මුදල් කකොමිෂන් සභාකේ කාර්යසාධනය
(2018.01.01 දින සිට 2018.03.31 දින දක්වා)
මුදල් ක ොමිෂන් සභාව විසින් 2018 වර්ෂකේ ජනවාරි මස 01 වන දින සිට මාර්තු 31 දින දක්වා සිදු
ලද ප්රධාාන ්රියාකා ාර  ම කමම වාර්වාව මන්න් රවර යාක ක කර්

01. පළාත් සභාවන් කවත ඉදිරි වර්ෂකේ ප්රාග්ධනධන
මාර්ක ෝපකේශ් නිකුත් කිරීම

රන

ා පුනරාවර්තන අවශ්යතාවයන් ිළිබඳ

සෑම වර්ෂයාක දීම මුදල් ක ොමිෂන් සභාව විසින් පළාත්වල ප්රාග්ධනධාන ා නරනරාවර්වන ්රියාකා ාර  මවල
අවශ්යවා වක්කසුවව ස මනන්ධාකයාකන් පළාත් කවව මාර්කප පකශශ් ිකුතත් රු  ලනි. ක ම සහ ා ර ති
පත්රයාකක් ස ස ර ඇව
2019 වර්ෂයාක සහ ා අවශ්යවා වක්කසුවව ිළිබනහ මාර්කප පකශශ් පළාත් කවව යාකවන ලද අවර, 2019
වර්ෂයාක සහ ා නරනරාවර්වන ා ප්රාග්ධනධාන වියාකද මවල අවශ්යවා වක්කසුවව ස මනන්ධා පළාත් සභාවන්ි
ඉල්ලී ම 2018 මැි. මස 31 වන දින වන විට මුදල් ක ොමිෂන් සභාව කවව ලැකනු  ඇවැි. අකේක්ෂා
ක කර්
02. පළාත් කවතින් 2018 වර්ෂකේ පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලසුම් ලැබීම
සියාකළුම පළාත් වලින් 2018 වර්ෂකේ පළාත් වාර්ෂි සංවර්ධාන සැලසු ම මුදල් ක ොමිෂන් සභාව කවව
ලැබී ඇව කමම වර්ෂකේ දී මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ සභාපි ස කල්  ම අදාල අකනුතත් ිකලධාාරීන්
සමප සංවර්ධාන සැලසු ම විමර්ශ්නයාක ා දැනට ්රියාකාත්ම කවමින් පවින වයාපති ිකරීක්ෂ යාක රීරීම
සහ ා ප ව සහ න් දිනයාකන්වල දී පළාත්වල සංචාරයාක රන ලදී එම රැසවී ම සහ ා ප්රධාාන කල්  මවුවන්
ස පළාත් අමාවයාංශ්, කදපාර්වක මන්තු ා රයාකවනවල ප්රධාාීනන් ඇතුළත්ව අකනුතත් වපරීව යුතු
ිකලධාාරීන් ස භාගීවන ලදී


නසනාිර පළාව

-

2018 කපනරවාරි 26



නැකපනිර පළාව

-

2018 මාර්තු 02



වයාකඹ පළාව

-

2018 මාර්තු 05



දුතු  පළාව

-

2018 මාර්තු 09



මධායම පළාව

-

2018 මාර්තු 14



සනරපමුව පළාව

-

2018 මාර්තු 15



ඌව පළාව

-

2018 මාර්තු 19



උතුුව පළාව

-

2018 මාර්තු 26



උතුුව මැද පළාව

-

2018 මාර්තු 27
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පළාත්වල ක්කෂේත්ර නිරීක්ෂයයන්ට අදාල කතෝරා ත් ඡායාරූප
නැක නහිර පළාත

උතුරු පළාත

අ ය එකතු කිරීකම් ස ආදර්ශ්ය ඒකකය
ස්ථාපනය කිරීම

තලලමන්නාරම - කරෝ ල

මධයම පළාත

වයඹ පළාත

ජීව වායු ඒකකය

ක ෝටල් පාසල

ඇවැ ම වයාපති ා ස මනන්ධා පැටළු ිකරීක්ෂ යාක රීරීම සහ ා විකශ්ෂ අවධාානයාක කයාකොමු

03. පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලසුම් ස

ර ඇව

ා එකඟතාවය ලඳාදීම

එ ඟවූ පරිදි ඇවැ ම සංකශ් ධානවලට යාකටත්ව සංවර්ධාන සැලසු ම ්රියාකාත්ම රීරීම සහ ා මුදල් ක ොමිෂන්
සභාව විසින් සියාකලුම පළාත් වාර්ෂි සංවර්ධාන සැලසු ම සහ ා එ ඟවාවයාක ලනාදී ඇව

