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ඉන්දියාවේ පළාත් ආණ්ඩුකරණය 

 ඉන්දියාවේ පළාත් පාලන පද්ධතිය පංචයාති රාජ් (Panchayathi raj)  

යනුවෙන් හඳුන්ෙනු ලැවේ. වෙෙ පළාත් පාලන පද්ධති සහ ක්රෙ පුරාණ 

ඉන්දියාවේ එනම් බ්රිතානානය ිසිනන් ඉන්දියාෙ පාලනය ිරීමෙ  වපර ින ෙ පැෙති 

රාජාණ්ඩු යුගයන්හි පැෙති ග්රාෙ පාලන ක්රෙ  සහ පද්ධති  ෙල ිසකාශනයක් වලස 

දැක්ිසය හැිරය. පුරාතානන ඉන්දියාවේ පැෙති වෙෙ ග්රාෙ පාලන ක්රෙ බ්රිතානානයයන් 

ිසිනන් හඳුන්ො දුන් දිස්ත්රික් පාලන ක්රෙයන් සෙ  හවහ ින ී  ියයද 1947 

ඉන්දියාෙ  නිදහස ලැබීෙත් සෙ  පැරණි පංචායත් ග්රාෙ පාලන ක්රෙය නැෙතාන 

ස්ථාපිතාන ිරීමවම් හෙශයතානාෙ පැන නැියනි.  

 මී  හදාළ කතිකාෙතාන වගොඩනැව න්වන් දිස්ත්රික් පාලන ක්රෙය ය වත් 

ග්රාමීය පාලන ක්රෙ හා පළාත් පාලන ෙුහයන් වනොී ෙත් ග්රාමීය ජනතානාෙ  රාජය 

පාලනය  (Community Governance) හවුල් ී ෙ  ඇති ඉඩ ප්රස්ථා වනොෙැතිී ෙත්  

දිස්ත්රික් ාදායම් නිලධා  (District Collector)  කාර්යය භාරය හුවදක් ාදායම් රැස් 

ිරීමෙත්, ඉඩම් ප පාලනයත්, හධිකරණ ක්රියාෙයතයත්    හදාළෙ වපොයතස් තලතානල 

ක්රියාවේ වයමතෙත් ෙැනි ෙයෙස්ථාපිතාන කාර්යයන් සහහා සීො ී ෙක් යන 

ප්රස්ුතතානයන් ෙතානි..   

 ග්රාෙ සංෙර්ධනය සහ ග්රාෙ ස්ෙයං පාලන (Village Self Governance)  

පිළිතහෙ ෙහත්ො ගාන්ධිුතො ිසිනන් ිසවේෂ හෙධානයක් වයොමු කර පැරණි 

පංචයාති ක්රෙය නැෙතාන ප්රති්ඨාාපනය ිරීමෙ සහහා පපවදස් වදනු ලැබීය. වෙෙ 

ක්රෙය ෙිනන් රාජයවේ  ක යුුත ගම් ේට ෙ  ිසෙධයගතාන ිරීමවම් හැිරයාෙන් 

සංෙර්ධන කාර්යවේ මත ජනතානා දායකත්ෙය ලතා ගැනීෙත් එෙ ායතානන පාලනය 

ජනතානාෙ  පැෙීමවම් හෙස්ථාෙන් ඇති කර ගතාන හැිර තෙ ෙහත්ො ගාන්ධිුතොවේ 

හදහස ිසය.  

 හද දෙවස් ඉන්දියාවේ ක්රියාත්ෙක ෙන පංචායත් ක්රෙ සහ ෙුහයන් වපර 

පැෙති සම්ප්රදාි.ක ක්රෙය  ෙඩා ෙැඩි දියුණු කළ තානත්ත්ෙයිර. ග්රාෙ රාජය ක්රෙය 

පළාත් පාලනවේ  මූයතක ෙුහය   වලස හැඳින්ී ෙ  පුඵෙන.   පංචායත් ෙුහය 

ෙර්තානොනය  ගැලවපන ප දි සකස් කර ගැනීෙ සහහා හෙශය නිර්වද්ශ ලතා 
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ගැනීෙ  1957 ෙර්ෂවේ   තලොන්  රාි. (Balawant Rai) වකොමිෂෙ පත් කරන ලමත.  

එෙ වකොමිෂවම් 1952 ක්රියාත්ෙක කළ ප්රජා සංෙර්ධන ෙැඩස හන් (Community 

Development Programme) සහ 1953 ක්රියාත්ෙක කළ ජාතික ෙයාප්තිති වස්ො 

(National Extension Service) සහ මී  වපර ක්රියාත්ෙක  ස සාම්ප්රදාි.ක පංචායති 

ක්රෙ පිළිතහ හධයනය කරන ලමත.  

 වෙෙ වකොමිෂෙ ිසිනන් 1958 ෙර්ෂවේ  නෙ නිර්වද්ශ ඉදි පත් කරමින් 

පංචායති රාජ් ායතානනයක ෙුහය ඉන්දියාවේ ස ෙ ප්රාන්තානයකෙ ක්රියාත්ෙක 

ිරීමෙ  පපවදස් වදන ලද හතානර වෙෙ ක්රෙය හභයන්තානර ිසෙධයගතාන කරන 

ෙැඩපිළිවෙළක් වලස හඳුන්ො වදන ලමත. වම් ෙිනන් ස්ථර ුතනිරන් යුත් (three tier) 

පංචායති රාජ් ෙුහයක් ඇති ිරීමෙ  වය ජනා කරන ලමත. එෙ ෙුහය ෙන්වන්  

01. ග්රාෙ පංචායත්   (Grama Panchayathi)  

02.  පංචායත් සමිති  (Block Panchayathi) 

03. දිස්ත්රික් පංචායත්    (Zila Panchayathi) 
 

 ග්රාෙ පංචායත්, ගම් ේට වම් පිහි ෙනු ලතන පළාත් පාලන ෙුහය ෙන 

හතානර පංචායත් සමිති වකෝටාාශයක් සහහාද දිස්ත්රික් පංචායත් ායතානන 

දිස්ත්රික්ක ේට වෙන්ද ෙුහ ගතාන කර ඇතාන.  

