නැංවීම තුළින් මහයන ගාභිදද්යේයට අකාළ කරගත 

හැකි පරිදි අයනයොනය වශසයයන් නිවැරදි අවයබෝධයකින් කටයුතු ිදුකයනොවීම. 

 පළාත් ීමමා හා පළාත් පාලන ආයතන ීමමා නිර්යයයකොට යබකා ඇතිප ආකාරය සම්පත් 

වියදකනයකට යහේතුවී ඇතිපබව. යමම තත්ත්වය පළායත් සම්පත්වල ප්රයයෝයන අකාළ පළාතට 

අහිමිවීමටක  අකාළ ප්රයද්ශසවලට අහිමිවීමටක බලපා තිපබීම. යමම තත්ත්වයන් පළාත් සභාවල හා 

පළාත් පාලන ආයතනවල අසමතුලිතතා ඇතිපවීමටක බලපා තිපබීම. 

 සැළගාම් සම්පාකන ක්රියාවළියඑ ඒකාකාරී බවක් යනොමැතිපවීම.  

 ආයතනවල සහසම්බන්ධතාවය පවත්වායගන යාම උයකසා  නිලධාරීන් යද්ශසපාලනීකරයය 

වීම බලපා තිපබීම.  

 මධයම රයයඑ හා පළාත් සභා නිලධාරීන් අතරත් පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් 

අතරත් සහයයෝගීතාව හා සම්බන්ධීකරයය ුකර්වල මට්ටමකින් ක්රියාත්මක වනබව. 

 යද්ශසපාලන බලධාරීන්ය  මැදිහත්වීම පළාත් සභා පළාත් පාලන ආයතන හා මධයම රයය 

යන පාලන පද්ධතිප තුන අතර සහසම්බන්ධතාව පවත්වායගන යාම උයකසා බලපා ඇතිපබව. 

 කැනට පළාත් රායය යසේවයඑ ආයතන ප්රධානී තනතුරු ්රී ලංකා පරිපාලන යසේවයඑ තනතුරු 

වීම. එම තනතුරුධාරීන් පළාත් රායය යසේවයට අුමයුක්ත කරුම ලැුදවක ඔවුන් මධයම රයයඑ 

්රී ලංකා පරිපාලන යසේවයඑ තනතුරු කරන්නන් යලස කටයුතු කිරීම. 

 මධයම රයයඑ විවිධ වියය ක්යයේත්ර ආවරයය වන පරිදි යර්ීයය අමාතයාශස ගයනාවක් 

ස්ාාපිතයකොට පවත්වායගන යුම ලබන අතර, නැවත එම අමාතයාංශසවලට අකාළ කාර්යයන් 

සඳහාක අතරමැදි අමාතය මණ්ඩලයක් හා නිලධාරී තන්ත්රයක් පළාත් සභාවල පළාත් 

අමාතයාංශස යටයත්ත් ක්රියාත්මක වීම මඟින් කාර්යයන් ද්වීකරයයවීම පළාත් පාලන ආයතන 

කාර්යයන් සම්බන්ධීකරයය ුකර්වලවීමටක බලපා ඇතිපබව. 
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 පළාත් සභා අරමුකලට ආකායම් රැස්කර ගැනීමට අකාළවන පළාත් සභා ලැිනස්තුයේ 36.3 ිදට 

36.20 කක්වා ලැබී ඇතිප ප්රතිපපාකන භාවිතායකොට පළාත්වල ආර්ථික අභිවුද්යේය උයකසා 

ආකායම් උත්පාකනයට පළාත් සභාවල ේ රමායවත් අවධානයක් යයොමුවී යනොතිපබීම.  

 දීප වයාේත යසේවාවන්වලට අකාළ පළාත් සභා තනතුරු යබොයහොමයක් නරරේපාඩුව පැවීමම 

පළාත්වල අභිවුද්යේය උයකසා ප්රඥේතිප සම්පාකනයට හා පළාත් පාලන ආයතන උයකසා 

අවධානය යයොමුයනොවීමටක බලපා තිපබීම. 