2

04. මුදල් කකොමිෂන් සභාකේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2016 / 2017
2016 වර්ෂකේ වාර්ෂි වාර්වාව අිපුව ජනාධිපිතුමා ස
2017 වර්ෂකේ වාර්ෂි වාර්වාව ස ස ක කරමින් පවතී

පාර්ලික මන්තුව කවව ඉදිරිපත්

ර ඇව

2018 කපනරවාරි මස 15 වන දින ජනාධිපි කල්  ම ාර්යාකාලකේදී මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ 2016
වර්ෂකේ වාර්ෂි වාර්වාව අිපුව ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිකසන ම වා කවව භාරකදන ලදී මුදල්
ක ොමිෂන් සභාකේ සභාපි උදිව එච් පලි ක් ාර ම වා විසින් අිපුව ජනාධිපිතුමා කවව ක ොමිෂන්
සභාකේ වාර්වාව ප්රදානයාක රන ලදී කමම අවසාාවට ම නැංුතකේ අධිපි රචාර්යාක ඉන්්රජිතත්
ුතමාරසවාමි ම වා, ම ා භාණ්ඩාපාරකේ කල්  ම රචාර්යාක රර් එච් එස සමරතුංප ම වා, නපසභාපි
ම වා,
ම ාචාර්යාක
සෆුවල්ලා
ම වා
ස
මුදල්
ක ොමිෂන්
සභාකේ
කල්  ම
ඒ ටී එ ම යූ ඩී බී කවන්නක න් ම වා ස භාන්වන ලදී
05. පළාත් වි යන වාර්තා ිළිබඳ වාර්තා සැකසීම
විප
ාධිපි කදපාර්වක මන්තුව විසින් ඉදිරිපත් රන ලද වයාකඹ ා දුතණු පළාත්වල විප න වාර්වා
අධායයාකනයාක රන ලද අවර, පළාත්වල වපවීම වැඩිදියුණු රීරීක ම මවයාකක් ද සමප මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ
ිකරීක්ෂ පළාත් ප්රධාාන කල්  ම වුවන් කවව යාකවන ලදී
06. මුදල් කකොමිෂන් සභාව ස

ා නව ක ොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම

මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ පරිපාලන කපොඩනැන්ල්ල ඉදිරීරීක ම ටයුතු දැනට ්රියාකාත්ම කවමින් පවතී
සෑම මස ටම මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේදී ප්රපි සමාකල චන රැසවී ම කද ක් පවත්වන ලද අවර,
ක ොන්ත්රාත් ුවකග්ධන ස වයාපති උපකශශ්න ඒ
කේ (වාසතු විදයාපීඨයාක, කමොරටුව විශ්ව විදයාලයාක)
ස භාන්ත්වකයාකන් වැඩබික ම දී වාක්ෂණි
මිටු රැසවී ම කද ක් පවත්වන ලදී 2018 වර්ෂයාක සහ ා කවන්
රන ලද ුව මි 180 මුදලින් පළමු ාර්තුව අවසානකේදී ුව මි 14 7ක් කපවා ඇව කමම වයාපතියාක දින
96 පම ප්රමාදයාකක් සිවව ්රියාකාත්ම වන නව ිකරීක්ෂ යාක කේ ඉදිරීරී ම වයාපතියාක 2018 මැි. මස
වන විට අවසන් රීරීමට ිකයාකමිව කේ
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07. මුදල් කකොමිෂන් සභාකේ දත්ත පේධතිය ස කළමනාකරය කතොරතුරු පේධතිය
මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ භාවිවයාක සහ ා දත්ව පශධාියාක / ළමනා ර කවොරතුුව පශධාියාක සංවර්ධානයාක
රීරීම ස මනන්ධාකයාකන් ක ොළඹ විශ්වවිදයාලයයාක පරිප
අධායයාකනායාකවනයාක (UCSC) ස රසියාකාු 
පදනම සමප රැසවී ම වාර ප නාවක් පවත්වා ඇව ක ම ස මනන්ධාකයාකන් මුදල් ක ොමිෂන් සභාව ා රසියාකා
පදනම අවර අවකන ධාවා න්විසුමක් අත්සන් ර ඇව මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ කල්  ම විසින් මුදල්
ක ොමිෂන් සභාකේ නලයාකලත් ිකලධාාරිකයාකුත කලස අවකන ධාවා න්විසුම අත්සන්
රන ලදී එම
අවකන ධාවා න්විසුම නලයාකලත් ිකකලධාාරිකයාකුතකග්ධන අත්සන සහ ා රසියාකාු  පදනම කවව යාකවන ලදී ක ම
අවර, නරනරාවර්වන වියාකද ම ා පළාත් රදායාක ම ස මනන්ධාකයාකන් මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ වර්වමාන
්රියාකාවලියාක ිළිබනහව UCSC විසින් ඔවුන්කග්ධන අධායයාකනයාක රර මභ ර ඇව

