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පළාත් පාලන ආයතනවල සභික නියයෝජනය යෙගුණවීම හා එහි ප්රායයෝක ක පලප ම  

යපරවෙන 

එතතක් පැවති සමානුපාතික නිතයෝජනය තවනුවට මිශ්ර සමානුපාතික ක්රමය යටත  2017 පැවති 

පළා  පාලන මැතිවරණතයන් පසු මහා නගර සභා, නගර සභා හා ප්රාතීය ය සභා යන තතවගයගත  

පළා  පාලන ආයතනවලට තතෝරා ප කරගන්නා ලද මහජන නිතයෝජිතයින් (සභිකයින්) සංඛ්යාව 

තිබූ ප්රමාණය තමන් තදුණණයක් වවට ප  ියය  

පළා  පාලන ආයතන සභිකයින්තේ සමස්ථ වැඩිවීම සභා රැස්වීම් ශාලාවල ඉඩ පහසුකම්වල පටන් 

දීමනා තගවීම් දක්වා ියියධාකාරතයන් ඇතිකිරීමට සම  වී තිතවන වලපෑම පිළිවඳව අදාළ මූලාශ්ර 

ඇසුතරන් ියග්රහ කිරීම ුළළින් ුළුල්  අවතවෝධයක් ලවාගැීමමට හැකි ත.  

තමතලස සිදු වී ඇති මහජන නිතයෝජිතයින්තේ සංඛ්යා මක වැඩිවීම රජයට හා ජනතාවට වලපා  ඇති 

ආකාරය පිළිවඳව තකතරන තමම  සංසන්දනා මක ියග්රහය  අවධානයට තයොමු කළ යුුළ ප්රතිප තිමය 

කරුණු පිළිවඳ අවතවෝධයක් ලවාගැීමමට ද   අදාළ කරගත හැකි  වනු ඇත  

 

තමම වාගයතාව සඳහා පළා  පාලන ආයතනවලට අදාළව ලවාගත හැකිව තිබූ ප්රකාශයට ප  කරන 

ලද ද ත හා තතොරුළරු ියශ්ත් ෂණයට භාජනය කරන ලදී  තමහිලා ගැසට් පත්ර හා මූලාශ්ර රාශියක්  

පරිය ලනය තකොට රැස් කරග  ද ත හා තතොරුළරු තමම ියග්රහයට තයොදාගැීමම සඳහා තනොමසුරුව 

ලවාදීමට කටයුුළ කළ, පළා  පාලන ක්තෂේත්රත  නන්නතිය නතදසා නිරන්තරතයන් කටයුුළ කරන 

ියශ්රාමික නාගරික තකොමසාරිස්වරතයකු, පළා  පාලනය පිළිවඳ තජයෂ්ස සම්ප දායකවරතයකු හා 

නපතීශකවරතයකු තලස කටයුුළ කරන ගාමිණී ුණණතසේකර මහතාතේ දායක වයට ප්රණාමය ුළද 

කළ යුුළය  

පළා  පාලන ආයතන සභිකයින්තේ වැඩිවීම එක් එක් පැතිකඩ ඔස්තසේ  සමාජයීය හා  ආගයථිකමය 

වශතයන් වලපා  ඇති ආකාරය පිළිවඳව සැළකි් ලට  තගන ඉදිරිප  තකොට ඇති නිගමන හා 

නිගයතීශ රතට් හා පළා  පාලනත  නන්නතිය නතදසා  අදාළ කරගැීමමට  ප්රතිප ති සම්පාදකයින්තේ 

අවධානය තයොමු වනු  ඇතැයි අතේක්ෂා තකතගය  

නිතයෝජය අධයක්ෂ (පගයත ෂණ හා සංවගයධන) 
පළා  පාලනය පිළිවඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය  
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පසුබිම  

1987 දී 13වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංතශෝධනය මිනන් එතතක් මධයම රජය යටත  පැවති තමරට 

පළා  පාලන ආයතන පීධතිය පළා  සභා යටතට ප කරනු ලැබිණි  එතැන් පටන් 2017 දක්වා 

පළා  පාලන මැතිවරණ සමානුපාතික නිතයෝජනය යටත  පව වන ලදී  එතලස පළා  පාලන 

ආයතනවල සභිකයින් තතෝරාගැීමම සඳහා වසර 30 ක පමණ කාලයක් අඛ්න්ඩව පව වාතගන එන 

ලද සමානුපාතික නිතයෝජන ක්රමත.දයට අමතරව තකොට්සාශ පදනමද අදාළ කරගනු ලදුව 2017 

වසතගයදී පළා  පාලන මැතිවරණය මිශ්ර සමානුපාතික නිතයෝජනය යටත  පව වන ලද අතර, ඊට 

සමගාමීව දිුණ කාලයක් ුළරා පැවති ඉ් ලීම සුළරාලමින් පළා  පාලනය සඳහා කාන්තා නිතයෝජනයට 

25% තකෝටාවක්ද ලවා තදනු ලැබිණි  

තවද, 2012 අංක 22 දරන පනත යටත  ලවාදී තිබූ 25% ක තරුණ නිතයෝජනයද, 2017 අංක 16 

දරන පනත මිනන් 30% දක්වා වගයධනය කරන ලදී  එතහ  කාන්තා නිතයෝජනය තමන් තරුණ 

නිතයෝජනය අනිවාගයය තකොට තනොතිබීම තහේුළතවන් පළා  පාලන ආයතන සඳහා තරුණ 

අතේක්ෂක වය වගයධනය වී පළා  පාලනත  තරුණ නිතයෝජනත  වැඩිවීමක් සිදුවී නැත  

තකොට්සාශ පදනම යටත  60% ක්ද, සමානුපාතික පදනම යටත  40% ක්ද, වශතයන්  2017 10 12  

දිනැති 2022 අංක 22 දරන පනත මිනන් ලවාදී ඇති ප්රතිපාදන මත පළා  පාලන ආයතන 341 කට 

සභිකයින් තතෝරා ප කරගැීමම සඳහා 2017දී මිශ්ර සමානුපාතික නිතයෝජනය යටත  පළා  පාලන 

මැතිවරණය පව වන ලදී  තමම නිතයෝජන ක්රමත.ද තදක යටත   2017 පැවති මැතිවරණතයන් 

එතතක් පළා  පාලන ආයතන සඳහා ත රී ප වූ සභික ප්රමාණය තදුණණ වීමටද, කාන්තා 

නිතයෝජනය වගයධනය වීමටද තහේුළ වී ඇත  ඒ අනුව ප  වූ සභිකයින් 8740ක සංඛ්යාවක් 2018 සිට 

තම් දක්වා පළා  පාලන ආයතන පීධතිය(මහා නගර සභා, නගර සභා හා ප්රාතීය ය සභා) 

නිතයෝජනය කරනු ලවයි  එය සංඛ්යා මකව ජන්ද දායකයින් ියසින් ප  කරන ලද සභිකයින් 8356 

කින් හා එක් එක් පක්ෂ මිනන් නම් කරනු ලවන සභිකයින් 384 කින්ද සමන්ියත ත.  

තමතලස 2017 පළා  පාලන මැතිවරණතයන් පසු සිදු වූ සභිකයින්තේ ප්රමාණා මක වැඩිවීම 

වගයතමානත  ආගයථික, සමාජීය හා තීශපාලනික ගැටුල රාශියක් නිගයමාණය වීමටද, එමිනන් සමස්ථ  

පළා  පාලන ක්තෂේත්රයද අගයුදදකාරී ත  වයකට ප වීමටද තහේුළ වී ඇත  
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අරමුණ  

මහා නගර සභා, නගර සභා, හා ප්රාතීය ය සභාවන්න් සමන්ියත තමරට පළා  පාලන ආයතන 

පීධතිය සඳහා සමානුපාතික නිතයෝජනය යටත  2011 වසතගයදී ප කරගන්නා  ලීතී  සභිකයින් 

4483 කි  එතහ  2017 වසතගය තකොට්සාශ ක්රමය අදාළ කරගැීමතමන් පසු පව වන ලද  මිශ්ර 

සමානුපාතික මැතිවරණය මිනන් එම සංඛ්යාව 8740 දක්වා වැඩිවීම තපර තිබූ සභික සංඛ්යාව තදුණණ 

වීමටද තහේුළ වී ඇත   එවැියන් 2017 වගයෂත දී තකොට්සාශ ක්රමය හුනන්වාදීම  සමමම පැවති මිශ්ර 

මැතිවරණය මිනන් පළා  පාලන නිතයෝජනය තදුණණයකින් වැඩිවීම ආගයථික, තීශපාලනික හා 

සාමාජීය වශතයන් තමරටට සිදුතකොට ඇති වලපෑම ියමසුමට ලක්කිරීමද, එම ත  වය  නිවැරදි කිරීම 

නතදසා ගතයුුළ නිගයතීශ ඉදිරිප  කිරීමටද තමම ියශ්ත් ෂණය මිනන් අතේක්ෂා තකතගය  

ක්රමයදෙය  

මැතිවරණ තකොමසාරිස් කාගයයාලය මිනන් පළා  පාලන ආයතනවල සභිකයින් තතෝරා ගැීමම සඳහා 

පව වනු ලැබූ පළා  පාලන මැතිවරණ ප්රතිලල රජත  ගැසට් පත්රත  පළ කරනු ලැතේ  එතලස 

මැතිවරණ තකොමසාරිස්වරයා ියසින් 1888 දී හා 2017 දී පව වන ලද පළා  පාලන මැතිවරණ ප්රතිලල 

ප්රකාශයට ප  කරන ලද ගැසට් නිත.දනවල සඳහන් ද ත හා තතොරුළරු තමම ියශ්ත් ෂණය සඳහා 

තයොදාතගන ඇත  ඊට අමතරව පළා  පාලන හා පළා  සභා ියෂය භාර අමාතයවරයා  ියසින් නිකු  

තකොට ඇති එක් එක්  සභාවලට අදාළ සංස්ථාපන නිත.දන හා  ඒ ඒ පළා  සභා ියසින් පළ කරන ලද 

ගැසට් නිත.දනද මූලාශ්ර තලස තමම ියග්රහය සඳහා තයොදාතගන ඇත  

ඒ අනුව පළා  වශතයන්, දිස්ත්රික්ක වශතයන් හා පළා  පාලන ආයතන වගයග අනුව පළා  පාලන 

ආයතනවලට 1888  දී ත රී ප වී ඇති සභික සංඛ්යාව හා 2018 න් පසු තකොට්සාශ නිතයෝජනය සහිත 

මිශ්ර සමානුපාතික මැතිවරණයක් යටත  සභිකයින් තතෝරා ගැීමමට අදාළ තතොරුළරු තමහිදී 

සංසන්දනා මකව ියග්රහ තකොට ඇත  

ඒ අනුව සමානුපාතික මැතිවරණ ක්රමය යටත  හා මිශ්ර සමානුපාත මැතිවරණ ක්රමය යටත  පව වන 

ලද පළා  පාලන මැතිවරණ ප්රතිලල මත පළා  පාලන ආයතන නිතයෝජනය කිරීම සඳහා සුදුසුකම් 

ලවන ලද සභිකයින්තේ ප්රමාණා මක වගයධනය තමරට ආගයථික ,තීශපාලනික හා සමාජයීය ගැටලු 

වගයධනය වීමට වලපා ඇති ආකාරය අදාළ ද ත හා තතොරුළරු ියග්රහ කිරීතමන් හා පගයත ෂකයින්තේ 

නිරීක්ෂණද  පදනම් තකොට  පහත නිගමන හා නිගයතීශ ඉදිරිප  තකතගය  
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සමානුපාත නියයෝජන ක්රමය ්රියාත්මක වීමප යපර දිස්ත්රික් ම මටමපයම් සභික සංඛ්යාව  

 දිස්ත්රික් මකය ආයතන ගණන සභික සංඛ්යාව 

 1  තකොළඹ             20             285 

 2  ගම්පහ             45             630 

 3  කුලතර             28             383 

 4  මහනුවර             50             779 

 5  මාතත්              25             346 

 6  නුවරඑළිය             25             281 

 7  ගා් ල             46             482 

 8  මාතර             27             373 

 8  හම්වන්තතොට             16             223 

 10  යාපනය *             58             655 

 11  මන්නාරම             16             166 

 12  ව.නියා             11             118 

 13  මුලති.             10             88 

 14  මඩකලුළව             21             182 

 15  අම්පාර             26             221 

 16  ත්රිකුණාමලය             27             212 

 17  කුරුණෑගල             54             635 

 18  ුළ තලම             26             318 

 18  අනුරාධුළර             35             552 

 20  තපොතළොන්නරුව            10             147 

 21  වදු් ල             38             405 

 22  තමොණරාගල             13             142 

 23  ර නුළර             28             460 

 24  කෑග් ල             26             413 

  එකුළව 683             8,518 

 * යාපනය දිස්ත්රික්කයට අය  ආයතන අතර කින්තනොචිය ය දිස්ත්රික්කත  ආයතන ද   

ඇුළළ  ත.  