 පළාත් සභා සතු වයවස්ාාකායක බලය ක්රියාත්මක කිරීම උයකසා ප්රඥේතිප සම්පාකනයයකොට 

ක්රියාත්මක කිරීයම් අවශසයතාවය  වැකගත්කම පළාත් සභා මඟින් හඳුනායගන යනොතිපබීම හා ඒ 

සඳහා ක්රියාත්මක යනොවීම පළාත් පාලන ආයතන උයකසාක බලපා තිපබීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුතු පවත්වායගන යාම උයකසා මධයම රයය විිදන් පළාත් සභා 

හරහා ලබායකන ප්රතිපපාකන මත යැපීමට ිදුකවීම.  

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ස්වයං උත්පාකන කටයුතු සඳහා වයාපුතිප ක්රියාත්මක කිරීමට 

අවශසය අුමමැතිපය පළාත් සභාව මඟින් ලබාගැනීමට ිදුකවීම තුළින් ඔවුන්ය  ස්වයං උත්පාකන 

ක්රියාවළිය ුකර්වල මට්ටමක පැවැීමම. 

 පළාත් රායය යසේවය පිළිබඳ සම්ූරර්ය බලතල පළාත් සභාවලට පවරා යනොතිපබීම පළාත් 

පාලන ආයතනවල මානව සම්පත් කළමනාකරයයට බලපා තිපබීම.  

 තර්කාුමකූලව බලය යබකාහැරීම ිදුක වී යනොතිපබීම. දිස්රික් යල්කම් කාර්යාල පළාත් සභා 

යටයත් ක්රියාත්මක යනොවීමත්  පළාත් සභායේ ප්රධාන යල්කම්වරයයකු හා දිස්රික් යල්කම් 

කාර්යාලයඑ දිස්රික් යල්කම්වරයයකු ක්රියාත්මක වීමත් මනා සම්බන්ධීකරයයක් 

පවත්වායගන යාම උයකසා බලපා තිපබීම. 

 පළාත් සභා ප්රතිපපත්තිප සඳහා යාතිපක මට්ටයම් ප්රතිපපත්තිපවල සහාය ලබාගැනීයම් 

ුකර්වලතාවයන්. 

 කැනට ක්රියාත්මකවන පරිපාලනමය රාරාවලිවල වියමතාවයන් පැවීමම. 

 සැළගාම් සම්පාකන කටයුතුවල ඒකාකාරීබවක් යනොමැතිපවීම. 

 පළාත්වල පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ අවධානය යයොමුයනොවීම. 

 පළාත් සභා යටයත් ක්රියාත්මක වියයන්ට සමබරව මුකල් යනොලැබීම. යමම තත්ත්වය යසේවා 

සැපයුම් ක්රියාවළිය බිම් මට්ටමින් පවත්වායගන යන පළාත් පාලන ආයතනවලට ප්රමායවත් 

ප්රතිපපාකන ලබාදීමට බලපා තිපබීම. 

 වාර්ෂිකව පළාත් සභාවලට ලැයබන ප්රතිපපාකන විශසාල ප්රමායයක් පගාගිය වසරවල හිඟ මුකල් 

යගවීමට යයොකාගැනීමට ිදුකවීම යහේතුයවන් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යවන්කළ හැකි 

ප්රතිපපාකන ප්රමායය අවමවීම. පළාත් සභාවල උපමාන පාකක ප්රකාන යටයත් නිකුත් කරුම 

ලබන වයාපුතිප සැලගාම් නිකුත් කිරීම අකාළ වර්යයඑ අවසන් අර්ධය තුළ දී ිදුක වීම නිසා  ඊළඟ 



7 
 

වර්යයඑ ප්රතිපපාකන යයොකා යගන අවිච්යේක වයාපුතිපවලට යගවීමට ිදුක වීම ක යමයට බලපා 

තිපයබන බව. 