 ග්රාෙ පංචායත් ෙුහය  හෙතානරෙ නගර ප පාලනය සහහාද ිසවේෂ පළාත් 

පාලන ායතානන ෙුහයක් පෙති.   නාග ක ෙයාප්තිතිය සහ නාග කරණ ප්රොහය 

හනුෙ වෙෙ පළාත් පාලන ායතානන වදයාකාරවේ.  
 

01. නගර පායතතාන සභා (Nagar Palika, Municipal Council or Municipal 

Corporation) වහ  ෙහ නගර සභා වහ  නගර සංස්ථා ෙශවයන් හඳුන්ෙන 

ෙුහය ිසසල් නගර වහ  ප්රධාන නගර ප පාලනය සහහා ෙන ෙුහයිර.  

 

02. නගර පංචායත් (නගර සභා) (Town Panchayathi or Nagar Panchayathi)  

ෙහනගර   සභාෙ  ෙඩා ප පාලනවයන් හඩු නගර වහ  සුළු නගර සහහා 

නගර පංචායත් සභා ෙුහය ක්රියාත්ෙක වේ.  
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 1959 ෙර්ෂවේ  ින  වෙෙ පළාත් පාලන ෙුහය ඉන්දියාවේ ක්රියාත්ෙක ෙන 

හතානර හද ෙන ිස  ප්රාන්තාන රාජය ීපපයක හැර හවනුතත් ිනයුමෙ ප්රාන්තානෙල 

ක්රියාත්ෙකවේ. වෙෙ ෙුහය 1997 ෙසවර් හනුෙතාන  ස 73 ෙන ාණ්ඩුක්රෙ ෙයෙස්ථා 

සංවශ ධනය ෙිනන් නීති ගතාන කරනු ලැත ඇතාන. ඒ හනුෙ පංචායත් ක්රෙය 

ක්රියාත්ෙක ිරීමවම්මත ඒ ඒ පළාතාන  ාවේණික වලස වෙනස්කම් සහිතානෙ ක්රියාෙ  

නංෙනු ලැවේ.  

 

73 වන වයව්ථාා ංශවධ නන 

 

 1992 සම්ෙතාන කරනු ලැබූ වෙෙ සංවශ ධනය ෙිනන් ඉන්දියානු ාණ්ඩුක්රෙ 

ෙයෙස්ථාවේ 40 ෙන ෙයෙස්ථාෙ  පංචායත් ායතානන පිහිුවී ෙ පිළිතහෙත් ඒොවේ  

තලතානල පිළිතහෙ කරුණු ඇුතළත් කර ඇතාන. වම් ෙිනන් ප්රාන්තාන රාජයන් තානෙන්  

ගැළවපන ාකාරවේ  පංචායත් ෙුහයන් සහිතාන පංචායත් රාජය පනත් හනුෙතාන 

කර ගැනීෙ  හෙශය ිසධිිසධාන සලසා ඇතාන. එවස්ෙ 40 ෙන ෙයෙස්ථාෙ  ඇුතළත් 

කර ඇති 11 ෙන පප වල්ඛනය ෙිනන් ිසෂයයන් 29 පංචායත් ායතානන ෙල 

ිසෙධයගතාන කර ඇතාන. එෙ ිසෂයයන් පහතාන සහහන් ප දි වේ.  
 

01. කෘෂිකර්ෙ ෙයාප්තිති වස්ොද ඇුතළුෙ කෘෂිකර්ෙ ක යුුත (Agriculture)  

02.  ඉඩම් ඒකාතද්ධ ිරීමෙ (Consolidation)  

පාංශු සංරක්ෂණය (Soil Consolidation)  

ඉඩම් ෙැඩිදියුණු ිරීමෙ සහ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාෙ  නැම.ෙ.  

03. සුළු ො ොර්ග, ජල කළෙනාකරණ සහ ජලධාරා සංරක්ෂණය (Water  and 

Watershed Management)  

04. සත්ත්ෙ පාලන ක යුුත  (Animal  husbandry)  

05. ධීෙර ක යුුත (Fisheries)  

06. ප්රජා සහ කෘෂි ෙන ෙගා කමිුව (Community & Agroforestry)  

07. ුතඩා ප්රොණවේ  ොණිජ ක යුුත  

08.  ුතඩා ප්රොණවේ  කර්ොන්තාන (Small Industries)   

09. කර්ොන්තාන ගම්ොන සහ ගෘහස්තාන කර්ොන්තාන (Khadi Village and Cottage 

Industry)  

10. ග්රාමීය නිොස (Rural Housing)  
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11. පානීය ජලය (Drinking Water)  

12. දැෙ හා ඉන්ධන  

13. ොර්ග (පාලම්, වත ක්ුත සහ ජැටි ඇුතළත්ෙ)  

14. ග්රාමීය ිසදුයත සැපයුම් (Rural Electricity)  

15. දිළිඳුකෙ ුතරන් ිරීමවම් ෙැඩස හන් ( Poverty alleviation)  