සමානුපාත නිතයෝජන ක්රමය පළා  පාලන මැතිවරණවලට අදාළ කරගැීමමට තපර පැවති 

මැතිවරණය යටත  ප  වූ සභික සංඛ්යාව පිරික්මේතම්දී වැඩිම සභික නිතයෝජනය (778) ආයතන 50ක් 

සඳහා මධයම පළාත  මහනුවර දිස්ත්රික්කතයන් වාගයතා වී ඇත  
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එතසේම තදවන වැඩිම නිතයෝජනය (655) නුළරු පළාත  යාපනය දිස්ත්රික්කතයන් ආයතන 58ක් සඳහා 

(කිළිතනොචිය  දිස්ත්රික්කයද ඇුළුලව) ත රී ප වී ඇත  

තවද, වයඹ පළාත  කුරුණෑගල දිසත්්රික්කය තතවන වැඩිම නිතයෝජනය (635) ආයතන 54ක් 

තවනුතවන් තතෝරාතගන ඇත  

 

සමානුපාත නියයෝජන ක්රමයප ්රියාත්මක රීමටමප  යපර ආයතන වර්ගය අනුව සභික සංඛ්යාව  

ආයතන වර්ගය 

Type of LA 

ආයතන ගණන 

Number of Institutions 

සභික සංඛ්යාව 

Number of Councilors 

මහා නගර සභා(MCs) 12 243 

නගර සභා(UCs) 38 385 

සුුල නගර සභා(TCs) 83 528 

ගම් සභා(VCs) 548 7,352 

 683 8,518 

 

සමානුපාතික නිතයෝජන ක්රමය හුනන්වාදීමට තපර මහා නගර සභා (MCs) 12ක් ක්රියා මක වී ඇති 

අතර, ඒවාත  සභිකයින් 243ක් නිතයෝජනය වී ඇත  

එතසේම එම ක්රමත.දය යටත  නගර සභා (UCs) 38ක් සභිකයින් 385ක් යටත  ක්රියා මක වී තිතේ  

තවද, සුුල නගර සභා (TCs) 83ක්ද, සභිකයින් 528කුතගන් සමන්ියතව ක්රියා මකව ඇත  

මීට අමතරව, ගම්සභා (VCs) වශතයන් ආයතන 548ක් ක්රියා මකව පැවත ඇති අතර, ඒ සඳහා 

සභිකයින් 7,352ක් නිතයෝජනය වී ඇත  

ඒ අනුව සමානුපාතික නිතයෝජනය ක්රියා මක වීමට තපර පැව  වූ පළා  පාලන මැතිවරණතයන් 

ආයතන 683ක් සඳහා සභිකයින් 8518ක් තතෝරා ප කර ගැීමමට කටයුුළ තකොට ඇත  
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සමානුපාත හා මිශ්ර මතිවවරණ ක්රම යපයත් දිස්ත්රික් ම මටමපමි් සභික සංඛ්යායද වර්ධනය 

1881 සිට 2011 අතර තකොට්සාස මට්ටතමන් සභිකයන් තතෝරා ගැීමම තවනුවට ක්රියා මක වූ 

සමානුපාතික නිතයෝජන ක්රමය යටත  තතෝරාග  සභික සංඛ්යාව හා 2018  02  10 දින මිශ්ර 

මැතිවරණ ක්රමය යටත  තතෝරා ග  සභික සංඛ්යාව සංසන්දනා මක ියග්රහය පහත පරිදි ත.  

පළාත දිස්ත්රික් මකය 
2017 ෙක් මවා 

සභික සංඛ්යාව 

2018 සිප සභික 

සංඛ්යාව තඅිවයර්ක 

සභිකය් හතර) 

වතඩි වීම 

ත%) 

අිවයර්ක 

සභික 

සංඛ්යාව 

වස්නාහිර තකොළඹ 285 543 84 07 % 28 

 ගම්පහ 354 688 84 35 % 28 

 කුලතර 241 457 88 63 % 16 

මධයම මහනුවර 338 620 82 88 % 17 

 මාතත්  156 273 75 00 % 11 

 නුවරඑළිය 140 306 118 57 % 08 

දකුණ ගා් ල 242 447 84 71 % 32 

 මාතර 188 365 84 34 % 18 

 හම්වන්තතොට 141 262 85 82 % 16 

නුළර යාපනය 228 402 75 55 % 13 

 කින්තනොචිය  38 66 73 68 % 02 

 මන්නාරම 46 88 81 30 % 06 

 ව.නියා 52 103 88 08 % 11 

 මුලති. 38 67 76 32 % 05 

නැතගනහිර මඩකලුළව 128 238 85 84 % 15 

 අම්පාර 201 378 88 06 % 15 

 ත්රිකුණාමලය 118 220 86 44 % 13 

වයඹ කුරුණෑගල 340 620 82 35 % 38 

 ුළ තලම 161 306 80 06 % 07 

නුළරු මැද අනුරාධුළර 203 372 83 25 % 31 

 තපොතළොන්නරුව 81 166 82 42 % 07 

ඌව වදු් ල 215 381 81 86 % 08 

 තමොණරාගල 104 188 80 38 % 11 

සවරගමුව ර නුළර 228 423 85 53 % 14 

 කෑග් ල 185 357 83 08 % 12 

  4,483 8,356  384 
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සමානුපාත හා මිශ්ර මතිවවරණ ක්රම යපයත් පළාත් මටමපමි් සභික සංඛ්යායද වර්ධනය  

පළාත 
2017 ෙක් මවා 

සභික සංඛ්යාව 

2018 සිප සභික සංඛ්යාව 

තඅිවයර්ක සභිකය් හතර) 
වතඩි වීම ත%) 

අිවයර්ක සභික 

සංඛ්යාව 

වස්නාහිර 880 1,688 89.66 % 73 

මධයම 635 1,188 88.82 % 36 

දකුණ 581 1,074 84 85 % 66 

නුළර 403 726 80 15 % 37 

නැතගනහිර 447 836 87.02 % 43 

වයඹ 501 826 84 83 % 45 

නුළරු මැද 284 538 82 88 % 38 

ඌව 318 588 84 64 % 20 

සවරගමුව 423 780 84 40 % 26 

 4,483 8,356  384 

2017ට තපර ත  වයට සාතේක්ෂව පළා  මට්ටමින් සභික වගයධනතයන් පළමු තැන වස්නාහිර 

පළාතතන්ද (88 66%), තදවන ස්ථානය මධයම පළාතතන්ද (88 82%), තතවන තැන නැතගනහිර 

පළාතතන්ද (87 02%) වාගයතා වී ඇත  එතසේම අඩුම සභික වගයධනය නුළරු පළාත  (80 15%) සිදු වී 

ඇත   

සමානුපාත හා මිශ්ර මතිවවරණ ක්රම යපයත් ආයතන වර්ගය අනුව සභික සංඛ්යායද වර්ධනය 

ආයතන කාණ්ඩය 

Type of LA 

2017 ෙක් මවා 

සභික 

සංඛ්යාව 

Number of 

Councilors 

up to 2017 

2018 සිප සභික සංඛ්යාව 

තඅිවයර්ක සභිකය් හතර) 

Number of 

Councilors from 

2018(except 

additional 

Councilors) 

වතඩි වීම 

Increase 

ත%) 

අිවයර්ක 

සභික 

සංඛ්යාව 

Additional 

Councilors 

මහා නගර සභා(MCs) 448 811 124 03 % 34 

නගර සභා(UCs) 417 728 133 65 % 36 

ප්රාතීය ය සභා(PSs) 3,627 6,816 113 73 % 314 

 4,483 8,356  384 

2017ට තපර ත  වයට සාතේක්ෂව ආයතන වගයගය වශතයන් අවධානය තයොමුකිරීතම්දී 124% ක 

සභික වගයධනයක් මහා නගර සභාවල සිදු වී ඇත  එතසේම, 133% ක වගයධනයක් නගර සභාවලද, 

113% ක වගයධනයක් ප්රාතීය ය සභාවලද 2018න් පසුව ඇති වී තිතේ  
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දිස්ත්රික් ම මටමපමි් පළාත් පාලන සභික නියයෝජනය 1988 – 2017 හා 2018 ් පසු 

 

දිස්ත්රික් මකය 

1988 සිප 

2017 ෙක් මවා 

සභික 

සංඛ්යාව 

2018 සිප යේ ෙක් මවා 

සභික සංඛ්යාව 

තඅිවයර්ක 

සභිකය් හතර) 

සංඛ්යාත්මකව 

වතඩි වීම 

වතඩි වීයේ 

ත%) 

අිවයර්ක 

සභික 

සංඛ්යාව 

මුළු සභික 

සංඛ්යාව 

ගම්පහ 354 688 334 94.35% 28 716 

තකොළඹ 295 543 248 84.07% 29 572 

කුරුණෑගල 340 620 280 82.35% 38 658 

මහනුවර 339 620 281 82.89% 17 637 

කුලතර 241 457 216 89.63% 16 473 

ර නුළර 228 423 195 85.53% 14 437 

ගා් ල 242 447 205 84.71% 32 478 

අනුරාධුළර 203 372 169 83.25% 31 403 

කෑග් ල 195 357 162 83.08% 12 368 

වදු් ල 215 391 176 81.86% 9 400 

මාතර 198 365 167 84.34% 18 383 

ුළ තලම 161 306 145 90.06% 7 313 

නුවරඑළිය 140 306 166 118.57% 8 314 

අම්පාර 201 378 177 88.06% 15 383 

හම්වන්තතොට 141 262 121 85.82% 16 278 

යාපනය 229 402 173 75.55% 13 415 
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මාතත්  156 273 117 75.00% 11 284 

මඩකලුළව 128 238 110 85.94% 15 253 

තමොණරාගල 104 198 94 90.38% 11 208 

තපොතළොන්නරුව 91 166 75 82.42% 7 173 

ත්රිකුණාමලය 118 220 102 86.44% 13 233 

ව.නියා 52 103 51 98.08% 11 114 

කින්තනොචිය  38 66 28 73.68% 2 68 

මන්නාරම 46 88 42 91.30% 6 84 

මුලති. 38 67 29 76.32% 5 72 

එකතුවත24) 4,493 8,356 3,863  384 8740 

සභික නියයෝජනයයහි වතඩි වීම ප්රිවතතයක් ම වතයය් 

ශ්රී ලංකාව ුළළ ක්රියා මක ව පැවති මහා නගර සභා, නගර සභා, සුුල නගර සභා සහ ගම් සභා 

තකොට්සාසවලට තවදා තවන් කර ඒ එක් එක් තකොට්සාසය තවනුතවන් පව වනු ලවන ඡන්ද ියමමේමක් 

මගින් සභිකයන් තතෝරා ගැීමම සිදු කරනු ලැව ඇත  1877 අංක 24 දරන පළා  පාලන ආයතන ඡන්ද 

ියමමේම් (ියතශේෂ ියධිියධාන) පනත මගින් තමම ක්රමය සංතශෝධනය කර ඒ තවනුවට සමානුපාතික 

නිතයෝජන ක්රමය හුනන්වා තදන ලදී  රජය ියසින් ප්රතිප තිමය වශතයන් ගනු ලැබූ ීරරණයකට අනුව 

තකොට්සාස ක්රමය හා සමානුපාත නිතයෝජනය යන ක්රම තදකම ඇුළළ  වන පරිදි පළා  පාලන 

ආයතන සඳහා සභිකයන් තතෝරා ගැීමම, 2012 අංක 21 දරන පළා  පාලන ආයතන (ියතශේෂ 

ියධිියධාන) පනත සහ 2012 අංක 22 දරන පළා  පාලන ආයතන ඡන්ද ියමමේම් (සංතශෝධන) පනත 

මගින් සංතශෝධනය කරන ලදී  තමම සංතශෝධන යටත  පළා  පාලන ආයතන සඳහා සභිකයන් 

තතෝරා ගැීමතම් ප්රථම වරට ඡන්ද ියමමේම 2018 තපවරවාරි මස 10 දින පව වන ලදී  

1977 අංක 24 තමම ඡන්ද ියමමේම  සමග ම පළා  පාලන ආයතනවල සභික සංඛ්යාත. ප්රමාණය 

අමේමිත ආකාරතයන් වැඩි වීමකට භාජනය ියය  නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කත  තමම වැඩි වීම 118 57 % ක 

අගයක පිහිටා පළමු ස්ථානයට ද, ව.නියාව 88 08 % ක් ද, ගම්පහ 84 35 % ක් ද, මන්නාරම 81 30 

% සහ තමොණරාගල 80 38 % ක් ද වශතයන් සභිකයන් වැඩි වීතමන් පිළිතවළින් තදවන ස්ථානත  

සිට පස්වන ස්ථානයට ප  වී ඇත  සභික සංඛ්යාව වැඩි වීතම් අවම වලපෑම සැලකි් ලට ගැීමතම් දී 

(අඩු ම වලපෑතම් වැඩි වීම) කින්තනොචිය ය, මාතත් , යාපනය, මුලති. සහ වදු් ල දිස්ත්රික්කවලට 
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පිළිතවළින් හිමි ත.  ේ රතිශතයක් වශතයන් ග  කළ එය පිළිතවළින් 73 68 %, 75 00 %, 75 55 %, 

76 32 සහ 81 86 % යන අගයන් හිමි කර තගන ඇත  න්යා පදිංය  ඡන්ද දායකයන්තේ ප්රමාණය කන්න් 

වගයෂයට වඩා ඊළම වගයෂත  දී ඉහළ යාම සාමානය ත  වයකි  දිස්ත්රික්කයක න්යා පදිංය  ඡන්ද 

දායකයන්තේ ප්රමාණය අනුව එම දිස්ත්රික්කත  සභික සංඛ්යාව වැඩි වීමක් ියය හැකි යයි නපක් පනය 

කළ හැකි ත  වයක් ඇත  2018 වගයෂත  න්යා පදිංය  ඡන්ද සංඛ්යාව සැලකි් ලට ගැීමතම් දී වැඩි ම 

අගයක් (1,724,308) තපන්වන්තන් ගම්පහ දිස්ත්රික්කත  ව ව ද සභිකයන් වැඩි වීතම් අනුපිළිතවළ 

අනුව ගම්පහ දිස ් රික්කයට හිමි වන්තන් 3 වන සථ්ානය යි  සභික සංඛ්යාව වැඩි වීතම් ප්රතිශතය 

ඉහළින් ම පවතින නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කත  න්යා පදිංය  ඡන්ද දායක සංඛ්යාව වන්තන් 562,025 කි  

සභික සංඛ්යාත. වැඩි වීම අඩුතවන් ම තපන්නුම් කරන කින්තනොචිය  දිස්ත්රික්කත  න්යා පදිංය  ඡන්ද 

ගණන 86,734 කි  

තමම වලපෑම පළා  වශතයන් සැළකි් ලට ගැීමතම් දී, වැඩි ම වලපෑමක් තපන්නුම් කරන්තන් 88 66 

% ක ප්රතිශතයක් සහිත ව වස්නාහිර පළාතතනි  මධයම පළාත හා නැතගනහිර පළාත පිළිතවළින් 

88 82 % ක හා 87 02 % ක ප්රතිශතයක් හිමි කර ගනිමින් තදවන හා ුළන්වන මට්ටතම් වලපෑමකට 

ලක් වී ඇත  2018 වගයෂත  දී වස්නාහිර පළාත  සහ මධයම පළාත  න්යා පදිංය  ඡන්දදායකයන් 

සංඛ්යාව පිළිතවන්න් 4,318,542 හා 2,063,141 යන අගයන් සැළකි් ලට ග  කළ තමවැනි 

වලපෑමකට ඉඩකඩ තිබිය හැකි යයි නපක් පනය කළ හැකි ව ව ද, නැතගනහිර පළාත  න්යා පදිංය  

ඡන්ද දායකයන් ගණන 1,155,638 ක් වන නමු  1,873,504 ක් හා 1,803,388 ක් වූ පිළිතවන්න් වන 

