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මුදල් ක ොමිෂන් සභොව -  ොර්යසොධන වොර්තොව 

(2017.07.01 සිට 2017.09.30 දක්වො) 

1. අවශ්යතො තක්කසේරුව - 2018 

ප්රාග්ධන හා පුනරාවර්තන අයවැය මත පළාත් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූලය අවශ්යතාවයන් 

සමාලලෝචනය කිරීම සඳහා අදාල පළාත් බලධාරීන් සමග රැසවීම් පවත්වන ලදී . එම රැසවීම්වලදී, 

මුදල් ලකාමිෂන් සභාව සහ එකිලනක පළාත විසින් තකලසවරු කරන ලද මූලය අවශ්යතාවයන් 

පිළිබඳව ලදපාර්ශ්වයම ලපාදු එකඟතාවයකට පැමිලෙන ලදී.  

 

ඒ අනුව, 2018 වර්ෂය සඳහා පළාත් අයවැය අවශ්යතාවය මුදල් අමාතයාාංශ්ලේ ජාතික අයවැය 

ලදපාර්තලම්න්ුව ලවත දැනුම් ලදන ලදී.  

 

2. 2018 වර්ෂය සඳහො නිර්කේශ් 

• 2018 වර්ෂලේ ප්රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා අරමුදල් ලබදා ලවන් කිරීම 

සම්බන්ධලයන් භාෂාත්රලයන් සකසවකරන ලද 2018 වර්ෂයට අදාල නිර්ලේශ්ය ජනාධිපති 

ලල්කම් කාර්යාලය ලවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

• මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ නිර්ලේශ් මත පදනම්ව මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පළාත් ලවත ලවන් 

කරනු ලබන මුළු අරමුදල් ප්රමාෙය තීරෙය කරනු ලබයි. 

 

3. පළොත් සංවර්ධන සැලසුම් සංකශ්ෝධනය කිරීම - 2017 

පළාත් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ීම් මත පදනම්ව, 2017 වර්ෂලේ සාංවර්ධන සැලසුම්වල පුළුල් 

ක්රියාකාරකම් පරාසය දකවා ඉදිරිපත් කරන ලද සාංලශ්ෝධන සඳහා ප්රතිපත්තිමය එකඟතාවය ලබාදී 

ඇත. 

 

4. මුදල් ක ොමිෂන් සභොකේ වොර්ි  වොර්තොව - 2016 

2016 වර්ෂය සඳහා වාර්ික වාර්තාව සකසවකර ඉාංග්රීසි, සිාංහල හා ලදමළ යන භාෂාත්රලයන්ම මුද්රෙය 

කර ඇති අතර එය අතිගරු ජනාධිපතිුමා සහ පාර්ිලම්න්ුව ලවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.  

 

5. පළොත් විගණන වොර්තො සඳහො වොර්තො ස සේ කිරීම 

විගෙකාධිපති ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් එවන ලද ඌව පළාලත් සහ වයඹ පළාලත් විගෙන වාර්තා 

අධයයනය කරන ලද අතර, ප්රධාන කරුණු ගරු ආණ්ුකාරවරුන්, ප්රධාන ලල්කම්වරුන් සහ 

විගෙකාධිපති ලවත ලයාමු කර ඇත. 
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6. නිලධොරීන්කේ ධොරිතො සංවර්ධනය 

 

පුහුණුවීම් 

• මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ අදාල නිලධාරීන් සඳහා පහත ලතෝරාගත් කලෂවත්රයන් යටලත් පුහුණු 

අවසවථා ලබා දී ඇත. 

