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මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කොර්යසොධනය 

2017 අකේල් 01 සිට 2017 ජුනි 30 දක්වො 

01. පළොත් වොර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහො එකඟතොවය ලබොදීම 

නැගෙනහිර පළාත හැර අගනකුත් පළාත්වල පළාත් සංවර්ධන සැලසුම් සඳහා ප්රතිපත්තිමය 

එකඟතාවය පළමු කාර්ුගේදීම ලබාදී ඇත.  නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2017 මාර්ු 28 

වන දින ලැබුණු අතර, එය 2017 අගේල් 07 දින පළාත ුළ සාකච්ඡා කරන ලදී.  සාකච්ඡාගේදී එකඟ 

වූ පරිදි සංග ෝධනවලට යටත්ව එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රතිපත්තිමය එකඟතාවය ලබාගෙන ලදී.  

 

 

02. 2018 වසර සඳහො පුනරොවර්තන හො ප්රොග්ධන අවශ්යතො ලබොගැනීම 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාවට සෑම පළාතකින්ම 2018 වසර සඳහා පුනරාවර්තන අව යතා ලැබී තිගේ.  

සබරෙමුව, ඌව, වයඹ, මධයම හා උුරු පළාත්වල ප්රාග්ධන අව යතා ගමම කාර්ුගේදී ලැබී ඇත.  

අොල පළාත් සභා නිලධාරීන්ගග් සහභාගිත්වගයන් පළාත් අව යතා පිළිබඳ සමාගලෝචන රැස්ීම් 

ුන්වන කාර්ුගේදී පැවැත්ීමට නියමිතය. 

03. සැලසුම් කිරීම හො අධීක්ෂණය සඳහො මොර්කගෝපකේශ් ජොතික සැලසුම් කදපොර්තකම්න්ුව සමග 

ඒකොබේධව සකස් කිරීම 

ජාතික හා උප ජාතික මට්ටම් සඳහා ඒකාබද්ධ සැලසුම්කරණ යාන්රණයක් හඳුන්වාදීගම් අරමුණින් 

එක් එක් අං  සඳහා සංකල්ප පත්රිකා හා සැලසුම් ආකෘති පර සහ එක් එක් අං ය සඳහා සංරචක සහ 

උප සංරචක සකස් කර ජාතික සැලසුම් ගෙපාර්තගම්න්ුගේ ගජයෂ්ඨ නිලධාරීන් සමෙ සාකච්ඡා කර 

ඇත.  ඒවා තවදුරටත් සහගයෝගීව වර්ධනය කරෙැනීම සඳහා අගනකුත් අොල ආයතන සමෙ සාකච්ඡා 

කළ යුුය. 
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04. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ වොර්ික වොර්තොව - 2016 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ වාර්ික වාර්තාව - 2016 පාර්ිගම්න්ුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති 

ගල්කම් කාර්යාලයට භාෂා ුගනන්ම ඉදිරිපත් කළ යුුය.  වාර්තාගේ ඉංග්රීසි අනුවාෙගේ ගකටුම්පත 

සම්ූර්ණ කර ඇති අතර, එම වාර්තාව සිංහලට හා ගෙමළට පරිවර්තනය කර ඇත.  

05. පළොත් විගණනය පිළිබඳ වොර්තො සැකසීම 

විෙණකාධිපති ගෙපාර්තගම්න්ුව විසින් සිදුකරන ලෙ මධයම, ෙකුණු සහ සබරෙමුව පළාත්වලට අයත් 

විෙණන වාර්තා අධයයනය කරන ලෙ අතර, ඒවාගයහි විග ්ිත කරුණු ප්රධාන ගල්කම්වරුන්, 

ආණ්ඩුකාරවරුන් සහ විෙණකාධිපති ගවත ගයාමු කර ඇත. 

06. මුදල් කකොමිෂන් සභොව සඳහො නව කගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ගල් ඉදිකිරීම් කටයුු ෙැන් ක්රියාත්මක ගවමින් පවතී.  

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගවහිදී ගම් සම්බන්ධගයන් ප්රෙති සමාගලෝචන රැස්ීම් ුනක් සහ වැඩබිගම් 

රැස්ීම් ුනක් වයාපෘති උපගද් ක අං ය (ගමාරටුව වි ්වවිෙයාලගේ වාස්ු විෙයා පීඨය) සහ 

ගකාන්රාත්කරු සමෙ පවත්වන ලදී.  ජුනි 30 වන දිනට වියෙම අනුමත මුළු මුෙල වන රුපියල් 

මිියන 300 න් රුපියල් මිියන 88 කි.  වයාපෘතිගයහි වැඩ සැලැසම්ට අනුව දින 60 ක ප්රමාෙයකින් 

යුුව ක්රියාත්මක වන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත.  

07. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ දත්ත පේධතිය සහ කළමනොකරණ කතොරුරු පේධතිය 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ භාවිතය සඳහා අභයන්තර කළමනාකරණ ගතාරුරු පද්ධතියක් සකස් කිරීම 

සම්බන්ධගයන් ආසියා පෙනම සමෙ සාකච්ඡා මාලාවක් මුෙල් ගකාමිෂන් සභාව විසින් පවත්වන ලදී.  

ගකාමිෂන් සභාගේ මෙගපන්ීම අනුව වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ගෙපාර්තගම්න්ුව සහ 

ගතාරුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණ නිගයෝජිතායතනය සමෙ රැස්ීම් කිහිපයක් පැවැත්විණ.  එගස්ම, 

වයාපෘති කළමනාකරණ සහ අධීක්ෂණ ගොපාර්තගම්න්ුව විසින් මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ සහ පළාත් 

සභාවල කළමනාකරණ ගතාරුරු පද්ධතියක අව යතාවය සපුරාලීම සඳහා ෙැනට පවතින 

කළමනාකරණ ගතාරුරු පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.   

08. මුදල් කකොමිෂන් සභො පනත් කකටුම්පත 

ගමම පනත සකස් කර අතිෙරු ජනාධිපතිුමාට ඉදිරිපත් කරන ලදී.  ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය 

විසින් ගකටුම්පත සම්බන්ධගයන් යම් යම් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර තිගේ.  මුෙල් ගකාමිෂන් සභාව 

විසින් එම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධගයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලගේ නීති 

අං ගයන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. 

09. 33 වන ප්රධොන අමොතය සමුළුව 

අතිෙරු ජනාධිපතිුමාගග් නියමගයන් 33 වැනි ප්රධාන අමාතයාවරුන්ගග් සම්ගම්ලනය 2017 මැයි 06 

වන දින හබරණ සිනමන් ගලාජ්හහි දී පැවැත්විණි.  ගකාමිෂන් සභාගේ සභාපති හා ගල්කම් ඊට සහභාගි 

විය. 

ප්රාගද්ශීය මට්ටගම් ෙැටළු සාකච්ඡා කිරීම සහ නිර්ගද්  ලබාදීම සඳහා පළාත් නිගයෝජිතයින්ට 

අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්මන්රණගේ ප්රධාන අරමුණ විය. 
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10. නිලධොරීන්කග් ධොරිතො සංවර්ධනය  

පුහුණු කිරීම 

ගකාමිෂන් සභාගේ නිලධාරීන් හතර ගෙගනකු කැරබියන් සහ ෙකුණු පැසිපික් රටවල් සඳහා රාජය 

මූලය කළමනාකරණය සහ ගස්ෙ මාවගත් රටවල්වල ජනතාවගග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීම 

සම්බන්ධගයන් වන ගකටිකාලීන (සති 2-3) පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගි විය.  වැඩසටහන චීනගේ 

පැවැත්විණ.  

• නි ාන්ත සුජීව මහතා, සහකාර අධයක්ෂ 

• එරන්දි ගුණගස්කර මහත්මිය, සහකාර අධයක්ෂ 

• සරත් චන්රකුමාර මහතා, වැඩසටහන් නිලධාරි 

•  දිනූෂා ගහ්රත් මහත්මිය, වැඩසටහන් නිලධාරි 

 

ආරොධිත කේශ්න 

ජපාන ජාතයන්තර සහගයෝගිතා සංවිධානගේ (JICA) උපගද් ක ෂුනිචිගරෝ ගහාන්ඩා මහතා විසින් 

ජපාන ප්රාගද්ශීය පාලන ක්රමය, මූලයකරණය පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කරමින් ගද් නයක් ඉදිරිපත් 

කරන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කොර්ය මණ්ඩල ප්රවර්ධනය  

රාජය ගස්වා ගකාමිෂන් සභාව විසින් 2016 ගෙසැම්බර් 27 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 

එම්.එල්.ඒ.චන්රොස මහතා මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ ගෙපාර්තගම්න්ු ගස්වගේ උසස් කරන ලදී.  ඒ 

අනුව, ඔහු ගෙපාර්තගම්න්ු අධයක්ෂ තනුර සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.   