දකුණ සහ වයඹ පළා  තවනුතවන් වන වලපෑම 4 වන හා 5 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත  

සංඛ්යාත්මකව සභිකන්් වතඩිවීම  : 1988 – 2017 හා 2018 ් පසු 

වස්නාහිර පළාත  සංඛ්යා මකව සභික වැඩිවීතම් ස්වභාවය පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 

දී ගම්පහ දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ 354 ක් වූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී, 716 දක්වා සභිකයින් 362 

කින් වැඩි වී ඇති අතර, 285 ක්ව පැවති තකොළඹ දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 572 

දක්වා 277 කින් ද, 241ක්ව පැවති කුලතර දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 473 දක්වා 

232 කින් ද වැඩි වී තිතේ   

ඒ අනුව 1888 දී 880 ක්ව පැවති වස්නාහිර පළාත  මුුල සභික සංඛ්යාව 2018 න් පසු  1761 දක්වා  

වැඩිවී ඇති අතර, එය වස්නාහිර පළාත  සමසථ් සභික සංඛ්යාත. 871ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

මධයම පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී 140 ක් වූ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කත  සභික 

සංඛ්යාව 2018 දී 314 දක්වා 174 කුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 338  ක්ව පැවති මහනුවර  දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 637 දක්වා 288 කින් ද, 156ක්ව පැවති මාතත්  දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 284 දක්වා 128 කින් ද ඉහළ තගොස්  ඇත   

ඒ අනුව 1888 දී මධයම පළාත  සිි 635 ක් වූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී 1235 දක්වා වැඩිවී ඇත  තමය 

මධයම  පළාත  සභික සංඛ්යාත. 600 ක වගයධනයකි   
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දකුණු පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී,1888 දී 242 ක් වූ ගා් ල දිස්ත්රික්කත  සභික සංඛ්යාව 

2018 දී 478 දක්වා 237 කුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 188  ක්ව පැවති මාතර  දිසත්්රික්කය නිතයෝජනය 

කළ සභික සංඛ්යාව 383 දක්වා 185කින් ද, 141ක්ව පැවති හම්වන්තතොට දිසත්්රික්කය නිතයෝජනය 

කළ සභික සංඛ්යාව 278 දක්වා 137 කින් ද වැඩි වී ඇත   

1888 දී 581 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  1140 දක්වා වගයධනය වීම දකුණු  පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 558 ක වැඩිවීමක් තපන්නුම් කරයි   

නුළරු මැද පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී අනුරාධුළර  දිස්ත්රික්කත  203 ක් වූ 

සභික සංඛ්යාව 2018 දී 403 දක්වා 200 තදතනකුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 81ක්ව පැවති 

තපොතළොන්නරුව   දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 173 දක්වා 82 කින් ද වැඩි වී ඇත   

1888 දී 284 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  576 දක්වා වගයධනය වීම නුළරු මැද  පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 282 ක වැඩිවීමකි   

සවරගමුව පළාත පිළිවඳව අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී ර නුළර දිස්ත්රික්කත  228 ක් වූ සභික 

සංඛ්යාව 2018 දී 437 දක්වා 208 තදතනකුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 185ක්ව පැවති කෑග් ල 

දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 368 දක්වා 174 කින් ද වැඩි වී ඇත   

1888 දී 423 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  806 දක්වා වගයධනය වීම සවරගමුව පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 383 ක වැඩිවීමකි   

ඌව පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී වදු් ල දිස්ත්රික්කත  215 ක් වූ සභික සංඛ්යාව 

2018 දී 400 දක්වා 185 තදතනකුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 104 ක්ව පැවති තමොණරාගල දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 208 දක්වා 105 කින් ද වැඩි වී ඇත   

තමතලස 1888 දී 318 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  608 දක්වා වගයධනය වීම ඌව පළාත  සමසථ් 

සභික සංඛ්යාත. 280 ක වැඩිවීමක් තපන්නුම් කරයි   

වයඹ පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී ුළ තලම  දිස්ත්රික්කත  161ක් වූ සභික 

සංඛ්යාව 2018 දී 313 දක්වා 152 තදතනකුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 340 ක්ව පැවති කුරුණෑගල 

දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 658 දක්වා 318 කින් ද වැඩි වී ඇත   

1888 දී 501 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  871 දක්වා වගයධනය වීම වයඹ පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 470 ක වැඩිවීමකි   

නැතගනහිර  පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී අම්පාර දිස්ත්රික්කත  201 ක් වූ සභික 

සංඛ්යාව 2018 දී 383 දක්වා 182 කුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 128  ක්ව පැවති මඩකළුළව  දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 253 දක්වා 125 කින් ද, 118 ක්ව පැවති ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 233 දක්වා 115 කින් ද වැඩි වී ඇත   
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1888 දී 447ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  878 දක්වා වගයධනය වීම නැතගනහිර  පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 432 ක වැඩිවීමකි   

නුළරු  පළාත පිළිවඳ අවධානය තයොමු කිරීතම්දී, 1888 දී යාපනය දිස්ත්රික්කත  228 ක් වූ සභික 

සංඛ්යාව 2018 දී 415 දක්වා 186 තදතනකුතගන් වැඩි වී ඇති අතර, 52  ක්ව පැවති වව නියා 

දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 114 දක්වා 62 කින් ද, 38 ක්ව පැවති කිළිතනොචිය  

දිස්ත්රික්කය නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 68 දක්වා 30 කින් ද,  38ක්ව පැවති මුලති. දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 72 දක්වා 24 කින් ද, 46 ක්ව පැවති මන්නාරම්  දිස්ත්රික්කය 

නිතයෝජනය කළ සභික සංඛ්යාව 84 දක්වා 48 කින් ද,  වැඩි වී ඇත   

1888 දී 403 ක්ව තිබූ සභික සංඛ්යාව 2018 දී  763 දක්වා වගයධනය වීම නුළරු පළාත  සභික 

සංඛ්යාත. 360 ක වැඩිවීමක් තපන්නුම් කරයි  

ඒ අනුව 1888 දී 4483 ක්ව තිබූ පළා  පාලන ආයතනවල සභික සංඛ්යාව 2018 න් පසුව 8740 දක්වා 

වැඩිවීම සභිකයින් 4247 තදතනකුතේ වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි  තමය 1888 දී තමරට පළා  

පාලන ආයතන නිතයෝජනය කළ මහජන නිතයෝජිතයින් ප්රමාණය තදුණණ වීමකි   

ඉහත ියස්තරා මකව සාකචිඡා තකොට ඇති කරුණු කාරණා පිළිවඳව අවධානය තයොමු කිරීතමන් වරින් 

වර වලයට ප  රජයන් ියසින් පළා  පාලන ආයතනවල වුහයන්හි සිදු කරන ලද තවනස්කම්වල 

වලපෑම පිළිවඳව අවතවෝධ කර ගත හැකිවනු ඇත  

එතසේම පළා  පාලන ආයතන සභිකයින් තතෝරාගැීමම සඳහා නපතයෝගී කරගනු ලැව ඇති මැතිවරණ 

ක්රමත.දයන් සභික සංඛ්යාත. ියනලනය වීමට වලපා ඇති ආකාරයද තමමගින් අනාවරණය ත.  

තමතලස ියින් ියට වලයට ප  රජයන් ියසින් ගන්නා ලද ප්රතිප තිමය ීරරණ මත පළා  පාලන 

ආයතනවල ස්වරූපයන් හා සංඛ්යා මක නිතයෝජනත  සිදුව ඇති නචිනාවනනය වීම පිළිවඳව 

තතොරුළරු තමම ියශ්ත් ෂණය මිනන් පැහැදින් කරගත හැකි ත.  
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1989 ් පසු පළාත් පාලන ආයතන සභිකන්් සඳහා මාසික  දීමනා යගවීේ ආරේභය  

මාසික දීමනා තගවීම් හිමිකම්වන්න් තතොරව ගරු  තසේවයක් තසේ සළකා පළා  පාලන ආයතනවල 

සභිකයින් ඉටුකරන ලද තසේවාව තවනුතවන් අමාතය මණ්ඩල  ීරරණයක් පදනම්ව 1888 ජනවාරී සිට 

මාසික දීමනා තගවීම ආරම්භ තකොට ඇත  

ඒ අනුව පළා  පාලන ආයතන සභිකයින් සඳහා 1888 සිට කාණ්ඩ අනුව අදාළ තකොට ඇති මාසික  

දීමනා පහත පරිදි ත.  

කාණ්ඩය Category *මාසික දීමනාව තරු.) 

Monthly Allowance (Rs.) 

නගරාධිපති 12,450 00 

 

නිතයෝජය නගරාධිපති 8,200 00 

 

මහා නගර සභා සභික  5,750 00 වැගින් 

 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා සභාපති  7,800 00 

 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා නප සභාපති 4,275 00 

 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා සභික 3,085 00 වැගින් 

 

සටහන: * මාසික ගමන් ියයදම් දීමනා, දුරකථන දීමනා සහ කමිටුවලට සහභාගි වීම තවනුතවන් සහභාගි ව 

දීමනා මීට ඇුළළ  තනොත.  

ඒ අනුව නගරාධිපතිවරුන්, නිතයෝජය නගරාධිපතිවරුන්, සභාපතිවරුන්, නප සභාපතිවරුන් හා 

සභිකයින් සඳහා ඉහත පරිදි මාසික දීමනා හා තවන  දීමනාද තගවීම ආරම්භ වීම  සමමම පළා  

පාලන ආයතන නිතයෝජිතයින් නතදසා වාගයෂික ප්රතිපාදන තවන් කිරීම මිනන් අමතර පිරිවැය දැරීමට  

රජයට සිදු වී ඇත  
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වත්ම් පළාත් පාලන ආයතන සභිකන්් සඳහා අොළ මාසික  දීමනා: 

කාණ්ඩය Category *මාසික දීමනාවතරු.)  

Monthly Allowance(Rs.) 

නගරාධිපති 
30,000 00 

නිතයෝජය නගරාධිපති 
25,000 00 

මහා නගර සභා සභික  
20,000 00 වැගින් 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා සභාපති  
25,000 00 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා නප සභාපති 
20,000 00 

නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා සභික 
15,000 00 වැගින් 

සටහන: * මාසික ගමන් ියයදම් දීමනා, දුරකථන දීමනා සහ කමිටුවලට සහභාගි වීම තවනුතවන් 

සහභාගි ව දීමනා මීට ඇුළළ  තනොත.  

ඉහත තතොරුළරු පරීක්ෂා කිරීතම්දී, මාසික සභික දීමනා තගවීම් ආරම්භත දී රු  12,450 00 ක්ව පැවති 

මාසික නගරාධිපති දීමනාව  වගයතමානත   රු  30,000 00 දක්වා වැඩිවී ඇත   එතසේම මාසික 

නිතයෝජය නගරාධිපති දීමනාවද  රු  8,200 00 සිට වගයතමානත   රු  25,000 00 දක්වා වැඩිවී ඇත   

තවද, රු  5,750 00 වැගින් වූ මහා නගර සභා සභික දීමනාවද වගයතමානත   රු  20,000 00 දක්වා 

ඉහළ තගොස් ඇත  

තවද, නගර සභා හා  ප්රාතීය ය සභා සභාපති තනුළරු සඳහා  ආරම්භත  රු   7,800 00 ක්වූ මාසික 

දීමනාව තම් වනියට රු  25,000 00 දක්වා වැඩි වී ඇත  එතමන්ම නගර සභා හා  ප්රාතීය ය සභා නප 

සභාපති තනුළරු සඳහා  ආරම්භත    රු  4,275 00 ක් වූ මාසික දීමනාව තම් වනියට රු  20,000 00 

දක්වා  වැඩි වී ඇත එතසේම   රු  3,085 00 වැගින් වූ නගර සභා තහෝ ප්රාතීය ය සභා මාසික සභික 

දීමනාව රු  15,000 00 දක්වා ඉහළතගොස් ඇත   

ඉහත තතොරුළරු පිළිවඳ අවධානය තයොමුකිරීතමන් පළා  පාලන ආයතනවල මහජන නිතයෝජිතයින් 

නතදසා 1888 සිට ඇරඹි මාසික සභික දීමනා තගවීම ියකාශනය වී ඇති ආකාරය අවතවෝධ කරගත 

හැකි වනු ඇත  
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සභිකන්් සඳහා  වූ සභික දීමනා තආයතන වර්ගය හා කාණ්ඩය අනුව) 

තමරටට ප්රාතීය ය සභා හුනන්වාදීම  සමම සෑම කාණ්ඩයක ම පළා  පාලන ආයතන සභිකයන්ට 

මාසික දීමනාවක් තගවීමට රජය ප්රතිප තිමය වශතයන් ීරරණය කිරීම  සමගම ඔව න්ට තගියය යුුළ 

මාසික දීමනාව පිළිවඳ නිතයෝග / රීති, පළා  සභාවල පළා  පාලන අමාතයවරුන් ියසින් ගැසට් 

මගින් නිත.දනය කරනු ලැව ඇත  කන්න් කළ තමම මාසික දීමනාත. අගය සංතශෝධනය කර ඇත  

තම් යටත  පළා  පාලන ආයතනවල සභිකයන් සඳහා දැනට තගවනු ලවන දීමනාව පහත සඳහන් 

පරිදි ත.  

මහා නගර සභා (MCs) 

 

 

නගර සභා සහ ප්රායීය ය සභා (UCs & PSs) 

කාණ්ඩය 

Category 

මාසිකදීමනාවතරු.) 

Monthly Allowance(Rs.) 