 
✓ පුසවතකාල කළමනාකරෙය 

✓ ලසවවක පඩි ලැයිසවුව 

✓ ලාංසු පත්රිකා සැකසීම 

✓ ලගානු කළමනාකරෙය සහ කාර්යාල පරිපාලනය 

✓ Microsoft Excel- වැඩිදියුණු කරන ලද විශ්වලල්ෂෙ ලමවලම් 

✓ ඒකාබේධ භාණ්ඩාගාර කළමනාකරෙ ලතාරුරු පේධතිය (ITMIS) 

 

රොජ්ය කපෞේගලි  හවුල් ොරීත්වය (PPP) සඳහො පුහුණු රුවන් පුහුණු කිරීකම් වැඩමුළුව (ToT) 

රාජය මුදල් ලදපාර්තලම්න්ුව හා ජාතයන්තර සාංවර්ධනය සදහා වූ එකසත් ජනපද ආයතනය 

(USAID) විසින් 2017 අලගෝසවු මස 28 සිට 31 වන දින දකවා ලකාළඹ හිල්ටන් ලහෝටල් පරිශ්රලේදී 

ලමම වැඩමුළුව පවත්වන ලදී.  වැඩමුළුව සඳහා මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ සභාපති සහ නිලධාරීන් 

ලදලදලනක සහභාගී වන ලදී.  ලමම වැඩමුළුව රාජය ලපෞේගික හවුල්කාරීත්වලේ ශ්කයතාවය 

ලගාඩනැගීලම් ප්රයත්නලයහි තිරසාරභාවය සහතික කරීලම් වෑයමක විය. 

 

පළොත් සැලසුම් රණ යොන්රණකේ ධොරිතොවය සංවර්ධනය කිරීම සඳහො එක්සත් ජ්ොතීන්කේ සංවර්ධන 

වැඩසටහන (UNDP) සමග සහකයෝගිතොවය 

පළාත් සැලසුම්කරෙ යාන්ත්රෙලේ ධාරිතාවය සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා එකසත් ජාතීන්ලග් සාංවර්ධන 

වැඩසටහන (UNDP) සමග සහලයෝගිතාවය ඇතිකර ගැනීම උලදසා මූික සාකච්ඡාව පවත්වන ලදී. 

2018 වර්ෂයට අදාල සැලසුම් මාර්ලගෝපලේශ් සකසව කිරීම පිණිස විලශ්වෂඥ සහය ලබාදීම සදහා 

එකසත් ජාතීන්ලග් සාංවර්ධන වැඩසටහන විසින් අදාල විෂය කලෂවත්රය (TOR) ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 

අතර, එයට මුදල් ලකාමිෂන් සභාව විසින් එකඟතාවය පළකරන ලදී.  
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7. ජ්පොන ජ්ොතයන්තර සහකයෝගිතො සංවිධොනය (JICA) සමග සිදු රන ලද සො ච්ඡො 

• මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ නිලධාරීන්ලග් ධාරිතා සාංවර්ධනය සඳහා JICA සහය ලබාගැනීමට 

ඇති විභවතාවය හඳුනාගැනීම සඳහා එම ආයතනය සමග සාකච්ඡාවක පවත්වන ලදී.  ලමම 

සාකච්ඡාව සඳහා JICA හි කර්මාන්ත සාංවර්ධන හා  රාජය ප්රතිපත්ති ලදපාර්තලම්න්ුලේ 

ලජයෂවඨ උපලේශ්ක සකාලනෝ තායිචි මහතා සහ JICA හි ජාතික ක්රමසම්පාදන 

ලදපාර්තලම්න්ුලේ උපායමාර්ගික සැලසුම්කරෙ උපලේශ්ක ලහාන්ඩා සුරිචිලරෝ මහතා 

සහභාගිවන ලදී.  

 

8. ආරොධිත කේශ් යන් 

• ලලාවා විශ්වවවිදයාලලේ මහාචාර්ය සහ ආර්ික හා මිල සවථායිතාවය පිළිබඳ ශ්රී ලාංකා මහ 

බැාංකුලේ හිටපු සහකාර අධිපතිවරලයකු වන ආචාර්ය එච්.එන්.ලත්නුවර මහතා විසින් රාජය 

ආර්ික ප්රතිපත්ති සහ රාජය මූලය පිළිබඳව ලේශ්නයක පවත්වන ලදී. එම ලේශ්නලේ දී 

ප්රතිපත්ති අවශ්යතාවය, ප්රතිපත්ති නිර්මාෙය කිරීලම් සහ ක්රියාත්මක කිරීලම් පියවර, ප්රතිපත්ති 

පිළිගැනීම සහ රජලේ ආර්ික කටයුු වැනි ප්රධාන කලෂවත්ර ආවරෙය කරන ලදී. 