 වියද්ශස ප්රකාන යයොකාගැනීම සඳහා පළාත් සභාවලට නිිදක්රමයේකයක් යනොමැතිපවීම. 

 පළාත් සභාවල වාර්ෂික ප්රතිපපාකනවල සංයශසෝධන ිදුකකරගැනීමට කටයුතු කිරීයම්දී ඒ සඳහා 

විශසාල කාලයක් ගතවීම සංවර්ධන කටයුතු පවත්වායගන යාම අඩාලවීමට බලපා තිපබීම. යමම 

තත්ත්වය සංවර්ධන කටයුතුවල ප්රමු්තාවය මත හා මතුවන ප්රායයෝගික අවශසයතාවයන් මත 

වැය සංයශසෝධනය කිරීමට අපහගාවීම. 

 පළාත් සභාවලට ප්රමායවත් බලතල හිමිව යනොතිපබීම. උකාහරය: ඉඩම්  යපොලිස ්

 පළාත් පාලන ක්යයේත්රයට නිලධාරීන් ආකර්යයය යනොවීම. රායය යසේවයඑ තනතුරු හා 

සැසඳීයම්දී ඒවා පළාත් පාලනයට යනොලැබීම යහේතුයවන් පළාත් රායය යසේවයට 

සම්බන්ධවීමට කාර්යමණ්ඩලවල ඇතිප යනොකැමැත්ත හා ස්ාාන මාරු යටයත් පැමියයන 

නිලධාරීන්ට වුවක කඩිනමින් යවනත් රායය ආයතනවලට මාරු ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම 

පළාත් පාලන ක්යයේත්රයඑ මානව සමපත් කළමනාකරයය බලපා තිපබීම. යමම තත්ත්වය 

පළාත් පාලන ආයතනවල යසේවා සැපයුම් ක්රියාවලිය අඩාළවීමට ක බලපා තිපබීම. 

 පළාත් පාලන ආයතන සතු බලතල කිිදවක් පළාත් සභා යවත යහෝ මධයම රයය යවත පවරා 

ගත යනොහැකි වුවත් තවුකරටත් බලතල ලබාදීමට ඇතිප හැකියාව මත අවශසය කටයුතු ිදුකකර 

යනොතිපබීම පළාත් පාලනයඑ ප්රගතිපයක් ළඟා කරගැනීම උයකසා බලපා තිපබීම. යමම තත්ත්වය 

පළාත් පාලනයඑ උන්නතිපය උයකසා පළාත් සභාවල වියශසේය කායකත්වයක් ිදුකවී යනොතිපබීමට 

බලපා තිපබීම. 

 මධයම රයය මඟින් එක් එක් වියයන්ට අකාළව වරින්වර යවනස් යනොවන යපොුක යාතිපක 

ප්රතිපපත්තිප ක්රියාත්මක යනොකිරීම යහේතුයවන් එහි ප්රතිපවිපාක පළාත් සභාවලට යමන්ම පළාත් 

පාලන ආයතනවලක කටයුතු ඒකාග්රව පවත්වායගන යාමට යනොහැකි පගාබිමක් නිර්මායය වී 

තිපබීම. 

 වරින්වර බලයට පත්වන ආණ්ඩු මඟින් ිදුකකරන ප්රතිපපත්තිපමය යවනස්කම් අුමව පළාත් 

සභාවලටක කටයුතු කිරීමට ිදුකවීම මඟින් පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුතු පවත්වායගන 

යාමටක බලපා තිපබීම. 

 ආකායම් ප්රවර්ධනය කරගැනීම සඳහා පළාත් සභා පනත මඟින් පළාත් සභා යවත පවරා ඇතිප 

බලතල පළාත්වල උන්නතිපය උයකසා භාවිතායකොට යනොතිපබීම. යම් යහේතුයවන් දිගින් දිගටම 

මධයම රයයඑ ප්රතිපපාකන මත යැපීමට ිදුකවීම පළාත් සභාවල සංවර්ධන කටයුතු පවත්වායගන 

යාම හා පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුතුවලට කායකත්වය සැළීමමට යනොහැකිවීම.  

