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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්තමේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

කාරක සභාව
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු රවින්තර සමරවීර මහතා
ගරු ලසන්තත අලගියවන්තන මහතා
ගරු ඩග්ලස් මේවානන්තද මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්තමනත්ති මහතා
ගරු වඩිමේල් සුමර්ලෂ් මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
ගරු මශහාන්ත මස්මසංහ මහතා
ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
ගරු (වවද) නින්තද යතිස්ස මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු මුජිබුර්ල රහුමාන්ත මහතා
ගරු හර්ලෂණ රා කරුණා මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

වාර්තාව
පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකුමා විසන්ත 2017 ඔක්මතෝබර්ල මස 17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද පහත දැක්මවන මයෝ නාව පාර්ලිමේන්තුව විසන්ත අනුමත කරන ලදී :පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකුමා,— 2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්තමේන්තුවින්ත
මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිමේන්තු
විමශ්ෂ කාරක සභාව,—
2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාමේ වැඩසටහන සඳහා
මවන්තමකාට ඇති කාලසීමාව සීමාකර ඇති මහයින්ත ද;
එක් දිනකදී වැය ශීර්ලෂයන්ත කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට සදුවී ඇති මහයින්ත,
එමගින්ත එක් එක් අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂයන්ත සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මවන්තකර තිමබන කාල
සීමාව සීමාසහිත වන මහයින්තද;
පාර්ලිමේන්තුමේ
සභානායකවරයාමග්
සහ
විරුේධ
පාර්ලශ්වමේ
ප්රධාන
සංවිධායකවරයාමග් එකඟත්වය පරිදි පාර්ලිමේන්තු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාමේ දී
තීරණය කරන ලද මු සඳහන්ත ඇමුණුමේ පරිදි අමාතාංශ 10ක වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳව
මන්තීවරයන්තට සාකච්ඡා කිරීමට හැකිවන පරිදි පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාවක් පත්
කළ යුුයැයි මමම පාර්ලිමේන්තුව මයෝ නා සේමත කරයි.
2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා විසන්ත නේ කරනු ලැබිය
යුු ය.
(ආ) පාර්ලිමේන්තුමේ ස්ථාවර නිමයෝග අංක 95හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්තව
තිබුණ ද, මමම කාරක සභාව ආණ්ඩු පාර්ලශ්වමයන්ත හා විරුේධ පාර්ලශ්වමයන්ත
මතෝරාගනු ලබන සාමාජිකයන්ත විස එක් (21) මදමනකුට මනාවැඩි සංඛ්ාවකින්ත
සමන්තවිත විය යුු ය.
3. එකී කාරක සභාවට,—
(අ) සය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට;

සහ

(ආ) පුේගලයන්ත, ිපි මල්ඛ්න හා වාර්ලතා මගන්තවා ගැනීමට ද, පාර්ලිමේන්තුව මහෝ සය
කාරක සභාව ඉදිරිමේ මපනී සටින මලස යේ තැනැත්මතකුට නියම කිරීමට ද;
බලය තිබිය යුු ය.
4.
එකී මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්තහි කාරක සභා අවස්ථාව ආරේභ කරන
දින මහෝ එදිනට මපර කාරක සභාව සය වාර්ලතාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුු ය.
ඇමුණුම
i)
ii)

කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතාංශය
බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්තදු
ආගික කටයුු අමාතාංශය
iii)
ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශය
iv)
ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධාන අමාතාංශය
v)
බුේධශාසන අමාතාංශය
vi) තැපැල්, තැපැල් මස්වා හා මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතාංශය
vii) සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශය
viii) විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශය
(3)
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ix)
x)

විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතාංශය
විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශය

ඒ අනුව, ගරු කථානායකුමා 201 7මනාවැේබර්ල මස 07 වැනි දින ගරු මහින්තද සමරසංහ
මහතාමග් සභාපතිත්වමයන්ත යුුව මු නේ සඳහන්ත මන්තීන්ත එම කාරක සභාමේ මස්වය
සඳහා පත් කරන ලදී-:
ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු රවින්තර සමරවීර මහතා
ගරු ලසන්තත අලගියවන්තන මහතා
ගරු ඩග්ලස් මේවානන්තද මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්තමනත්ති මහතා
ගරු වඩිමේල් සුමර්ලෂ් මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
ගරු මශහාන්ත මස්මසංහ මහතා
ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
ගරු (වවද) නින්තද යතිස්ස මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු මුජිබුර්ල රහුමාන්ත මහතා
ගරු හර්ලෂණ රා කරුණා මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා
පාර්ලිමේන්තුව විසන්ත සේමත කරන ලද මයෝ නාවට අනුව, අමාතාංශ 10ක වැය ශීර්ලෂ
ඔබ කාරක සභාව විසන්ත සලකා බැලීම සඳහා මතෝරා මගන ඇත.
2017 මනාවැේබර්ල මස 15 වැනි දින පැවැත්වූ කාරක සභාමේ පළමු රැස්වීමේදී, 2018
අයවැය ඇස්තමේන්තු වින්ත මතෝරාගත් අමාතාංශ 10කට අදාළ වැය ශීර්ලෂ 2017
මනාවැේබර්ල මස 17 වැනි දින සට 2017 මනාවැේබර්ල මස 23 වැනි දින දක්වා මපරවරු 10.00
සට පස්වරු 5.00 දක්වා කාලය ුළදී සලකා බැිය යුු යැයි ඔබ කාරක සභාව සේමත
කළාය.
ඔබ කාරක සභාව, සයළු මන්තීවරුන්ත විවෘත සහ ඵලදායි සාකච්ඡාවකට සහභාගි කරවා
ගැනීමට අදහස් කළ බැවින්ත සයළු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්තට කාරක සභාමේ සාකච්ඡා
වලට සහභාගි වියහැකි බව දන්තවින්ත වැඩසටහනක් සකස් කරන ලද අතර, 2017 මනාවැේබර්ල
මස 16 වැනි දින සයළු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්ත අතර මබදා හැරියාය. අතීතමේදී පැවැත්වූ
එවැනි සාකච්ඡා, මනාවිසදුනු ගැටළු රැසක් නිරාකරණය කර ගැනීමට මඟපැදු බව කාරක
සභාමේ අදහසයි. සයලුම පාර්ලිමේන්තු මන්තීන්ත අතර මබදාහරින ලද, එක් එක් දිනමේදී
සලකා බැමලන වැයශීර්ලෂ ඇුළත් කාරක සභාමේ වැඩසටහන මමම වාර්ලතාමේ I වන
පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.
එමස්ම, එක් එක් අමාතාංශමේ මල්කේ ද, අමාතාංශ මල්කේ විසන්ත අවශ යයි
තීරණය කරන පරිදි ඒ අමාතාංශය යටමත් ඇති ආයතනවල නිලධාරීන්තද, මහා
භාණ්ඩඩාගාරමේ,
ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුමේ,
ාතික ක්රම සේපාදන
(4)

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මදපාර්ලතමේන්තුමේ සහ කළමනාකරණ මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුමේ නිලධාරීන්තද
විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුමේ නිලධාරීන්ත ද සාකච්ඡා පවත්වාමගන යාමේදී අවශ
මකමරන පැහැදිි කිරීේ සැපයීමට මමකී සාකච්ඡාවලට සහභාගිවීම සඳහා කැඳවිය යුු යැයි
ද කාරක සභාව සේමත කරන ලදී.
කාරක සභාව, 2017 මනාවැේබර්ල මස 17 වැනි දින මපරවරු 10.00 ට සාකච්ඡා ආරේභ
මකාට 2017 මනාවැේබර්ල මස 23 වැනි දින පස්වරු 3.30 ට සය කාර්ලයය නිම කළාය.
මතෝරාගත් අමාතාංශවල වාර්ලික ඇස්තමේන්තු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විමශ්ෂ කාරක
සභාවක් පත් කරන ලද හත්වැනි අවස්ථාව මමය වූ අතර, මීට ප්රථම පිළිමවින්ත 2008, 2011,
2012, 2013, 2014 සහ 2015 වර්ලෂවලදී විමශ්ෂ කාරක සභාවන්ත පත් මකරිණි. ගරු
අමාතවරුන්ත, අදාළ අමාතාංශවල ප්රධාන නිලධාරීන්ත, මහා භාණ්ඩඩාගාරමේ නිලධාරීන්ත සහ
විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුමේ නිලධාරීන්ත සමග දීර්ලඝ මලස සාකච්ඡා කර, මනාවිසඳී තිබූ
හා වැදගත් කරුණු රාශියක්ම මමම රැස්වීේ වලදී පැහැදිි කර ගනිින්ත විසඳා ගත හැකිවු
බැවින්ත, කාරක සභා අවස්ථාමේදී විමශ්ෂ කාරක සභාවක් ඉදිරිමේ වාර්ලික ඇස්තමේන්තු
සාකච්ඡා කිරීමේ පටිපාටිය අතිශයින්ත සාර්ලථක සහ ඵලදායි බැේ ඔබ කිටුව වාර්ලතා කරනුමේ
ඉමහත් සුටිනි. මමම විමශ්ෂ කාරක සභාව සේබන්තධමයන්ත පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්ත විසන්ත
දක්වන ලද උනන්තදුව සහ ඔවුන්තමග් දායකත්වය කාරක සභාව අගය කරයි.
විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සභාපති වරාය හා නාවික කටයුු අමාත ගරු මහින්තද සමරසංහ
මහතාමග් මස්වය ඇගයීමේ සටහනක් තැබීමට ඔබ කාරක සභාව අදහස් කරයි.
ස්වකීය අමාතාංශ වල ප්රගතිය සහ අනාගත සැලසුේ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම කරන විට
මන්තීවරුන්තට කරුණු පැහැදිි කරදීම සඳහා සහ ඔවුන්තමග් ප්රශ්න වලට පිළිුරුදීම සඳහා
රැස්වීේවලට පැිණ සය දායකත්වය ලබාදුන්ත, ඉහත සඳහන්ත අමාතාංශ යටමත් ඇති
විෂයයන්ත සහ කර්ලතවයන්ත පැවරී ඇති ගරු අමාතවරුන්තමග් මස්වාවද ඔබ කාරක සභාව
අගය කරයි.
අමාතංශ සහ අමාතාංශ යටමත් ඇති ඒ ඒ ආයතන වලට අදාළ විවිධ ගැටළු සාකච්ඡා
කිරීමේදී කාරක සභාමේ රැස්වීේ වලට සහභාගි මවින්ත සය දායකත්වය සැපයු කාරක සභාමේ
සාමාජික මන්තීවරුන්තට මමන්තම සහභාගි වූ සයළුම පාර්ලිමේන්තු මන්තිවරුන්තට ද කාරක
සභාව සය ප්රසාදය පළ කරයි.
ගරු මන්තීවරුන්තමග් සහභාගිත්වය මීට වඩා වැඩිවූමේ නේ කාරක සභාමේ
සාකච්ඡාවින්ත පාර්ලිමේන්තුවටත් එමමන්තම මුළු රටටත් මීටත් වඩා වැඩි ඵල ප්රමයෝ නයක්
හා ප්රතිලාභයක් ලබාගත හැකිව තිබූ බවද කාරක සභාව අවධාරණය කරයි.
රැස්වීේ සඳහා පැිණ සටි අමාතාංශ මල්කේවරුන්තමග් සහ අමනකුත් ප්රධාන
නිලධාරීන්තමග් දායකත්වය ද කාරක සභාව අගය කරන අතර එක් එක් සැසවාරය ආරේභමේදී
සවිස්තරාත්මක කරුණු දැක්වීම සේබන්තධමයන්තද කාරක සභාව ඔවුනට සය ස්ුතිය පිරි
නමයි.
කාරක සභාවට සහායවීම සඳහා රැස්වීේ වලට පැිණ එයට අවශ සයලු දත්ත සහ
මතාරුරු ලබාදුන්ත මහා භාණ්ඩඩාගාරමේ නිලධාරීන්තට සහ විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුමේ
නිලධාරීන්තට ද ඔබ කාරක සභාව සය ස්ුතිය පළ කරයි.
මමම කාර්ලයය සඳහා ලැබී තිබුණු මකටි කාලසීමාව ුළදී පාර්ලිමේන්තු මහමල්කේ
කාර්ලයාලය ලබාදුන්ත මස්වය අතිශයින්තම කාර්ලයක්ෂම බව ඔබ කාරක සභාව සටහන්ත කරනුමේ
සුටිනි.