 

 

• USAID හි රාජය ලපෞේගික හවුල්කාරිත්ව සහ ප්රසම්පාදන උපලේශ්ක සරත් මුුගල මහතා 

විසින් රාජය ලපෞේගික හවුල්කාරිත්වලේ අවශ්යතාවය, ශ්රී ලාංකාලේ නූතන ලපෞේගික 

ආලයෝජනය, සාම්ප්රදායික මූලයලේ සහ රාජය ලපෞේගික හවුල්කාරිත්වලේ ප්රලේදවල 

ලවනසවකම් සහ රාජය ලපෞේගික හවුල්කාරිත්වලේ මූලධර්ම පිළිබඳව අවධානය 

ලයාමුකරමින් රාජය-ලපෞේගික හවුල්කාරිත්වය (PPP) පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක සිදු කරන 

ලදී. 
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9. අධයයන චොරි ො 

• ශ්රී ලාංකාලේ බලය විමධයගත කිරීමට අදාලව මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ කාර්යයන් සහ 

කාර්යභාරය අධයයනය කිරීම සඳහා ලන්පාල රජලේ නිලධාරීන් හය ලදලනකු සහ ශ්රී ලාංකා 

පරිපාලන ලසවවලේ ආධුනික නිලධාරීන් කණ්ඩායමක මුදල් ලකාමිෂන් සභාවට පැමිලෙන 

ලද අතර, එහිදී නිර්ලේශ් ඉදිරිපත් කිරීම, පළාත් සඳහා සැලසුම්කරෙ සහ අයවැයකරෙ 

ක්රියාවිය, පළාත් ලවත ලබාලදන ලද ප්රදාන,පළාත්වල ආදායම් මූලාශ්ර, පළාත් පාලන 

ආයතන මූලයකරෙය,  පළාත් කාර්යමණ්ඩලය යනාදිය සම්බන්ධලයන් ඔවුන් ලවත 

ඉදිරිපත් කිරීමක කරන ලදී. 

 

• ලදහිවල ගල්කිසවස මහ නගර සභාලේ කාර්යභාරය, ක්රියාකාරිත්වය සහ ගැටළු අධයයනය 

කිරීම සඳහා මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ නිලධාරීන් විසින් අධයයන චාරිකාවක නිරත වන 

ලදී. එම අධයයනලේදී සාංවිධාන වුහය, ආදායම් මූලාශ්ර, කාර්යමණ්ඩල කළමනාකරෙය, 

අයවැයකරෙ ක්රියාවිය, සාංවර්ධන වයාපෘති, පුසවතකාල කළමනාකරෙය, අපද්රවය 

කළමනාකරෙය, ලපර පාසල් අධයාපනය සහ සුභසාධන වැඩසටහන්, ඉුරුම් සහ 

ආලයෝජන යන ප්රධාන කලෂවත්රයන් ආවරෙය කරන ලදී.  
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10. මුදල් ක ොමිෂන් සභොව සඳහො නව කගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීකම්  ටයුතු 

මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ පරිපාලන ලගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීලම් කටයුු ලම් වන විටත් සිදුලවමින් පවතී. 

