උසාවි දඩ මුදල් සහ ඉඩම් පැවරීම මත අයවන මුද්දර ගාස්තු පළාත් පාලන
ආයතන වවත ලැබීම විධිමත් කිරීම හා කඩිනම් කිරීවම් අවශ්යතාවය
පළාත් පාලන ආයතනවල ප්රධාාන ආාාය්  මා්ගයය් ලලස සැලලෙන මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි
ාඩ මුාරූ පළාත් පාලන ආයතනවලට ලැබීම ඉතාමත් දු්ගවල තත්වයෙ පවතින බව පළාත් සභා
ආර් භ ලේ සිටම පළාත් පාලන ආයතන විසින් නයන ල ෝානාවකි. 13 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ා
සංල ෝධානය මගින් පළාත් සභා හදුන්වා දීමත් සමයම මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ පළාත්
සභා ලැයිස්තුලේ ඇති විෂයය් ලලස හදුන්වා දීම ලේතුලවන් මහා නයර සභා ආඥා පනත ,
නයර සභා ආඥා පනත සහ ප්රාලද්ය ය සභා පනත ඔස්ලස් පළාත් පාලන ආයතන ලවත හිමිවිය
යුතු මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ ඒවාට ලබාදීම සඳහා දී්ගඝ පටිපාටිය් අනුයමනය කිරීමට
සිදුවී ඇත.
1987 අංෙ 42 ාරණ පළාත් සභා පනලත් 19 වන වයන්තිය මගින් පළාත් සභා වල සියළු ලැබී්  එම
සභාලවහි අරමුාලට බැරවිය යුතු බවට වන ප්රතිපාානය ලේතුලවන් අාාල මුද්ාර යාස්තු ඉඩ් 
ලරජිස්ටා්ග ෝගයාලය විසින් පළාත් සභා අරමුාල ලවත බැර ෙරීමටත් ඉන් අනතුරුව ප්රධාාන
පනත් තුලනහි ප්රතිපාාන පරිදි පළාත් සභා විසින් එකී මුාරූ නැවත පළාත් පාලන ආයතනයට
ලබාදීමටත් සිදුවන තත්ත්වය් උද්යතවී ඇත.
ඉහතකී ප්රතිපාාන ලේතුලවන් ලමම ආාායම සෘජුවම පළාත් පාලන ආයතනවලට ලබාදීම සඳහා
නනතිෙමය බාධාාව් ඇතිවී ඇති අතර ඒ ලේතුලවන් පළාත් සභා අරමුාලරූ වන මුාරූ එලලස
පළාත් පාලන ආයතන ලවත ලබාදීම ස් බන්ධාලයන් ක්රමලේා විිමමත් කිරීම සඳහා පළාත් සභා
ප්රඥප්තීන් ස් මත ෙර ලයන ඇත. ලමකී ඇතැ්  ප්රඥප්තීන් තුල ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාව හා
පටහැනි ප්රතිපාාන ා අන්ත්ගයතවී ඇති බව ා්නට ලැලබන අතර ඇතැ්  පළාත් පාලන ආයතන
ල ෝානා ෙරන පරිදි එවැනි ප්රඥප්තීන්වල අන්ත්ගයත ොලාවලරෝධී ප්රතිපාාන ලේතුලවන් ලමම
මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ පළාත් පාලන ආයතන ලවත අහිමිවී යන තත්ත්වය් ා පැන
නැගී ඇත.
13 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ා සංල ෝධානය අධායයනය කිරීල්  දී එහි 9 වන උපලරූඛනලේ 1 වන
ලැයිස්තුව තුළ 4 වන ලේාය මඟින් පළාත් පාලන ආයතනවල සංයුතිය, ස්වරපය සහ වයූහය
නීතිලයන් නියම ෙළ යුතුය යන වයතිල්ගඛයට යටත්ව නීතිලයන් පිහිටුවන ලා පළාත් පාලන
ආයතනවල පරිපාලනය අධී්ෂණය කිරීල්  බලය පළාත් සභා ලවත පවරා ඇති බව ලපලන්. තවා
එහි 36(6) වන ලේාය සහ 36(8) වන ලේාය මඟින් පිළිලවරන් ඉඩ්  සහ ලමෝට්ග රා  වැනි ලද්පළ
පැවරීම ස් බන්ධාලයන් මුද්ාර යාස්තු සහ අිමෙරණය විසින් පනවනු ලබන ාඩ පළාත් සභා සතු
විෂයයන් වන බවට ප්රතිපාාන සලසා ඇත.
ලෙලස් ලවතත් පළාත් පාලන ආයතන සංස්ා ාපනය සහ ඒවාලේ බලතල ෝගය සහ ේගතවය
පිළිබා විිමවිධාාන අන්ත්ගයත වන මහා නයර සභා ආඥා පනත, නයර සභා ආඥා පනත සහ
ප්රාලද්ය ය සභා පනත යන අන පනත්හි සඳහන් ප්රතිලාාන පරිදි ඉඩ්  පැවරීම මත හිමිවන මුද්ාර
යාස්තු ලමන්ම ය්  ය්  අණ පනත් ඔස්ලස් යනු ලබන නීතිමය ක්රියාමා්ගය ලේතුලවන් උත්පාානය
වන උසාවි ාඩ මුාරූ පළාත් පාලන ආයතන සතු විය යුතුය.

