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මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කොර්යසොධනය 

(2018 අකේල් මස 01 දින සිට 2018 ජූනි 30 දක්වො) 

 

1. පළොත් වොර්ික සංවර්ධන සැලසුම් සංක ෝධනය - 2018 

පළාත් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් මත පදනම්ව, 2018 වාර්ෂික සංවර්ෂධන සැලසුම්වල පුළුල්ල 

ක්රියාකාරකම් පරාසය දක්වා  වන සංශ ෝධන සඳහා මූලික එකඟතාවය ලබාශදන ලදී. 

 

2. පළොත් කවතින්  2019 වර්ෂය සඳහො පුනරොවර්තන හො ප්රොග්ධන අව යතො ලැබීම  

2019 වර්ෂෂය සඳහා වන ප්රාග්ධන හා පුනරාවර්ෂතන අව යතා සියලුම පළාත්වලින් මුදල්ල ශකාමිෂන් 

සභාව ශවත ලැබී ඇත. පළාත් අව යතා පිළිබඳ සමාශලෝචන රැසවීම් අදාල පළාත් බලධාරීන්ශග් 

සහභාගිත්වශයන් තුන්වන කාර්ෂතුශේ දී පැවැත්ීමට නියමිත ශේ. 

 

3. උපොයමොර්ික සැලැස්ම සමොකලෝචනය කිරීම / ක්රියොත්මක කිරීම 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ උපායමාර්ෂගික සැලැසවම සමාශලෝචනය කර යාවත්කාීන කරමින් පවතී. 

 

4. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ වොර්ික වොර්තොව - 2017 

2017 වර්ෂෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්ෂතාව ඉංග්රීසි බසින් සකසව කර ඇති අතර, එය සිංහල සහ ශදමළ 

භාෂාවලට පරිවර්ෂතන කටයුතු සිදුශකශරමින් පවතී. එය ජනාධිපති ශල්ලකම් කාර්ෂයාලය ශවත ශකටි 

කාලයක් තුළ ඉදිරිපත් කරනු ලැශේ. 

 

5. පළොත් විගණන වොර්තො සමොකලෝචනය කිරීම 

විගණකාධිපති ශදපාර්ෂතශම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද උතුරු පළාත් විගණන වාර්ෂතාව 

සමාශලෝචනය කරන ලද අතර, අපශග් නිරීක්ෂණ විගණකාධිපති ශවත ද පිටපත් සහිතව ගරු 

පළාත් ආණ්ඩුකාර සහ ප්රධාන ශල්ලකම් ශවත ශයාමු කර ඇත. 

 

6. මුදල් කකොමිෂන් සභොව සඳහො නව කොර්යොල කගොඩනැිල්ලක් ඉදිකිරීම 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ කාර්ෂයාල සංකීර්ෂණශේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුශවමින් පවතී. මුදල්ල 

ශකාමිෂන් සභාශේ දී ප්රගති සමාශලෝචන රැසවීම් 

තුනක් පවත්වන ලද අතර, ඊට අමතරව වයාපෘති 

උපශේ න ඒකකය (වාසවතු විදයා පීඨය - ශමාරටුව 

වි වව විදයාලය) සහ ශකාන්රාත්කරුශග් 

සහභාගිත්වශයන් තාක්ෂණික කමිටු රැසවීම් 

තුනක් පවත්වන ලදී. 2018 වර්ෂෂය සඳහා ශවන් 

කර ඇති රු.මි 180 ක මුදලින් ශදවන කාර්ෂතුව 

අවසාන වන විට ශකාන්රාත්කරුට රු.මි. 139.26 

ක් ශගවා ඇත. වයාපෘතිශයහි වැඩසටහන අනුව දින 95 ක ප්රමාදයක් ඇති බව නිරීක්ෂණය ශේ. 