(5)
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අමාතාංශ සහ අමනකුත් ආයතන වල නිලධාරීන්ත සමඟ පැවැත්වු සයලු සාකච්ඡා ඉතා
ප්රමයෝ නවත්, සුහදශීි සහ ිත්රශීිව පැවැත්වූ බවත්, මමමතක් මනාවිසදී පැවැුණු ගැටළු
රාශියක්ම සාකච්ඡා මඟින්ත නිවැරදි කර ගැනීමට හැකිවූ බවත් ඔබ කාරක සභාව සඳහන්ත
කරයි.
මමම පටිපාටිය වැඩි දියුණු කර අනාගතමේදීද දිගටම පවත්වාමගන යායුු බව ඔබ
කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවට නිර්ලමේශ කරන අතර සෑම වර්ලෂයකදීම කාරක සභා
අවස්ථාමේ විවාදයට ප්රථමමයන්ත මේ ආකාරයට සයළු වැයශීර්ලෂ විමශ්ෂ කාරක සභාවක් මඟින්ත
සලකා බැලීම වඩා ඵලදායී බව මයෝ නා කරනු ලැමේ. අයවැය කාරක සභා විවාදමේදී
මන්තීවරුන්තට හිි මනාවන අවස්ථාවක් වන, නිලධාරීන්ත ලවා කරුණු පැහැදිි කරවා ගැනීම
සඳහා යහපත් සාකච්ඡා මණ්ඩඩපයක් මමමඟින්ත ඔවුනට සැපමයනු ඇත. එමස්ම, වත්මන්ත
වසමර්ල අත්කරගත් ප්රගතිය සහ එළමෙන වසර සඳහා වන සංවර්ලධන සැලසුේද පාර්ලිමේන්තු
මන්තීවරුන්ත හමුමේ තැබීමටත් මමමඟින්ත අවස්ථාව උදාමේ.
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්තට පහසුමවන්ත පරිශීලනය කිරීමට හැකිවන පරිදි කාරක
සභාමේ රැස්වීේ වල පදානුගත වාර්ලතා මුරණය කර බඳින ලද මවළුමක් මලස පාර්ලිමේන්තු
පුස්තකාලමේ තබා ඇත. කාරක සභාමේ රැස්වීේ වල සයලු කාර්ලය සටහන්ත මමම වාර්ලතාමේ
II වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දක්වා ඇත.
සාකච්ඡා සහ රැස්වීේවලදී එකඟවු කරුණු පිළිබඳ සාරාංශයක් සමඟින්ත, ඔබ කාරක සභාව
විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලද එක් එක් අමාතාංශයට අදාළ වැය ශීර්ලෂ යටමත් 2018
වසර සඳහා වන ඇස්තමේන්තු මමතැන්ත සට දක්වනු ලැමේ:-

රු.'000

2016

මුළු වියදම
364,596
පුනරාවර්ලතන වියදේ
70,893
මූලධන වියදේ
293,703
165 - ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්රතිසන්ධාන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
364,596
පුනරාවර්ලතන වියදේ
70,893
මූලධන වියදේ
293,703

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
3,531,751
112,405
3,419,346

2018
ඇස්තමේන්තුව

3,531,751
112,405
3,419,346

2,770,318
116,308
2,654,010

2,770,318
116,308
2,654,010

ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධාන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 165 සඳහා වන
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
ආර්ලික සවිබලගැන්තවීම සහ සමා යටිතල පහසුකේ සංවර්ලධනය, උුරු නැමගනහිර
පළාත්වල විමශ්ෂ අවශතා සහිත සහිත කාන්තතාවන්ත මවනුමවන්ත වූ විමශ්ෂ වැඩසටහන්ත
පිළිබඳව, කිිමනාච්චි ප්රමේශමේ සහ මඩල්ප්් දූපමත් ප්රධාන වශමයන්ත තල් සඳහා සැකසුේ
මධස්ථාන 2 ක් ඉදිකිරීම, යාපනය, දඹුල්ල සහ මකාළෙ ආර්ලික මධස්ථාන සේබන්තධ
කරින්ත නවීන ආර්ලික මධස්ථානයක් ඉදිකිරීම සේබන්තධමයන්ත අවධානය මයාමුකරින්ත
2018 සඳහා අයවැය මයෝ නාවල මූිකාංග 11 ක් ඇුළත් කර ඇති බව කාරක සභාව
අවධානයට මයාමු කරන ලදී.
ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේදි සයලු සංහල, මදමළ සහ මුස්ිේ ප්ර ාව
අතර ඒකාබේධතාව සහ ආගික වශමයන්ත සමානාත්මතාවය තහවුරු කළ යුු බව කාරක
සභාමේ අදහස විය.
(6)

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

සමහර දිස්ික්කවල සුලු ආගික ගැටුේ වාර්ලතා වී ඇති බවත් සාමකාමීව ගැටලු
ඉක්මණින්ත විසඳාගැනීමට අන්තතර්ල ආගික නායකයන්ත, මපාිස් නිලධාරීන්ත, විශ්රාික
විනිසුරුවරුන්ත, විශ්රාික විදුහල්පතිවරුන්තමගන්ත සැදුේලත් බිේ ම්ටමේ කිටු වන දිස්ික්ක
ප්රතිසන්තධාන කිටු පිහිටුවීම පිළිබඳව අතිගරු නාධිපතිුමා උනන්තදුවක් දක්වන බව කාරක
සභාව නිරීක්ෂණය කළාය.
උුරු පළාමත් සංචාරක අංශමේ ආමයෝ න අවස්ථා විවෘත කිරීමටත් ජීවමනෝපාය මාර්ලග
ඇති කිරීමටත් උනන්තදුවක් දක්වන ආමයෝ කයනට මයෝ නා ඉදිරිපත් කිරීමටත් අවශ
පියවර ගන්තනා මමන්ත කාරක සභාව විසන්ත අමාතාංශයට මයෝ නා කරන ලදී.
පශ්චාත් යුධ ප්රමේශවල ආමයෝ න සඳහා මතෝරාගැනීමට ආමයෝ කයන්ත උනන්තදු කිරීමට
ප්රමේශමේ මාර්ලග පේධතිය සහ පාසැල් සංවර්ලධනය කිරීම මකමර්ල අවධානය මයාමු කරන
මමන්ත කාරක සභාව විසන්ත අමාතාංශයට මයෝ නා කරන ලදී.

රු.'000
2016
මුළු වියදම
587,787
පුනරාවර්ලතන වියදේ
422,422
මූලධන වියදේ
165,365
157-ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයවරයා
මුළු වියදම
452,107
පුනරාවර්ලතන වියදේ
327,391
මූලධන වියදේ
124,715
236-රාජය භාෂා දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
135,680
පුනරාවර්ලතන වියදේ
95,031
මූලධන වියදේ
40,649

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
1,063,390
527,299
536,091

2018
ඇස්තමේන්තුව

895,408
392,667
502,741

609,305
385,405
223,900

167,982
134,632
33,350

153,265
139,256
14,000

762,570
524,670
237,900

ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 157 හා 236
සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
උුරු හා නැමගනහිර ප්රමේශයන්තහි ණය මගවීමට මනාහැකිවීම මහ්ුමවන්ත සය දිවි හානි
කර ගත් සේීන්ත කිහිපයක්ම මෑතකදී වාර්ලතා වී ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කල අතර,
අමාතාංශය විසන්ත රා  මනාවන සංවිධාන පිළිබඳ ාතික මල්කේ කාර්ලයාලය යටමත් ක්ුර
මූල ආයතන ියාපදිංචි කිරීමේ වැඩපිළිමවල කඩිනේ කළ යුු බවට අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්තමග් රා  භාෂා නිපුණත්වය වර්ලධනය කිරීමේ වැඩපිළිමවල කඩිනේ කල
යුු බව හා රා  භාෂාවන්ත ප්රවර්ලධනය කිරීම සඳහා අමාතාංශය විසන්ත නව තාක්ෂණය හා
විධික්රම භාවිතා කල යුු බව කාරක සභාව නිර්ලමේශ කරයි.
ගරු සභාපතිුමාමග් මයෝ නාවකට අනුව, රා  භාෂා ප්රවර්ලධනය සඳහා වඩාත් කාර්ලයක්ෂම
ක්රමයක් වනු ඇති මහයින්ත “රා  භාෂා ප්රතිපත්තිය” පාසැල් ුල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශය, අධාපන අමාතාංශය හා එක්ව
වැඩපිළිමවලක් සකස් කළ යුු බව කාරක සභාව නිර්ලමේශ කරයි.