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාලේ 9 වන උපලරූඛනලේ 4(3) ලේාය පරිදි “පවත්නා නීතිය යටලත් ප්රාලද්ය ය
සභා වලට පැවරී ඇති බලතල ප්රාලද්ය ය සභා වලට තිලබන්ලන්ය. පළාත් සභාවන් විසින් පළාත්
පාලන ආයතන ලවත අතිල්ගෙ බලතල පවරා දීම ෙළ හැ්ල්ය. එලහත් එකී සභාවල බලතල
අහිමි කිරීම පළාත් සභාව් විසින් ෙල ලනොහැ්ල්ය“. ලමකී ප්රතිපාාන සියු් ව වි්රහ ෙර
බැරෘල් දී සිය බල ප්රලද් ය තුළ මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ පිළිබඳව පළාත් පාලන
ආයතනය් ලවත හිමි වී ඇති බලතල පළාත් සභාව් විසින් අහිමි කිරීම ලෙලත් දුරට
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාව සම

එෙ

වන්ලන්ා යන යැටළුව පැන නගී.

පළාත් පාලන ආයතන වල පරිපාලනය අධී්ෂණය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාලවන් පළාත්
සභාවලට පැවරී ඇති වයකීම ලේතු ලෙොට ලයන පළාත් පාලන ආයතනවල මුද්ාර ආාාය්  වැඩි
කිරීම සඳහා අව ය ක්රියා මා්ගය යැනීල්  වයකිමා, උසාවි ාඩ මුාරූ නිසියාොරව පළාත් පාලන
ආයතන ලවත ලබාදීල්  වයකීමා පළාත් සභා ලවත පැවලරන බැවින් ලමම මුාරූ සෘජුවම පළාත්
පාලන ආයතනවල අරමුාලට බැරවීම ලේතුලෙොට ලයන ප්රඥප්තීන් මඟින් ඊට අාාල ක්රමලේා
විිමමත් කිරීම පිළිබඳව යැටළුව් පැන නගින්ලන් නැත. ලෙලස් ලවතත් එවන් ප්රඥප්තිය් මගින්ම
පළාත් පාලන ආයතනවල මුද්ාර ආාායම ලහෝ උසාවි ාඩ මුාරූ මඟින් හිමිවන ආාායම අහිමි
කිරීමට ලහෝ අඩු කිරීමට උත්සාහ ෙරන්ලන් න්  එය මුද්ාර ආාායම හා උසාවි ාඩ මුාරූ පිළිබඳව
පළාත් පාලන ආයතන සතු බලතල අහිමි කිරීමට ාරණ උත්සාහය් වනු ඇත. ලවනත් ලලසකින්
කිවලහොත් එය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාලේ 9 වන උප ලරූඛනලේ 4(3) ලේාය සම

ඝට්ටනය් ඇති

වන අවස්ා ාව් වනු ඇත.
ලමම තත්ත්වය අාටත් මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ පිළිබඳව පළාත් පාලන ආයතන
අත්විදින ප්රාලයෝගිෙ තත්ත්වය බවට

සා්ෂි සහිතව ෙරුණු ඉදිරිපත් කිරීල්  හැකියාව ඇත.