08. අභයන්තර වි යන කමිුව
අභයන්වර විප න මිටුකේ පළමු ාර්තුකේ රැසවීම ළමනා ර
විප න කදපාර්වක මන්තුකේ
අධායක්ෂවරයාකාකග්ධන ස භාන්ත්වකයාකන් 2018 කපනරවාරි මස 27 වන දින පවත්වන ලදී අවශ්ය වන පසුවිපර ම
්රියාකාමාර්ප පැීනම සහ ා එම රැසවීක මදී පු  ලැබූ තීර මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ාර්යාකමණ්ඩලයාක කවව
දැු  මකදන ලදී අභයන්වර විප නයාක, අදාල ටයුතු විධිමත් රීරීමට අමවරව ාර්යාක සාධානයාක උකදසා ද
වියාක යුතු නව ක ොමිෂන් සභාව විසින් තීර යාක රන ලදී
09. අති රු ජනාධිපතිතුමා කවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නිර්කේශ්යන් පසු විපරම් කිරීම
අිපුව ජනාධිපිතුමා කවව යාකවු  ලැබූ ිකර්කශශ් ස මනන්ධාකයාකන් සා ච්ඡා රීරීම සහ ා මුදල් ක ොමිෂන්
සභාකේ සභාපිතුමාකග්ධන ඉල්ලීම මව ජනාධිපි කල්  ම ඔසටින් ප්රනාන්දු ම වා විසින් අවසාාවක් සලසා
කදන ලදී මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ප්රිපත්ිමයාක ිකර්කශශ් ස මනන්ධාකයාකන් සා ච්ඡා රීරීම සහ ා මධායම
රජකේ අමාවයාංශ්වල ා පළාත් සභාවල අදාල ිකලධාාරීන් සමප රැසවීමක් ැහවීමට පළාත් සභා ා
පළාත් පාලන අමාවයාංශ්කේ කල්  ම කවව ජනාධිපි කල්  මතුමා විසින් උපකදස ලනාකදන ලදී
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10. ස්වාධීන කකොමිෂන් සභා සම්ඳන්ධ කටයුතු ිළිබඳ රැස්වීම
2018 කපනරවාරි මස 02 දින ජනාධිපි කල් මි ඔසටින් ප්රනාන්දු ම වාකග්ධන රරාධානකයාකන් ක ොමිෂන්
සභාවන්ි ිකකයාක ජිතවි.න් සමප ජනාධිපි කල්  ම
ාර්යාකාලකේදී රැසවීමක් පවත්වන ලදී මුදල්
ක ොමිෂන් සභාකේ කල්  ම ද එම රැසවීමට ස භාන්වන ලදී
කමම රැසවීක ම අරමු වූකේ සියාකළුම ිකකයාක ජිතවි.න්
ිකර්කශශ් ලනාපැීනම සහ ා අවසාාව ලනාදීමි.

ට ඔවුන්කග්ධන පැටළු සා ච්ඡා රීරීමට

ා අවශ්ය

11. මුදල් කකොමිෂන් සභාකේ කාර්යසාධන වාර්තා
2018 ජනවාරි මස 18 වන දින 2017 වර්ෂකේ අවසන්
කවව ඉදිරිපත් ර ඇව

ාර්තුකේ

ාර්යාකසාධාන වාර්වාව පාර්ලික මන්තුව

කාර්ය මණ්ඩලකේ ධාරිතා සංවර්ධනය

12.