සභාපති (Chairman) 25,000 00 

නප සභාපති (Vice Chairman) 20,000 00 

සභිකයන් (Councilor) 15,000 00 වැගින් 

  

ඉහත පරිදි පළා  පාලන ආයතනවල සභිකයින් සඳහා මාසික දීමනා තගවීම ආරම්භවීතමන් පසුව 

2017 දක්වා හා 2018න් පසු සභිකයින් සඳහා වූ දීමනා තගවීම වැඩිවී ඇති ආකාරය  පහත වුණව 

පිරික්මේම  ුළළින් අවතවෝධ කරගත හැකිවනු ඇත  

 

කාණ්ඩය 

Category 

මාසික දීමනාවතරු.) 

Monthly Allowance(Rs.) 

නගරාධිපති (Mayor) 30,000 00 

නිතයෝජය නගරාධිපති (Deputy Mayor) 25,000 00 

සභිකයන් (Councilor) 20,000 00 වැගින් 
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මාසික සභික දීමනා වතඩි වීම දිස්ත්රික් ම මටමපයම් 

පළාත දිස්ත්රික් මකය 
2017 ෙක් මවා මාසික 

සභික දීමනාව 

2018 සිප මාසික සභික 

දීමනාව තඅිවයර්ක 

සභිකය් ඇතුළුව) 

වතඩි වීම 

ත%) 

වස්නාහිර තකොළඹ 5,415,000 10,280,000 88 84 % 

 ගම්පහ 5,815,000 11,415,000 96.30 % 

 කුලතර 3,870,000 7,350,000 88 82 % 

මධයම මහනුවර 5,535,000 10,080,000 82 28 % 

 මාතත්  2,675,000 4,675,000 74 77 % 

 නුවරඑළිය 2,330,000 5,005,000 114.81 % 

දකුණ ගා් ල 4,025,000 7,660,000 80 31 % 

 මාතර 3,280,000 6,150,000 86 83 % 

 හම්වන්තතොට 2,355,000 4,455,000 88 17 % 

නුළර යාපනය 3,805,000 6,705,000 76 22 % 

 කින්තනොචිය  615,000 1,065,000 73 17 % 

 මන්නාරම 765,000 1,485,000 84 12 % 

 ව.නියා 855,000 1,785,000 108.77 % 

 මුලති. 630,000 1,140,000 80 85 % 

නැතගනහිර මඩකලුළව 2,185,000 4,165,000 88 75 % 

 අම්පාර 3,455,000 6,500,000 88 13 % 

 ත්රිකුණාමලය 1,865,000 3,680,000 87 78 % 

වයඹ කුරුණෑගල 5,475,000 10,280,000 87 85 % 

 ුළ තලම 2,585,000 4,875,000 87 86 % 

නුළරු මැද අනුරාධුළර 3,385,000 6,475,000 80 72 % 

 තපොතළොන්නරුව 1,515,000 2,770,000 82 84 % 

ඌව වදු් ල 3,615,000 6,480,000 78 25 % 

 තමොණරාගල 1,710,000 3,285,000 82 11 % 

සවරගමුව ර නුළර 3,750,000 6,835,000 84 83 % 

 කෑග් ල 3,105,000 5,715,000 84 06 % 

  74,755,000 140,440,000  

මාසික සභික දීමනා  ප්රතිශතය වැඩිවීම දිසත්්රික්ක වශතයන් සැළකීතම්දී , නුවරඑළිය 

දිස්ත්රික්කය(114 81%)  පළමු ස්ථානයද, වව නියා දිස්ත්රික්කය(108 77%) තදවන ස්ථානයද, ගම්පහ 

දිස්ත්රික්කය(86 30%) තතවන ස්ථානයද වාගයතා තකොට ඇත. 
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මාසික සභික දීමනා වතඩි වීම පළාත් මටමපයම් 

පළාත 
2017 ෙක් මවා මාසික සභික 

දීමනාව 

2018 සිප මාසික සභික දීමනාව 

තඅිවයර්ක සභිකය් ඇතුළුව) 
වතඩි වීම ත%) 

වස්නාහිර 15,100,000 28,045,000 92.35 % 

මධයම 10,540,000 18,770,000 87 57 % 

දකුණ 8,670,000 18,265,000 88.88 % 

නුළර 6,670,000 12,180,000 82 61 % 

නැතගනහිර 7,615,000 14,355,000 88.51 % 

වයඹ 8,070,000 15,165,000 87 82 % 

නුළරු මැද 4,810,000 8,245,000 88 28 % 

ඌව 5,325,000 8,765,000 83 38 % 

සවරගමුව 6,855,000 12,650,000 84 54 % 

 74,755,000 140,440,000  

මාසික සභික දීමනා  ප්රතිශතය වැඩිවීම පළා   වශතයන් සැළකීතම්දී, වසන්ාහිර පළාත  පළමු 

ස්ථානයටද(82 35%), දකුණු පළාත තදවන ස්ථානයටද(88 51%), නැතගනහිර පළාත  තතවන 

ස්ථානයටද(88 51%) ප වී  ඇත  

මාසික සභික දීමනා වතඩි වීම ආයතන කාණ්ඩ මටමපයම් 

ආයතන කාණ්ඩය 
2017 ෙක් මවා මාසික සභික 

දීමනාව 

2018 සිප මාසික සභික 

දීමනාව තඅිවයර්ක සභිකය් 

ඇතුළුව) 

වතඩි වීම ත%) 

මහා නගර සභා 

(MCs) 

8,340,000 17,260,000 84 80 % 

නගර සභා(UCs) 6,870,000 5,220,000 75 88 % 

ප්රාතීය ය සභා(PSs) 58,545,000 52,545,000 88 75 % 

 74,755,000 140,440,000  

ඉහත පරිදි 2017 දක්වා හා 2018 සිට දීමනා තගවීම වැඩිවීතම් ප්රතිශතය පිළිවඳව අවධානය 

තයොමුකිරීතම්දී මහා නගර සභා සම්වන්ධතයන් 84%ක වගයධනයක්ද, නගර සභා සම්වධතයන් 75%ක 

වගයධනයක්ද, ප්රාතීය ය සභා සම්වන්ධතයන් 88%ක්ද තපන්නුම් කරයි  
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පළාත් වතයය් මාසික සභික දීමනා යගවීයේ වියෙේ සංස්ෙනය -1988-2017 හා 2018 සිප 

 

2017 ෙක් මවා 

සභික දීමනා 

මාසික වියෙම 

(රු.) 

2018 සිප 

සභික දීමනා 

මාසික වියෙම 

(රු.) 

දීමනා වතඩි වීම 

තසංඛ්යාත්මක) 

(රු.) 

දීමනා වතඩි වීයේ ත%) 

 

පළාත  

 

වස්නාහිර 
15,100,000 29,045,000 13,945,000 92.35% 

මධයම 
10,540,000 19,770,000 9,230,000 87.57% 

දකුණ 
9,670,000 18,265,000 8,595,000 88.88% 

නුළර 
6,670,000 12,180,000 5,510,000 82.61% 

නැතගනහිර 
7,615,000 14,355,000 6,740,000 88.51% 

වයඹ 
8,070,000 15,165,000 7,095,000 87.92% 

නුළරු මැද 
4,910,000 9,245,000 4,335,000 88.29% 

ඌව 
5,325,000 9,765,000 4,440,000 83.38% 

සවරගමුව 
6,855,000 12,650,000 5,795,000 84.54% 

එකතුව 74,755,000 140,440,000 65,685,000 

  

එක් එක් පළා වල පිහිි පළා  පාලන ආයතන සඳහා නිතයෝජිත සංඛ්යාව 2018  සිට වැඩිවීතමන් 

පසු මාසික සභික දීමනා තගවීමට  පළා  මට්ටමින් සභාවලට දැරීමට සිදුව තිතවන පිරිවැය පිළිවඳ 

ඉහත තතොරුළරු පහත පරිදි ියග්රහ කළ හැක  

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට 2017 දක්වා වස්නාහිර පළාත  පළා  පාලන ආයතන රු    

15,100,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එම සංඛ්යාව 2018 සිට රු  29,045,000 දක්වා රු   13,945,000 

කින් වැඩි වී ඇති අතර, එය 2017 ට වඩා  92.35% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි    

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට මධයම පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා  රු  10,540,000 

ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  19,770,000 දක්වා රු 8,585,000 කින් වැඩිවීම 88.88%ක 

වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   
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සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට දකුණු පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු      9,670,000 

ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු 18,265,000 දක්වා රු 9,230,000 කින් වැඩිවීම 87.57%ක 

වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට නුළරු පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු           

6,670,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  12,180,000 දක්වා රු  5,510,000 දක්වා 

වැඩිවීම 82.61% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට නැතගනහිර පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා 

රු 7,615,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  14,355,000 දක්වා රු  6,740,000 දක්වා 

වැඩිවීම 88.51% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට වයඹ පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු                

8,070,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  15,165,000 දක්වා රු  7,095,000 දක්වා 

වැඩිවීම 87.92%ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට නුළරු මැද පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු                     

4,910,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු 9,245,000 දක්වා රු  4,335,000 දක්වා 

වැඩිවීම 88.29% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට ඌව පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු                          

5,325,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු 9,765,000 දක්වා රු  4,440,000 දක්වා 

වැඩිවීම 83.38%ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට සවරගමුව  පළාත  පළා  පාලන ආයතන 2017 දක්වා රු                          

6,855,000  ක් වැය තකොට ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  12,650,000 දක්වා රු 5,795,000 දක්වා 

වැඩිවීම 84.54% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

පළා  වශතයන් සලකා වැලීතම්දී මාසික සභික දීමනා තගවීමට අවශය මූලය ප්රතිපාදනවල  වැඩිම 

වැඩිවීම වස්නාහිර පළාතතන් වාගයතාවන අතර, එය 2017 දක්වා තිබූ ියයදම 82% කින් වගයධනය වීමට 

වලපා ඇත  

මාසික සභික දීමනා තගවීමට අවශය මූලය ප්රතිපාදනවල  තදවන වැඩිම වැඩිවීම දකුණු පළාතතන් 

වාගයතාවන අතර, එය 2017 දක්වා තිබූ ියයදම 88 88% කින් වගයධනය වීමට වලපා ඇත  

මාසික සභික දීමනා තගවීමට අවශය මූලය ප්රතිපාදනවල තතවන වැඩිම වැඩිවීම නැතගනහිර 

පළාතතන් වාගයතාවන අතර, එය 2017 දක්වා තිබූ ියයදම 88.51% කින් වගයධනය වීමට වලපා ඇත  

 



20 
 

සභික දීමනා සඳහා මාසික වියෙේ දිස්ත්රික් මක මටමපමි් සංස්ෙනය තසංඛ්යාත්මක හා ප්රිවතත 

වතයය්) 1988 – 2017 හා 2018 ් පසු 

 

2017 ෙක් මවා 

සභික දීමනා 

මාසික වියෙම 

(රු.) 

2018 සිප සභික 

දීමනා මාසික 

වියෙම (රු.) 

දීමනා වතඩි වීම 

තසංඛ්යාත්මක) 

(රු.) 

දීමනා වතඩි වීයේ 

ත%) 

 

දිස්ත්රික් මකය 

ගම්පහ 

5,815,000 11,415,000 5,600,000 96.30% 

තකොළඹ 

5,415,000 10,280,000 4,865,000 89.84% 

කුරුණෑගල 

5,475,000 10,290,000 4,815,000 87.95% 

මහනුවර 

5,535,000 10,090,000 4,555,000 82.29% 

කුලතර 

3,870,000 7,350,000 3,480,000 89.92% 

ර නුළර 

3,750,000 6,935,000 3,185,000 84.93% 

ගා් ල 

4,025,000 7,660,000 3,635,000 90.31% 

අනුරාධුළර 

3,395,000 6,475,000 3,080,000 90.72% 

කෑග් ල 

3,105,000 5,715,000 2,610,000 84.06% 

වදු් ල 

3,615,000 6,480,000 2,865,000 79.25% 

මාතර 

3,290,000 6,150,000 2,860,000 86.93% 

ුළ තලම 

2,595,000 4,875,000 2,280,000 87.86% 

නුවරඑළිය 

2,330,000 5,005,000 2,675,000 114.81% 

අම්පාර 

3,455,000 6,500,000 3,045,000 88.13% 
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හම්වන්තතොට 

2,355,000 4,455,000 2,100,000 89.17% 

යාපනය 

3,805,000 6,705,000 2,900,000 76.22% 

මාතත්  

2,675,000 4,675,000 2,000,000 74.77% 

මඩකලුළව 

2,195,000 4,165,000 1,970,000 89.75% 

තමොණරාගල 

1,710,000 3,285,000 1,575,000 92.11% 

තපොතළොන්නරුව 

1,515,000 2,770,000 1,255,000 82.84% 

ත්රිකුණාමලය 

1,965,000 3,690,000 1,725,000 87.79% 

ව.නියා 

855,000 1,785,000 930,000 108.77% 

කින්තනොචිය  

615,000 1,065,000 450,000 73.17% 

මන්නාරම 

765,000 1,485,000 720,000 94.12% 

මුලති. 

630,000 1,140,000 510,000 80.95% 

 

1888 -2017 කාලය ුළළ රු  2,330,000  ක්වූ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කත  මාසික සභික ියයදම 2018 සිට 

රු  5,005,000 දක්වා රු  2,675,000 කින් වැඩිවී ඇති අතර, එය  114.81% වගයධනයක් තපන්නුම් 

කරයි  තමය දිස්ත්රික්ක වශතයන් සළකා වැලීතම්දී ඉහළම දිස්ත්රික් ප්රතිශතය  වාගයතා කරයි  

1888 -2017 කාලය ුළළ  රු  855,000 ක්වූ වව නියා දිස්ත්රික්කත  මාසික සභික ියයදම 2018 සිට රු  

6,500,000  දක්වා  රු  3,045,000 කින් වැඩිවී ඇති අතර, එය 108.77% වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි  

තමය දිස්ත්රික්ක වශතයන් සළකා වැලීතම්දී තදවන වැඩිම දිස්ත්රික් ප්රතිශතය  වාගයතා තකොට  ඇත  

1888 - 2017 කාලය ුළළ  රු  5,815,000 ක්වූ ගම්පහ දිස්ත්රික්කත  මාසික සභික ියයදම 2018 සිට රු  

11,415,000  දක්වා රු  5,600,000 කින් වැඩිවී ඇති අතර, එය 96.30% වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි  

තමය දිස්ත්රික්ක වශතයන් සළකා වැලීතම්දී තතවන ඉහළම දිස්ත්රික් ප්රතිශතය වාගයතා කරයි  
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පළාත් පාලන ආයතන වර්ග අනුව සභික දීමනා වතඩිවීම සංස්ෙනය: ත1988 - 2017 හා 2018 සිප 

සංඛ්යාත්මක හා ප්රිවතත වතයය්) 

 

ආයතන වර්ගය 
ආයතන 

ගණන 

2017 ෙක් මවා 

සභික දීමනා 

මාසික වියෙම 

(රු.) 