 සැළගාම් සම්පාකන කටයුතුවල ඒකාකාරී බවක් යනොවීම. මධයම රයය පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන ආයතන විිදන් වාර්ෂිකව සකසුම ලබන සංවර්ධන සැළගාම්වලදී නිිද සම්බන්ධීකරය 
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ක්රමයේකයක් ක්රියාත්මක යනොවීම. සැලගාම්වල ඒකාකාරී බවක් ඇතිපකර ගැනීම සඳහා අනවශසය 

ද්වීකරයයක් ිදුකවීමටක බලපා තිපබීම. 
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නිර්යේශ 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයයන්  හඳුනාගත් නිගමන ඒවායඑ 

උන්නතිපය උයකසා යයොකාගැනීම සඳහා පහත නිර්යද්ශස පිළිබඳ අවධානය යයොමුයකොට ප්රතිපපත්තිප 

සැළගාම් කිරීමට අකාළ අංශස කටයුතු කළ යුතුය. 

 පළාත් පාලන ආයතන නියාමනය කිරීයම් පළාත් සභා සතු බලතල මඟින් පළාත් පාලන 

ආයතනවලට තම කාර්යභාරය ප්රශසස්ත මට්ටමින් පවත්වායගන යාමට ඇතිප බාධා ඉවත්යකොට 

අවශසය සහයයෝගය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම හා කැනට ලැබී ඇතිප නියාමන බලතල 

ප්රායයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 පළාත් සභා ක්රමය තවුකරටත් සංවර්ධනය කිරීම. පළාත් සභාවලට ලැයබන ප්රතිපපාකන ලලකායී 

සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යයොකාගැනීමත්  අවශසය ප්රතිපපාකන පළාත් පාලන ආයතනවලට 

ලබාදීමට කටයුතු කිරීමත් මඟින් පගාගා ම මට්ටයම් පවතිපන ආයතන බලගැන්වීමටත් අවශසය 

සහාය මධයම රයය මඟින් ලබාදීම. 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට ලැබිය යුතු මුකල් සුව ව එම ආයතනවලට ලබාදීමට කටයුතු 

කිරීම. කැනට පළාත් සභා මඟින් රැස්කරුම ලබන මුද්කර ගාස්තු හා උසාවි කඩ පළාත් සභා 

සන්තකයඑ රඳවා යනොයගන සුව ව පළාත් පාලන ආයතනවලට මුකාහැරීමට කටයුතු කිරීම 

මඟින් එම ආයතනවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශසය ප්රතිපපාකන ලැබීයම් ප්රමාකය අවම 

කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 1988ට යපර ක්රියාත්මක  අ පළාත් පාලන යසේවය නැවත හඳුන්වාදීම මඟින් පළාත් සභා ක්රමය 

යටයත් ක්රමයයන් ුකර්වල තත්ත්වයකට පත්වී ඇතිප පළාත් පාලන ආයතනවල මානව සම්පත් 

සංවර්ධන ගැටළු නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කිරීම. නැතයහොත් ඒ ඒ පළාත තුළ පළාත් පාලන 

ආයතන අතර පමයක් සා්ාන මාරු ිදුක කිරීයම් ක්රමයේකයක් හඳුන්වදීම. 