(7)

2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

රු.'000

2016

995,714
මුළු වියදම
130,629
පුනරාවර්ලතන වියදම
865,085
මූලධන වියදම
194 - විදුලි සංදද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතයවරයා
995,714
මුළු වියදම
130,629
පුනරාවර්ලතන වියදම
865,085
මූලධන වියදම

2017
පරතිමශෝධිත
අයවැය
17,622,994
210,203
17,412,791

2018
ඇස්තමේන්තුව

17,622,994
210,203
17,412,791

2,270,142
214,142
2,056,000

2,270,142
214,142
2,056,000

විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 194 සඳහා වූ
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරක ලදී.
අමාතංශයට මවන්ත කරන ලද රු. බිියන 17 ක මුදලකින්ත රුපියල් බිියන 15 ක මුදලක්
වාපෘති සඳහා වියදේ මනාකිරීම කාරක සභාමේ දැඩි අවධානයට මයාමු විය.
ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය මගින්ත කරනු ලබන
වාපෘති වල අන්තතර්ල අමාතාංශ ක්රියාකාරකේ බාධාවකින්ත මතාරව සදු කර මගන යාමට හැකි
වන මලස ාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව වැනි අතිගරු නාධිපතිුමාමග්
සභාපතිත්වමයන්ත යුත් ාතික සභාවක් පත් කිරීමට කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා නිර්ලමේශ
කමළ්ය. ඒ සේබන්තධ ඉදිරි පියවර ගැනීමට අමාතාංශ මල්කේවරයා එකඟ විය.
රා  මනාවන ආයතන වලට වාපෘති ලබා දීම අු කරන මලසත් විවෘත මටන්තඩර්ල
කැඳවන මලසත් වඩාත් මහාඳම ිල සසඳා ඕනෑම රා  ආයතනයක් මවත ශ්රී ලංකා
මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනයට මටන්තඩර්ල ඉදිරිපත් කළ හැකි වන
මලස ශ්රී ලංකා මටිමකාේ මවත ප්රතික්මෂ්ප කිරීමේ ප්රථම හිිකම ලබා මදන මලසත් කාරක
සභාමේ සභාපතිුමා ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය මවත
උපමදස් දුන්තමන්තය.
අනුමැතිය ලබා ගත් පසු ාතික ප්රිති බවට පත් වන බැවින්ත ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා
සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය විසන්ත සැකසූ මතාරුරු පේධති ප්රිතීන්ත අමාත
මණ්ඩඩලමේ අනුමැතිය සඳහා මයාමු කරන මලස ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා අමාතාංශ
මල්කේවරයාට උපමදස් දුන්තමන්තය.
මූල හිඟයන්ත සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කරන අමාතාංශ තීරණය පිළිබඳව
අදහස් දැක්වූ සභාපතිුමා, අයවැය හිඟය සඳහා එය බලපාන බැවින්ත එම තීරණයට මහා
භාණ්ඩඩාගාරය ඉඩ ලබා මනාමදනු ඇතැයි පැවසීය. මේශීය බැංකු වින්ත ණය ලබා ගැනීම මහෝ
මහා භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ඇතිව එක් වැය ශීර්ලෂයක සට තවත් වැයශීර්ලෂයක් දක්වා
අරමුදල් මාරු කිරීම මහෝ සදු කරන මලස කාරක සභාමේ සභාපතිුමා අමාතාංශ
නිලධාරීන්තට උපමදස් දුන්තමන්තය.
අමාතාංශය මුහුණ මදන දුෂ්කරතා සහ ඒවා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඔවුන්තමග් මයෝ නා ද
ඇුළත් වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස කාරක සභාමේ සභාපති මහින්තද සමරසංහ මහතා
අමාතාංශ නිලධාරීන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය. (ඉදිරිපත් කරන ලද එම වාර්ලතාව III වැනි
පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.)

රු.'000

2016
(8)

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
167-විදශ්ෂ කාර්යභාර අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

72,096
59,658
12,438

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
161,754
66,069
95,685

72,096
59,658
12,438

161,754
66,069
95,685

2018
ඇස්තමේන්තුව
105,000
74,000
31,000
105,000
74,000
31,000

විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 167 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක
සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
මහනුවර සට මාතමල් දක්වා සැලසුේගතව ඇති “මමාමනාමර්ලල්” පේධතිමේ සහ අධිමේගී
මාර්ලග ාලයට මහනුවර සේබන්තධ මකමරන අධිමේගී මාර්ලගමේ වැඩකටයුු කඩිනේ
මකමරනු ඇති බව විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතුමා විසන්ත මහළිදරේ කරන ලදී.
විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශමේ මල්කේවරයා මපන්තවා දුන්ත පරිදි, මාර්ලග තදබදය අු
කරින්ත වායු දූෂණය වළක්වාලීමට ද උපකාරී වන, බහු-විධ ප්රවාහන පේධතියක් මහනුවර
නගරමේ ඉදි වනු ඇත.
‘ගුහාමගාඩ කුණු බිම’ මානව හිතවාදී අයුරින්ත මයාදා ගැමනන වාපෘතියක් ද ආරේභ
මකමරන බව ගරු අමාතුමා පවසා සටිමේය.
රම් ඉදිරි ගමන උමදසා විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතුමන්තමගන්ත සහ අමාතාංශමයන්ත ඉටු
වන මමමහය කාරක සභාව විසන්ත ඉහළින්ත අගය කරන ලදී.

රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
මුළු වියදම
12,927,368 13,041,762
පුනරාවර්ලතන වියදේ
12,503,939 12,307,582
මූලධන වියදේ
423,429
734,180
108-තැපැල්, තැපැල් දස්වා සහ මුස්ලිේ ආගමික කටයුු අමාතයවරයා
මුළු වියදම
380,163
298,572
පුනරාවර්ලතන වියදේ
122,644
123,592
මූලධන වියදේ
257,519
174,980
202-මුස්ලිේ ආගමික කටයුු සහ සංස්කෘතික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
127,474
137,855
පුනරාවර්ලතන වියදේ
97,124
100,655
මූලධන වියදේ
30,350
37,200
308-තැපැල් දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
12,419,731 12,605,335
පුනරාවර්ලතන වියදේ
12,284,171 12,083,335
මූලධන වියදේ
135,560
522,000

2018
ඇස්තමේන්තුව
13,530,800
13,157,800
373,000
146,000
134,300
11,700
150,700
91,000
59,700
13,234,100
12,932,500
301,600

තැපැල්, තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 108,
202 හා 308 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
(9)

2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

වියදේ අවම කිරීම සහ ිපි මබදාහැරීම කඩිනේ කිරීම සඳහා සෑම ප්රධාන තැපැල්
කාර්ලයාලයකම “තැපැල් මත්රීේ මධස්ථාන” පිහිටුවීමට කාරක සභාව නිර්ලමේශ කරයි.
ගේපහ දිස්ික්කමේ තැපැල් කාර්ලයාල නවීකරණය කිරීම සහ මනාිමල් “වයි-ෆයි”
(Wi-Fi) කලාප හා මකටි පණිවිඩ යැවීමේ පහසුකම ප්රධාන තැපැල් කාර්ලයාලයවලට ලබාදිය
යුු යැයි කාරක සභාව නිර්ලමේශ කරයි.
ගේපහ දිස්ික්කමේ පිහිටා තිමබන තැපැල් මදපාර්ලතමේන්තුව සු හිස් ඉඩේ සහ මපාිස්
මදපාර්ලතමේන්තු නිල නිවාස පවතින භූිය ආදායේ ඉපැයීමේ මාර්ලගයක් වශමයන්ත භාවිත
කරන මමන්ත කාරක සභාව නිර්ලමේශ කරයි.
වු නතාවට ිපි මබදාදීම කඩිනේ කල යුු බවද කාරක සභාව අවධාරණය කරයි.
මුස්ිේ ආගික කටයුු සඳහා අයවැය මවන්තකිරීේ ප්රමාණවත් මනාවන බව තැපැල්
මස්වා, සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතුමා කාරක සභාමේ අවධානයට මයාමුකරයි.
මුස්ිේ බැතිමුන්තමග් පහසුව තකා මවනම හේ සහ උේරා පහසුකේ සැපයීමේ
කාර්ලයාලයක් සවුදි අරාබිමේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්ලයාලමේ ඇතිකිරීමට වැඩපිළිමවලක්
සැකසීමට මැදිහත් වන මමන්ත ගරු අමාතුමා ගරු සභාපතිුමාමගන්ත ඉල්ලා සටියි.
කාරක සභාව, අමාතවරයාමග් සහ අමාතංශ නිලධාරීන්තමග් කාර්ලයයන්ත ඇගයීමට ලක්
කරන අතර අමාතාංශමේ වැඩකටයුුද අගැයීමට ලක්කල අතර මීට ඉහත වසරවලට වඩා
වැඩි දියුණුවක් දක්නට ඇති බව පැවසුවාය.

2016

රු.'000
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
196- විදයා, තාක්ෂණ හා පර්දේෂණ අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය

2018
ඇස්තමේන්තුව

3,294,255
1,600,207
1,694,048

5,762,361
1,833,336
3,929,025

5,643,200
1,863,600
3,779,600

3,294,255
1,600,207
1,694,048

5,762,361
1,833,336
3,929,025

5,643,200
1,863,600
3,779,600

විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 196 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු
කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
ාතික ඉංජිමන්තරු පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන මධස්ථානය මගින්ත හඳුන්තවාමදන ලද
තාක්ෂණය සහ අමාතාංශය යටමත් ඇති ආයතන විසන්ත සැලසුේ කරන ලද පර්ලමේෂණ සහ
සංවර්ලධන වාපෘති සහ අනාගතමේ ක්රියාත්මක කිරීමට අරමුණු කර ඇති ‘ඛ්නි ප්රතිපත්තිය’
සේබන්තධමයන්ත කාරක සභාව ප්රධාන වශමයන්ත අවධානය මයාමු කමළ්ය.
විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශමේ පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන කටයුු වල
වැදගත්කම කාරක සභාව විසන්ත නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර වාපෘති සාර්ලථකව ඉදිරියට
කරමගන යාමට සහ නිම කිරීමට සහ අමාතාංශය යටමත් ඇති ආයතන මගින්ත ක්රියාත්මක
කරන විමශ්ෂමයන්ත මබෝමනාවන මරෝග, නැමනෝ සැටලයි් වාපෘති සහ NERD
මධස්ථානමේ අමනකුත් වැදගත් පර්ලමේෂණ සදහා අවශ සහ ප්රමාණවත් අයවැය ප්රතිපාදන
( 10 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ලබාමදන මලස තරමේම නිර්ලමේශ කරන ලදී. ‘ඛ්නි ප්රතිපත්තිය’ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
අරමුදල් මවන්තකිරීම ද කාරක සභාව විසන්ත නිර්ලමේශ කරන ලදී.
රම් සංවර්ලධනය සේබන්තධමයන්ත NERD තාක්ෂණමේ වැදගත්කම හඳුනාගත් කාරක
සභාව, තාක්ෂණය සහ නව මසායාගැනීේ පිළිබඳව මාධයන්ත ඔස්මස් නතාව දැනුවත්
කිරීමේ වැඩසටහන්ත සඳහා වැඩිපුර අරමුදල් මවන්තකිරීමේ වැදගත්කම නිර්ලමේශ කළ අතර
තාක්ෂණය දිස්ික් සහ ග්රාමීය ම්ටම දක්වා ප්රචාරය කිරීම සඳහා මේශපාලන වශමයන්ත
මැදිහත් වන මමන්ත NERD මධස්ථානමේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා සටිමේය.
NERD තාක්ෂණමේ ආර්ලික සහ පාරිසරික ප්රතිලාභ පිළිබඳව තවදුරටත් සලකා බැලීමමන්ත
අනුරුව, විමශ්ෂමයන්ත පාලේ ඉදිකිරීම වැනි ර මේ සංවර්ලධන වාපෘති ආරේභ කිරීමේදී
NERD මධස්ථානමේ උපමේශනය ලබා ගැනීම අවශතාවක් බවට පත් කරින්ත අමාත
මණ්ඩඩල පිකාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස කාරක සභාව මයෝ නා කමළ්ය.
විදාඥයන්ත උනන්තදු කරවීම සඳහා ඔවුනට අතීතමේදී ලබාදුන්ත පරිදි නැවතත් දිරිදීමනා
ලබා මදන මමන්ත ද කාරක සභාව විසන්ත නිර්ලමේශ කරන ලදී.
තවද, IV වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දක්වා ඇති අමාතාංශය විසන්ත ලබාදී ඇති නිර්ලමේශ
සලකා බලා නව පර්ලමේෂණ කටයුු සඳහා අමතර ප්රතිපාදන මවන්ත කිරීමට කාරක සභාව
නිර්ලමේශ කළාය.