ලමලලස පළාත් පාලන ආයතන ලවත හිමි විය යුතු ආාාය්  පළාත් සභා හරහා පළාත් පාලන
ආයතන ලවත ලබාදිම උලාසා ක්රියාත්මෙ ෙළ යුතු සංකී්ගණ ක්රියාවරය ලේතුලෙොට ලයන අාාළ
ආාාය්  පළාත් පාලන ආයතන ලවත ලබාදීල් දී නිලධාාරීන් වැඩි පිරිසෙලේ ාායෙත්වය ඒ සඳහා
ලබා යැනීමට සිදුවන අතර අමතර පිරිවැය් හා ොලය්ා වැයකිරීමට සිදු වී ඇත. ලමවැනි
ෙරුණු පිළිබඳව දිගින් දියටම පළාත් පාලන ආයතන විසින් ෙරන ලා ෙරුණු ාැ්වී්  සැලකිරූලට
යැනීලමන් අනතුරුව පළාත් සභා පනතට ලයන එන සංල ෝධානය් තුළින් ලමම ක්රියාවරය සරල
කිරීල්  හැකියාව පවතින බව ලපනී ලයොස් ඇති බැවින් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
අමාතයාං ය විසින් ඒ සඳහා අව ය සංල ෝධාන ලයෝනනාවරය් සෙස් ෙර නීති ලෙටු් පත්
ස් පාාෙලේ සහ නීතිපතිලේ ාායෙත්වය සහිතව පනත් ලෙටු් පත්ෙරණ ෙටයුතු ල්  වන විට
අවසන් ෙර ඇත.

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාලේ 13 වන සංල ෝධානය පරිදි එකී පනත් ලෙටු් පත පා්ගරල් න්තුව ලවත
ඉදිරිපත් කිරීමට ලපර අතියරු නනාිමපතිතුමා විසින් පළාත් සභාවල අාහස් විමසීම සඳහා ලයොමු
ෙළ යුතු අතර ඒ අනුව එය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ා ාලේ 154උ වයවස්ා ාව පරිදි පළාත් සභාවල අාහස්
ලබායැනීම සඳහා ඉදිරිපත් ෙර ඇත.
ලමම පනත් ලෙටු් පත ස් බන්ධාලයන් විවිධා පා්ග වයන් විවිධා මත පළ ෙරන බව ාැනයන්නට.
ලැබී ඇති අතර ඇතැමුන්ලේ මතය වන්ලන් ලමතුළින් පළාත් සභාවල ආාායම ලෙල්ග ය් 
බලපැම් ඇති ෙළ හැකි බැවින් ඊට පළාත් සභාවල එෙ තාවය ලබා යැනීමට ලනොහැකිලේය
යන්නය. ල්  වන විටත් ාැනට විසුරුවා හැරීමෙට ල්වී ලනොමැති එෙම පළාත් සභාව වන ඌව
පළාත් සභාව ලමම පනත් ලෙටු් පතට විරුද්ධාව ලයෝනනාව් ස් මත ෙර ලයන ඇති බව
ාැනයන්නට ඇත.