වයාපෘතිලේ උපලේශ්න ඒකකය (ලමාරටුව විශ්වවවිදයාලලේ වාසවු විදයා පීඨය) සහ 

ලකාන්ත්රාත්කරුලග් සහභාගිත්වලයන් වැඩ භූමිලේ දී තාකෂණික කමිටු රැසවීම් ුනක සහ මුදල් 

ලකාමිෂන් සභාලේ දී ප්රගති සමාලලෝචන රැසවීම් ුනක පවත්වා ඇත.  අනුමත ඇසවතලම්න්ුගත මුළු 

මුදල වන රු.මි. 300 න් සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින දකවා වියදම රු.මි 107 කි.  ලමම වැඩසටහලනහි 

සැලසුම් කළ කාල රාමුවට අනුව දින 115 ක පමෙ ප්රමාදයක නිරීකෂෙය ලේ. ලමම දිගු ප්රමාදය 

ලහවුලවන් සතිපතා ප්රගති සමාලලෝචන රැසවීම් සාංවිධානය කරන ලලසට ලකාමිෂන් සභාව විසින් 

වයාපෘතිලේ උපලේශ්න ඒකකලයන් ඉල්ීමක කර ඇත. 

 

11. මුදල් ක ොමිෂන් සභො දත්ත පේධතිය හො  ළමනො රණ කතොරතුරු පේධතිය 

 

මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ වැඩ කටයුු කරලගනයාලම් දී දත්ත පේධතිය හා කළමනාකරෙ ලතාරුරු 

පේධතිය ඉතා වැදගත්ලේ. දත්ත පේධතිය හා කළමනාකරෙ ලතාරුරු පේධතිය සම්බන්ධලයන් 

ආසියානු පදනම (TAF) මුදල් ලකාමිෂන් සභාව ලවත සහාය ීම සඳහා එකඟතාවය දකවා ඇත. ඒ 

අනුව ලතාරුරු හා සන්නිලේදන ලතාරුරු පේධතිය පුළුල් ලලස සකසව කර ගැනීම සඳහා ලතාරුරු 

හා සන්නිලේදන තාකෂෙ නි ලයෝජිතායතනය (ICTA) සමඟ සාකච්ඡා කර ඇත. 

 

12. මුදල් ක ොමිෂන් සභො පනත් ක ටුම්පත  

 

2016 ලනාවැම්බර් මස 09 වන දින මුදල් ලකාමිෂන් සභා පනත් ලකටුම්පත අතිගරු ජනාධිපතිුමන් 

ලවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. ජනාධිපති ලල්කම් කාර්යාලය විසින් ලමම පනත් ලකටුම්පත 
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සම්බන්ධලයන් නිරීකෂෙ ඉදිරිපත් කර තිලේ.  මුදල් ලකාමිෂන් සභා පනලත් ලකටුම්පත අවසන් 

කිරීම ප්රමාදී තිබීම නිසා ජනාධිපති අ තිලර්ක ලල්කම් (නීති) හමුී 2017 ජුි මස 18 වන දින 

සාකච්ඡා කරන ලදී.  ලකලසව වුවද, ජනාධිපති ලල්කම් කාර්යාලලේ අතිලර්ක ලල්කම් (නීති) විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රධාන කරුණු කිහිපයක සම්බන්ධලයන් ලකාමිෂන් සභාව එකඟ ලනාවු අතර, 

නැවත සලකා බැීම සඳහා 2017 සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින අපලග් අදහසව ඉදිරිපත් කර ප්රතිඵල 

අලප්කෂාලවන් පසුලේ. 

 

13. විගණන  මිටුව පිහිටුවීම හො ක්රියොත්ම  කිරීම 

කළමනාකරෙ හා විගෙන කමිටුව පිහිටුවන ලදී. ලදවන රැසවීම විගෙන අධිකාරී සහ 

කළමනාකරෙ විගෙන ලදපාර්තලම්න්ුලේ අධයකෂවරයකුලග් සහාභාගිත්වලයන් පවත්වන ලදී. 

අවශ්ය පසු විපරම් ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා රැසවීලම්දී ගනු ලැබූ තීරෙ මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ සියළු 

කාර්ය මණ්ඩලය ලවත දන්වන ලදී. 