12.1. ආරාධිත කේශ්න
ප ව සහ න් රරාධිව කශශ් යාකන් මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ාර්යාක මණ්ඩලයාක සහ ා ඉදිරිපත් රීරී ම සිදු රන ලදී
අංකය
නම
මාතෘකාව
දිනය
ම ාචාර්යාක සිරි ක ට්ටිකග්ධන ම වා
01
Vision 2025
2018
සමාජ විදයා කදපාර්වක මන්තුව, ක ොළඹ විශ්වවිදයාලයාක
ජනවාරි 02
02

ඩි එන් එස ුතුවේනරමුල්ලකග්ධන ම වා
ප්රධාාන විධාායාක ිකලධාාරි ස අධායක්ෂ Ind-expo of
Certification Institute ස ිටනර අධායක්ෂ ජනරාල් ,
කේෂ ර්ම ා ඇඟලු ම රයාකවනයාක

03

රර් එ ම එස පී රත්නායාක
කපොලීසියාක, න මනලිළටියාක
කේවිේ නැක්සටර් ම වා
විකශ්ෂඥ USAID

04

ම වා, රා වා න

05

රචාර්යාක පී ඒ රීරිවන්කදණියාක ම වා, ිටනර සභාපි
ස ස සංවර්ධාන නැංුතව

06

ඩබ් සී ධීරකස ර ම වා
External Collaborator - ජාවයන්වර ර ාර ප්රිපත්ි
පර්කේෂ රයාකවනයාක (IFPRI) ශ්රී ලං ා ස ිටනර
කල්  ම - ර්මාන්ව අමාවයංශ්යාක
ලක්ෂමන් ජයාකකස ර ම වා
වයාපති අධායක්ෂ
නසනාිර පළාත් නපර සැලසු ම වයාපතියාක

07

5

ාල ා රවි
ළමනා ර යාක

මාර්ප රරක්ෂාව ිළිබනද
දැු වත් රීරීක ම වැඩසට න
රාජය - කපෞශපලි
වුල් ාරිත්වයාක
ප්රාකශයයාක සංවර්ධානයාක සද ා
සුළු ා මධාය පරිමා
වයාපාර යාක
පළාත් සභා ර ා ර ාර
වටිනා ම දාම සංවර්ධාන
සැලැසම ්රියාකාත්ම රීරීම
නසනාිර පළාත් නපර
සැලසු ම වයාපති ිළිබනහ දළ
විශ්කල්ෂ යාකක්

2018
ජනවාරි 05

2018
ජනවාරි 30
2018
කපනරවාරි
01
2018
කපනරවාරි
07
2018
මාර්තු 06

2018
මාර්තු 13

ආර්. එම්. එස්. පී . රත්නායක ම තා
රථ වා න කපොලීසිය , ඳම්ඳලිළටිය

කේවිේ ඳැක්ස්ටර් ම තා - විකශ්ේෂඥ USAID

ආචාර්ය පී.ඒ.කිරිවන්කදණිය ම තා
හිටපු සභාපති-සයස සංවර්ධන ඳැංකුව

ඩබ්. සී. ධීරකසේකර ම තා - External
Collaborator - ජාතයන්තර ආ ාර ප්රතිපත්ති
පර්කේෂය ආයතනය (IFPRI) ශ්රී ලංකා ස
හිටපු කල්කම් - කර්මාන්ත අමාතයංශ්ය

ලක්ෂමන් ජයකසේකර ම තා- වයාපෘති අධයක්ෂ
ඳස්නාහිර පළාත් න ර සැලසුම් වයාපෘතිය

ම ාචාර්ය සිරි ක ට්ටිකග්ධන ම තා - සමාජ විදයා
කදපාර්තකම්න්තුව , කකොළඹ විශ්්ව විදයාලය

6

12.2. කාර්ය මණ්ඩල අධයයන
ප ව දැක්කවන මුදල් ක ොමිෂන් සභා ිකලධාාරීන් විසින්
යාකටකත් ඉදිරිපත් රීරී ම සිදු රන ලදී

ාර්යාකාලීයාක ිකලධාාරීන් සහ ා ප ව සහ න් මාවත ා

නම

13.