2018 සිප 

සභික දීමනා 

මාසික වියෙම 

(රු.) 

දීමනා වතඩි 

වීමතසංඛ්යාත්මක) 

(රු.) 

දීමනා වතඩි 

වීයේ (%) 

මහා නගර සභා  24 
9,340,000 17,260,000 7,920,000 84.80% 

නගර සභා 41 
6,870,000 12,090,000 5,220,000 75.98% 

ප්රාතීය ය සභා  276 
58,545,000 111,090,000 52,545,000 89.75% 

එකතුව  341 
74,755,000 140,440,000 65,685,000 

  

නක්ත සටහන පිරික්මේතම්දී 2017 දී මහා නගර සභා 24 ක සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට රු   

9,340,000 ක් වැයවී ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  17,260,00 ක්වා රු  7,920,000  කින් වැඩිවී ඇති 

අතර,එය 2017 ට වඩා 84.80% ක වැඩිවීමකි  

නගර සභා 41 ක සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට 2017 දී රු  6,870,000 ක් වැය තකොට ඇති අතර, 

එම සංඛ්යාව 2018 සිට රු  12,090,000 දක්වා රු 5,220,000  කින් වැඩි වී ඇති අතර, එය 2017 ට 

වඩා  75.98% ක වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

ප්රාතීය ය සභා සභා 276 ක සභිකයින් සඳහා දීමනා තගවීමට 2017 දී රු  58,545,000 ක් වැය තකොට 

ඇති අතර, එය 2018 සිට රු  111,090,000 දක්වා රු  52,545,000 දක්වා වැඩිවීම 89.75% ක 

වගයධනයක් තපන්නුම් කරයි   

පළා  පාලන ආයතන 341 ක(මහා නගර සභා, නගර සභා හා ප්රාතීය ය සභා) සභිකයින්තේ දීමනා 

තගවීම සඳහා 2017 දක්වා රු 74,755,000 වැය තකොට ඇති අතර, 2018 සිට එම සභික සංඛ්යාවට 

දීමනා තගවීමට රු  140,440,000 කට වැඩි ප්රමාණයක් වැය වන අතර, එය 2017 සිි සභිකයින් 

ප්රමාණයට වඩා වැඩි පිරිසකට දීමනා තගවීමට අමතරව රු  65,685,000 ක් වැයකිරීමට සිදුවී ඇත   

තමහිදී සභික  දීමනා තගවීම නතදසා වැඩිම ප්රතිශතය ප්රාතීය ය සභා සඳහාද(89.75%), තදවන වැඩිම 

ප්රතිශතය මහා නගර සභා සඳහාද (84.80%), තතවනුව නගර සභා සඳහාද (75.98%) වශතයන් 

වගයධනය වී ඇත  
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සමසථ්යක් වශතයන් පිරික්මේතම්දී 2017 දක්වා මහා නගර සභා 24 කින්, නගර සභා 41 කින් හා 

ප්රාතීය ය සභා සභා 276 කින් සමන්ියත පළා  නවය(08) ුළළ පිහිි පළා  පාලන ආයතන 341 ක  

සභිකයින් 4,493 කතේ මාසික සභික දීමනා තගවීමට රු 74,755,000ක් වැය වී ඇති අතර, එය 2018 

සිට සභිකයින් 8740 කතේ මාසික දීමනා තගවීම සඳහා රු  140,440,000 ක් දක්වා රු  65,685,000 

කින් වැඩිවී ඇති ආකාරය නිරීක්ෂණය ත.  තමම ත  වය මධයම රජය මිනන් පළා  සභා හරහා 

පළා  පාලන ආයතනවලට සභික දීමනා තගවීමට ලවාතදන මූලය ප්රතිපාදනවල ියශාල වැඩිවීමක් 

තපන්නුම් කරයි  

තමතලස වැඩි වී ඇති සභිකයින් නඩ ුළකිරීම නතදසා  ප්රතිපාදන වැඩි ප්රමාණයක් පළා  පාලනයට 

ලවාදීමට සිදුවීම රජත  වාගයෂික ප්රතිපාදන තවන්කිරීම් ඉහළ යාමට ජුවව වලපා ඇත  

සභිකන්්  සඳහා වූ  අමතර යගවීේ 

 ඇතැම් පළා  සභා ියසින් පළා  පාලන ආයතන සභිකයන්ට තගවනු ලවන ඉහත මාසික දීමනාවට 

අමතරව මාසික ගමන් ියයදම් දීමනාවක්, දුරකථන දීමනාවක් සහ කමිටුවලට සහභාගි වීම තවනුතවන් 

සහභාගි ව දීමනාවක් ද තගවනු ලැතේ  පළාතතන් පළාතට තමම දීමනාත. ප්රමාණය තවනස් වන 

අතර, ඇතැම් දීමනා ක්රියා මක වන්තන් පළා  සභා කිහිපයක පමණි  තමම අධයයනය සඳහා ගණන් 

වැලීතම් දී එවැනි දීමනා ඇුළළ  කර නැත  දීමනා ගණනය කිරීතම් දී සැළකි් ලට තගන ඇ ත  

මාසික සභික දීමනා ප්රමාණය පමණි  
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පළාත් පාලන ආයතන සංයුිවය සංස්ෙනාත්මක  

1981 ජූලි ෙක් මවා     1981 -1987          1988් පසු  

ප
ළ

ාත
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ක
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ම
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න

. 
ස
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න
. 
ස

. 

ප්ර
ා.
 ස

. 

එ
ක

තු
ව

 

වස්නාහිර 
3 14 21 55 119 5 12 3 20 5 12 28 45 

මධයම 
3 6 6 84 107 3 6 3 12 3 6 33 42 

දකුණ 
1 5 13 70 107 1 5 3 9 1 5 36 42 

නුළර 
1 4 11 78 143 1 4 4 9 1 4 27 32 

නැතගනහිර 
1 2 7 58 102 1 2 3 6 1 2 36 39 

වයඹ 
1 3 8 73 34 1 3 2 6 1 3 27 31 

නුළරු මැද 
- 1 3 41 37 - 1 2 3 - 1 24 25 

ඌව 
1 2 5 44 11 1 2 2 5 1 2 24 27 

සවරගමුව 
1 2 8 45 26 1 2 2 5 1 2 23 26 

 

එකතුව 12 39 83 549 683 14 37 24 75 14 37 258 309 

සපහන: 

1881 ජූන් 01 දින සිට දිස්ත්රික් සංවගයධන සභා (දි සං ස ) 24 ක් ස්ථාපිත කිරීම  සමමම එතතක් ක්රියා මකව පැවති සුුල 

නගර සභා 83 හා ගම් සභා 548 අතහෝසි වීම තහේුළතවන්  සභිකයින් 7665 කතේ ධූරයන් ද අක්රිය තකරිනි   

එතහ  එම කාල මේමාවන්හි මහා නගර සභා 12 ක්, නගර සභා 38 ක්, සුුල නගර සභා 83ක් හා ගම් 

සභා 548ක්  ියශාල සභික සංඛ්යාවකතේ නිතයෝජනයක් සහිතව පැවතියද, එම සභිකයින් සඳහා දීමනා 

කිසිවක් තගවීමට සිදු තනොවූතයන් එය රතට් ආගයථිකයට ජුව වලපෑමක් සිදු තකොට තනොමැත  එයට 

තහේුළව සභිකයින් දීමනා ලවා ගැීමමකින් තතොරව තම නිතයෝජනය ජනතාව තවනුතවන් කරන ගරු 

තසේවයක් තසේ සළකා කටයුුළ කිරීමය  

1881 -1887 කාලය ුළළ මහා නගර සභා 14ක්, නගර සභා 37ක් සමම සුුල නගර සභා හා ගම් සභා  

632ක් තවනුවට ස්ථාපිත කරන ලද සංවගයධන සභා 24   සමම පළා  පාලන ආයතන 75 ක් 

ක්රියා මක වී ඇත  
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එතසේම සංවගයධන සභා අතහෝසිතකොට 1887 දී  ප්රාතීය ය සභා හුනන්වා දීම  සමමම මහා නගර සභා 

14ක්, නගර සභා 37ක් හා ප්රාතීය ය සභා 258ක් වශතයන් 308 දක්වා පළා  පාලන ආයතන සංඛ්යාව 

වගයධනය වී ඇත   

ගරු තසේවාවක් තලස සළකා සභිකයන් පළා  පාලන ආයතන නිතයෝජනය කිරීම තවනුවට 

පසුකාලීනව මාසිකව සභික දීමනා තගවීම ඇරඹීම  සමමම ඔව න් ියසින් ජනතාව තවනුතවන් 

ඉටුකරන තසේවාවන්හි ුණණා මක වගයධනයක්ද නිරීක්ෂණය තනොත.  

2018 - 2022 පළාත් පාලන ආයතන සංයුිවය* 

පළාත 

Province 
ම. න. ස. න. ස. ප්රා. ස. එකතුව 

වස්නාහිර 7 14 28 49 

  මධයම 4 6 37 47 

දකුණ 3 4 42 49 

නුළර 1 5 28 35 

නැතගනහිර 3 5 37 45 

වයඹ 1 3 29 33 

නුළරු මැද 2 2 24 26 

ඌව 2 1 25 28 

සවරගමුව 1 3 25 29 

එකතුව 24 41 276 341 

 

සපහන : *දැනට නගර සභා වශතයන් ක්රියා මක වන නැතගනහිර පළාත  රීකුණාමලය හා අම්පාර මහා 

නගර සභා වවට හා  සවරගමුව පළාත  කෑග් ල නගර සභාව මහා නගර සභාවක්  වවටද,  තව  හුනනාග  

නගර සභා හා ප්රාතීය ය සභා කිහිපයක්ද න  තශ්රේණිගත කිරීමට ද  නිගයතීශ වී ඇත  ඒ අනුව ඉදිරිත දී පළා  

පාලන ආයතනවල දැනට පවතින ඉහත සංයුතිතයහි තවනස්කම් සිදුවනු ඇත   

1888 -2018 හා 2018 -2022 පළා  පාලන ආයතන සංඛ්යාව පරීක්ෂා කිරීතම්දී සෑම පළාතකම පැවති 

ආයතන සංඛ්යාව වගයධනය  වී ඇති වව නිරීක්ෂණය ත.   

ඒ අනුව 2018 ට තපර 45 ක්ව පැවති  වස්නාහිර පළාත  පළාත පාලන ආයතන සංඛ්යාව 2018 න් 

පසුව 48 දක්වා 04 කින් වැඩිවී ඇත  එතසේම මධයම පළාත   42 ක් වූ එම ආයතන සංඛ්යාව 47 දක්වා 

ආයතන 05 කින් වැඩි වීමක් තපන්නුම් කරයි  

තවද, දකුණු පළාත  42 ක්ව පැවති ආයතන ගණන 48 දක්වා 07 කින් වැඩි වී ඇති අතර, නුළරු 

පළාත  32 ක්ව පැවති ආයතන සංඛ්යාව 35 දක්වා 03 කින් වැඩිවී ඇත  
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නැතගනහිර පළාත සැළකීතම්දී 38 ක්වූ ආයතන සංඛ්යාව 45 දක්වා 06 කින් වැඩිවී ඇත   එතසේම 31 

ක්ව පැවති  වයඹ පළාත  ආයතන ගණන 33 දක්වා තදකකින් වැඩි වී ඇත   

එතසේම නුළරු මද පළාත  ආයතන ගණන 25 සිට 26 දක්වා එක්(01) ආයතනයකින් වැඩි වී ඇති අතර 

, ඌව පළාත  27 ක් වූ ආයතන ගණනද 28 දක්වා  එකකින් (01) වැඩි වී තිතේ  සවරගමුව පළාත 

සම්වන්ධතයන් සැළකීතම්දී තපර 26 ක්ව පැවති ආයතන සංඛ්යාව 28 දක්වා ආයතන 04 කින් වැඩි වී 

ඇත  

ආයතන සංඛ්යාත. ක්රමික වගයධනය  සමමම වගයතමානත  වස්නාහිර හා  දකුණු පළා  තදතකහි  

පළා  පාලන ආයතන ගණන 48 ක් තලස සමාන මට්ටමකට ප  වී ඇත  

වලයට ප  රජයන් මිනන් ියින් ියට පළා  පාලන වූහයට හා සභිකයින් තතෝරා ගැීමතම් මැතිවරණ 

ක්රමත.දයන්ට කරන ලද සංතශෝධන, ආයතන සංඛ්යාත. හා නිතයෝජනය කරන සභික සංඛ්යාත. 

තවනස්කම් අවසානත  තමරට ආගයථිකයට සෘුව වලපෑමක් එ් ල කිරීමට සම  වී ඇති ආකාරය ඉහත 

තතොරුළරු අධයයනය කිරීම ුළළින් පැහැදිළි ත.  