2018 අශගෝසවතු මස 31 දින වන විට වයාපෘතිශේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිත ශේ. 
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7. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ දත්ත පද්ධතිය සහ කළමනොකරණ කතොරතුරු පද්ධතිය 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ භාවිතය සඳහා දත්ත පේධතියක් / කළමනාකරණ ශතාරතුරු පේධතියක් 

සකසව කිරීම සම්බන්ධශයන් මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව සහ ආසියානු පදනම (TAF) අතර 

අවශබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. ඒ අනුව, ශකාළඹ වි වවවිදයාලයීය පරිගණක 

අධයයනායතනය (UCSC) සහ ආසියානු පදනම සමග රැසවීම් වාර ගණනාවක් පවත්වා ඇති 

අතර, ශකාළඹ වි වවවිදයාලයීය පරිගණක අධයයනායතනය (UCSC) සමග ශමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කළශහාත් කාලය සහ පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක පවතින බවට මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව 

විසින් නිරීක්ෂණය කිරීම නිසා වයාපෘතිය සඳහා විකල්ලප මෘදුකාංග සංවර්ෂධකශයකු ශතෝරා 

ගැනීමට ආසියානු පදනම දැනුවත් කරන ලදී. 

 

8. මුදල් කකොමිෂන් සභො පනත් කකටුම්පත 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභා පනත් ශකටුම්පත 2016 වර්ෂෂශේ දී සකසව කර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශවත 

ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව, ශමම කාර්ෂය නීති ශකටුම්පත් සම්පාදකවරයා ශවත පැවරීමට අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් 2018 ජනවාරි මස 02 දින කැබිනට් පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ජූනි මස 

26 වන දින නීති ශකටුම්පත් සම්පාදකවරයා විසින් මූලික පනත් ශකටුම්පත මුදල්ල ශකාමිෂන් 

සභාශේ නිරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව විසින් පනත් ශකටුම්පත 

අධයයනය කිරීශමන් අනතුරුව නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

9. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ සොමොජිකයින් හො පළොත් ප්රධොන කල්කම්වරුන් සමග සොකච්ඡොව 

2018 අශේල්ල මස 10 වන දින පළාත් නවශයහි ප්රධාන 

ශල්ලකම්වරුන් සමග විශ වෂ සාකච්ඡාවක් මුදල්ල 

ශකාමිෂන් සභාශේදී පවත්වන ලදී. ශමම සාකච්ඡාශේ 

ප්රධාන අරමුණ වූශේ සංවර්ෂධන හා පරිපාලන ගැටළුවල 

දී පළාත් සභා විසින් මුහුණ දුන් ප්රතිපත්තිමය ගැටළු 

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමයි. ශමම සාකච්ඡාශේ දී 

ඔවුන්ශග් වාර්ෂික සංවර්ෂධන ක්රියාදාමශේ ගැටළු 

ගණනාවක් අවධාරණය කරන ලදී. 

 

 

10. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ ප්රතිපත්ති නිර්කද්  පිළිබඳ සොකච්ඡොව - 2018 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ ඉල්ලීම පරිදි ජනාධිපති ශල්ලකම් විසින් මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ 2018 

වර්ෂෂශේ නිර්ෂශේ  පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් 2018 මැයි මස 23 වන දින ජනාධිපති ශල්ලකම් 

කාර්ෂයාලශේ දී පවත්වන ලදී. ශමම රැසවීම සඳහා මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ සාමාජිකයින් සහ 

නිලධාරීන්, ප්රධාන ශල්ලකම්වරුන් සහ අශනකුත් අදාල ශර්ෂඛීය අමාතයාං වල ශල්ලකම්වරුන් 

සහභාගීවන ලදී. මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ නිර්ෂශේ  සාකච්ඡා කිරීශමන් පසු, ප්රධාන ශල්ලකම්වරුන් 

විසින් මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව ශවත ඉදිරිපත් කරන ලද ගැටළු පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන ලදී. 
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11. පළොත් ආදොයම් කකොමසොරිස්වරුන් සහ පළොත් ප්රවොහන අං කේ නිලධොරීන් සමග රැස්ීම් 