16. සම්ප්රදාි.ක වනොෙන තලශක්ති  

17. ප්රාථමික සහ ද්ිසතික හධයාපනය 

18. තානාක්ෂණික  සහ ෙෘත්තිය හධයාපනය 

19. හිසධිෙත් හධයාපනය  

20. පුස්තානකාල වස්ො  

21.  සංස්කෘතික ක යුුත  

22.  වෙළහවපොළෙල් / සතිවපොළෙල්  

23.  ාවර ගයශාලා , ප්රාථමික වස්ඛය ෙධයස්ථාන, ඩිස්පැන්ස  ඇුතළුෙ, 

වස්ඛය හා සනීපාරක්ෂක ක යුුත  

24.  පවුල් සුභසාධනය 

25.  ළො හා කාන්තානා ක යුුත ප්රෙර්ධනය  

26.  ොනිනන හා ශාීම ක ාතාධ පුද්ගලි.න්වේ ක යුුත ඇුතළත් සොජ 

සුභසාධනය 

27.  පපවල්ඛන කරන ලද සොජ කණ්ඩායම්ෙල සුභසාධනය  

28.  ෙහජන පපවය ියතානා වස්ො  

29.  වපොදු වද්පල නඩත්ුතෙ සහ කළෙනාකරණය (Common Property 

Management)  

වක රල ප්රාන්ේවප පශයායත් පශයාය ර රාව වයුහය ය ංහය  රියාත් ක 

වන ආකාරය. 

  ො මුයතන් සහහන් කළ ප දි ඉන්දියාවේ ක්රියාත්ෙක ෙන පළාත් පාලන ෙුහ 

හා ක්රෙ ඒ ඒ ප්රාන්තාන රාජය තානෙ තානෙන්  ගැළවපන ාකාරවේ  යම් වෙනස්කම් 

ෙයතන් යුක්තාන වුෙද වපොදුවේ පංචායත් මූලධර්ෙ සහ සම්ෙතානයන්  ස ෙ 

ප්රාන්තානයක  එකවස් ාවද්ශ කරවගන ඇතාන. හධයනය පහසුෙ සහහා ඉන්දියාවේ 
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වක්රළ ප්රාන්තාන රාජයවේ  පංචායත් ෙුහය සහ පාලන ක්රෙ පිළිතෙහෙ හධයයනය 

ිරීමෙ ෙියන් වපොදුවේ ඉන්දියානු පංචායත්  ග්රාෙ රාජය ක්රෙය පිළිතහෙ හදහසක් 

ලතාගතාන හැිරය.   

 1994 වක්රළ ප්රාන්තාන රාජය ිසිනන් පංචායති රාජය පනතාන සහ ෙහ නගර සභා 

පනතාන සම්ෙතාන ිරීමෙ ෙියන් හද ක්රියාත්ෙක පංචායතිවේ  ෙුහය ස්ථාපනය කර ඇතාන.  

වම් ෙියන් ග්රාෙ ේට ෙ දක්ො ාර්ක ක සංෙර්ධනය සහ සොජ සංෙර්ධනය  හදාල 

තලය හා ෙගීපෙ පෙරා ඇතාන.  පහතාන සහහන් පළාත් පාලන ායතානන වක්රළ 

ප්රාන්තානය ුතළ ක්රියාත්ෙක වේ.   

1. ග්රාෙ පංචායත් (Grama Panchayathi)      - 941 

2. වකෝටාාශ පංචායත් (Block Panchayathi)    - 152 

3. දිස්ත්රික්ක පංචායත්   සීලා පංචායත් (Zila Panchayathi)  -   14  

4. නගර පංචායත් (Municipal Panchayathi)     -   87 

5. නගර සංස්ථා (Municipal Corporation)      -   06  

         එකුතෙ        -         1200 

 පංචායත් රාජය ායතානනවේ  සභාපති ප්රධාන ිසධායකයා වේ.  ඒ ඒ 

වදපාර්තානවම්න්ුතෙල ප්රධාන නිලධා න් පංචායත් සභාවේ පාලකයන්  ය ත් වේ.  ඒ 

ඒ ිසෂය සහහා ෙන වල්කම් කාර්යාලයක් වලස පංචායතිවේ  ායතානනය ක්රියාත්ෙක 

වේ.  පංචායතිවේ  ායතානනවේ  නිලධා න්වේ වස්ෙකි.න් වේ වෙන්ෙ පංචායත් 

ායතානනය  හනුයුක්තාන කර ඇති නිලධා න්වේ ිසනය ක යුුත භාර ෙන්වන්ද  

පංචායත් සභාෙ ි..   

ග්රාෙ පංචායත් සභාෙ (Grama Panchayathi)  

 ග්රාෙ පංචායත් සභාෙ ගම් ේට වම් පෙතින පළාත් පාලන ප පාලන 

ෙුහයිර.  ්න්දවයන් වත්ීම පත්ෙන නිවය තයතානයන් වගන් සෙන්ිසතාන වෙෙ සභාවේ 

සභාපති  ජනපදවයන් වතාන රා ගනු ලැවේ. (Sarapanch) හවුරුදු 05 ක කාලයක් සහහා 

වෙෙ සභාෙ තල පැෙැත්ෙනු ලැවේ. 

වකෝටාාශ පංචායත් සභා (Block Panchayathi) 

 වෙෙ ායතානනය පංචායත් සමිති වලස ද හඳුන්ෙනු ලැවේ.  වම්ො සංෙර්ධන 

වකෝටාාශ  (Development Block) වලස හඳුන්ෙනු ලැවේ. 
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 වෙෙ සමිති ග්රාෙ පංචායත් ායතානන සහ දිස්ත්රික් පංචායත් ායතානන 

සම්තන්ධතානා ායතානනයක්         (Link institution) ෙශවයන්ද ක යුුත කරි..  ස ෙ ග්රාෙ 

පංචායත් ායතානනයක් ිසිනන් එවක් ින  ුතන දක්ො නිවය තයතානයන් ගණනක් 

වකෝටාාශ පංචායත් සහහා වතාන රා පත් කර ගනු ලතන හතානර, ග්රාෙ පංචායත් 

සභාවේ සභාපති  නිල තලවයන්ෙ වකෝටාාශ පංචායත්හි සාොතයකයත්ෙය දරනු 

ලැවේ.  