සමසථ්යක් වශතයන් තමම අධයයනය මිනන් අවධානය තයොමුතකොට සාකචිඡා කරන ලද ද ත හා 

තතොරුළරු පිළිවඳව අවධානය තයොමු කිරීතමන් සථ්ාවර ජාතික සැළසුම් හා ේ රතිප ති රතට් අතනකු  

අංශවලට තමන්ම පළා  පාලන ක්තෂේත්රය නතදසාද ක්රියා මක තනොකිරීම තහේුළතවන් රතට් සමස්ථ 

ආගයථිකයට හා අවසාන ප්රතිලාීනන් වන තපොදු මහජනතාවට සිදුවන වලපෑම පිළිවඳව තමම 

ියශ්ත් ෂණය මිනන් අවතවෝධ කරගැීමමට හැකිවනු ඇත  
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නිගමන හා නිමටක් මෂණ 

පළා  පාලන ආයතනවල සභික සංඛ්යාත. ප්රමාණා මක වැඩිවීම මිනන් ඇති තකොට ඇති ප්රාතයෝගික 

ත  වය පිළිවඳව සංඛ්යාත් ඛ්න පාදක තකොට තගන, නිරීක්ෂණද පාදක තකොටතගන ඉහත 

ියස්තරා මකව සාකචිජා කරන ලද කරුණු කාරණා සැළකි් ලට භාජනය තකොට පහත නිගමන හා 

නිරීක්ෂණ ඉදිරිප  තකතගය  

 පළා  පාලන ආයතන සභිකයින් තතෝරාගැීමම සඳහා පැවති සමානුපාතික නිතයෝජනය 

යටත  පව වන ලද මැතිවරණ ක්රමත.දය තවනුවට 1888 දී මිශ්ර සමානුපාතික ක්රමය යටත  

තකොට්සාශ පදනම මත  නිතයෝජිතයින් තතෝරාගැීමම සභික නිතයෝජනය තදුණණවීමට ජුවව 

වලපා තිබීම   

 මධයම රජය මිනන් මුද්  තකොමිසම හරහා පළා  සභාවලට ලවාතදන ප්රතිපාදන වැඩිකිරීමට 

සිදුවී තිබීම - වාගයෂිකව රාජය අය-වැය මිනන්  පළා  සභාවලට ලවාතදන ප්රතිපාදන ප්රමාණයද 

නිතයෝජිත සංඛ්යාත. ප්රමාණා මක වගයධනයට සාතේක්ෂව ඉහළ නැංවීමට සිදුවීතමන් මහා 

භාණ්ඩාගාරයට පළා  පාලන ආයතන නිතයෝජිතයින් නඩ ුළව තවනුතවන් අමතර වැය 

වරක් දැරීමට සිදුවී ඇත  

 පළා  සභා මිනන් පළා  පාලන ආයතන තවත ලවාතදන ප්රතිපාදන වැඩිකිරීමට සිදුවීම - එක් 

එක් පළා  සභාව යටත  පාලනය වන පළා  පාලන ආයතනවලට ප වී සිින සභිකයින් 

ප්රමාණයට ගැළතපන පරිදි ියයදම් දැරීමට ප්රමාණව   ප්රතිපාදන පළා  පාලන ආයතනවලට 

ලවාදීමට සිදුවීම ුළළින් එක් එක් පළා  සභාවන්න් ලවාදිය යුුළ මූලය ප්රතිපාදන ප්රමාණයද 

ඉහළ අගයක් ගැීමම  

 මහජන ජන්දතයන් සභිකයින් තතෝරාගැීමමට අමතරව තීශපාලන පක්ෂ ලවාග  ජන්ද 

ප්රමාණය මත නම් කරනු ලවන තව  සභික පිරිසකතේ නිතයෝජනය ුළළින් නිවැරදි මහජන 

නිතයෝජනයක් සිදු තනොවීම හා එම අමතර සභිකයින් පළා  පාලන ආයතනවලට අමතර 

වරක් වී තිබීම  

 සභා රැස්වීම් ශාලාවල ඉඩකඩ ප්රමාණව  තනොවීම  තහේුළතවන් ශාලා ඉඩකඩ ුළුල්  

කරගැීමමට සිදුවීම හා ඒ තවනුතවන් අමතර මුද්  මුද්  වැය කිරීමට පළා  පාලන 

ආයතනවලට සිදුවීම - මේමිත සභික පිරිසකට සුදුසුවන පරිදි පව වාතගන ආ සභා රැස්වීම් 

ශාලාවල වැඩි වූ අමතර සභික ප්රමාණයට රැස්වීමට ප්රමාණව  තනොවීම තහේුළතවන් ඒවා ුළුල්  

තකොට පව වාතගනයාමට තවොතහොමයක් පළා  පාලන ආයතනවලට සිදුියය  තමය එම 

ආයතනවල වැය වර ඉහළ යාමට වලපා ඇත  

 සභාවල වාගයෂික ියයදම් ඉහළයාම (ප්රවාහන,සංග්රහ ියයදම් ,සභික දීමනා දුරකතන හා ඉන්ධන 

යනාදී) - වැඩි වූ සභිකයින්ට අවශය තමවැනි මූන්ක පහසුකම් සැකමේම තවනුතවන් ප්රතිපාදන 

තයොදාගැීමමට සභාවලට සිදුවී ඇත  
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 සභාවල වාගයෂික ප්රතිපාදන තකොට්සාශ අතර තවදාහැරීතම් ගැටුල ඇතිවීම - වාගයෂික අය-වැය 

ත් ඛ්ණය මිනන් අමතර සභික පිරිසකටද මේමිත ප්රතිපාදන ලවාදීමට කටයුුළ කිරීතම්දී 

ප්රාතයෝගික දුෂ්කරතාවන්ට මුණදණදීමට ආයතන ප්රධාීමන්ට හා පරිපාලනයට සිදුවී ඇත  තමහිදී 

සභිකයින් සභා මුණදණතදන  ප්රතයෝගික ත  වය පිළිවඳ අනවතවෝධතයන් කරන ඉ් ලීම් 

ඉටුකිරීමට තනොහැකිවීම සභාවල මතතේදකාරී පරිසරයක් නිගයමාණය වීමටද තහේුළ වී ඇත  

 ලවාතදන ප්රතිපාදන තවදාගැීමම සම්වන්ධතයන් සභිකයින් අතර ගැටුල/ආරව ්   ඇතිවීම - 

වාගයෂිකව සභාවලට ලැතවන මේමිත ප්රතිපාදන සංවගයධන කටයුුළ සඳහා  සභිකයින් අතර සමව 

තවදාහැරීතම්දී අගයුදදකාරී ත  වයන් ඇතිවීම ගැටුම් ඇතිවීමටද වලපා ඇත  තමය 

සභිකයින්තේ ප්රමාණා මක වැඩිවීම තහේුළතවන් ඇති වී ඇති අනවශය ත  වයකි  

 වාගයෂික අයවැය සකස්කිරීතම්දී හා පව වාතගනයාතම්දී ගැටුල ඇතිවීම - පළා  සභා මිනන් 

ලවාතදන රාජය ප්රතිපාදන හා ස ්වයං න පාදිත ආදායම් මිනන් ලවාගන්නා ප්රතිපාදන මත 

පිළිතයල කරනු ලවන පළා  පාලන ආයතනවල වාගයෂික අය-වැය සඳහා තයොදාගතහැකි 

මේමිත ආදායම් වැඩි වූ සභිකයින් කණ්ඩායමක් නඩ ුළකිරීමටද සිදුවීම, වලප්රතීශවල 

සංවගයධන කටයුුළ සඳහා ප්රතිපාදන තවන්කිරීතම්දී ප්රාතයෝගික ගැටුලවලට මුණදණදීමට 

සභාවලට සිදුවී ඇත   

 සභා සුළ ආදායම් අමතර  සභික පිරිසක් නඩ ුළ කිරීමට ප්රමාණව  තනොවීම - ියතශේෂතයන්ම 

අඩු සභිකයින් පිරිසකතේ නිතයෝජනතයන් පව වාතගන යමින් සිි සභාවලට අමතර සභික 

පිරිසක්ද නඩ ුළකිරීමට සිදුවීතමන් ගැටුලකාරී ත  වක් ඇතිවීම  තමම ත  වය අමතර 

ප්රතිපාදන ඉ් ලුම්තකොට ලවාගැීමමට තහෝ තවන  ියයදම් කපාහැරීම ුළළින් පියවාගැීමමට 

සභාවලට සිදුවී ඇත  

 අඩු ආදායම් සහිත සභාවලට අමතර වැය වර දරා ගැීමමට දුෂ්කරවීම - අඩු ආදායම් සහිත සභා 

ආගයථික දුෂ්කරතා මධයත  පව වාතගන යමින් සිියදී අමතර සභිකයින් පිරිසකතේ වැය වර 

දැරීමට සිදුවීම ුළළින් අනතේක්ෂිත ත  වයන්ට මුණදණදීමට සිදුවී තිබීම මහජන තසේවා 

සැපයුම් ක්රියාවළිය අඩපණ වීමටද  වලපා තිබීම   

 සභා රැස්වීම් වාගයතාකරණයට හා එම වාගයතා පව වාතගනයාතම්දී  ගැටුල ඇතිවීම - සභා 

රැස්වීම්වලදී එක් එක් සභිකයින්තේ අදහස් දැක්වීම් වාගයතා ියය යුුළ වවට සභිකයින් 

අතේක්ෂාකරන වැියන්, වැඩි පිරිසකතේ අදහස් දැක්වීම් වාගයතාකරණය කිරීතම්දී හා ඒවා 

වාගයතා තපොතක සටහන් තකොට පව වාතගන යාතම් අපහසුතාවලට මුණදණදීමට නාගරික 

තකොමසාරිස්වරුන්ට/ සභා ත් කම්වරුන්ට හා සභා වාගයතා කරන නිලධාරීන්ට  සිදුවී ඇත  

තමම පසුබිම ියශාල සභා වාගයතා නඩ ුළ කරතගන යාමටද සභිකයින් සමම නිරන්තර ගැටුම් 

ඇතිවීමටද තහේුළවී ඇත  

 සභිකයින්ට අවශය න්පි්රවය සැපයීම සඳහා අමතර වැය වරක් දැරීමට පළා  පාලන 

ආයතනවලට සිදුවීම - මහජන නිතයෝජිතයින්තේ පරිහරණයට අවශය න්පි්රවය සැපයීම සභා 
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මගින් සිදු කළ යුුළ වැියන්, සභිකයින්තේ ප්රමාණා මක වැඩිවීම මත ඒවා මිලදී තගන සැපයීම 

නතදසා දුෂ්කරතාවන්ට මුණදණදීමට සභාවලට සිදුවී ඇත  

 සභා කටයුුළ තමතහයවීතම්දී  නගරාධිපතිවරුන්ට/සභාපතිවරුන්ට ගැටුලවලට මුණදණදීමට 

සිදුවීම - සභිකයින් ගණනාවක් සභා රැස්වීම්වලදී ඉදිරිප  කරනු ලවන  තයෝජනා, අදහස ්

ඉදිරිප කිරීමට අවකාශ ලවාදීතම්දී හා නයාය පත්රයට අනුව සභා පව වාතගන යාතම්දී  

ප්රාතයෝගික ගැටුලවලට මුණදණදීමට ආයතන ප්රධාීමන්ට සිදුවීම  

 වැඩිවූ සභිකයින්තගන් පළා  පාලන ආයතන කටයුුළ ප්රවගයධනය නතදසා  ලැතවන 

දායක වය ප්රශස්ත මට්ටක තනොපැවීරම- සභිකයින් සංඛ්යාව ප්රමාණා මකව වැඩි ව වද, 

සභාවල තසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය ප්රවගයධනය නතදසා ලවාතදන දායක වය අතේක්ෂිත 

මට්ටමින්  තනොලැතවන වව අනාවරණය වී තිබීම   

 සභික ප්රමාණය වැඩිව වද, වල ප්රතීශවල ජනතාවට මහජන නිතයෝජිතයින්තගන් අතේක්ෂිත 

තසේවය තනොලැබීම - තපර සිි සංඛ්යාවට වඩා වැඩි සභික පිරිසක් පළා  පාලන ආයතනවලට 

ප ව නද, මේමිත පිරිසක් යටත  ඉටු වූ තසේවාවන්ට වඩා වැඩි තසේවාවක් ඉටුකිරීමට අමතර 

සභිකයින්තගන් දායක වයක් සිදුතනොවන වව/ප්රමාණව  තනොවන වව  

 ආයතන ප්රධාීමන්, සභිකයින් හා නාගරික තකොමසාරිස්වරුන්, ත් කම්වරුන්/නිලධාරීන්  අතර 

නිරන්තර මතගැටුම් ඇතිවීමට තහේුළවීම - සභිකයින් වැඩි පිරිසක් සමම එදිතනදා පරිපාලනම 

කටයුුළ පව වාතගන යාතම්දී හා සභා රැස්වීම් පව වාතගන යාතම්දී  පරිපාලන ප්රධාීමන්ට 

ියියධ අපහසුතාවන්ට මුණදණ පෑමට සිදුවී තිබීම   

 සභා රැස්වීම් පව නා කාලය දිුණවීම හා එක් සභිකතයකුට ලවාදිය යුුළ කාලය මේමාවීම - තමම 

ත  වය යටත  තපරදී වරුවකින් තහෝ පැය කිහිපයකින් පව වන ලද සභා රැස්වීම් දවස ුළරා 

තහෝ වැඩිුළර  පැය ගණනක් තයොදාගැීමමට සිදුවී ඇත   තමතලස තපරදී මේමිත සභිකයින් 

කණ්ඩායමකතේ සහභාගී වතයන් පව වාතගන ආ සභා රැස්වීම් පව වන කාල මේමාව වැඩි 

වූ සභිකයින් ප්රමාණයට ගැළතපන පරිදි දීගයඝකිරීමට සිදුවීතමන් ගත කළ යුුළ කාලය වැඩිවීමද  

ඒ තහේුළතවන්  සංග්රහ, දීමනා හා ියදුන්ය හා තවන  ියයදම් ඉහළයාමටද වලපා තිබීම  

 2011 සිි සභික සංඛ්යාව 2018 දී තදුණණයක් වවට ප වීම සංඛ්යා මකව ණදදු  ුළීගල 

වගයධනයක්  ඇතිවීමට මිස එය ආයතනික වගයධනය නතදසා ඉවහ්  තනොවීම - එතතක් සභා 

නිතයෝජනය කළ සභිකයින්තේ ප්රමාණය තකොට්සාශ පදනම හා සමානුපාතික නිතයෝජනය 

යටත  ප්රමාණා මකව ඉහළ යාම පළා  පාලන ආයතන ුළළ මහජන නිතයෝජනය 

වැඩිවීමකට තහේුළවී තිුදනද, එමගින් අතේක්ෂිත තසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිත  වගයධනයක් ඇතිවී 