2016

2018
ඇස්තමේන්තුව

2,018,144
1,264,888
753,256

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
3,022,813
2,000,256
1,022,557

871,718
162,732
708,986

1,679,468
712,361
967,107

903,970
207,360
696,610

1,146,426
1,102,156
44,270

1,343,345
1,287,895
55,450

558,985
504,285
54,700

රු.'000
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
101 - බුද්ධශාසන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
201 - දබෞද්ධ කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

1,462,955
711,645
751,310

බුේධ ශාසන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 101 හා 201 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක
සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
රටවල් 72 ක් නිමයෝ නය කරින්ත ාතන්තතර නිමයෝජිතයන්ත හා නිරීක්ෂකයන්ත 742
මදමනකුමග් සහභාගීත්වමයන්ත පැවති 14 වන එක්සත් ාතීන්තමග් මවසක් දින සැමරුේ
උමළල සඳහා ලබා දුන්ත මස්වය මවනුමවන්ත සහ මෑතකදී මන්තපාලමේ සදුවූ භූිකේපාමවන්ත
හානියට පත් හින්තදු මකෝවිල ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට භාරගැනීම නිසා අමාතාංශය ලද
ාතික හා ාතන්තතර පැසසුේ කිටුමේ අවධානයට ලක් විය.
විදාලංකාර ාතන්තතර මබෞේධ සමුළු ශාලාව බුේධශාසන අමාතාංශය යටමත්
පාලනය වීම වඩාත් සුදුසු බව කාරක සභාමේ අදහස වූ අතර මමම අරමුණ සඳහා අමාත
මණ්ඩඩලමේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නිර්ලමේශ කළාය.
( 11 )

2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

මුහුණු මදන ගැටළු පිළිබඳව හා ප්රාමේශීය කාර්ලයාල වලට අනුයුක්ත කර ඇති මබෞේධ
කටයුු සමාමයෝ කවරුන්තමග් රා කාරී විස්තරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්ලතාවක් සයලු
මන්තීවරුන්තමග් දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන මලස කිටුව විසන්ත අමාතාංශමේ
මල්කේවරයාට හා මබෞේධ කටයුු මකාමසාරිස් නරාල්වරයාට උපමදස් දුන්තනාය. ඉදිරිපත්
කරන ලද එම වාර්ලතාව V වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.
බුේධ ධර්ලමය හැදෑරීම සඳහා මලෝකමේ නව ප්රවණතාවයක් ඇති බව පැවසූ ගරු ලක්ෂ්මන්ත
මසමනවිරත්න මහතා ඒ පිළිබඳව ද අමාතාංශය මසායා බැිය යුු බව පැවසීය.

රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
මුළු වියදම
548,071 2,848,533
පුනරාවර්ලතන වියදේ
252,914
866,963
මූලධන වියදේ
295,157 1,981,570
159-සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුු අමාතයවරයා
මුළු වියදම
388,334 2,613,683
පුනරාවර්ලතන වියදේ
115,002
689,883
මූලධන වියදේ
273,331 1,923,800
203- ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
159,738
234,850
පුනරාවර්ලතන වියදේ
137,912
177,080
මූලධන වියදේ
21,826
57,770

2018
ඇස්තමේන්තුව
1,024,477
512,507
511,970
918,660
438,760
479,900
105,817
73,747
32,070

සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 159
හා 203 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ලධන අධිකාරිය, 2020 දී ඉලක්ක කර ඇති රු. ිියන 7 ක
ආදායමක් ලබාගැනීම වත්මන්ත තත්වය සැලකිමේදී යථාර්ලතයක් මනාවන බව ගරු තාරක
බාලසූරිය මහතා අවධාරණය කමළ්ය.
2015 වසරින්ත පසුව යහපාලනය මහ්ුමකාටමගන, මානව හිිකේ ආරක්ෂා කිරීම හා රම්
ආරක්ෂක තත්වයන්ත මේ වන විට යහපත් වී ඇති නිසා බටහිර සංචාරකයන්තමග් පැිණිමත්
සමඟ රම් ප්රතිරූපය වර්ලධනයවීම අරො ඇති බව සභාපතිුමා විස්තර කමළ්ය. ප්රවර්ලධන
ක්රියාකාරකේ විමේශ කටයුු අමාතාංශමේ සහාය ඇතිව ේවිපාර්ලශ්විකව සදු කළ යුු බවත්
මබාමහෝ රටවල සංචාරක ක්මෂ්ත්රය ප්රධාන වශමයන්තම පුේගික අංශය සුව ඇති බවත් ඔහු
පැවසීය. විමේශ රටවල සංචාරය කරන කැබින් අමාතවරු ශ්රී ලංකාමේ ප්රතිරූපය ඉහළ
නැංවීමට උත්සාහ කළ යුු බවත් සංචාරක කර්ලමාන්තතය ප්රවර්ලධනමයහිලා වැඩි කාර්ලය භාරයක්
විමේශ කටයුු අමාතාංශයට හා තානාපති කාර්ලයාල වලට කළ හැකි බවත් පැවසීය.
මේශීය සංචාරක ප්රවර්ලධනය කිරීම පිළිබඳව වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස සභාපතිවරයා
සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශමේ මල්කේවරයාට උපමදස්
දුන්තමන්තය. (ඉදිරිපත් කරන ලද එම වාර්ලතාව VI වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.)
ිකුණාමලය නාවික ගමන්ත ස්ථානයක් මලස වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශතාවය සභාපතිවරයා
අවධාරණය කමළ්ය.
කාරක සභාව කරුණු සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කළ නිර්ලමේශයන්ත ( 12 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

•

•
•

•
•

•
•

බණ්ඩඩාරනායක ාතන්තතර සේමන්තත්රණ ශාලාවට අමතරව සුදුසු ාතන්තතර
සේමන්තත්රණ ශාලාවක් ඇරඹීම - ඒ සඳහා උචිත ස්ථානයක් මලස මවෝටර්ලස් එේ
අසල ඇති ඉඩම භාවිතා කිරීම සඳහා කැබින් පිකාවක් සකස් කිරීම
පළාත් ම්ටමේ නිලධාරීන්ත සඳහා ධාරිතා සංවර්ලධන වැඩසටහන්ත දියත් කිරීම
ප්රසේධ සංචාරක ස්ථාන අවට සංචාරකයන්තට සුටු විය හැකි ක්රියාකාරකේ
වැඩිදියුණු කිරීම (රාී මවළඳසැල්, රංග ශාලා, දුෂ්කර හා අවදානේ සංචාරක
ස්ථාන ආදිය වැනි)
සංචාරක නවාතැනක් මලස කිුල්ගල හඳුනා මගන එම ප්රමේශය වැඩිදියුණු කිරීම
විමේශීය සසුන්ත ආකර්ලශනය කර ගත හැකි මලස ශ්රී ලංකා මහෝටල් පාසැල
ාතන්තතර තලයට වැඩිදියුණු කිරීම (පුේගික රා  සහමයෝගිතා වාපාරයක්
මලස)
මු මේවස්ථානය අවට ප්රමේශයට ලය, සනීපාරක්ෂාව වැනි අතවශ පහසුකේ
සැලසීම
පුේගික අංශය හා එක්ව සංචාරක ප්රතිපත්ති සාධනීය මලස ප්රවර්ලධනයකිරීම

රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
මුළු වියදම
1,284,094
4,367,886
පුනරාවර්ලතන වියදේ
189,124
335,376
මූලධන වියදේ
1,094,970
4,032,510
140-කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්රජා සංවර්ධන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
1,284,094
4,367,886
පුනරාවර්ලතන වියදේ
189,124
335,376
මූලධන වියදේ
1,094,970
4,032,510

2018
ඇස්තමේන්තුව
3,748,375
348,375
3,400,000
3,748,375
348,375
3,400,000

කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක
140 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
තම කටයුු කරමගන යාමේදී වැවිි මානව සංවර්ලධන භාරය අද වන විට සැලකිය යුු
මූල දුෂ්කරතා වලට මුහුණ පා ඇති බවත් එය වැවිි ක්මෂ්ත්රමේ නතාව සඳහා ප්රමුඛ්
මස්වාවක් ඉටු කර මදන බවත් කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන
අමාත ගරු පලනි දිගේබරන්ත මහතා පැහැදිි කමළ්ය.
වු අංශමේ නතාව මුහුණ මදන ගැටලු පිටු දැකීම සඳහා පළාත් වු සමාගේ හා
ප්රාමේශීය මල්කේවරුන්ත අතර සේබන්තධය ශක්තිමත් කළ යුු බවත් දිස්ික් සේබන්තීකරණ
කිටු හා ප්රාමේශීය සේබන්තීකරණ කිටු අතර ඇති සේබන්තධය තහවුරු කළ යුු බවට
කාරක සභාමේ සභාපතිුමා නිර්ලමේශ කමළ්ය.
වු කේකරුවන්ත සඳහා ඉඩේ නිදහස් කිරීමේ ප්රමාදය වැළැක්වීම සඳහා වැවිි මානව
සංවර්ලධන භාරය සහ අමාතංශය අතර නිස සේබන්තීකරණයක් තිබිය යුු බව කාරක
සභාමේ අදහස විය.

( 13 )

2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

අදාළ ප්රාමේශීය මල්කේවරුන්ත සමඟ පළාත් වු සමාගේ මනා සේබන්තීකරණයක්
පැවතිය යුු බව ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා ද අවධාරණය කළ අතර, වු වල ඇති
හිස් ඉඩේ වගා කිරීම සඳහා වු කේකරුවන්තට දීමමන්ත ඔවුන්තට තම නිෂ්පාදන පළාත් වු
සමාගේ වලට විකිණීම මගින්ත මදපාර්ලශ්වයටම වාසදායක වන බව පැවසීය. මේ පිළිබඳව
අමාත මණ්ඩඩල සංමේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කාරක සභාව නිර්ලමේශ කළාය.
මහනුවර හා මාතමල් වු වල Outgrower වැඩපිළිමවමල් ප්රගතිය සෑහීමකට පත් විය හැකි
තලයක ඇති බව ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා පැවසීය. අද වන විට විමේශගතවීම දැඩි ගැටලුවක්
වී ඇති බැවින්ත වු නතාව රඳවා ගැනීම සඳහා විමශ්ෂමයන්තම රංගල, මහනුවර වැනි වු
පළාත් වල සංචාරක කර්ලමාන්තතය දියුණු කිරීමට අවශ පියවර ගත යුු බවට ඔහු නිර්ලමේශ
කමළ්ය. එමගින්ත තරුණ පරේපාරාවට රැකියා අවස්ථා නිර්ලමාණය කර දීමට ද උපකාර මේ.
දුරින්ත හා හුදකලාව පිහිටි වු වලට ලඟාවීම සඳහා දැනට ඇති මාර්ලග දියුණු කිරීම වැනි
යටිතල පහසුකේ ලබාදීම මගින්ත ගේ සහ වු අතර අන්තතර්ල සබඳතාවය වර්ලධනය කිරීම සඳහා
පියවර ගත යුු බව කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා පැවසුමේය.
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතාමග් මයෝ නාවට එකඟ මවින්ත වු ක්මෂ්ත්රමේ ඇති
මාර්ලග, මාර්ලග සංවර්ලධන අධිකාරියට මහෝ පළාත් මාර්ලග සංවර්ලධන අධිකාරිය යටමත් පැවතිය
යුු බවට සභාපතිුමා නිර්ලමේශ කමළ්ය.
සයයට 20 ක් වැනි වු මරෝහල් ප්රමාණයක් පමණක් පළාත් මසෞඛ් අධිකාරිත්වය යටමත්
ඇති මහයින්ත වු ප්රමේශ වල ඇති අමනකුත් මරෝහල් ද එම අධිකාරිත්වය යටතට ගත යුු බව
කාරක සභාමේ සභාපතිුමාමග් අදහස විය.