 පළාත් සභාවල ලලකායීතාවය වැඩියකොට ඒවා තවුකරටත් ශසක්තිපමත් කිරීමට අයේක්යා 

කරන්යන් නම් ඒ සඳහා සමගා ම ලැිනසත්ු (තුන්වන ලැිනස්තුව) ඉවත්යකොට පළාත් සභා 

ලැිනස්තු (පළමුවන ලැිනස්තුව) තවුකරටත් ශසක්තිපමත් කිරීම. එමඟින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ 

වියේවිධානවලට යටත්ව එක් එක් පළාත් සභාවට අකාළව පළාතට අකාළ වන යසේ නව වන 

උපයල්්නයඑ පළමුවන ලැිනස්තුයේ සඳහන් කරුු සම්බන්ධයයන් ප්රඥේතිප සම්පාකනය 

කිරීම මඟින් පළාත් සභාවල ක්රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරගැනීමට ඉඩකඩ සළසාදීම. 

 පළාත් සභා සඳහා වැඩි මූලය බලතල ප්රමායයක් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම මඟින් පළාත් 

සභාවල ක්රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීම හා පළාත් පාලන ආයතනවල මූලය ශසක්තිපය වර්ධනය 

කිරීම මඟින් යසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය ශසක්තිපමත් කිරීමට අවස්ාා සලසාදීම.  
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 පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පළාත් සභායේ අුමමැතිපය ලබාගත යුතු කරුු උයකසා 

ප්රමාකවීම සම්බන්ධයයන් අවධානය යයොමුයකොට ඒවා අවම කරගැනීමට ගාුකගා වැඩපිළියවළක් 

යනොපමාව ක්රියාත්මක කිරීම. 

 පළාත් පාලනය ශසක්තිපමත් කිරීම. පළාත් සභා සතු පළාත් පාලනය යටතට පැවරිය හැකි යම් 

යම් බලතල එම ආයතනවලට පවරාදීම මඟින් පගාබෑමකට ලක්වී ඇතිප පළාත් පාලනය 

ශසක්තිපමත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. (සමගා ම ලැිනස්තුයේ වියය අංක 22 යටයත් ලැබී ඇතිප 

සංකාරක කටයුතු සංවර්ධනය හා පාලනය කිරීයම් බලතල පළාත් පාලන ආයතනවලට පවරා 

දීම වැනි) 

 පළාත් පාලන ආයතන බලගැන්වීම. ඒ ඒ පළාත්වල පිහිටි පළාත් පාලන ආයතනවල 

ක්රියාකාරීත්වය අධයයනය යකොට පගාගා ම මට්ටමක පවත්නා ආයතන සංවර්ධනය කිරීමට 

අවශසය පියවර ගැනීම. 

 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල මහයන නියයෝජිතිනන් අතර නිවැරදි 

සම්බන්ධීකරයයක් ඇතිපකිරීමට කටයුතු කිරීම. ආයතන යකවර්ගය මඟින් එකම කාර්යය 

ිදුකකිරීම වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා මහයන නියයෝජිතිනන් අතර නිවැරදි 

සම්බන්ධතාවක් පවත්වායගන යාමට කටයුතු කිරීම උයකසා වියේමත් සම්බන්ධීකරය 

ක්රමයේකයක් හඳුන්වාදීම මඟින් සහසම්බන්ධතාව වර්ධනය කිරීමට අවශසය පියවර ගැනීම. 

 පළාත් සභා  පළාත් පාලන ආයතන  දිස්රික් යල්කම් කාර්යාල හා ප්රායද්ය ය යල්කම් කාර්යාල 

නිවැරදි සම්බන්ධීකරය ක්රියාවළියකට යයොමුකිරීම මඟින් ද්වීකරය කටයුතු ප්රමාකතාවයන් 

හා මුලය නාස්තිපය අවම කරගැනීමට කටයුතු කිරීම.  

 පරිපාලනය පමයක් විමධයගත කිරීම.  

 මධයම ආණ්ඩුවට වගකියන දිස්රික් මට්ටයම් සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට හැකි බල වුහයක් 

සකස් කිරීම. 

 ප්රායද්ය ය යල්කම් කාර්යාල හා පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධීකරනයයකොට ඒවා ශසක්තිපමත් 

කිරීම. 