 

දිස්ත්රික් පංචායත් ( Zila Panchayathi)  

 වකෝටාාශ පංචායත් ්න්දවයන් දිස්ත්රික් පංචායත් සභාෙ  සෘජුෙෙ 

නිවය තයතානි.න් 01 ින  03 දක්ො ප්රොණයක් පත්කර ගනු ලතන හතානර, වකෝටාාශ 

පංචායත් සභාෙල සභාපතිෙරු නිල තලවයන්ෙ දිස්ත්රික් පංචායත්හි නිවය ජනය 

කරනු ලති..  එවස්ෙ ෙයෙස්ථා සභාවේ සාොතයකි.න් ද පාර්යතවම්න්ුත ෙන්ත්රිෙරු ද 

වෙෙ සභාවේ නිල තලවයන්ෙ සාොතයකත්ෙය පසුලි.  (වෙෙ තානත්ත්ෙය ිසිසධ 

ප්රාන්තානෙල වෙනස් ාකාරවයන් ක්රියාත්ෙක වේ.)  

ගම් සභා (Grama Sahba)  

 පංචායත් ෙුහය ස්ථර ුතනිරන් සෙන්ිසතාන ෙන තෙ සහහන් කළද වෙෙ 

ෙුහය  හදාලෙ ගම් ේට වම් ක යුුත සම්තන්ධිකරණය, නිවය ජනය ිරීමෙ සහ 

ප්රජා දායකත්ෙය සහහා ෙන ග්රාෙ ඒකකයක් පෙතී.   වෙෙ ගම් සභා වෙ ඩ්ස් සභා 

(Ward Sabha) වහ  පායත සභා (Palli Sabha) යනුවෙන් ද හඳුන්ෙනු ලැවේ.  ගම් සභා  

ප්රවද්ශ ුතළ ිනයූමෙ ්න්දදායකි.න් වෙෙ සභාවේ සාොතයකි.න් වේ.   

 වෙෙ සභා ෙල  ෙයෙස්ථාපිතාන තලයන්  වහ  කාර්ය භාරයක් වනොපෙති. එවස් 

වුෙත් ප්රජා ාණ්ඩුකරණය සහහා ෙන ජන සහභාියත්ෙය ලතා ගැනීෙ ිනදුෙන්වන් 

වෙෙ ගම් සභා ෙියනි.  වෙෙ සභා ොස 2 – 3 ක  ෙරක් තානෙ රැස්ී ම් පෙත්ෙනු ලතන 

හතානර, සෙහර ග්රාෙ පංචායත් ිසිනන් ගම් සභාෙල රැස්ී ම් දිනය සහ නයාය පරය 

ප්රකාශය  පත්කර ඇතාන. 

 වෙෙ සභා ිසිනන් තානෙ ගම් සහහා ක්රියාකා  සැලැස්ෙක් සකස් කරනු ලැවේ.  

එෙ සභාෙ ොර්ෂිකෙ තානෙ ක යුුත පිළිතහ ොර්තානාෙන් ද ියණුම් ොර්තානාෙන්ද ඉදි පත් 

කළ යුුතවේ.  එවස්ෙ ග්රාෙ පංචායත් ිසිනන් ක්රියාත්ෙක කරන සංෙර්ධන වය ජනා 
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සකස් ිරීමෙත් ිසිසධ ෙැඩස හන් ෙල ප්රතිලාීනන් වත්ීමෙත් වෙෙ සභාෙල ෙගීපෙ 

වේ.  වෙෙ ගම් සභාෙක් එක් ්න්ද වකෝටාාශයක් සහහා ෙන තැිසන් ග්රාෙ පංචායත් 

නිවය තයතානි.න් වෙෙ සභාෙ නිවය ජනය කළ යුුතවේ. 

පශයායත් ංභාවල බලේල හය ා කාර්යභාරය 

ග්රා  පශයායත් 

ග්රාෙ පංචායත්ෙල ෙයෙස්ථාපිතාන කාර්යභාරය පහතාන සහහන් ප දිවේ.  

01. සනීපාරක්ෂාෙ, ජල හපොහන ක යුුත සහ ෙහජන දු්ඨකරතානා ෙැඩම.ෙ.  

02.  ෙසංගතාන වර ග නිොරණය සහ පාලනය  

03.  පානීය ජල සැපයුෙ සහ ජල ප්රභෙයන් සුර්ෂිතාන ිරීමෙ 

04.  ෙංොෙත් සහ ී දි  ඉදිිරීමම්, හළුත්ෙැඩියා සහ නඩත්ුතෙ  

05. හනෙසර ඉදිිරීමම්, හල්ලා ගැනීම් ඉෙත් ිරීමෙ 

06.  වපොදු ජල තාන ාක නඩත්ුතෙ සහ සංරක්ෂණය  

07.  වපොදු ක යුුත සහහා ප්රජා දායකත්ෙය ලතා ගැනීෙ 

08.  ග්රාෙ පංචායත් හරමුදල ප පාලනය 

09.  වද්පළ තානක්වස්රුෙ සහ තදු හය ිරීමෙ 

ප්රාන්ේ රාවය ිසිනන් පවරු  ලබන කාර්යයන්  

01. ප්රාථමික, සාොය,ය,තානාක්ෂණික , ෙෘත්තිය සහ ෙැඩිහිටි හධයාපනය 

02.  ග්රාමීය වර හල්, වස්ඛය ෙධයස්ථාන, ොතානෘ නිොස සහ ළො සුභසාධන 

ෙධයස්ථාන පෙත්ොවගන යාෙ  

03. වප  වස්ො පෙත්ොවගන යාෙ හා නඩත්ුතෙ 

04.  ො ොර්ග ක යුුත 

05.  ාහාර නි්ඨපාදන ෙැඩස හන් 

06.  හෙතානැන් පුද්ගලි.න් පුනරුත්ථාපනය ිරීමෙ.  