රු.'000

2016

2017
2018
ප්රතිමශෝධිත
ඇස්තමේන්තුව
අයවැය
මුළු වියදම
22,007,886 19,781,971
11,425,912
පුනරාවර්ලතන වියදේ
6,106,453
6,892,746
8,278,162
මූලධන වියදේ
15,901,433 12,889,225
3,147,750
145-බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදංචි කිරීේ හා හින්දු ආගමික කටයුු
අමාතයවරයා
මුළු වියදම
14,622,937 12,723,340
4,818,150
පුනරාවර්ලතන වියදේ
932,772
1,011,265
2,676,150
මූලධන වියදේ
13,690,165 11,712,075
2,142,000
204-හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
226,806
පුනරාවර්ලතන වියදේ
131,703
මූලධන වියදේ
95,103
232-බන්ධනාගාර දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
6,898,740
පුනරාවර්ලතන වියදේ
4,792,326
මූලධන වියදේ
2,106,414
326-ප්රජා පාදක විදශෝධන දදපාර්තදේන්ුව
( 14 )

244,548
149,898
94,650

249,110
154,460
94,650

6,539,744
5,467,744
1,072,000

6,066,694
5,170,594
896,100

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

259,402
249,652
9,750

274,339
263,839
10,500

291,958
276,958
15,000

බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික
කටයුු පිළිබඳ අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 145, 204, 232 සහ 326 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු
කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
අනාථ කඳවුරුවල සට මුල් භූිවල පදිංචියට ආපසු පැිමණන්තනන්ත සඳහා උුරු සහ
නැමගනහිර පළාත්වල නව නිවාස ඉදිකිරීම, කුඩා වැේ, සනීපාරක්ෂක පහසුකේ සහ යටිතල
පහසුකේ සංවර්ලධනය, ජීවමනෝපාය සඳහා සහාය දැක්වීම, අධාපන ක්මෂ්ත්රමේ සංවර්ලධනය,
ගෘහස්ථ විදුිය ලබාදීම, ඉඩේ මනාමැති පවුල් සඳහා ඉඩම ිලදී ගැනීම වැනි අමාතාංශය
මගින්ත ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ලධන වාපෘති පිළිබඳව අමාතාංශමේ මල්කේවරයා
කරුණු දැක්වීය.
මාන්තකුලේ ප්රමේශමේ ආර්ලික කලාපය විවෘත කිරීම සහ තල් නිෂ්පාදන සඳහා අපනයන
මවළඳපළ ප්රවර්ලධනය කිරීම සේබන්තධමයන්ත බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ අමාත ගරු ඩී.එේ. ස්වාිනාදන්ත මහතා
පැහැදිි කමළ්ය.
2017 වසමර්ල ිියන 160 ක අයවැය ප්රතිපාදන ලබා දී තිබියදීත් පල්මලකැමල්
බන්තධනාගාර සංකීර්ලණය ඉදිකිරීමේ ප්රමාදය කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කළ අතර, වසර 2 ක්
ුළදී එය නිම කිරීමට පියවර ගනිින්ත සටින බව අමාතාංශ නිලධාරීන්ත ප්රකාශ කරන ලදී.
පුනරුත්ථාපනය කරන ලද 12,000ක පිරිස අතර සටින ආබාධිත පුේගලයන්ත සහ
කාන්තතාවන්තමග් සුභසාධනය සේබන්තධමයන්ත පියවර ගන්තනා මලස සහ කෘිකර්ලමමයන්ත තම
ජීවමනෝපාය සලසා ගතහැකි පරිදි ප්රධාන ගැටලුවක් වන මන්තනාරම ප්රමේශමේ ල හිඟය
සඳහා පිළියේ මසායන මලස ගරු ඉ. චාර්ලල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා ඉල්ලා සටිමේය.
‘එක් ගමකටම එක් වැවක් බැගින්ත ලබා දීමේ වාපෘතිය’ සෑම ගමක් සඳහාම පත්කරන ලද
තාක්ෂණික කිටුමේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක වන බව බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ,
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ අමාතංශමේ මල්කේ
පැවසීය. ස්වයං රැකියා සහ මවනත් වාපාර ඇරඹීමට හැකි වන පරිදි ලය, මහන මැින්ත,
කිරිගවයන්ත සහ කුකුළු පැටවුන්ත ඇුළු අමනකුත් පහසුකේ සැපයීම සඳහා පුනරුත්ථාපන
මකාමසාරිස් නරාල් කාර්ලයාංශය මගින්ත මගන ඇති පියවර කාරක සභාව විසන්ත අගය කරන
ලදී.
වැය ශීර්ලෂ 188 සහ 189 යටමත් මහ්ුවක් මනාමැතිව කර්ලමාන්තත හා වානි අමාතාංශය
මවත රු. ිියන 250 ක් මවන්ත කර ඇති බව කාරක සභාව විසන්ත නිරීක්ෂණය කරන ලද
අතර එය බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික
කටයුු පිළිබඳ අමාතාංශය සහ නාගරික සංවර්ලධන අධිකාරිය මවත මාරු කරන මලස මහා
භාණ්ඩඩාගාරමේ නිලධාරීන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය.
කෘිකර්ලමාන්තතය සහ ීවර කර්ලමාන්තතය සඳහා පහසුකේ සැපයීමට මයෝ නා වී ඇති
මයෝධ වැව, ඉරනමු වැව සහ මහාතිත්ත ීවර වරාය වාපෘතිය සංවර්ලධනය සඳහා
පුනරුත්ථාපන මකාමසාරිස් නරාල් කාර්ලයංශය මවත මවන්ත කර ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාණවත්
මනාවන බව කාරක සභාව මවත දන්තවන ලදී. වැේ වාපෘතිය සහ ීවර වරායන්ත ඇති කිරීම
පිළිබඳ වාපෘති මයෝ නාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස කාරක සභාව විසන්ත ඉල්ලා සටිමේය.
(ඉදිරිපත් කරන ලද එම වාර්ලතාව VII වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.)
( 15 )
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පුනරුත්ථාපනය කරන ලද පිරිස අතර රැකියා විරහිතභාවය අවම කිරීමට අනාථ
කඳවුරුවල මවමසන තරුණ පිරිස් සඳහා රියැදුරු බලපත්රය ලබා ගැනීමට පහසුකේ ලබා මදන
මලසත් නිපුණතා සංවර්ලධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය සමග සාකච්ඡා කර රියැදුරු
බලපත්රය සඳහා ාතික වෘත්තීය සුදුසුකේ ම්ටම ලබාදීමට පියවර ගන්තනා මලසත් කාරක
සභාව මයෝ නා කළාය.
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

mßYsIagh I
2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්තමේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

jevigyk
දනය

2017.11.17
(සකුරාදා)
(පළමු වැනි
දන)

2017.11.18
(මසනසුරාදා)
(දදවැනි දන)

දේලාව
මප.ව. 10.00 - මප.ව
11.30

165

අමාතයාංශය
ාතික ඒකාබේධතා සහ
ප්රතිසන්තධාන අමාතාංශය

මප.ව 11.30 - ප.ව.
1.00

157, 236

ාතික සහජීවනය, සංවාද
හා රා  භාෂා අමාතාංශය

ප.ව. 2.00 - ප.ව. 3.30

194

ප.ව. 3.30 - ප.ව. 5.00

167

මප.ව. 10.00 - මප.ව
11.30

108, 202,
308

මප.ව 11.30 - ප.ව.
1.00

196

තැපැල්, තැපැල් මස්වා,
මුස්ිේ ආගික කටයුු
අමාතාංශය
විදා, තාක්ෂණ හා
පර්ලමේෂණ අමාතාංශය

ප.ව. 2.00 - ප.ව.3.30

101, 201

බුේධශාසන අමාතාංශය

මප.ව. 10.00 - මප.ව
11.30

159, 203

මප.ව. 11.30 - ප.ව.
2017.11.23
1.00
(බ්රහස්පතින්තදා)
(දතවැනි දන)
ප.ව. 2.00 - ප.ව 3.30

ශීර්ෂය

140

145, 204,
232, 326
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විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල්
යටිතල පහසුකේ
අමාතාංශය
විමශ්ෂ කාර්ලයභාර පිළිබඳ
අමාතාංශය

සංචාරක සංවර්ලධන හා
ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු
අමාතාංශය
කඳුරට නව ගේමාන,
යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා
සංවර්ලධන අමාතාංශය
බන්තධනාගාර
ප්රතිසංස්කරණ,
පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීේ හා හින්තදු
ආගික කටයුු
අමාතාංශය
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mßYsIagh II
2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්තමේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

රැස්ීේ පැවැත්ූ දනයන්
පළමුවැනි රැස්ීම -

2017 දනාවැේබර් මස 15, බදාදා

දදවැනි රැස්ීම

-

2017 දනාවැේබර් මස 17, සිකුරාදා

ුන්වැනි රැස්ීම

-

2017 දනාවැේබර් මස 18, දසනසුරාදා

හතරවැනි රැස්ීම

-

2017 දනාවැේබර් මස 23, බ්රහස්පතින්දා

පස්වැනි රැස්ීම

-

2017 දනාවැේබර් මස 30, බ්රහස්පතින්දා
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

2018 අයවැය ඇස්තදේන්ුදවන් දතෝරාගත් අමාතයාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා වන පාර්ලිදේන්ු විදශ්ෂ කාරක සභාදේ පළමුවැනි රැස්ීදේ කාර්ය සටහන්
2017 දනාවැේබර් මස 15 වැනි බදාදා දප.ව. 11.30 ට
පැමිණ සිටි
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා ( සභාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
නීල් ඉේදවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී, පාර්ලිමේන්තුමේ නිමයෝ  මහමල්කේ සහ කාරක
සභාමේ මල්කේ
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහමල්කේ
දැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
කාරක සභාමේ ගණපූරණය සාමාජිකයන්ත 03 ක් විය යුු යැයි කාරක සභාව තීරණය කළාය.
කාරක සභාමේ මල්කේ විසන්ත කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අමාතාංශවල වැඩසටහමන්ත
මකටුේපත කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලන ලද අතර සමහර සංමශෝධනවලට යටත්ව අනුමත කරන
ලදී. ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තුව විසන්ත කාරක සභාව මවත ඉදිරිපත් කරන ලද අමාතාංශවල වැය
ශීර්ලෂයන්ත සාකච්ඡා කිරීමට පහත සඳහන්ත දිනවලදී රැස්වීමට එකඟ විය.
•
•
•

2017 මනාවැේබර්ල 17, සකුරාදා
2017 මනාවැේබර්ල 18, මසනසුරාදා
2017 මනාවැේබර්ල 23, බ්රහස්පතින්තදා