12. මුදල් කකොමිෂන් සභොකේ කොර්යසොධන වොර්තො 

2017 පළමුවන කාර්ුගේ කාර්යසාධන වාර්තාව පාර්ිගම්න්ුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. 
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13. පළමු කර්ණිකේ ගණකොධිකොරිවරකයකු බඳවො ගැනීම 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාවට සුදුසු පළමු ගර්ණිගේ නිලධාරිගයකු පත්කිරීමට 2016 වසගර්දී ගකාමිෂන් 

සභාව විසින් තීරණය කරන ලදී.  එම උත්සාහගේ ප්රතිඵලයක් ව ගයන් සුදුසු නිලධාරිගයකු 

හඳුනාෙන්නා ලෙ අතර, ඔහු මුෙල් ගකාමිෂන් සභාවට මාරු කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් රාජය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ අමාතයාං ය ගවත ගයාමුකර ඇත.   

14. පර්කේෂණ අංශ්ය 

පර්ගේෂණ ඒකකය ස්ථාපිත කර ඇත.  ගකගස්ගවතත්, එහි කටයුු ආරම්භ කිරීමට අව ය මානව 

සම්පත් වැඩිදියුණු කළ යුුව ඇත.  

15. විගණන කමිටු පිහිටුවීම සහ ක්රියොත්මක කිරීම 

කළමනාකරණ සහ විෙණන කමිටුව පිහිටුවන ලදී.  විෙණන අධිකාරිවරයා සහ කළමනාකරණ 

විෙණන ගෙපාර්තගම්න්ුගේ අධයක්ෂ සමෙ ප්රථම රැස්ීම පැවැත්විණ.  රැස්ීගම් තීරණයන් මුෙල් 

ගකාමිෂන් සභාගේ සියලු කාර්ය මණ්ඩඩලය ගවත ඉදිරි කටුයුු සඳහා ෙැනුවත් කරන ලදී.  

16. මනො සම්බන්ධීකරණය ුළින් ජොතික හො පළොත් මට්ටකම් සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ 

වැඩමුළුව 

2015 ජුනි මස 15 වැනි දින පවත්වන ලෙ ගමම වැඩමුළුගේ තීරණ හා නිර්ගද්  පසු විපරම් කිරීමට 

ගකාමිෂන් සභාව විසින් හඳුනාෙත් ෙැටළු හා නිර්ගද්  මත පෙනම් වූ පිරික්සුම් ලැයිස්ුවක් සකස ්

කරන ලදී.  එම පිරික්සුම් ලැයිස්ුව ක්රියාකාරකම් සැලසුම සමෙ ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය ගවත 

ඉදිරිපත් කරන ලදී.  එහි ප්රතිඵලයක් ව ගයන්, වැඩමුළුගේදී ඉදිරිපත් කරන ලෙ නිර්ගද් යන්හි ප්රෙතිය 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගල්කම්වරයා 2017 ගපබරවාරි 22 දින රැස්ීමක් කැඳවා තිබුණි. 

අොල අමාතයාං  හා ආයතනවල ගජයෂ්ඨ නිලධාරීන් ගමම රැස්ීමට සහභාගි විය.  

ජනාධිපති  කාර්යාලය විසින් කරන ලෙ ඉල්ලීම අනුව මුෙල් ගකාමිෂන් සභාව විසින් ගම් 

සම්බන්ධගයන් ප්රෙතිය සමාගලෝචනය කරනු ලබයි.  

17. විකශ්්ෂ අධයයන 

මුෙල් ගකාමිෂන් සභාගේ ක්රියාකාරකම් සඳහා විග ්ෂ අධයයනයන් ෙණනාවක් සිදු කරන ලදී.  එයට 

ඇුළත් වන්ගන්: 

• පුද්ෙල පඩිනඩි සම්බන්ධ වියෙම සහ පළාත විසින් බඳවාෙත් කාර්ය මණ්ඩඩල 

• පළාත් සංවර්ධනය සඳහා 2016-2017 අතර කාලගේ මූලය ගවනස 

• ගසෞඛ්ය අං ගේ වියෙම් පිළිබඳ අධයයනය  

 

18. කකොමිෂන් සභො රැස්වීම් 

පහත සඳහන් ගකාමිෂන් සභා රැස්ීම් පැවැත්විණ.  

• 2017 අගේල් 04 

• 2017 මැයි 17 

• 2017 මැයි 20 (විග ්ෂ රැස්ී ම) 

• 2017 ජුනි 03 

 