 

14. ජ්ොති  ක්රමසම්පොදන කදපොර්තකම්න්තුව සමඟ එක්ව සැලසුම් කිරීම හො අධික්ෂණය සඳහො 

මොර්කගෝපකේශ් ස සේ කිරීම 

ජාතික හා උප ජාතික මට්ටමින් ඒකාබේධ සැලසුම්කරෙ යාන්ත්රෙයක හඳුන්වාදීලම් අරමුණින් 

ලකටුම්පත් කරන ලද සාංකල්ප පත්රිකාවක හා එක එක අාංශ් සඳහා සාංරචක හා උප සාංරචක ඔසවලසව 

සැලසුම්කරෙ ආකෘති පත්ර සකසව කර ජාතික ක්රමසම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුලේ ලජයෂවඨ නිලධාරීන් 

සමඟ සාකච්ඡා කර ඇත. එය තව දුරටත් සාංවර්ධනය කළ යු අතර, අදාල අලනකුත් ආයතන සමඟ 

සාකච්ඡා කළ යුුලේ. 

 

15. වයඹ පළොකත් දැනට ක්රියොත්ම  සංවර්ධන වැඩසටහන් හො ඉදිරි සංවර්ධන සැලසුම් පිළිබඳව 

සො ච්ඡො කිරීම හො ක්කෂේර අධයයන චොරි ො 2017 අකගෝසේතු මස 17 හො 18  

සාංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්රගති සමාලලෝචනය, කාර්ය මණ්ඩල භාවිතය හා ප්රතිපත්තිමය ගැටළු 

ජාතික මට්ටමින් සළකා බැීම සඳහා මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ සභාපති, ලල්කම් ඇුළු නිලධාරීන් 

සමඟ වයඹ පළාලත් ගරු ප්රධාන අමාතයුමන්, ගරු අමාතයවරුන්, වයඹ පළාලත් ප්රධාන ලල්කම්, 

පළාත් අමාතයාංශ් ලල්කම්වරුන්ලග් සහාභාගිත්වලයන් ලමම සාකච්ඡාව පවත්වන ලදී.  
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තවද, ගල්ගමුව මුික ලරෝහල, අඹන්ලපාල පිහිටි කෘිකර්මික හා සත්ව ලගාවිපලවල්, වාරියලපාල 

ලපර පාසල හා වාරියලපාල ප්රාලේශීය සභාව, වයඹ පළාත් පරිවාස හා ළමාරකෂක ලසවවා 

ලදපාර්තලම්න්ුව යටලත් ඇති කුියාපිටිය රජලේ රැදවුම් නිවාසය හා ලකාලබයිගලන් ජල ලයෝජනා 

ක්රමය යනාදීලේ දැනට ක්රියාත්මක වයාපෘති සමාලලෝචනය සඳහා කලෂවත්ර චාරිකාවක මුදල් ලකාමිෂන් 

සභාලේ නිලධාරීන්ලග් සහභාගිත්වලයන්  2017 අලගෝසවු මස 17 හා 18 යන දිනයන් හි සිදුකරන ලදී. 

එහිදී ඇතැම් වයාපෘතිවල පැවති ගැටළු නිරීකෂෙය සඳහා විලශ්වෂ අවධානයක ලයාමු කරන ලදී.  

 

ගල්ගමුව මුලි  කරෝහල 

 

 සල  ළමනො රණ මධයසේථොන – ගල්ගමුව හො වොරියකපොල 

16. පරිවොස හො ළමො රක්ෂ  අංශ්ය පිළිබඳ  රුණු සො ච්ඡො කිරීම 

පළාත් පරිවාස හා ළමාරකෂක ලදපාර්තලම්න්ු ලකාමසාරිසවවරුන්ලග් හා පළාත් පරිවාස හා 

ළමාරකෂක අමාතයාංශ් ලල්කම් වරුන්ලග් රැසවීම 2017 සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින මුදල් ලකාමිෂන් 

සභාලේදී පවත් වන ලදී.  