2018 අශේල්ල මස 02 වන දින පළාත් ප්රවාහන අං ශේ නිලධාරීන් සමග සහ පළාත් ආදායම් 

ශකාමසාරිසවවරුන් සමග රැසවීම් ශදකක් මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ දී පැවැත්විණි. ශමම රැසවීම්  

ශදශකහි අරමුණ වූශේ එම නිශයෝජිතවරුන්ට පළාත් ප්රවාහන හා ආදායම් අං ශේ පවතින ගැටළු 

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට අවසවථාව සලසා දීමයි.  

 

 

12. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කමකහයුම් කොර්ය සංග්රහය  

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ ශමශහයුම් කාර්ෂය සංග්රහය සකසව ශවමින් පවතී.  මූලය කළමනාකරණය 

සඳහා පේධති හා ක්රියාපටිපාටි, අව යතා තක්ශසවරු ක්රියාපටිපාටි සහ මුදල්ල ශකාමිෂන් සභා 

කාර්ෂයාලශේ ශපාදු පරිපාලන ක්රියාපටිපාටි ශලස ප්රධාන අං  තුනකින් ශමම කාර්ෂයය සංග්රහය 

සමන්විත ශේ.  ශමයට අමතරව මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ කාර්ෂයයන් සරල කිරීම සඳහා ශවනම 

අභයන්තර ප්රතිපත්ති කාර්ෂය සංග්රහයක් සකසව ශවමින් පවතී.  

 

13. කළුතර දිස්ික් ක්කෂ්ත්ර චොරිකොව කකේකවල ඇළ මොර්ගය සහ කෘිකොර්මික වයොපෘති 

(යහපත් කෘිකොර්මික පුරුදු  (GAP)  2018.05.10) 

 මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ හා බසවනාහිර 

පළාත් නිලධාරීන් කශණ්ඩශවල ඇළ මාර්ෂගය 

ප්රතිසංසවකරණය කිරීම සහ විවිධ 

කෘිකාර්ෂමික වයාපෘතිවල (යහපත් 

කෘිකාර්ෂමික පුරුදු (GAP)) ප්රගති 

සමාශලෝචනය සඳහා කළුතර දිසවත්රික්කශේ 

ක්ශෂවර චාරිකාවක නිරත විය.  ශමම 

චාරිකාශේ දී විවිධ ගැටළු හඳුනාගත හැකි 

විය.  ශමම ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 

අදාල වගකිව යුතු පාර්ෂ ව සමග විශ වෂ 

රැසවීමක් 2018.06.25 වන දින පැවැත්විණි. ශමම රැසවවිම සඳහා බසවනාහිර පළාත් නිශයෝජය 

ප්රධාන ශල්ලකම් (සැලසුම්), බසවනාහිර පළාත් කෘිකර්ෂම අමාතයාං ශේ ශල්ලකම්, කෘිකර්ෂම හා 

වාරිමාර්ෂග ශදපාර්ෂතශම්න්තුශේ පළාත් අධයක්ෂවරු සහ බසවනාහිර පළාශත් අශනකුත් වගකිව යුතු 

නිලධාරීන් සහ අපනයන සංවර්ෂධන මණ්ඩඩලශේ නිශයෝජිතශයකු සහභාගි විය.  
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කකේකවල අමුණ ප්රතිසංසක්රණය කිරීම 

 

 

යහපත් කෘිකොර්මික පුරුදු යටකත් කෘිකොර්මික වයොපෘතින් 

 

 

14.  කොර්ය මේඩලකේ ධොරිතො සංවර්ධනය 

පුහුණුව  

ශ්රී ලංකා සංවර්ෂධන පරිපාලන ආයතනශේ පරිගණක රියදුරුබලපරය සහ  PAYE සහ රැඳවුම් බදු 

පිළිබඳව ශේශීය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා නිලධාරීන් ශදශදශනකු සහභාගි විය.  