මප.ව.10.00 - ප.ව.5.00
මප.ව.10.00 - ප.ව.3.30
මප.ව.10.00 - ප.ව. 3.30

කාරක සභාව පහත සඳහන්ත පරිදි සලකා බලා තීරණය කරන ලදී.
අ) කාරක සභාමේදී කරුණු පැහැදිි කිරීම සඳහා කාරක සභාවට පැිණීම අතාවශ අදාල
අමාතාංශ මල්කේවරුන්ත සහ නිලධාරීන්ත කැඳවීමට
ආ) සයලු රැස්වීේ සඳහා මුදල් අමාතාංශය, නමාධ අමාතාංශය සහ විගණකාධිපති
මදපාර්ලතමේන්තුමේ නිලධාරීන්ත කැඳවීමට
ඇ) සලකා බැලීමට අදාල අමාතාංශවල අමාතවරුන්ත, රා  අමාතවරුන්ත සහ නිමයෝ 
අමාතවරුන්ත හට ආරාධනා කිරීම.
ඈ) කාරක සභාමේ සාමාජිකයන්ත අතර මේලාසනින්ත මබදාහැරීම සඳහා අදාල අමාතාංශවල
ප්රගති වාර්ලතාව භාෂාත්රමයන්ත ම එවන මමන්ත අදාළ අමාතාංශවල මල්කේවරුන්තට දැන්තවීමට
ඉ) පහත සඳහන්ත මාතෘකා සේබන්තධමයන්ත කාරක සභාවට මකටි ඉදිරිපත් කිරීමක් සදුකිරීමට
ආමාතාංශ මල්කේවරුන්තට දැන්තවීමට
•
අමාතාංශමේ දල පැතිකඩ
•
2017 වසර ුල සේපූර්ලණ කරන ලද සහ සේපූර්ලණ කිරීමට නියිත ක්රියාකාරකේ
•
2017 වර්ලෂය සඳහා අයවැය මවන්තකිරීම
•
2018 සඳහා අයවැය මවන්තකිරීම සහ 2018 සඳහා කාර්ලය සටහන
කාරක සභාව, ප.ව. 12.15 ට 2017 මනාවැේබර්ල 17 දින මප.ව. 10.00 දක්වා කල් තබන ලදී.
අත්.කමළ්/ ටිකිරි.මක් යතිලක
කාරක සභාමේ මල්කේ

-------------------------
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2018 අයවැය ඇස්තදේන්ුදවන් දතෝරාගත් අමාතයාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා වන පාර්ලිදේන්ු විදශ්ෂ කාරක සභාදේ දදවැනි රැස්ීදේ කාර්ය සටහන්
2017 දනාවැේබර් මස 17 වැනි සිකුරාදා දප.ව. 10.00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු මේ.එේ.ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි ඇමතිවරු:
ගරු ඒ.එච්.එේ. ෆවුස මහතා, ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධානය පිළිබඳ රා  අමාත
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
නාලනී අමරුංග මහත්ිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
ආර්ල.ඒ.ටී.ඒ. රණවීර මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ඩේ.ජී.එන්ත. මැණිමක් මහත්ිය, සහකාර විගණකාධිපති
මක්.එල්.එේ.පී. ගුණතිලක මහත්ිය, කාර්ලයාල අධිකාරි
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. වැදගත් කරුණක් සේබන්තධමයන්ත පාර්ලිමේන්තුමේ සභා
රැස්වීමට සහභාගිවිමට සදුවීම නිසා ගරු සභාපතිුමා මමදින රැස්විමට සහභාගි මනාවූ අතර ගරු
ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න සහ ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහත්වරුන්තමග් මයෝ නා ස්ිරත්වමයන්ත ගරු ම ෝන්ත
අමරුංග මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

පැමිණි සිටි නිලධාරීන්:
වී. සවඥානමසෝදි මහතා, මල්කේ, ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධානය පිළිබඳ අමාතාංශය
එස්. නානායක්කාර මහතා, මල්කේ, ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධානය පිළිබඳ රා 
අමාතාංශය
ආර්ල.පී.ආර්ල. අමරසංහ මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (සංවර්ලධන )
මක්.එච්.මේ.එල්. මස්නාරත්න මහත්ිය, ම ෂ්ඨ සහකාර මල්කේ
ටී.එන්ත.ගුණවර්ලධන මහත්ිය, ගණකාධිකාරී
මක්.නිකරිල්කාන්තත් මහතා, සහකාර මල්කේ (සංවර්ලධන )
වී. අනුශන්තතන්ත මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
එේ.එස්. යසංහ මහතා, අධක්ෂ නරාල්, ාතික සමඟිය හා ප්රතිසන්තධානය සඳහා වන කාර්ලයාලය
එන්ත.ඩී.මහ්ටිආරච්චි මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ නරාල්
එස්.ඒකනායක මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ
එස්.මක්. යසංහ මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ
මමහ්ෂ් බියන්තවිල මහතා, සංවර්ලධන නිලධාරී
ඒ.ඩී.පී.එස්. මස්නාරත්න මහතා, රා  කළමනාකරණ සහකාර
ාතික ඒකාබේධතා සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 165 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු
කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලන ලදී.
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

රු.'000

2016

මුළු වියදම
364,596
පුනරාවර්ලතන වියදේ
70,893
මූලධන වියදේ
293,703
165 - ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්රතිසන්ධාන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
364,596
පුනරාවර්ලතන වියදේ
70,893
මූලධන වියදේ
293,703

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
3,531,751
112,405
3,419,346

2018
ඇස්තමේන්තුව

3,531,751
112,405
3,419,346

2,770,318
116,308
2,654,010

2,770,318
116,308
2,654,010

ාතික ඒකාබේධතා සහ ප්රතිසන්තධානය පිළිබඳ අමාතාංශමේ මල්කේ වී. සවඥානමසෝදි මහතා විසන්ත
අමාතාංශ පැතිකඩ සහ 2017 වර්ලෂය සඳහා කාර්ලය සාධනය ඇුලත්ව සංහිඳියාව පිළිබඳ ක්රියාකාරී
සැලැස්ම සහ 2018 සඳහා ඉලක්ක සැලසුේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් කමළ්ය. එහිදී, සංහිඳියා
ප්රතිපත්ති සේපාදනය, උපාය මාර්ලග සහ වැඩසටහන්ත, ාතික ඒකාබේධතාව සහ සංහිඳියාව ප්රවර්ලධනය,
සංක්රික යුක්තිය-සතය අමප්ක්ෂා කිරීම, සුවය, යුක්තිය, හානිපූරණය සහ පුනරාවර්ලතනය මනාවීම
සහ වියුක්තිය ුරන්ත කිරීම ඇුලු අංශ හතරක් පිළිබඳව විස්තර කමළ්ය.
2018 සඳහා අයවැය මයෝ නාවල මකාටස් 11 ක් ඇුළත් කරන ලද අතර උුරු සහ නැමගනහිර
පළාත්වල විමශ්ෂ අවශතා සහිත කාන්තතාවන්ත පිළිබඳව සලකා බැලීමට විමශ්ෂ වැඩසටහනක්, ආර්ලික
බලගැන්තවීම සහ සමා යටිතල පහසුකේ සංවර්ලධනය සේබන්තධමයන්ත අවධානය මයාමුකර සංහිඳියාව,
කිිමනාච්චි ප්රමේශමේ සහ මඩල්ප්් දූපමත් ප්රධාන වශමයන්ත තල් සඳහා සැකසුේ මධස්ථානයක්,
යාපනය සහ දඹුල්ල ආර්ලික මධස්ථාන සේබන්තධව මකාළෙ නවීන ආර්ලික මධස්ථානයක්,
අුරුදහන්ත වූ පුේගලයන්ත සඳහා කාර්ලයාලයක් ඉදිකිරීම, දිස්ික් සංහිඳියා කිටුව, ශ්රී ලංකාමේ සංහිඳියා
ක්රියාවිය (EU) ශක්තිමත් කිරීම, සංවර්ලධන සහාය, ිල්ලඩි ීවර වරාය- මවරළ ඉංජිමන්තරු
අධයනය, ාතික සමගිය සහ ප්රතිසන්තධාන කාර්ලයාලය (ONUR) සඳහා සංහිඳයාව අරමුණු කර ඉහළ
ප්රමුඛ්ත්වය ලබාමදන මාර්ලග වාපෘති සහ කාර්ලයාල එම අංශ මේ.
රම් ආණ්ඩුක්රම වවස්ථා ප්රතිසංස්කරණයට විරුේධ කණ්ඩඩායේවලට නිරවද මතාරුරු
ඒත්ුගැන්තවිම සේබන්තධමයන්ත මගන ඇති පියවර පිළිබඳව ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා විමසූ අතර
අතිගරු නාධිපතිුමා, ගරු රා  ඇමතිුමා සහ ාතික සමගිය සහ ප්රතිසංධාන කාර්ලයාලමේ
සභාපතිනි චන්තිකා කුමාරණුංග මහත්ිය මේ සේබන්තධමයන්ත ක්රියාකාරීව හා පුළුල්ව කටයුු කරන
බව සවඥානමසෝදි මහතා පැවසීය. විමශ්ෂඥයන්ත සමග කැපවූ වැඩසටහනක් සකස් කිරීමටත් මමම
වැඩසටහන අමාතාංශ ක්රියාකාරී සැලැස්මට ඇුලත් කිරීමටත් බලාමපාමරාත්ු වන බව ඔහු
පැවසීය.
ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාව සංමශෝධනය කිරීමේදි සයලුම සංහල, මදමළ සහ මුස්ිේ ප්ර ාව අතර
ඒකාබේධවීම සහ ආගික වශමයන්ත සමානාත්මතාවය සහතික කළ යුුයැයි ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
මයෝ නා කමළ්ය. ඉඩේ සහ මපාිස් බලතල වවස්ථා අුරු වාර්ලතාමේ අඩංගු කර මනාමැති බවත්
නමුත් උුරු හා නැමගනහිර මවමසන නතාවට ඉඩේ, නීති සහ යුක්තිය පසඳිම සේබන්තධ ගැටලු
තිමබන බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.
ආර්ලික කටයුු පිළිබඳව සලකා බැලීමට මපර ාතික ඒකාබේධතා සහ සංහිඳියා අමාතාංශය
වාර්ලගික සහ ආගික ප්රශ්න විසඳීම පිළිබඳව අවධානය මයාමුකළ යුු බව ගරු ම ාන්ත අමරුංග මහතා
මයෝ නා කමළ්ය. ආගික මහෝ වාර්ලගික ගැටලු වාර්ලතා වි තිමේදැයි ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා විසන්ත
විමසන ලද ප්රශ්නයට පිළිුරු මදින්ත, සමහර දිස්ික්කවල සුලු සේීන්ත වාර්ලතා වී ඇති බව
අමාතාංශමේ මල්කේ සවඥානමසෝදි මහතා පැවසු අතර සාමකාමීව ගැටලු විසඳාගැනීමට ආගික
නායකයන්ත, මපාිස් නිලධාරීන්ත, විශ්රාික විනිසුරුවරුන්ත, විශ්රාික විදුහල්පතිවරුන්තමගන්ත සැදුේලත්
බිේ ම්ටමේ කිටු වන දිස්ික්ක ම්ටමේ සංහිඳියා කිටු පිහිටුවීම පිළිබඳව අතිගරු නාධිපතිුමා
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උනන්තදුවක් දක්වන බව ද පැවසීය. දුප්පත් පුේගලයන්ත ආර්ලික වශමයන්ත බලාත්මක කිරීම සහ සඳහා
සහ ඔවුන්ත පූර්ලණ වශමයන්ත ආර්ලික කටයුුවල මයදවීම වැදගත් බවත් ඔවුනට මූල සහාය ලබාදීම
අවශ බවත් සවඥානමසෝදි මහතා තවදුරටත් පැවසීය.
විරැකියාව සහ දුප්පත්කම පිළිබඳව ගැටලු ඉහළ යින්ත පවතින බවත් සමහර කෘිකාර්ලික කටයුු සහ
කර්ලමාන්තත තවමත් අක්රියව පවතින බවත් ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා පැවසීය. විශාල වශමයන්ත
විරැකියාව පැවතිය ද සමහර මවනත් ප්රමේශවල පදිංචිකරුවන්ත මමම ප්රමේශවල රැකියා ලබන බව ඔහු
තවදුරටත් පැවසීය. එමනිසා, මමම ප්රමේශවල නතාව සඳහා දැනට පවතින කර්ලමාන්තතශාලා
සංවර්ලධනය කරින්ත නව කර්ලමාන්තතශාලා ඉදිකිරීමටත් කෘිකාර්ලික වාපාර ඇතිකරන මලසත්
ඔවුනට ර මේ රැකියා ලබා මදන මලසත් ඔහු මයෝ නා කමළ්ය. සංචාරක අංශය සේබන්තධමයන්ත උුරු
පළාමත් ආමයෝ න අවස්ථා විවෘත කර ජීවන මාර්ලග ඇති කිරීමට සහ උනන්තදුවක් දක්වන
ආමයෝ කයන්තට මයෝ නා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ පියවර ගන්තනා මමන්ත ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා
අමාතාංශයට මයෝ නා කමළ්ය. මමම ප්රමේශමේ පවතින කුඩා දූපත් භාවිත කර සංචාරක කර්ලමාන්තතය
දියුණු කිරීම වඩාත් සුදුසු බව ඔහු තවදුරටත් මයෝ නා කමළ්ය.
ප්රමේශමේ මාර්ලග පේධතිය සහ පාසල් පේධතිය සංවර්ලධනය කිරීම සඳහා ඒ හා සමාන අවධානය
මයාමුවිය යුු බව ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා මයෝ නා කමළ්ය. යහපත් සංහිඳියාව ඇතිකිරීම මගින්ත
යුේධමයන්ත පීඩාවට පත් ප්රමේශවල ආමයෝ න සඳහා ආමයෝ කයන්ත උනන්තදු කළ හැකි බව ඔහු
තවදුරටත් ප්රකාශ කමළ්ය.
සංහිඳියාව සහ ඒකාබේධතාවය සේබන්තධමයන්ත අප විසන්ත දරන උත්සාහය මත රම් අනාගතය
රඳාපවතින බව ගරු ම ෝන්ත අමරුංග මහතා අවධාරණය කමළ්ය.
ාතික ඒකාබේධතා හා ප්රතිසන්තධාන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 165 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක
සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
දප. ව. 11.30 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු. මහින්තද සමරසංහ මහතා (සහාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු ලසන්තත අලගියවන්තන මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි අදනක් මන්ීන් :
ගරු. එස්. මයෝමහ්ෂ්වරන්ත මහතා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
නාලනී අමරුංග මහත්ිය, අධක්ෂ , ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
ආර්ල.ඒ.ටී.ඒ. රණවීර මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
ඩේ. ජී. එන්ත. මැණිමක් මහත්ිය, සහකාර විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
මක්. එල්. එේ. පී. ගුණතිලක මහත්ිය, විගණන අධිකාරි

පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
ඩේ.එේ.පී.ජී. වික්රමසංහ මහතා, මල්කේ, ාතික සහජිවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශය
මක්.ඒ.තිලකරත්න මහතා, අතිමර්ලක මල්කේ (සංවර්ලධන)
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සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ටී.ඒ.ජී.එන්ත.සුරංජි මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
එන්ත. එේ. වීරමකෝන්ත මහත්ිය, පර්ලමේෂණ සහකාර
රන්තජිත් උයන්තමගාඩ මහතා, සභාපති, රා  භාෂා මකාිසන්ත සභාව
ඒ. එේ.ජී. යූ. අමේමකෝන්ත මහතා, පරිපාලන නිලධාරි
ප්රසාේ ආර්ල.මහ්රත් මහතා, අධක්ෂ නරාල්, ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයතනය
එේ.මක් මුහයිස් මහතා, ම ෂ්ඨ සහකාර මල්කේ(භාෂා අයිතිවාසකේ),
ඩී.පී.ජී ප්රදීප් මහතා, ප්රධාන ගණකාධිකාරි
පී.එේ.සුදර්ලශනී පීරිස් මහත්ිය, අධක්ෂ (සැලසුේ)
එල්.මක්.ඒ.එස්.ගුණමස්කර මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරි (අභන්තතර විගණක)
ශින්තද මහමල්කේ මහතා, සහකාර මකාමසාරිස්, රා  භාෂා මදපාර්ලතමේන්තුව
එන්ත. ඩී. කලන්තසූරිය මහතා, ප්රධාන ගණකාධිකාරි
රංජිත් විමලසූරිය මහතා, අධක්ෂ, රා  මනාවන සංවිධාන පිළිබඳ ාතික මල්කේ කාර්ලයාලය
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා, කාරක සභාමේ සභාපතිුමා
මූලාසනාරූඪ විය.
ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 157 හා 236 සඳහා වූ
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලන ලදී.
2016

රු.'000
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
157-ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා
අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
236-රාජය භාෂා දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

2018
ඇස්තමේන්තුව

587,787
422,422
165,365

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
1,063,390
527,299
536,091

452,107
327,391
124,715

895,408
392,667
502,741

609,305
385,405
223,900

135,680
95,031
40,649

167,982
134,632
33,350

153,265
139,256
14,000

762,570
524,670
237,900

2017 වර්ලෂමේ කාර්ලයසාධනය හා 2018 වර්ලෂය සදහා මයෝජිත සැලසුේ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ාතික
සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශමේ මල්කේ ඩේ.එේ.පී.ජී. වික්රමසංහ මහතා විසන්ත සදු
කරන ලදී.
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතාමග් විමසුමකට පිළිුරු දුන්ත රා  මනාවන සංවිධාන පිළිබඳ
ාතික මල්කේ කාර්ලයාලමේ අධක්ෂ රංජිත් විමලසූරිය මහතා, රා  මනාවන සංවිධාන පිළිබඳ
ාතික මල්කේ කාර්ලයාලය යටමත් ක්ුර මූල ආයතන ියාපදිංචි කිරීමට හැකිවන පරිදි පවතින
පනමත් සංමශෝධන සදුකරන බව පැවසීය. මමම ියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවිය සේබන්තධමයන්ත මාධ
හරහා නතාව දැනුවත් කරන බවත් අධක්ෂවරයා පැවසීය.
රා  මනාවන සංවිධාන මඟින්ත සදුමකමරන ක්ුර මූල කටයුු පිළිබඳව සය මතය ප්රකාශ කරින්ත
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා, උුරු හා නැමගනහිර ප්රමේශයන්තහි ණය මගවීමට මනාහැකිවීම මහ්ුමවන්ත
සය දිවි හානි කර ගත් සේීන්ත කිහිපයක්ම මෑතකදී වාර්ලතා වී ඇති බව පැවසීය. අමාතාංශය විසන්ත
ක්ුර මූල ආයතන ියාපදිංචි කිරීමේ වැඩපිළිමවල කඩිනේ කිරීමට ගරු මන්තීවරයා අමාතාංශය
උනන්තදු කරවීය.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ එක්ව මමම ක්රියාවිය විධිමත් කිරීම සඳහා ක්ුර මූලකරණය පිළිබඳව
අමාතාංශමේ නිලධාරීන්ත හට පුහුණුවක් ලබා දී ඇති බව ඩේ.එේ.පී.ජී. වික්රමසංහ මහතා පැවසීය.
( 23 )
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ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතාමග් විමසුමකට පිළිුරු දුන්ත අමාතාංශමේ අතිමර්ලක මල්කේ
(සංවර්ලධන) මක්. ඒ. තිලකරත්න මහතා රා  හා අර්ලධ රා  නිලධාරීන්ත සඳහා භාෂා ප්රවීණතා විභාග
පැවැත්වීමේ ක්රියාවිය පැහැදිි කමළ්ය.
කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා, ශ්රී ලාංකිකයන්තමග් රා  භාෂා නිපුණත්වය
වර්ලධනය කිරීමේ වැඩපිළිමවල වැඩි දියුණු කල යුු බව පැවසීය. ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා රා 
භාෂාවන්ත ප්රවර්ලධනය කිරීම සඳහා අමාතාංශය විසන්ත නව තාක්ෂණය හා ක්රමමේද භාවිතා කල යුු
යැයි මයෝ නා කමළ්ය.
අමාතාංශය විසන්ත සකස් කරන ලද “සංහල ශීර්ලෂ වචන සහිත ිභාෂා ශේදමකෝෂය” හා “මදමළ ශීර්ලෂ
වචන සහිත ිභාෂා ශේදමකෝෂය”, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්තටද පිළිගන්තවන මලසට කාරක
සභාමේ සභාපතිුමා, අමාතාංශමේ මල්කේවරයාමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය.
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතාමග් විමසුමකට පිළිුරු දුන්ත ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයතනමේ
අධක්ෂ නරාල් ප්රසාේ ආර්ල මහ්රත් මහතා රා  නිලධාරීන්ත සඳහා පැවැත්මවන භාෂා පාඨමාලා
පිළිබඳව පැහැදිි කමළ්ය. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්ත සඳහා පැවැත්මවන භාෂා ඉගැන්තවීමේ පංති
පාර්ලිමේන්තු සැසවාර පැවැත්මවන දිනයන්තහිදී පැවැත්විය යුු බව කාරක සභාමේ සභාපතිුමා
මයෝ නා කමළ්ය.
රා  ආයතනවල නාම පුවරු සවිකිරීම සඳහා ප්රතිපාදන සැපයීමේ ක්රියාපිළිමවල පිළිබඳව ගරු
මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා විමසුමේය. රා  භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම
සේබන්තධමයන්ත අමාතාංශමේ කාර්ලයභාරය පිළිබඳව ඩේ.එේ.පී.ජී. වික්රමසංහ මහතා පැහැදිි කමළ්ය.
උුරු හා නැමගනහිර දිස්ික්කයන්තහි පවතින ආයතනයන්තට ර මේ නිලධාරීන්ත පත්කිරීමේදී මහෝ
පාසැල් සඳහා ගුරුවරුන්ත පත්කිරීමේදී භාෂා ප්රශ්න අවම කරගැනීම සඳහා එම පළාමත් පදිංචිකරුවන්ත
හට ප්රමුඛ්ත්වය ලබා දිය යුු බව ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා මයෝ නා කමළ්ය.
පාසල් ුල රා  භාෂා ප්රතිපත්තිය පාසල් ුළ ක්රියාත්මක කිරීම රා  භාෂා ප්රවර්ලධනය සඳහා ඵලදායී
මාර්ලගයක් වන මහයින්ත, ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශය සහ අධාපන
අමාතාංශය එක්ව වැඩපිළිමවලක් සකස් කළ යුු යයි කාරක සභාමේ සභාපතිුමා අමාතාංශය
මවත නිර්ලමේශ කමළ්ය.
ාතික සහජීවනය, සංවාද හා රා  භාෂා අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 157 හා 236 සඳහා වූ
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත අනුමත කරන ලදී.
ප.ව. 2.00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු ලසන්තත අලගියවන්තන මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු ඥානමුත්ු ශ්රීමන්තසන්ත මහතා
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
මේ.එේ.එච්. බණ්ඩඩා මහතා, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ජී.එච්.ඩී. ධර්ලමපාල මහතා, නිමයෝ  විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
මක්.ආර්ල.ටී. මැණිමක් මහත්ිය, විගණන අධිකාරී
කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
වසන්තත මේශප්රිය මහතා,මල්කේ, විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතංශය
එස්. කන්තනන්තගර මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (පාලන)
එස්.එන්ත. හපුආරච්චි මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
වරුණ ශ්රී ධනපාල මහතා, ම ෂ්ඨ සහකාර මල්කේ
එස්.මක්. බම්මපාල මහතා, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
චිත්රාංගනී මුබාරක් මහත්ිය, සභාපතිනිය, ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ
නිමයෝජිතායතනය
අජිත් මදුරප්මපරුම මහතා, වැඩබලන ප්රධාන විධායක නිලධාරී
ගත් මසමනවිරත්න මහතා, ප්රධානී (නියාමන හා ඇගයුේ)
පී.ජී. කුමාරසංහ මහතා, (සභාපති), ශ්රී ලංකා මටිමකාේ
මක්.ඒ.මක්. මපමර්ලරා මහතා, සමූහ වපාර ප්රධානී (ආයතන හා මතාග)
විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 194 සඳහා වන
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව සලකා බලන ලදී.
රු.'000