 පළාත් සභාවල හා පළාත් පාලන ආයතනවල ක්රියාකාරීත්වය නිසා ිදුකවන අනවශසය සම්පත් 

නාස්තිපය අවම කිරීමට කටයුතු කිරීම. පළාත් හා පළාත් පාලන වශසයයන් පද්ධතිප යකකක් 

ක්රියාත්මක වීයම්දී ඇතිපවී තිපයබන ප්රයයෝගික ගැටළු හා ුකර්වලතාවන් හඳුනායගන බලය 

විමධයගත කිරීයම් ක්රියාවළියයන් අයේක්ෂිත ප්රතිපලාභ යනතාවට ලබාදිය හැකි ප්රයයෝගික 

වැඩපිළියවලක් ක්රියාවට නැංවීම. 

 ප්රමායවත් යභ තිපක හා මානව සම්පත් ලබාදීම. පළාත් සභාවලට අවශසය ප්රා ධන වියකම් 

සඳහා ප්රතිපපාකන ප්රමායවත් පරිදි ලබාදීමට මධයම රයය කටයුතු කිරීම මඟින් පළාත් පාලන 

ආයතන කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීමට අවශසය පියවර ගැනීම. 
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 පවත්නා බලය යබකාහැරීයම් වූහය අධයයනය යකොට එය ප්රයයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීයම් 

ක්රමයේකයක් හඳුන්වා දීම.  

 තවුකරටත් බලය විමධයගත කිරීම. පළාත් පාලන ආයතනවලට තවුකරටත් ලබාදිය හැකි 

බලතල සම්බන්ධයයන් අවධානය යයොමුයකොට ිදයලු පළාත් සභා ඒකමතිපක ීමරයවලට 

එලඹී අවශසය පියවර ගැනීම. 

 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාාව මඟින් ලැබීඇතිප බලතල භාවිතායකොට පළාත් සභාවල හා පළාත් 

පාලන ආයතනවල උන්නතිපයට අකාළ ප්රඥේතිප සම්පාකනයයකොට ක්රියත්මක කිරීම. යමහිදී 

පළාත් සභා නවය හා ඒ යටයත් ක්රියාත්මකවන පළාත් පාලන ආයතන 341 සමගා ම 

වැඩපිළියවලක් ක්රියාත්මක කිරීමට යයොමුකිරීම. 

 යාතිපක හා පළාත් වශසයයන් යවනයකොට ඇතිප බලතල හා වගය ම් නිවැරදිව අධයයනයයකොට 

ඒවා ප්රායයෝගිකව ක්රියාත්මක වන පගාබිමක් නිර්මායය කිරීම.  

 ඒකාකාරී යසේවා වයවස්ාා හා බඳවා ගැනීයම් පටිපාටි ිදයළුම පළාත් තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

කටයුතු කිරීම.  

 තර්කාුමකුල බලය යබකා හැරීයම් ක්රමයේකයක් ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පාලන සාර තුන 

ඒකාබද්ධව ක්රියාත්මක කිරීමට අවශසය පියවර ගැනීම. 

 යර්ීයය අමාතයාංශසය මඟින් ප්රතිපපත්තිප සම්පාකනයයකොට ඒවා ක්රියාත්මක කිරීයම් බලය පළාත් 

සභාවලට ලබා දීම. 

 මනා කත්ත හා යතොරතුරු පද්ධතිපයක් පවත්වායගන යාම මඟින් කාර්යයන් නිවැරදිව හඳුනා 

ගැනීම හා ද්වීකරයය වළකා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

 වරින්වර ආණ්ඩු යවනස් වීම යහේතුයවන් යවනස් යනොවන යාතිපක ප්රතිපපත්තිප සැකීමමට කටයුතු 

කිරීම හා ඒවා පළාත් සභා යටයත් ක්රියාත්මක කරවීමට සැලැස්වීම තුළින් පළාත් පාලනය 

සහ්ක්තිපමත් කිරීමට පියවර ගැනීම. 

 

 

 