 

ආරොධිත කද් න 

“රියදුරන් සඳහා ආචාරධර්ෂම හා ගුණාංග සහ මාර්ෂග ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් ීම” පිළිබඳ 

ශේ නයක් ශමාටර්ෂ රථ ප්රවාහන ශදපාර්ෂතශම්න්තුශවහි ශමෝටර්ෂ රථ පරීක්ෂක, ස .ශක්.එදිරිමුණි මහතා 

විසින් පවත්වන ලදී.  
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කොර්ය මේඩල අධයයනයන් 

කොර්තුව ඇතුළත මුදල් කකොමිෂන් සභොව මින් වික ්ෂ අධයයනයන් කිහිපයක් ක්රියොත්මක කරන ලදී.  

නම       මොතෘකොව 

• එරන්දි ගු ණශසවකර මහත්මිය   - නීල හරිත ආර්ෂිකය  

සහකාර අධයක්ෂ 

 

• තිසර කසුන් පුෂවපසිරි මහතා    -  ආදායම් පුශරෝකතනය 

ශතාරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි 

 

• පී.ඉන්රාශේවි මහත්මිය   - පළාත් පුනරාවර්ෂතන අව යතා  

සහකාර පර්ෂශේෂණ නිලධාරි    ඇගයීම  

 

• පී.ඩී.ස.නිශරෝි මහත්මිය   -  ග්රාමීය සංවර්ෂධනය 

සංවර්ෂධන නිලධාරි  

 

15. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කොර්යසොධන වොර්තොව  

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ 2017 ජනවාරි 01 වන දින සිට 2017 ශදසැම්බර්ෂ 31 දක්වා වූ කාලයට අදාල 

කාර්ෂයසාධන වාර්ෂතාව 2018 මැයි 22 වන දින පාර්ෂලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.  එශමන්ම, 2018 

වර්ෂෂශයහි පළමු කාර්ෂතුශවහි කාර්ෂයසාධන වාර්ෂතාව වයවසවථාදායක සභාව ශවත 2018 අශේල්ල මස 27 

වන දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

16. කොර්යමේඩලකේ නව බඳවොගැනීම් සහ ස්ථොන මොරු 

නව පත්ීම් ලද රාජය කළමනාකරණ සහකාරවරුන් හතර ශදශනකු ශසවවයට පැමිණි අතර, එක් 

රියදුශරකු සවථාන මාරුීමක් ලබා ශවනත් ආයතනයකට ශගාසව ඇත. 

 

17. අභයන්තර විගණන කමිටුව  

කළමනාකරණ ශදපාර්ෂතුශම්න්තුශේ අධයක්ෂකශග් සහ විගණකාධිපති ශදපාර්ෂතශම්න්තුශේ විගණන 

අධිකාරිවරයාශග් සහභාගිත්වශයන් අභයන්තර විගණන කමිටුශේ ශදවන කාර්ෂතුශේ රැසවීම 2018 ජුනි 

12 වන දින පැවැත්විණි.  ශමම රැසවීශම් දී ගනු ලැබූ තීරණයන්, අව ය ඉදිරි ක්රියාමාර්ෂග ගැනීම සඳහා 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ කාර්ෂය මණ්ඩඩලය ශවත දන්වන ලදී.  අභයන්තර විගණනය, නීතිමය රාමුවට 

අමතරව කාර්ෂයසාධන රාමුවට ද අනුකූල විය යුතු බව මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කරන 

ලදී.  