පළාත් මට්ටලම් පවතින ගැටළු හා අවශ්ය නිර්ලේශ් ඉදිරිපත් කිරීමට පළාත් නිලයෝජිතයන්හට 

අවසවථාවක  ලබාදීම ලමම රැසවීම පැවැත්ීලම් ප්රදාන අරමුෙ විය. 
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17. ජ්ොති  හො පළොත් මට්ටකම් මනො සම්බන්ී රණය තුළින් සංවර්ධන ක්රියොවලිය වැඩිදියුණු කිරීම 

පිළිබඳ වැඩමුළුව පසු විපරම් කිරීම 

2015 ජූනි මස 15 වැනි දින පවත්වන ලද ලමම වැඩමුළුලේ තීරෙ හා නිර්ලේශ් පසු විපරම් කිරීමට 

ලකාමිෂන් සභාව විසින් හඳුනාගත් ගැටළු සහ නිර්ලේශ් මත පදනම්වූ පිරිකසුම් ලැයිසවුවක සකසව 

කරන ලදී.  එම පිරිකසුම් ලැයිසවුව,  ක්රියාකාරකම් සැලසුම සමග ජනාධිපති ලල්කම් කාර්යාලය ලවත 

ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ජනාධිපති ලල්කම් විසින් එම වැඩමුළුලේ ප්රගතිය හා  නිර්ලේශ් සාකච්ඡා 

කිරීමට 2017 සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි දින රැසවීමක කැඳීය.  අදාල අමාතයාාංශ් සහ අලනකුත් අදාළ 

ආයතන ලජයෂවඨ නිලධාරීන් ලමම රැසවීමට සහභාගි වූහ.  ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් කරන ලද 

ඉල්ීමකට අනුව මුදල් ලකාමිෂන් සභාව විසින් ලම් සම්බන්ධලයන් ප්රගතිය සමාලලෝචනය කරන ලදී. 

 

18. මුදල් ක ොමිෂන් සභොකේ  ොර්යසොධන වොර්තොව 

2017 වර්ෂලේ ලදවන කාර්ුලේ මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ කාර්යසාධන වාර්තාව පාර්ිලම්න්ුවට 

ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

19. විකශ්ේෂ අධයයනයන් 

මුදල් ලකාමිෂන් සභාලේ  කටයුු සදහා සහාය දැකීමට විලශ්වෂ අධයයන ගෙනාවක සිදු කරන ලදී. 

ඒවා අතරට ඇුළත් වන්ලන්: 

• මහ නගර සභා කිහිපයක අධයයනය 

• ප්රාග්ධන අරමුදල් උපලයෝජනය 

• මහ නගර සභාවල මුලය අසමුිතතාවය පිළිබඳ අධයයනය 

• ුිත ප්රාලේශීය සාංවර්ධනය අර්ථ දැකීම  

 

20. ක ොමිෂන් සභො රැසේවීම් / විධොය  නිලධොරීන්කේ රැසේවීම් /  ොර්ය මණ්ඩල රැසේවීම් 

• ක ොමිෂන් සභො රැසේවීම් - 2017 ජුි 07, 2017 අලගෝසවු  03 (විලශ්වෂ රැසවීම්), 2017 අලගෝසවු 

19 හා 2017 සැප්තැම්බර් 30. 

• තීරෙ ගැනීම හා පසු විපරම් කටයුු පහසුකිරීම පිණිස උප කමිටුවක පිහිටුවන ලදී. සෑම 

ලකාමිෂන් සභා රැසවීමක පැවැත්ීමට ලපර ලමම උප කමිටුව රැසවලවනු ලබයි. 

 

• විධොය  නිලධොරීන්කේ රැසේවීම් - සතිපතා විධායක නිලධාරීන්ලග් රැසවීම් පවත්වනු ලබයි. 

 

•  ොර්යමණ්ඩල රැසේවීම් - 2017 ජුි 13, ජුි 21, ජුි 26 හා සැප්තැම්බර් 07 යන දිනවල 

කාර්යමණ්ඩල රැසවීම් පවත්වා ඇත.  