පළා  පාලනත  ප්රගමනයක් තිතවන වව නිරීක්ෂණය තනොවීම   

 සභිකයින් වැඩි පිරිසක් පාලනයට සහභාගීවීම සම්වන්ධතයන් ඇති තනොකමැ ත හා සමහර 

සභාවල තජයෂ්ස සභිකයින් ියසින් සභාවල ආධිපතය පුළරුවමින් කටයුුළ කිරීම - සභික 

සංඛ්යාව තදුණණ වීම  සමම  සභාවලට සම්වන්ධ වී සිින නවක සභිකයින්ට සභා කටයුුළ 

වලදී තම අදහස් ප්රකාශකිරීමට ඇති අවස්ථා අණදරා ඔව න්තේ සහභාගී වය/මතය තනොසළකා 
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සමහර පළා වල  සමහර සභාවල කටයුුළ සිදුවන වවට ියමගයශන නිලධාරීන් මිනන් 

තතොරුළරු අනාවරණය වී ඇත  තමම ත  වය  සභිකයින්ට සභාවලට පැමිණ ණදතදක් සිදුවන 

තී වලාසිටීමට සිදුවන ත  වයක් ඇති තකොට තිබීම සභිකයින්තගන් සිදුවන තසේවාව පහල 

යාමටද වලපා ඇත  එතසේම තමම පසුබිම අනවශය මුද්  නාස්තියකටද තහේුළ වී ඇත  

 මහජන ජන්දතයන් ත රීප වන සභිකයින්ට අමතරව, ජනතා මනාපය තනොමැති පක්ෂවල 

මනාපය  මත ප කරන ලද සභිකයින් පිරිසක්ද පළා  පාලන ආයතන පාලනයට එක්වීම 

ුළළින් ඔව න්තගන් අතේක්ෂිත මට්ටතම් ජනතා නිතයෝජනයක් සිදුවන්තන්ද යන්න හා 

ලවාතදන දායක වය ද තකොතතක්දුරට ජනතාවට ප්රතයෝජනව  වන්තන්ද යන වග  

 එකම තකොට්සාශයට සභිකයින් කිහිප තදතනක් ප වීම - තමමිනන් තම තසේවා අවශයතාවන් 

ලවාගැීමතම්දී කවර සභිකයා සම්වන්ධකරගත යුුළද යන්න පිළිවඳව ීරරණය කරගැීමම 

නතදසා අනවශ් ය පීඩාවන්ට ප වීමට හා  වලපෑම්වලට නුළවීමට   සිදුවීම මිනන් ජනතාව 

අපහසුතාවට ප වීම හා තීශපාලන අනුග්රාහය මත කටයුුළ සිදුවීම  

 ග්රාම නිලධාරී වසම් තවදීයාම- එකම ග්රාම නිලධාරී වසම තකොට්සාශ කිහිපයකට තවදීයාම 

ුළළින් පරිපාලනමය ගැටුලවලට  මුණදණදීමට ග්රාම නිලධාරීන්ට සිදුවීම සභිකයින්තගන් තසේවා 

අවශයතා පව වාතගන යාමටද ගැටුල ඇතිවීම 

 සභාවල නන්නතිය නතදසා කාන්තා සභිකවරියන්තේ දායක වය ලවාගැීමම අවම මට්ටමක 

පැවීරම - පළා  පාලනය සඳහා හිමි වූ 25% කාන්තා නිතයෝජනය යටත  සභිකවරියන් 

ප ව නද, අතේක්ෂා කළ පරිදි ඔව න්තගන් සභාවල කටයුුළ පව වාතගන යාම සඳහා සැළකිය 

යුුළ දායක වයක් ලැතවන්තන්ද  යන්න පිළිවඳව පවතින ියත.නනා මක පසුබිම  තමම 

ත  වය ණදදු සභාවල කාන්තා නිතයෝජනත   වැඩිවීමකට මිස ජනතාවතේ අභිවෘීධිය 

නතදසා ඔව න්තේ දායක වය ලවාගැීමමට පසුබිම නිගයමාණය වී තනොතිබීම  

 කාන්තා සභිකවරියන්ට සභා කටයුුළවලට  දායකවීතම්දී  පිරිමි සභිකයින්තගන් නිරන්තර 

වාධා එ් ලවන වවට නිරීක්ෂණය වී තිබීම  තමහිදී අඩු සැළකින් හා ගැරහීම්වලට කාන්තා 

සභිකවරියන් ලක්වන වව තහළිදර. වීම  කාන්තා සභිකවරියන් වීම තහේුළතවන් පිරිමි 

සභිකයින් සභා කටයුුළවලට දායක වීමට ප්රමාණව  අවස්ථා ලවාතනොදීම තහේුළතවන් 

තමන්තේ නපරිම දායක වය සභාවලට ලවාදීම අවමවීමටද, කාන්තා හඬ යටප කිරීමටද 

වලපෑම් එ් ලවන වවටද තතොරුළරු ඉදිරිප ව තිබීම   

 සභාවල තරුණ නිතයෝජනය අතේක්ෂිත පරිදි වගයධනය තනොවීම හා තවදුර  වැඩිහිි පිරිස ්

සභිකයින් තලස සභා නිතයෝජනය කිරීම -  පළා  පාලනත  තරුණ නිතයෝජනය සඳහා ලවාදී 

ඇති ප්රතිශත නිතයෝජනය අනිවාගයය තකොට තනොතිබීම තහේුළතවන් පළා  පාලන ආයතන 

සඳහා තරුණ අතේක්ෂක වය ඉහළ මට්ට්ටමකට තනොයාම තහේුළතවන් තරුණ සභිකයින්තේ 

නිතයෝජනය තනොලැබීමට වලපා තිබීම  තමම පසුබිම මත නිගයමාණය ලීව  හා ජවසම්පන්න 

නවක තරුණ පිරිස්වලට සභා නිතයෝජනයට තිබූ අවස්ථා වැළකී තිබීම හා සභික නිතයෝජනය 

තදුණණකිරීම මිනන් අතේක්ෂිත ප්රථිපල අ කරගැීමමට තනොහැකිවී තිබීම  
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 පළා  පාලන ආයතන සභිකයින්තගන් මහජනතාව අතේක්ෂිත කාගයයභාරය ඉටුතනොවීම  සිය 

කැමැ ත ප්රකාශකිරීම මිනන් ප කරගනු ලවන මහජන නිතයෝජිතයින්තගන් පළා  පාලන 

වල ප්රතීශවල සිින ජනතාව නැතතහො  තසේවාලාීනන් අතේක්ෂා කරනුත  මනා තසේවාවක් 

ලවාදීමට අවශය කටයුුළ කරවා ගැීමමය  එතහ  2018 ට තපර ප ව කටයුුළ කළ දැනට 

සිින සභිකයින්තගන් හරි අඩකට වඩා අඩු සංඛ්යාතවන්ද අතේක්ෂිත තසේවාවක් තනොලැබී ඇති 

වවට ියත.නන තිබියදී එම සංඛ්යාව තදුණණවීම ුළළින් තසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිත  අමතර  

වගයධනයක් සිදුවී ඇති වවට නිරීක්ෂණය තනොවීම   

 ජනතාවතේ මනාපය තනොලවා පරාජයට ප  වූ සභිකයින් ව වද නැවත සභිකයීන් වශතයන් 

සභාවලට නම්කිරීමට පක්ෂවලට හිමි වලය/අවසථාව තහේුළතවන් නම්කළ සභිකයින් 

වශතයන් ජයග්රහණය කළ සභිකයින් සමම කටයුුළ කිරීමට පළා  පාලන ආයතනවලට 

ප කිරීම  එුළළින් ජනතාව ියසින් වරක් ප්රතිතෂේප කරන ලද අතේක්ෂකයින් නැවත  ප වීම 

මහජන මතය  ියකෘති වීමක් වවට ප වී තිබීම  

 ියින් ියට වලයට පැමිණි ආණ්ඩු මිනන් ක්රියා මක තකොට ඇති ප්රතිපතිමය ීරරණ හා පළා  

පාලන මැතිවරණ ක්රමත.දයන්හි තවනස් කිරීම් පළා  පාලන ආයතන සංඛ්යාව හා සභික 

ප්රමාණය අඩුවීමට හා වැඩිවීමට වලපා ඇති වව  
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නිර්යීත 

ඉහත සඳහන් නිගමන හා නිරීක්ෂණ ද සැළකි් ලට තගන ඒවා මමහරවාගැීමම සඳහා ඉදිරිප  කරනු 

ලවන නිගයතීශ පිළිවඳව අදාළ අංශවල අවධානය තයොමු ියය යුුළය  

 මධයම රජයට, පළා  සභාවලට පමණක් තනොව පළා  පාලන ආයතනවලටද මුණදණදීමට 

සිදුවී  ඇති අනවශය  මුලය පිරිවැය අවමකිරීම නතදසා පළා  පාලන ආයතනවල සභික 

ප්රමාණය සංතශෝධනය  කිරීමට  තනොපමාව කටයුුළ කිරීම  - තමමගින් සභා නිතයෝජනය කළ 

යුුළ සභිකයින් සංඛ්යාව 2017  තිබූ ප්රමාණයට ආසන්න සුදුසු නිතයෝජනයකට තගන ඒමට 

වහා කටයුුළ කළ යුුළය  ියතශේෂතයන් වගයතමානත  රට මුණදණදී සිින ආගයථික අගයුදද හමුත. 

මහා නගර සභා, නගර සභා හා ප්රාතීය ය සභා යන පළා  පාලන ආයතන වගයගවල සිිය යුුළ 

නපරිම සභික සංඛ්යාව ප්රාතයෝගික නිගයණයකවලට පදනම් තකොටතගන  නිශ්නය කළ යුුළය  

තමහිදී තරුණ හා කාන්තා නිතයෝජනයන්යද ආරක්ෂාවන පරිදි නිවැරදිව ප ියය යුුළ සභික 

සංඛ්යාව නිශ්නය කළ යුුළය  ඒ අනුව 4483 සිට 8740 දක්වා වැඩිවී ඇති සභික සංඛ්යාව 

ආගයථිකයට දැරිය හැකි  ප්රමාණයකට අඩුකර ගැීමමට හැකි නිතයෝජිතයින් තතෝරා ගැීමතම්  

ක්රමත.දයකට අනුගත  ියය යුුළය  

 තම් සඳහා පළා  පාලන ආයතන සභිකයින් තතෝරා ගැීමම සඳහා 2017 පළා  පාලන 

මැතිවරණය සඳහා තයොදාග  මිශ්ර සමානුපාතික ක්රමත.දය තවනුවට තකොට්ටාශ මට්ටමින් 

පමණක් මහජන නිතයෝජිතයින් තතෝරාප කර ගැීමතම් ක්රමත.දයක් හුනන්වාදීම  ඒ සඳහා 

අවශය සංතශෝධන සිදුකිරීම මිනන් තමවැනි ක්රමත.දයක් හුනන්වාදීම ුළළින් දැනට සිින 

සභිකයින්තේ ප්රමාණය 60% කින් පමණ අඩුකර ගැීමමට හැකිවනු ඇත  තමමිනන් දැනට තම 

වල ප්රතීශවලට වගකිව යුුළ මහජන නිතයෝජිතයින් තනොමැතිවීතම් අඩුපාඩුව වළකා 

ගැීමමටද, සභිකයින් ියශාල ප්රමාණයක් නඩ ුළ කිරීතම් පිරිවැය අවම කර ගැීමමටද හැකි වනු 

ඇත  

 එක් එක් පක්ෂ ලවාග  ජන්ද ප්රතිශතය මත පක්ෂවලට සභිකයින් නම්කිරීමට ලවාදී ඇති 

අවස්ථාව ඉව කිරීම - තීශපාලන පක්ෂවල හා තීශපාලන නායකයින්ට අවශය පිරිදි 

නම්කරනු ලවන නිතයෝජිතයින් පළා  පාලන  ආයතන සභිකයින් වශතයන් නිතයෝජනය 

කිරීමට ලැබී ඇති අවසථ්ාව තහේුළතවන් ජනතා කැමැ ත තනොමැති අතිතගයක සභික 

කණ්ඩායමක් සභාවලට සම්වන්ධවීම මිනන් ඔව න් නඩ ුළව තවනුතවන්ද අනවශය වරක් 

දැරීමට සභාවලට සිදුවී ඇති වැියන් එම ත  වය නිවැරදිකිරීමට කටයුුළ කළ යුුළය  

මහජනතාවතේ ජන්දතයන් ප වන ප්රාතයෝගිකව නිශ්නය කරනු ලවන සභිකයින් සංඛ්යාවකට 

පමණක් සභා නිතයෝජනයට  අවස්ථාව ලවාදීම මිනන් අනවශය මූලය පිරිවැය වළකාගැීමමට 

හා ගැටුල අවම කරගැීමමටද හැකි වනු ඇත   තවද, පරාජිත අතේක්ෂකයින් පක්ෂ මිනන් 

නැවත සභාවලට නම් කිරීම ද වළකා ගැීමමට හැකි වනු ඇත  

 සභික නිතයෝජනය තදුණණවීම තහේුළතවන් තමරට ආගයථීකයට එ් ල වී තිතවන ජුව වලපෑම 

අවම කරගැීමමට කටයුුළ කිරීම  ආගයථිකයට සිදුවන්නාවූ වලපෑම් පිළිවඳව අවධානය තයොමු 
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තනොතකොට ණදතදක් තීශපාලනික අවශයතා සුළරාගැීමම නතදසා ප්රමාණා මකව සභික 