07. සත්ත්ෙ පාලනය 

08.  ෙගාවනොකළ ඉඩම් ෙගා ිරීමෙ සහ ඉඩම් ෙැඩි දියුණු ිරීමෙ හා පස 

සංරක්ෂණය ඇුතළු ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ ක යුුත  

09.  ප්රජා සහ සාොනය ෙන සංරක්ෂණ ක යුුත 
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10. සමූපකාර ක යුුත ( කෘෂි සමූපකාර) 

11.  ඉඩම් නිොස වය ජනා ක්රෙ ක්රියාෙ  නැංී ෙ 

12. ග්රාමීය ිසදුයත සැපයුම් ක යුුත  

13. කාන්තානා හා ළො සංෙර්ධන ක යුුත  

 මී  හෙතානරෙ පංචායත් ිසිනන් තානෙන්වේ තල ප්රවද්ශෙල පහතාන සහහන් 

ක යුුත ක්රියාෙ  නැංී ෙ සහහා හුතරු ෙයෙස්ථා සම්පාදනය කළ හැිරය.  

 

 

01. ෙහජන ී දි ාවල කකරණය, ී දි හලංකරණය හා නඩත්ුතෙ 

02. වෙළහ සැල්  ඉදිිරීමම් සහ ප පාලනය 

03.  ගෘහස්ථ කර්ොන්තාන ෙැඩිදියුණු ිරීමෙ 

04.  දඩාෙවත් යන ගෙි.න් සහ සුනඛි.න් පාලනය ිරීමෙ  

05.  ක්රීඩා, සංස්කෘතික ක යුුත  

06.  පසුගාමී සොජ කණ්ඩායම්ෙල සුභසාධන ක යුුත  

 

වකොට්ඨාධ පශයායත් වහය   පශයායත් ංමි රවල බලේල හය ා 

කාර්යභාරය (Block Panchayathi) 

වපොදුවේ පංචායත් සමිතිෙල කාර්යභාරය පහතාන සහහන් ප දි ෙර්ගීකරණය 

කළ හැක.  

01. ිසෙධයගතාන කාර්යභාරය ( Delegated Functional ) 

02.  ප්රජා සංෙර්ධන කාර්යභාරය (Community development functional ) 

03. හධීක්ෂණ කාර්යභාරය ( Supervisory functional ) 

 

ිස නයගතේ වහය   පැවරූ කාර්යභාරය 

 ප්රාන්තාන රාජය ිසිනන් නිර්ණය කරනු ලැබූ ප්රතිපත්ති සංෙර්ධන ක යුුත 

ක්රියාත්ෙක ිරීමෙ, සම්තන්ධීකරණය ිරීමෙ. 

 

 

 
 

ප්රවා ංශවර්නන කාර්ය භාරය 
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පහතාන සහහන් ිසෂය වගොනු ය වත් ප්රජා සංෙර්ධන සහ සුභසාධන කාර්යයන් 

සැලසුම් ිරීමෙ ක්රියාත්ෙක ිරීමෙ.  

- කෘෂි 

- ො ොර්ග 

- ගෘහස්තාන හා ුතඩා කර්ොන්තාන  

- සමූපකාර  

- හධයාපන 

 එවස්ෙ වෙෙ ිසෂයයන්  හදාලෙ සුිසවේෂි ගැ ළු සම්තන්ධෙ පර්වේ ෂණ 

හා හත්හදා තැම.ම් ිනදුිරීමෙ ද හැිරයාෙ වකෝටාාශ පංචායත් සභාෙ  පෙතී.  
 

 

අධීක්ෂණ කාර්යභාරය 

 වකෝටාාශ පංචායත් ායතානනෙල  පැෙවරන ිසවේෂ කාර්යයක් ෙන්වන් 

ග්රාෙ පංචායත් ක යුුත හධීක්ෂණය ිරීමෙක් වවුන්වේ ෙැඩස හන් සහ හයෙැය 

ිසග්රහ ිරීමෙ ප්රති ෙුහ ිරීමෙ ෙැනි ක යුුතය.  එවස්ෙ ග්රාෙ පංචායත් සහ 

දිස්ත්රික් පංචායත් හතානර සම්තන්ධීකරණ ක යුුත ඉුව කරනු ලති..  

 

දි්ථත්රික් ප පශයායත් බලේල හය ා කාර්යභාරය 

 ශිලා පංචායත් වහ  දිස්ත්රික් පංචායත් සභා පිහිුවො ඇත්වත් දිස්ත්රික් 

පදනමින්ය. වෙෙ සභාෙල සාොතයකයන් වලස පංචායත් සමිතිෙල 

සභාපතිෙරු නිලතලවයන්ෙ පත්වේ. මී  හෙතානරෙ ෙයෙස්ථා සභාවේ 

සොතයකි.න්ද ප්රවද්ශවේ  පාර්යතවම්න්ුත ෙන්්රීෙරුන්ද, කාන්තානා සහ පසුගාමී 

සොජ  වකො ස්ෙල නිවය තයතානි.න් වෙෙ සභාෙල සොතයකත්ෙය දරි.. තානෙද 

සමූපකාර තැංුත ෙැනි ායතානනෙල නිලධාීමන්ද පපවද්ශක ේට වම්  වෙෙ 

සභාෙල  සහභාගීවේ.  

 

වපොදුවේ ගත්කළ ශිලා පංචායත් සභාෙල කාර්යභාරය පහතාන සහහන් 

ප දිවේ.  
 