තවත් පිරිස් ලමමඟින් ඉදිරිලේදී මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ පිළිබඳව නිවැරදි නියාමනය්
ලනොමැතිවීම ලේතුලෙොට ලයන පළාත් පාලන ආයතන විසින් උත්පාානය ෙළ හැකි ආාායම අඩු
කිරීමට ම

පෑදිය හැකි බව ලපන්වා ලායි. ලෙලස් ලවතත් ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ා ාලේ 9 වන

උපලරූඛනලේ 4 වන ලේාය මගින් ලමම රපිලේ ඉහත ා ලපන්නු්  ෙළ පිරිදි පළාත් පාලන
ආයතනවල පරිපාලනය අධී්ෂනය කිරීම සඳහා පළාත් සභා වලට පැවරී ඇති වයකීම ලේතු
ලෙොට ලයන මුද්ාර යාස්තු සහ උසාවි ාඩ මුාරූ එෙතු කිරීම ස් බන්ධාව පළාත් ආාාය් 
ලෙොමසාරිස්වරුන්ලේ ාායෙත්වය මත සැෙසී ඇති යාන්ත්රනය තව දුරටත් එලලසම ක්රියාත්මෙ
කිරීමට පළාත් සභාවලට සිදුවන බව නිරී්ෂනය ෙළ හැෙ. අාාල නියාමනය ස් බන්ධාලයන්
පළාත් සභාව සතු වයකීලමන් නිාහස් වීමට ලමම පනත් ලෙටු් පත ලේතුව් ලනොවනු ඇත.
පළාත් පාලන ආයතන විසින් දිගින් දියමට මැසිවිර න න ලමම ෙරුණ වරින් වර පා්ගරල් න්තුලේ
ා සාෙච්ඡාවට භානනය වී ඇති බැවින් පළාත් සභාවල එෙ තාවය ලනොලැබුනලහොත් එය නීතිය්
බවට පත්වීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවා ාලේ විිමවිධාාන ප්රොරව අව ය වන පා්ගරල් න්තුලේ
විලේෂ බහුතරය ලබා යැනීල්  අපහසුව් ඇති විය හැකි බවා නිරී්ෂණය ෙළ ලනොහැෙ. මන්ා
ලමය ලපොදුලේ පළාත් පාලන ආයතන වල ආාායම ලෙලරහි ඝෘජුවම බලපාන ෙරුණ් වන

බැවින්ා ලවනත් ලලසකින් යතලහොත් එය ප්රාලද්ය ය ආණ්ඩුෙරණය

්තිමත් කිරීම සඳහා වන

බාධාාවන් මැඩරෘම සඳහා ඉදිරිපත් ෙරනු ලබන පනත් ලෙටු් පත් ා වන බැවිනි.
ඉහත ෙරුණු සැලකිරූලට යැනීල්  දී එම පනත් ලෙටු් පත සඳහා පා්ගරල් න්තුලේ බහුතරලේ
එෙයතාවය ලැලබනු ඇති බව අනුමාන ෙළ හැකිය. අලන් අතට පළාත් සභාවන් විසින් ල් 
පිළිබඳව සිදුෙරන ලා සාෙච්නාවලදී දිගින් දියටම පවසා ඇත්ලත් පවතින නීතිමය බාධාාවන්
ලනොවන්නට ලමම ආාායම හැකි ඉ්මනින් පළාත් පාලන ආයතන ලවත ලබාදීල්  අව යතාවය
තමන් ලවත පවතින බවකි. එලස් න්  සිය පළාත තුල පළාත් පාලන ආයතනවල අභිවෘද්ිමය
උලාසා ලයන එනු ලබන ලමම පනත් ලෙටු් පතට විරුද්ධාවීල්  සාා ාරාත්මෙ අයිතිය් පළාත්
සභා ලවත පවතින බවා ලනොලපලන්. එබැවින් පළාත් සභා නන්ාය පවත්වා පළාත් සභාවන්
ස්ා ාපිත ෙළ වහාම පළාත් සභාලවත ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබිය හැකි ලමම පනත් ලෙටු් පත
පිළිබඳව ශුභවාදී බලාලපොලරොත්තුව් තබා යැනීල්  බාධාාව් ලනොපවතින බව ා කිව මනාය.

ගයනි වේමලලක
නීති නිලධාාරී
අභයන්තර හා ස්වලද්

ෙටයුතු සහ

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාං ය