සංඛ්යාව වැඩිකිරීමට කටයුුළ කිරීතමන් ඇතිවී තිතවන ත  වය සැළකි් ලට තගන කුඩා 

රටකට ඔතරො ුළතදන මට්ටතම් පළා  පාලන නිතයෝජනයක් ඇතිතකොට ආගයථික පීඩනය 

අවම කරගැීමමට තනොපමාව පියවරගත යුුළය  

 පළා  පාලන ආයතන සභිකයින්තේ තසේවාව ගරු තසේවාවක් වවට ප කිරීමට කටයුුළ කිරීම 

මිනන් දීමනා  තගවීම සඳහා වැයවන පිරිවැය අවම කරගැීමමට කටයුුළ කිරීම  තම් සඳහා 

1887ට තපර පැවති ගරු තසේවාවන් සැපයීතම් ක්රියාදාමය නැවත හුනන්වාදීමට කටයුුළ කිරීම  

එමිනන් වරප්රසාද රහිතව මහජනතාවට තසේවය කිරීමට ස්ත.චිඡාතවන් ඉදිරිප  වන 

නිතයෝජිතයින්තේ දායක වය ලවාගැීමමටද තනුළරු වරප්රසාද ලවාගැීමම සඳහා මහජන 

නිතයෝජිතයින් තලස ඉදිරිප වීම අධධගයයම  කිරීමටද හැකිවනු ඇත  

 කාලය කළමනාකරණය සඳහා අවම සභික නිතයෝජනයක් පව වාගැීමමට අවශය පියවර 

ගැීමම - සභිකයින් ියශාල පිරිසක් නිතයෝජනය කිරීතම්දී අනවශය තලස වැය කිරීමට  සිදුවන  

කාලය අවම තකොට ලලදායී තලස කළමනාකරණය කරගැීමම සඳහා සභාවක සිිය යුුළ 

සභික සංඛ්යාව මේමිත ියය යුුළය  එවැියන් ලලදායී තලස කාලය කළමනාකරණය තකොට 

පළා  පාලන ආයතනවල තසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය පව වාතගන යා හැකි ප්රමාණයකින් 

සභික නිතයෝජනය පව වාගැීමමට කටයුුළ කළ යුුළය  

 පළා  පාලන ආයතනවලට ප වන නිතයෝජිතයින්ට සභා කටයුුළ පිළිවඳ ප්රමාණව  දැනුම 

සභාවල දි.රුම්දී නිල වශතයන් වැඩ වාරගැීමමට තපර ලවාදීම හා එම ුළණදණු අනිවාගයය 

සාධකයක් වවට ප කිරීම මිනන් ලලදයීතාව ඉහළ නැංවීමට කටයුුළ කිරීම - පළා  පාලන 

ආයතනවලට ප වන නිතයෝජිතයින් ුළණදණු වැඩසටහන්වලට/දැනුව  කිරීම්වලට 

සහභාගීවීමට දක්වන නනන්දුව ප්රමාණව  තනොවන වැියන්, ඒ පිළිවඳව ියතශේෂ අවධානය 

තයොමුකළ යුුළය  සභිකයින් වශතයන් ත රී ප වන සියලුම මහජන නිතයෝජිතයින් දින 

කිහිපයක ප්රාතයෝගික ක්රියාකාරකම් සහිත දැනුව කිරීතම් ුළණදණු වැඩසටහනකට සහභාගීවීම 

අනිවාගයය කළ යුුළ අතර, එතසේ ලවාගන්නා ුළණදණු වැඩසටහන්වලට සහභාගී වූ වවට තහව රු 

කරගැීමතමන් පසු පමණක් ඔව න්ට සිය දි.රුම්දීම සඳහා අවස්ථාව ලවාදිය යුුළය  තමමිනන් 

අනවශය තලස ියනය ියතරෝී  හැසිරීම් ඇතිවීම වළකා සභා රැස්වීම්වල කටයුුළ අඩපණවීම 

අවම කරගැීමමට හා අනවශය පිරිවැය වළකා ගැීමමටද හැකිවනු ඇති අතර, එය සභා 

රැස්වීම්වල ලලදායීතාවය නංවාගැීමමටද  ඉවහ්  වනු ඇත  

 ියමගයශන නිලධාරීන් මිනන් පළා  පාලන ආයතනවල මහජන නිතයෝජිතයින්තේ කාගයය 

සාධනය ඇගයීමට ලක් කිරීම -  පළා  පාලන ආයතනවලට වසර 04 ක කාලයක් සඳහා 

ත රීප වන සභිකයින් ියසින් ඔව න්තගන් මහජනයා අතේක්ෂාකරන තසේවාව 

ඉටුකරන්තන්ද/ඉටුවන්තන්ද යන්න පිළිවඳ ඇගයීමක් තහෝ පසුියපරමක් දැනට ක්රියා මක 

තනොවන වැියන් සභා ුළළ ඔව න්තේ ක්රියාකාරී වය හා ලවාතදන ප්රතිපාදන තසේවා සැපයුම් 

ක්රියාවළිය නතදසා තයොදාගැීමම පිළිවඳව  තසොයා වැලීමට පළා  පාලන තදපාගයතතම්න්ුළත. 

තසේවයකරන  ියමගයශන නිලධාරීන්තේ සහාය ලවාගත යුුළය  දැනට ියනය පරීක්ෂණ 
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පැවැ වීම වැනි සාමානය කටයුුළවලට තයොමුතකොට සිින ියමගයශන නිලධාරීන් සභාවල 

තමවැනි කටයුුළ සඳහා දායක කරගැීමම ඔව න්තේ තසේවාත. අභිමානය වගයධනය වීමටද, 

සභාවල තසේවා සැපයුම් ක්රියාවළිය ප්රශස්ථ මට්ටමකට තගනයාමටද ඉවහ් වනු ඇත  මහජන 

මුදන්න් මාසික දීමනා ඇුළුලව තවන  වරප්රසාදවලට හිමිකම් කියන සභිකයින්තගන් 

අතේක්ෂිත තසේවය ජනතාවට/තසේවාලාීනන්ට ලැතවන්තන්ද යන්න තසොයා වැලීම මිනන් 

මහජනතාවට  වගවීම පිළිවඳ තසොයා වැලීමක්ද සිදුවනු ඇත  

 සභා කටයුුළ සම්වන්ධතයන් සභිකයින්ට ප්රමාණව  ුළණදණුව/දැනුව භාවය ලවාදීමට කටයුුළ 

කිරීම - ියනය ියතරෝී  තලස සභා රැස්වීම් කටයුුළ සිදුවීම නිරන්තරතයන් නිරීක්ෂණය වන 

වැියන් සභාවක හැසිරීම සම්වන්ධතයන් සභිකයින්ට ප්රාතයෝගික දැනුව කිරීම් මිනන් අවශය 

දැනුම අවතවෝධය ලවාදිය යුුළය  සභාවල නන්නතිය නතදසා දායකවීමට ප්රමාණව  

අවතවෝධයක් තනොමැති සභිකයින් හුනනාතගන ඔව න්ට ියතශේෂ දැනුව කිරීම්  සිදුකිරීමටද 

කටයුුළ කළ යුුළය  

 සභා රැස්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සභාත. ප්රජා කමිටුවලට අවස්ථාව ලවාදීම - පළා  

පාලන ආයතනවල මාසික සභා රැස්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලවාදී තිුදනද එය 

ප්රාතයෝගිකව ක්රියා මක වනුත  ඉතා අ් ප වශතයනි  එවැියන් මහජනයා නිතයෝජනයන 

කරන ප්රජා කමිටුවලට සභා රැස්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීමටද, ඔව න්තේ නිරීක්ෂණ සභා කටයුුළ 

පව වාතගනයාතම්දී සිදුවන දුගයවලතා/අඩුපාඩු හුනනාතගන ඒවා අවමකරගැීමමටද තයොදා 

ගැීමමට හැකිවනු ඇත  එමිනන් ියනයානුකූල තනොවනා ආකාරතයන් සිදුතකතරන හැසිරීම් යම් 

ප්රමාණයකට අවම කරගැීමමට හා නයාය පත්රයකට අනුව රැස්වීම් පව වනු ලවන්තන්ද යන්න 

නිරීක්ෂණය කිරීමටද හැකි ත.  

 පළා  පාලනය සඳහා හිමි වූ 25% කාන්තා නිතයෝජනය යටත  සභිකවරියන් සැළකිය යුුළ 

ප්රමාණයක් ප වීමද සභික ප්රමාණය තදුණණ වීමට තහේුළවී ඇති වැියන් එහි ප්රාතයෝගික භාියතය 

පිළිවඳව නැවත සලකා වැලීම - සභාවල කටයුුළ පව වාතගන යාම සඳහා කාන්තා 

සභිකවරියන් ලවාතදන දායක වය ඇගයීමකට ලක්තකොට, අතයාවශයතයන්ම ඔව න්තේ 

නිතයෝජනය ලැතවන පරිදි ලවා දී ඇති තකෝටාව ආරක්ෂාවන පරිදි අනවශය තලස වැඩි වී 

ඇති සභික සංඛ්යාව ප්රශස්ථ මට්ටමක පව වාගැීමමට කටයුුළ කිරීම   

 කමිටු ක්රමය ශක්තිම  කිරීම - සභිකයින් තකොතතක් වැඩි ව වද, සභාවල කටයුුළ ියධිම ව 

පව වාතගන යාම සඳහා තවම  කමිටු ක්රමය පළා  පාලන ආයතන ුළළ පව වාතගන යාම 

අතේක්ෂිත මට්ටමක තනොපවීර  ියතශේෂතයන් ප්රාතීය ය සභාවල තමම ත  වය දුගයවල 

මට්ටමක පවීර  කාන්තා සභික නිතයෝජනය ප්රමාණතයන් වැඩි ව වද ඔව න්තේ හඬ සභා ුළළ 

පව වාගැීමමට අවශය කාන්තා කමිටු තවම  සථ්ාපිත තකොට තනොමැති වව අනාවරණය වී 

ඇති වැියන් එම ත  වය නිවැරදි කිරීමට අවශය පියවර ගතයුුළය  ප්රාතීය ය සභාවක අවම 

වශතයන් සක්රීයව කමිටු හතරක් තහෝ අවශයතාව පරිදි ඊට වැඩි ප්රමාණයක්  ව වද පව වා ගත 

හැකි ව ව  තවම  එවැනි පසුබිමක් ප්රාතයෝගිකව ක්රියා මක තනොවන වැියන් ඒ සඳහා අවශය 

මැදිහ වීම් සිදු කළ යුුළය  
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 මහජන නිතයෝජිතයින් තලස අතේක්ෂක වය ලවාදීම නතදසා නිගයණායක ලවාදීම- බිම් 

මට්ටතම් මහජන නපතයෝගීතා තසේවාවන් සපයන පළා  පාලන ආයතනවල නිතයෝජිතයින් 

තලස අතේක්ෂක වය ලවාගැීමතම්දී නිගයණායක පදනම් කර තනොගන්නා වැියන්,  මහජන 

නිතයෝජිත කාගයයභාරය හා වගකීම් ඉටුකිරීමට හැකි හා තනොහැකි සභිකයින් ත රීප වීම 

තමම ආයතනවන්න් මහජනයාට ලැබිය යුුළ තසේවාවන් අකගයමනය වීමට  වලපා ඇත  තමවැනි 

සුදුසු නිගයණායක හුනන්වාදීම ුළළින් එවැනි ත  වයන් පැවීරම අවම කරගැීමමට හැකිවනු 

ඇත  කිසිුන සැළකි් ලක් තනොදක්වා ඕනෑම අතයකුට අතේක්ෂක වය ලවාදීම තහේුළතවන් 

මහජන නිතයෝජනය පිළිවඳ ජනතා ියශ්වාසය බිඳවැටීමටද තමම පසුබිම තහේුළ  වී ඇත  

 තරුණ හා කාන්තා නිතයෝජනය ආරක්ෂා වන පරිදි ජනතා නිතයෝජනය නිවැරදිව ප්රකාශනය 

වන රතට් ආගයථිකයට දැරිය හැකි ප්රමාණත  සුදුසු සභික නිතයෝජනයක් නිශ්නය තකොට 

ස්ථාපිත කිරීම  තමමගින් ියින් ියට වලයට ප වන රජයන් මිනන් ියියධ ක්රම අනුගමනය 

කිරීතමන් සභික සංඛ්යාවන්හි ියනලනයන්  සිදුකිරීම වළක්වාගත හැකිවනු ඇත  

 නිවැරදිව ජනමතය ප්රකාශනය වන සුදුසු පළා  පාලන මැතිවරණ ක්රමත.දයක් ස්ථාපිත 

කිරීම  මහජනතාවට වගියය යුුළ සභිකයින් පිරිසක් ජන්ද දායකයින්තේ අභිමතය පරිදි 

තකොට්සාශ මට්ටමින් තතෝරා ප කර ගත හැකි නිතයෝජන ක්රමත.දයක් සහිත මැතිවරණ 

ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශය පියවර ගත යුුළය   

 

දැනට පළා  පාලන ආයතනවල රතට් ආගයථිකයට ඔතරො ුළ තනොතදන මට්ටමක පව නා 

පළා  පාලන ආයතන සභික නිතයෝජනය අවමතකොට මහජන හිතකාමී තසේවාවන් ලවාතදන 

ආයතන පීධතියක් වවට ප කිරීම නතදසා ඉහත නිගයතීශ ක්රියා මක කිරීමට අවශය 

කඩිනම් පියවර ගැීමමට අදාළ වගකිවයුුළ  අංශ ක්රියා මක වනු ඇතැයි අතේක්ෂා තකතගය  

 

එතසේම 1888 ට තපර තමන්, පළා  පාලන ආයතනවලට ප වන සභිකයින් රජත  දීමනා 

තනොලවන ස්ත.චිජාතවන් ජනතා තසේවයට කටයුුළ කරන වල ප්රතීශයට වගවන ගරු 

තනුළරු තහොවවන පිරිසක් වවට සභිකයින් ප  කිරීමටද අවධානය තයොමු කළ යුුළය  එමිනන් 

දීමනා, වරප්රසාද ලවාගැීමම සඳහා පළා  පාලන ආයතනවල නිතයෝජනය ලැබීමට න සාහ 

දැරීම අධධර්යම  කිරීමට කටයුුළ කිරීමටද,  එමිනන් රාජය පිරිවැය අවම කරගැීමමටද, 

නුසුදුසු ුළීගල නිතයෝජනය වළකා ගැීමමටද  හැකි වනු ඇත  
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ආශ්රිත යතතරතුරු ලාලාශ්ර Reference Sources 

 

1. Number of elected members for each LA, Extra Ordinary Gazette No. 2043/56 dated 

02. 11. 2017 

2. LA Election results, 2011,  Election Department website; 

3. Number of overhang members - Election Commission website 

4. Members allowances details, Gazette Notices issued by each Provincial Council 

5. A.G.D.’s Sri Lanka bulletin LAs, 1981 

6. Population Data for wards and GN Divisions in 1987, Department of Census and 

Statistics 

7. Commission report on Local Government Reforms, September, 1999 

 

 

 

 