01. ංශවර්නන කාර්යයන්  

තානෙ තල ප්රවද්ශවේ  වකෝටාාශ පංචායත් සභා ිසිනන් ක්රියාත්ෙක කරන 

සංෙර්ධන ෙයාපෘති සහ හවනුතත් සංෙර්ධන ක යුුත තලාත්ෙක ිරීමෙ. 
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ඒෙවේෙ වෙෙ ෙයාපෘති ක්රියාත්ෙක ිරීමවම්මත පැන නැවගන ගැ ළු සහ 

දු්ඨකරතානා ිසසඳීෙ සහහා ප්රාන්තාන රාජය සෙ  සාක්ඡ්ා ිරීමෙ සහ සුදුසු 

ිසසඳුම් ලතාමතෙ.  
 

02.  ිනිසල් ඉදිකිරීම් කටයුතු  

ප්රධාන ොර්ග, පාලම්, වත ක්ුත, පදයාන, ජල සැපයුම් ෙයාපෘති ඉදිිරීමෙ සහ 

නඩත්ුතෙ 
 

03. සුභංානන කටයුතු 

වෙළහසැල්, ෙහජන පුස්තානකාල පෙත්ොවගන යාෙ, වස්ඛය ෙධයස්ථාන 

ස්ථාපනය ිරීමෙ සහ ෙහජන සුභසාධන ක යුුත ඉුව ිරීමෙ.  

 

04.  ංම්බන්ධීකරණ කටයුතු  

ිනලා පංචායත් ිනයුමෙ වකෝටාාශ සමිති සම්තන්ධීකරණය කරනු ලැවේ.  
 

05.  මූලය කටයුතු  

වකෝටාාශ සහ ග්රාෙ පංචායත්ෙල හයෙැය පීමක්ෂාෙ සහ හනුෙැතිය, මුදල් 

වෙන් ිරීමෙ සහ මූලය පාලනය. 

 

06. උපවේධාත් ක කාර්යභාරය 

වකෝටාාශ සහ ග්රාෙ පංචයාත් සහහා ිනයුමෙ ක යුුත පිළිතහෙ 

පපවද්ශාත්ෙක වස්ො පෙත්ොවගන යාෙ.  
 
 

 

පශයායත් ආයේනවල කමිටු වයුහය ය  

පංච ග්රාෙ සභා වකෝටාාශ පංචායත්හි ස්ථාෙර කමිුව 03 තැිනන්ද දිස්ත්රික් 

පංචායත්හි ස්ථාෙර කමිුව 05 තැිනන් ද ක්රියාත්ෙකවේ. පංචායත් ායතානනෙල 

ිනයුමෙ නිවය තයතානයන් ුතෙක් වහ  වෙෙ කමිුවෙක සාොතයකත්ෙය දරි.. වෙෙ 

කමිුවෙල  පැෙවරන කාර්යයන් සැලසුම් ිරීමෙ සහ ක්රියාත්ෙක ිරීමවම් 

ෙගීපෙ වෙෙ කමිුවෙල  පැෙවර්. සම්තන්ධීකරණය සහහා පංචායත් 

ායතානනෙල සභාපති / නිවය ජය සභාපති සහ කමිුව සභාපතිෙරුන්වගන් 

සැදුම්ලත් වෙවහයුම් කමිුවෙක් පෙතී. මී  හෙතානරෙ ිසවේෂඥි.න්වගන් 

සෙන්ිසතාන ක්රියාකා  කමිුව සහ පප කමිුව පෙත්ො ගැනීවම් හැිරයාෙ පෙතී.         
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පශයායත් ආයේන පිළිබඳ ප්රාන්ේ රාවය කාර්යභාරය  

පංචායත් රාජ් පනතාන සහ ෙහනගර සභා පනත් ෙිනන් ෙධයෙ රාජය වහ  

ප්රාන්තාන රාජයය  පංචායත් ායතානන වකවරහි පෙතින සෘජු පාලනය සීොකර 

තිවතනො. එවස් වුෙත් රාජය සහ ප්රාන්තාන රාජය ප්රතිපත්ති පිළිතහෙ පපවදස් 

සහ ෙ වපන්ී ම් ප්ති රාන්තාන රජය ිසිනන් ිනදු කරනු ලැවේ. එවස්ෙ පංචායත් 

ායතානන ිසිනන් පනෙනු ලතන හනපනත් ෙයෙස්ථානුූලල වනොෙන ිස  සහ ඒ 

සහහා හනුගෙනය කළ ක්රියාපටිපාටිය වනොගැලම ෙ ෙතාන හෙලං ක ිරීමවම් තලය 

ප්රාන්තාන රජය  පෙතී. පංචායත් ායතානන තානෙන්වේ ොර්ෂික හයෙැය සම්ෙතාන 

කර ගැනීෙ  වනොහැිර වුෙවහොත් වහ  තහුතානරයක් නිවය තයතානයන් 

හස්වුෙවහොත් එෙ  ායතානන ිසසුරුො හැීමවම් තලය ප්රාන්තාන රාජය  පෙතී.  

 

 

පශයායත් ආයේන පාලනය  ංහය  හය ැිනරවී  ංඳහය ා පව රන ්ථවාධීන 

ආයේන  

- ප්රාන්ේ  ැ රවරණ වකොමිං   
 

ඉන්දියානු ාණ්ඩුක්රෙ ෙයෙස්ථාවේ 243 K ෙයෙස්ථාෙ හනුෙ පංචායත් 

ායතානනෙල ෙැතිෙරණ පැෙැත්ී ෙ සහ    හනුසාංියක ක යුුත 

ප්රාන්තාන ෙැතිෙරණ වකොමිෂෙ ිසිනන් ිනදු කරනු ලැවේ. ඒ හනුෙ 

ෙැතිෙරණ වල්ඛන සකස් ිරීමෙ සහ පෙත්ොවගන යාෙ නිවය ජන 

වකෝටාාශ නිර්ණය ිරීමෙ ඇුතළු ක යුුත වෙෙ වකොමිෂෙ ිසිනන් ිනදු 

කරනු ලැවේ. ස ෙ ෙසර 5 ක  ෙරක් පංචායත් ායතානන සහහා 

ෙැතිෙරණ පෙත්ෙනු ලතන හතානර ග්රාෙ වකෝටාාශ සහ දිස්ත්රික් 

පංචායත් සහහා එකෙ ෙැතිෙරණයිරන් නිවය තයතානි.න් වතාන රා ගනු 

ලැවේ.  
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- ප්රාන්ේ රාවය ුදලල් වකොමිම  
 

පංචායත් ායතානන පිළිතහ මූලය පාලනය සහ මූලය පාලන පිළිතහ 

පපවදස් ලතා මතෙ වෙෙ වකොමිෂෙ ිසිනන් ිනදු කරනු ලැවේ.  