මාතෘකාව



රර් ඒ එස කක් ර සිං ා ම වා
ප්රධාාන ප
ාධි ාරී

-

පළාත්වල රදායාක ම උත්පාදනයාක



එස එ ම රර් එස නණ්ඩාර ම වා
අධායක්ෂ (ප්රිපත්තී, පර්කේෂ
ා ප්ර ාශ්න)

-

මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ාර්යාකභාරයාක
2025 දැක්ම ්රියාකාත්ම රීරීම



ිකශ්ාන්ව සුජීව ම වා
ස ාර අධායක්ෂ

-

ශ්රී ලං ාකේ රර්ථි යාක 2017



එරන්දි ගු කස ර මියාක
ස ාර අධායක්ෂ

-

2025 දැක්ම



නකව දීන අකබ්සූරියාක මියාක
සංවර්ධාන ිකලධාාරි

-

ප්රාග්ධනධාන වියාකදම



මංපල නණ්ඩාර ම වා
සංවර්ධාන ිකලධාාරි

-

ශ්රී ලං ාකේ

තුලිත ප්රාකේශීය සංවර්ධනය ස

තෂි ාර්මි

අංශ්යාක

ා ප්රතිපත්ති නිර්කේශ් ඉදිරිපත් කිරීකම් රැස්වීම

ජාි සැළසු ම ර කදපාර්වක මන්තුව ා මූලය ප්රිපත්ි කදපාර්වක මන්තුව, ජනකල්ඛන ා සංඛයාකල්ඛන
කදපාර්වක මන්තුව, ශ්රී ලං ා ම නැංුතකේ රර්ථි පර්කේෂ
කදපාර්වක මන්තුව ා ප්රාකශයයාක සංවර්ධාන
කදපාර්වක මන්තුව යාකන රයාකවනවල අධායක්ෂ වුවන් සමඟ 2018 මාර්තු මස 13 වැික දින මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ
දී රැසවීමක් පැවැත්විික
රැසවීකමි ප්රධාාන අරමු වූකේ මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ අරමුදල් කනදා කවන්රීරීක ම යාකාන්ත්ර යාක ්රියාකාවට නැංවීම
සහ ා ස භාගීවන්නන්කග්ධන ිකරීක්ෂ ලනා පැීනම ා ඒ ඒ රයාකවන සතුව ඇි දත්ව ා කවොරතුුව හුවමාුව ර
පැීනමි.

14.

2018 ස

ා ක්රියාකාරි සැලැස්ම

2018 සහ ා වූ ්රියාකා ාරී සැලැසම උපායාකමාර්න්
ක ොමිෂන් සභාව විසින් අු මව ර ඇව

සැලැසම මව පදන මව ස ස

7

ර ඇි අවර එයාක දැනටමත් මුදල්

15.

උපායමාර්ගික සැලැස්ම සමාකලෝචනය

මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ වත්මන් උපායාකමාර්න් සැලැසම ක ොමිෂන් සභාව විසින් අු මව රන ලද අවර උපායාක
මාර්න් සැලැසම ා සමපාමීව වාර්ෂි ්රියාකා ාරී සැලැසම සාර්ා ව ්රියාකාත්ම
රන ලදී උපායාක මාර්න්
සැලැසම කජයෂඨ ාර්යාක මණ්ඩලයාක සමඟ සමාකල චනයාක රන ලදී

16.

මුදල් කකොමිෂන් සභා පනකත් කකුම්පත

කමම පනව ස ස ර අිපුව ජනාධිපිතුමා කවව ඉදිරිපත් රන ලදී කමම ක ටු මපව ස මනන්ධාකයාකන්
ජනාධිපි කල්  ම ාර්යාකාලකයාකන් යාක ම ිකරීක්ෂ ඉදිරිපත් ළ අවර, මුදල් ක ොමිසම ඊට ප්රිචාර දක්වන ලදී
අිපුව ජනාධිපිතුමා විසින් මුදල් ක ොමිෂන් සභාව සහ ා පනවක් ස ස රීරීම සහ ා අු මැියාක ලනාපැීනමට
ැබිනට් පත්රි ාවක් ඉදිරිපත් ර ිකබ්
2018 ජනවාරි මස 2 වැික දින පැවි ැබිනට් මණ්ඩල රැසවීක ම දී අවශ්ය ීනි ස මපාදනයාක රීරීම සහ ා ීනි
ක ටු මපත් ස මපාද වරයාකාකපන් උපකදස ලනාපැීනම තීර යාක වියාක

17.