 

18. ජොතික හො පළොත් මට්ටකම් මනො සම්බන්ීකරණය තුළින් සංවර්ධන ක්රියොවලිය වැඩිදියුණු 

කිරීකම් වැඩමුළුව පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම  

2015 වර්ෂෂශේ සිට ජනාධිපති ශල්ලකම් කාර්ෂයාලය සමග සහශයෝගිත්වශයන් ඉහත විෂය 

සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා මාලාවක් පවත්වා ඇත.  මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව විසින් අදාල ශර්ෂඛීය ආයතන 

විසින් ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ෂගවල ප්රගතිය සමාශලෝචනය කර ඇත. පසුව ශම් පිළිබඳව අදාල ආයතන 
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ශවත ලිපියක් යවා ඇති අතර, 2018 ශදවන කාර්ෂතුශේ දී ප්රගති වාර්ෂතා ලබාගැනීම සහ අධයයනය 

කිරීමද සිදු කරන ලදී.  

 

19. වවදය නිලධොරීන් මුදල් කකොමිෂන් සභොව කවත පැමිණීම  

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ කාර්ෂයභාරය හා කාර්ෂයයන් 

අධයයනය කිරීම සඳහා වවදය පරිපාලනය ක්ශෂවරශේ 

වවදයවරුන් මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාව ශවත පැමිශණන ලදී.  

නිර්ෂශේ  ක්රියාපටිපාටිය, පළාත් සඳහා සැලසුම්කරණය හා 

අයවැය පටිපාටිය, පළාත් සඳහා ප්රතිපාදන සැපයීම, පළාත්ව 

ල ආදායම් මූලාශ්ර, පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 

මූලයකරණය, පළාත් කාර්ෂයමණ්ඩඩලය යනාදිය 

සම්බන්ධශයන් එම නිලධාරීන් ශවත කරන ලද ඉදිරිපත් 

කිරීශම් ඇතුළත් විය. 

 

20. රැස්ීම්, සම්මන්ත්රණ හො වැඩමුළු සඳහො සහභොගීත්වය / පැමිණීම 

මුදල්ල ශකාමිෂන් සභාශේ සභාපතිතුමා, ශල්ලකම්තුමා සහ ඇතැම් ශජයෂවඨ නිලධාරීන් පහත සඳහන් 

රැසවීම් හා වැඩමුළුවලට සහභාගී වූහ. 

• ශ්රී ලංකාශේ නගරවල තත්ත්වය 

• ශේශීය සංවර්ෂධන සහශයෝගී වයාපෘති 

• ප්රාථමික ශසෞඛ්ය ආරක්ෂණ අං ය 

• තිරසාර සංවර්ෂධන අරමුණු  

• පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ශසවවක සංඛ්යා අනුමැතිය 

• අන්තර්ෂ පළාත් සම්බන්ීකරණ කමිටු රැසවීම 

• ප්රවාහන සබඳතා කළමනාකරණ වයාපෘති 

• මූලය නියාමන පනත් ශකටුම්පත  

• ශබෝ ශනාවන ශරෝග සඳහා පළමු වාර්ෂික සාර්ෂක් (SAARC) සමුළුව  

• ශ්රී ලංකාශේ සමාජ වයවසාය අං ශේ තත්ත්වය 

 

21. කකොමිෂන් සභොකේ රැස්ීම්  

• කාර්ෂතු ව තුළ දී මුදල්ල ශකාමිෂන් සභා රැසවීම් පහත පරිදි පැවැත්විණි.  

➢ 2018 අශේල්ල 25 

➢ 2018 මැයි 12 

➢ 2018 ජුනි 09 

• සෑම ශකාමිෂන් සභා රැසවීමකටම ශපර ශකාමිෂන් සභාශේ උප කමිටුව රැසවවන ලදී. 

• විධායක නිලධාරීන්ශග් රැසවීම් - විධායක නිලධාරීන්ශග් රැසවීම් සතිපතා අඛ්ණ්ඩඩව 

පවත්වන ලදී. 

• කාර්ෂය මණ්ඩඩල රැසවීම් - 2018.04.05, 2018.05.31 සහ 2018.06.29 දිනවල රැසවීම් 

තුනක් පවත්වන ලදී. 