 

- පළාත් පාලනය පිළිබඳව ඔම්බු්ථ න්වේ කාර්යය භාරය  
 

පංචායත් ායතානන තානෙ කාර්යය ඉුව ිරීමවම්මත ිනදු කරනු ලතන 

හක්රමිකතානා ිසෙර්ශනය ිරීමෙ සහ    හදාළ නිවය ග ලතා මතෙ 

වම්බුස්ෙන්වේ කාර්යයවේ.  

 

පශයායත් ආයේනයන්හි කළ නාකරණ වයුහය ය 

 

 

 

 

 

                                දිස්ත්රික් පංචායත් ( Zila Panchayath)  

   

  වකෝටාාශ පංචායත්                                  ෙහනගර සංස්ථා               නගර සභා                        
නගර පංචායත් 

   (Block Panchayath)                    (Municipal Corporation)       (Municipal  Council)        (City 

Panchayath)  

            

                                               
 

       ග්රාෙ පංචායත්  

(Grama Panchayath)          

 

 

 

 

 

ෙධයෙ රජය 

ප්රාන්තාන රාජය  

නිවය වය වකොට්ඨාධ (Wards) 

Grama Sabha 
 

Gr 
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ග්රා  පශයායත්හි පපාපාලන කටයුතු  

 පංචායත්හි ප්රධානියා ෙන්වන් සභාපතිෙරයාය. එහි ප පාලන ක යුුත ිනදු 

කරනු ලතන්වන් ග්රාෙ පංචායත් වල්කම්ෙරයා ෙිනනි. වහු ප්රාන්තාන රාජය ිසිනන් 

පත් කරනු ලැවේ. ග්රාෙ පංචායත් වල්කම්ෙරයාවේ කාර්ය භාරය පහතාන සහහන් 

ප දි වේ.  

01. පංචායත් වල්කම්ෙරයා ිසිනන් සභා රැස්ී ම්, ස්ථාෙර කමිුව රැස්ී ම් ෙල 

වල්කම් වලස ක යුුත කරනු ලතන හතානර, වහු  එෙ හෙස්ථාෙලමත වය ජනා 

ඉදි පත් ිරීමෙ වහ  ්න්දය ප්රකාශ ිරීමෙ ිනදු කළ වනොහැක. එවස් වුෙත් 

වහුවේ හදහස් ෙර්තානා ගතාන කළ හැිරය.  

02. පංචායත් ායතානනය ිසිනන් ගනු ලතන තීරණ ක්රියාවේ වයදී ෙ.  
 

03. ිනයුමෙ වස්ෙකි.න්, නිලධා න්වේ ප පාලන සහ ිසනය ක යුුත ිනදු ිරීමෙ. 
 

04. නීතිවයන් පැෙීම ඇති තලතානල ක්රියාවේ වයදී ෙ. 
 

05. පංචායත් හරමුදල පාලනය සහ ිනයුමෙ වගී ම් ක යුුත 
 

06. ොර්ෂික  සැලසුම් සහ ෙැඩස හන් සහ ොර්ෂික  හයෙැය සකස් ිරීමෙ.  
 

07.  ොර්ෂික ියණුම් ප්රකාශ සකස් ිරීමෙ සහ ඉදි පත් ිරීමෙ.  

 
 
 

වකොට්ඨාධ පශයයාත් ංභාවේ පාලන කටයුතු  

 වකෝටාාශ පංචායත් වහ  පංචායත් සභාවේ ප්රධානියා ෙන්වන් ්න්දවයන් 

වතාන රා පත් කර ගනු ලතන සභාපතිෙරයාය. එහි ප්රධාන ිසධායක නිලධා යා 

ෙන්වන් වකෝටාාශ සංෙර්ධන නිලධා යා (Block Development Officer) වකෝටාාශ 

පංචායත් ෙල  පැෙීම ඇති කාර්යයන් ඉුව ිරීමෙ, නනතික ක යුුත සහ මූලය 

ක යුුත ඉුව ිරීමම් වෙෙ නිලධා යා ිසිනන් ිනදු කරනු ලැවේ. මී  හෙතානරෙ සභාෙ 

සහ    හදාල කමිුවෙල  වල්කම් කාර්යය ඉුව කරනු ලතන්වන්ද  වෙෙ නිලධා යා 

ිසිනනි.  

දි්ථත්රික් ප පශයායත් කමිටු පපාපාලනය  

දිස්ත්රික් පංචායත් සහහා ්න්දවයන් වත්ීම පත් ෙන සභාපතිෙරවයුත ින.. 

දිස්ත්රික් පංචයාත් සභාෙල ප පාලන ක යුුත වෙවහයෙනු ලතන්වන් ප්රධාන 

ිසධායක නිලධා යා ිසිනනි. (chief executive officer) ඉන්දියා ප පාලන වස්ෙය  
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හයත් නිලධා වයුත ෙන වහු රජය ිසිනන් පත් කරනු ලැවේ. වෙෙ නිලධා යා 

ිසිනන් පහතාන සහහන් කාර්ය භාරය ක්රියාෙ  නංෙනු ලැවේ.  