කදොකරොේේ කම් ජල සැපයුම
නසනාිර පළාකත් ස මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ිකලධාාරීන්
විසින් ප මප දිසත්රික් කේ කදොකරොේව ප මමානකේ ක්කෂත්ර
ීනරික්ෂ චාරි ාව ිකරව වියාක ප්රජා ජල ස මපාදන කයාක ජනා
ක්රමයාක යාකටකත් ජල සැපයු ම ටැංරී ඉදි ර ඇව වයාපතියාක සහ ා
වි ල්ප ජල ප්රභවයාකක් ිබියාක යුතුයාක කමම පැටළුව සහ ා විධිමත්
විසඳුමක් කසොයාකා පැීනම සහ ා නසනාිර පළාත් සභාව තීර යාක
ර ිකබ්

18.

විකශ්ේෂ අධයයනයන්

මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ ්රියාකා ාර  ම සහ ා විකශ්ෂ අධායයාකනයාකන් රාශියාකක් සිදු

රන ලදී ඒවාට ඇතුළත් වන්කන්:

• නව අරමුදල් කනදා කවන් රීරීක ම සංඛයානමයාක ක්රමකේදයාක සංවර්ධානයාක රීරීම
• ශ්රී ලං ාකේ අන්වර් රාජය මූලය ස මනන්ධාවා
• ශ්රී ලං ාකේ පළාත් රදායාක ම
• පළාත් නරනරාවර්වන අවශ්යවා වක්කසුව රීරීම
• පළාත් සභා, පළාත් පාලන රයාකවන ස පළාත් පාලන රයාකවන ාර්යාකමණ්ඩල
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සම්මන්ත්රය ස වැඩමුළු ස

19.

ා ස භාගි වීම

මුදල් ක ොමිෂන් සභාකේ සභාපි, කල්  ම ස කජයෂඨ
ස භාගී වියාක

20.



ිරසාර සංවර්ධාන අභිමවාර්ා ිළිබනහ ශ්රී ලං ා පාර්ශ්ව ුවවන්කග්ධන සමාර මභ



වතත්ි ි.න් සහ ා අවයාවශ්ය නායාක ත්ව ුතසලවා



ශ්රී ලං ාකේ අනාපවයාක



කල



විප



මාර්ප සිියාකම 2018 - ශ්රී ලං ා ම නැංුතව



ශ්රී ලං ාව සහ ා ඩිජිතටල් රර්ථි



වරායාක නපරයාක ස ශ්රී ලං ාකේ අනාපවයාක



මානව ිමි  ම ිළිබනහ රංශි



නපර සැලසු ම ර



කශයයාක සංවර්ධාන උපකයාක ගීවා වයාපතියාක සහ ා ිළිබකයාකල



කදවන කසෞඛය අංශ් සංවර්ධාන වයාපතියාක



නරර නැගුම පළාත් පාලන වැඩිදියුණු රීරික ම රංශි



උතුුව මාර්ප ස මනන්ධාවා වයාපතියාක



උතුුව පළාත් සංවර්ධාන සැලැසම

යාක ස

රැසවීම

ලාපයාක තුළ ඩිජිතටල් ර යාක

ාධිපි ජනරාල් වාර්ෂි

වාර්වාව -2016
උපායාක මාර්ප
මිටුව

යාක ා සංවර්ධානයාක
රන ලද පාර්ශ්ව ුවවන්කග්ධන රැසවීම

වයාපතියාක

ස කාර අධයක්ෂවරකයකු ඳ වා ැනීම

2018 මාර්තු 26 දින ක ොමිෂන් සභා

21.

ාර්යාක මණ්ඩලයාක ප ව සහ න් රැසවී ම / වැඩමුළු සද ා

ාර්යාකාලයාකට ස

ාර අධායක්ෂවරකයාකුත නහවා පැීනමට

ටයුතු

කකොමිෂන් සභා රැස්වීම්

• ප ව දැක්කවන පරිදි ක ොමිෂන් සභා රැසවී ම පැවැත්විණි


2018 ජනවාරි මස 24 වන දින



2018 කපනරවාරි 22 දින

• සෑම ක ොමිෂන් සභා රැසවීමක්ම පැවැත්වීමට කපර ක ොමිෂන් සභා උප
• විධාායාක

ිකලධාාරීන්කග්ධන රැසවී ම - සිපවා විධාායාක

මිටුව රැසකවන ලදී

ිකලධාාරීන්කග්ධන රැසවී ම අඛණ්ඩව පවත්වන ලදී
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ර ඇව