- ිසධායක නිලධා යා  පැෙීම ඇති ිනයුමෙ නනතික තලතානල ක්රියාෙ  

නැංවේ. 

- ිනයුමෙ නිලධා න් හා වස්ෙකි.න්වේ ප පාලන හා ිසනය ක යුුත 

ක්රියාෙ  නැංී ෙ.  

- දිස්ත්රික් පංචයාත් ිසිනන් ක්රියාෙ  නංෙන ිනයුම ෙයාපෘති ෙැඩ තලාත්ෙක 

ිරීමෙ 

- දිස්ත්රික් පංචයාත් හරමුදල් ප පාලනය 

-  ිනයුමෙ ොර්තානා තානතා ගැනීෙ. 

-  සභා රැස්ී ම් ස්ථාෙර කමිුව සහ වෙවහයුම් කමිුව වල්කම්ෙරයා වලස 

ක යුුත ිරීමෙ 

- හභයන්තානර ිසගණන ක යුුත  

 මී  හෙතානරෙ ප්රධාන ිසධායක නිලධා යා  සහය ී ෙ සහහා 

ගණකාධිකා ෙරවයක්ද, ප්රධාන සැලසුම් නිලධා වයුතද ප පාලනය සහහා 

නිවය ජය වල්කම්ෙරවයක්ද ින..  

ඉන්දියාවේ රියාත් ක වන පශයායත් ග්රා  ංහය  පළාත් පාලන ර  

ංහය  ඊට අලාල වයුහය යන් අනයයනය කිපාව න් අපට උගතේ හය ැකි පාමම් 

ව ොනවාල යන්න ංලකා බලුද.  
 

01.  දුරදක්නා  රාජය නායකත්ෙයක හෙශයතානාෙය නිින ෙ  වපන්ී ෙ සහ 

පපවද්ශනය.  

02.  යම් ෙැඩපිළිවෙළක් වහ  නෙ පාලන ෙුහයක් ඇති ිරීමෙ  වපර ඒ 

පිළිතහෙ ිසධිෙත්   හධයනයක් ිනදු ිරීමවම් හෙශයතානාෙය. 

03.  නෙ ෙුහයන්, ක්රෙවේද, ෙයාපෘති වහ  ෙැඩස හන් ක්රියාෙ  නැංී වම්මත ඒ  

පිළිතහෙ ප්රතිපත්තිෙය එක තානාෙය සහ වපොදුවේ පිළිගත් ප්රතිපත්තියක 

හෙශයතානාෙය.  

04.  නෙ ක්රෙවේදයක් වහ  ෙුහයක් ක්රියාත්ෙක ිරීමෙ  හෙශය ෙයෙස්ථාෙය 

සංවශ ධන හා ප්රතිසංස්කරණ. 
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05.  තලය ිසෙධයගතානකරණය නියමිතාන හරුතාන හඳුනා ගැනීෙ සහ පැහැදියතෙෙ 

සහ නිේචිතානෙෙ ිසෂයයන් හඳුනා ගැනීෙ. (ඉන්දිය ෙයෙස්ථාවේ  73 ෙන 

ෙයෙස්ථා සංවශ ධනය ෙියන් ප්රකාශිතාන 11 ෙන පපවල්ඛනය ිසෙධයගතාන 

ිසෂය කරුණු නිේචිතානෙෙ හඳුනා වගන ඇතාන.)  

 

06.  එක් එක් ෙුහයන් හා ායතානන හතානර කාර්යය සහ ෙගීපෙ නිින ප දි 

වතදා වෙන් ිරීමවම්    හෙශයතානාෙය හා    හදාළ සීොෙන් නිින ප දි 

නිර්ණය ිරීමවම් හෙශයතානාෙය  
 
 

07. පළාත් පාලන ිසෂය පථය ප්රශස්ථෙ  හඳුනා ගැනීෙ සහ එෙ කාර්යයන් ඒ ඒ 

පළාත් පාලන ායතානන හතානර නිින ප දි වතදා වෙන් ිරීමෙ සහ ෙධයෙ වහ  

ප්රාන්තාන රාජය ිසිනන් පළාත් පාලන ායතානන ෙල  වතදා වෙන්කළ 

කාර්යයන් වහ     හනුශාංියක කාර්යයන් ඉුව වනොිරීමෙ  ෙග තලා 

ගැනීෙ.  

08.  නීතිය ක්රියාවේ වයදී ෙ සහහා ඇති පප ෙ කැපී ෙ.  

09.  පර්වේ ෂණ සහ හත්හදා තැම.ම් පිළිතහෙ පෙතින පුළුල් ඉඩ කඩ 

ංටහය න :-  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන හොතානයාංශය ිසිනන් වකයා ජාතානයන්තානරය (Care 

International) ායතානනවේ  මූලය හනුග්රහය ය වත් සංිසධානය කළ  2016.03.22 ින  

2016.03.31 දක්ො ඉන්දියාවේ වක්රල ප්රාන්තානවේ  වක්රල පළාත් පාලන ායතානනය 

(KILA) ිසිනන් වෙවහය  ස  ඉන්දියාවේ පංචායත් පළාත් පාලන ක්රෙ සහ ෙුහයන් 

පිළිතහ හධයනවේ මත ො ලැබූ හත්දැීපම් සහ    හදාල එෙ ායතානන ිසිනන් ලතාදුන් 

වල්ඛන හා හන්තානර් ජාලවයන් ලතා ගත් වතානොරුතරු හධයයනය ිරීමවෙන් වෙෙ 

ස හන සකස් කර ඇති තෙ සලකන්න.  

          ගාමිණි රාජකරුණා 

     ඌෙ පළාවත් ප්රධාන වල්කම්. 

 