2016

995,714
මුළු වියදම
130,629
පුනරාවර්ලතන වියදම
865,085
මූලධන වියදම
194-විදුලි සංදද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතයවරයා
995,714
මුළු වියදම
130,629
පුනරාවර්ලතන වියදම
865,085
මූලධන වියදම

2017
පරතිමශෝධිත
අයවැය
17,622,994
210,203
17,412,791

2018
ඇස්තමේන්තුව

17,622,994
210,203
17,412,791

2,270,142
214,142
2,056,000

2,270,142
214,142
2,056,000

අමාතාංශමේ කාර්ලයසාධනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් සදු කළ විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල
පහසුකේ අමාතංශමේ මල්කේ වසන්තත මේශප්රිය මහතා 2017 වසර සඳහා සමස්ත ප්රතිපාදන මලස
රුපියල් බිියන 17 ක් ලබා දී ඇති බවත් බිියන 2 ක වටිනාකම ඇති වාපෘති සාර්ලථකව අවසන්ත කර
ඇති බවත් පැවසීය. 2018 වර්ලෂය සඳහා රුපියල් බිියන 4 ක් මවන්ත කර ඇත.
විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතංශය මගින්ත පවත්වන ඇතැේ මතාරුරු හා
සංන්තනිමේදන තාක්ෂණ වාපෘති අසාර්ලථකවී ඇති බව පැවසූ ගරු ලසන්තත අලගියවන්තන මහතා මමම
අසාර්ලථකත්වයට මහ්ුව විමසීය. ඇතැේ වාපෘති වල මූල ප්රගතිය අයහපත් බවත් දැනට 10% ක්
වන මමම වාපෘති වල ප්රගතිය 50% ක් දක්වා වර්ලධනය කර ගැනීමට බලාමපාමරාත්ු වන බව විදුි
සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතාංශමේ මල්කේවරයා ප්රකාශ කමළ්ය.
එම වාපෘති මඟින්ත රටට අත්වන අවසාන ප්රතිලාභය කුමක් ද යනුමවන්ත ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න
මහතා මයාමු කළ කළ ප්රශ්නයට පිළිුරු මලස මතාරුරු තාක්ෂණයට අදාළව ාතන්තතර
වර්ලගීකරණ මශ්ර්ණිගත කිරීේ වල ඉහළ අගයකට ශ්රී ලංකාව පත් වීමට මමම වාපෘති නිසා හැකි වූ බවද
මමම පේධති පිළිබඳව මපාදු මහ නයාමග් අු ඉල්ලුම නිසා මමම අංශමේ දියුණුව අඩාල වී ඇති බව
උදාහරණ දක්වින්ත අමාතාංශමේ මල්කේවරයා ප්රකාශ කමළ්ය.
පුරවැසයන්තමග් මපෞේගික දත්ත ඇුළත් මපාදු දත්ත පේධතියක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව පැහැදිි කර
මදන මලස ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා මල්කේවරයාමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය. මස්වා 40 කට ආසන්තන
ප්රමාණයක් ඒකාබේධ කරන “ලංකා ේවාරය” වැනි පේධතියක් සකස් කර ඇති බව මල්කේවරයා
පැවසීය. අදාළ නීති ප්රතිපාදන ඇතිව වුවද මර්ලගු මදපාර්ලතමේන්තුව, මේශීය ආදායේ මදපාර්ලතමේන්තුව
වැනි ප්රධාන මපමල් රා  ආයතන මමම පේධති භාවිතා කිරීමට සූදානේ මනාමැතිවීම මමම අරමුණ
මකමරහි විශාල බලපෑමක් වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.
ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය මගින්ත කරනු ලබන වාපෘති වල
අන්තතර්ල අමාතාංශ ක්රියාකාරකේ බාධාවකින්ත මතාරව සදු කර මගන යාමට හැකි වන මලස ාතික
( 25 )
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ආපදා කළමනාකරණ සභාව වැනි අතිගරු නාධිපතිුමාමග් සභාපතිත්මවයන්ත ාතික සභාවක් පත්
කිරීමට කාරක සභාමේ සභාපතිුමා නිර්ලමේශ කමළ්ය. ඒ සේබන්තධ ඉදිරි පියවර ගැනීමට අමාතාංශ
මල්කේවරයා එකඟ විය.
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා පහත දැක්මවන ප්රශ්න මයාමු කමළ්ය:
1. ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය මගින්ත පවත්වනු ලබන
වාපෘති 3 හැර අමනක් වාපෘති වල අවප්රගතියට (50% අු) මහ්ු
2. ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය සඳහා නව ප්රධාන විධායක
නිලධාරිමයකු බඳවා ගැනීමට අමප්ක්ිත කාලය සහ
3. ආදායේ පරිපාලන කළමනාකරණ මතාරුරු පේධති වාපෘතිමේ තත්වය
අකාර්ලයක්ෂම වාපෘති අවම කර ප්රගතිය ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් ඇති බවත්
මතාරුරු තාක්ෂණ වාපෘති වලට මවන්ත කර ඇති අරමුදල් මවනත් වාපෘති සඳහා භාවිතා මනාකරන
මලස අදාළ අමාතාංශ වලට දන්තවන මලස මහා භාණ්ඩඩාගාරමයන්ත ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත් වාපෘති
මන්තදගාමීව සදුවීම පිළිබඳව අදහස් දක්වින්ත අමාතාංශමේ මල්කේවරයා පැවසීය.
නව ප්රධාන විධායක නිලධාරිමයකු බඳවා ගැනීම සඳහා කටයුු කරින්ත ඇති බව ශ්රී ලංකා මතාරුරු
හා සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනමේ සභාපතිනි චිත්රාංගනී මුබාරක් මහත්ිය පැවසුවාය.
ආදායේ පරිපාලන කළමනාකරණ මතාරුරු පේධති වාපෘතිය ක්රියාත්මකව ඇති බවත් එය 2018
මාර්ලු මස අවසන්ත වන බවත් චිත්රාංගනී මුබාරක් මහත්ිය පැවසුවාය. පවතින මූල ගැටළු මහ්ුමවන්ත
සැපයුේකරුවන්තට නිස කලට මගවීේ සදු කිරීමට අපහසු බවද ඇය පැහැදිි කළාය.
රා  මනාවන ආයතන වලට වාපෘති ලබා දීම අු කරන මලසත් විවෘත මටන්තඩර්ල කැඳවන මලසත්
වඩාත් මහාඳම ිල සසඳා ඕනෑම රා  ආයතනයක් මවත ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා සංනිමේදන තාක්ෂණ
නිමයෝජිතායතනයට මටන්තඩර්ල ඉදිරිපත් කළ හැකි වන මලස, ශ්රී ලංකා මටිමකාේ මවත ප්රතික්මෂ්ප
කිරීමේ ප්රථම හිිකම ලබා මදන මලසත් කාරක සභාමේ සභාපතිුමා ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා
සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය මවත උපමදස් දුන්තමන්තය.
කැබින් අනුමැතිය ලබා ගත් පසු ාතික ප්රිතින්ත බවට පත් වන බැවින්ත ශ්රී ලංකා මතාරුරු හා
සංනිමේදන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය විසන්ත සැකසූ මතාරුරු පේධති ප්රිතීන්ත කැබින් අනුමැතිය
සඳහා මයාමු කරන මලස ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා අමාතංශ මල්කේවරයාට උපමදස් දුන්තමන්තය.
මනාිමල් වයි-ෆයි කලාප ඇති කිරීම සහ ගූගල් ලූන්ත වාපෘතිය පිළිබඳව ද කාරක සභාමේ
සභාපතිුමා අමාතාංශ මල්කේවරයාමගන්ත විමසීය. දිවයින පුරා වයි-ෆයි කලාප 30,000 ක් පිහිටුවීමට
සැලසුේ කර ඇති බව අමාතාංශමේ මල්කේවරයා දන්තවා සටිමේය. රා  ආයතන 860 ක් සඳහා
අධිමේගී ප්රකාශ තන්තු සබඳතා සහ එම ස්ථාන වල වයි-ෆයි කලාප 2000 ක් ඇති කරන බව ඔහු
පැවසීය. ග්රාම නිලධාරී මකා්ඨාශයකට මදක බැගින්ත දිවයින පුරා ඇති 14000 ක් වූ සයළු ග්රාම නිලධාරී
මකා්ඨාශ වල මනාිමල් වයි-ෆයි කලාප ඇති කිරීමට අමාතාංශය සැලසුේ කර ඇත. ගූගල් ලූන්ත
වාපෘතිමේ අරමුණ වන්තමන්ත මවනත් යටිතල පහසුකේ අක්රියව හදිස තත්ත්වයක් ඇති වන අවස්ථාවක
4 G ආවරණය දිවයින පුරා පවත්වා ගැනීම බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.
මූල හිඟයන්ත සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අමාතාංශය මගන ඇති තීරණය
පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ සභාපතිුමා, අයවැය හිඟය සඳහා එය බලපාන බැවින්ත මහා භාණ්ඩඩාගාරය එයට
ඉඩ මනාමදනු ඇතැයි පැවසීය. මේශීය බැංකු වින්ත ණය ලබා ගැනීම මහෝ මහා භාණ්ඩඩාගාරමේ
අනුමැතිය ඇතිව එක් වැය ශීර්ලෂයක සට තවත් වැයශීර්ලෂයක් මවත අරමුදල් මාරු කිරීම මහෝ සදු කරන
මලස කාරක සභාමේ සභාපතිුමා අමාතාංශ නිලධාරීන්තට උපමදස් දුන්තමන්තය.
මතාරුරු තාක්ෂණ ක්මෂ්ත්රය ුල කිසදු ආමයෝ නයක් කර මනාමැති වුවද එරික්සන්ත හා හුවාවි වැනි
බහු ාතික සංනිමේදන ආයතන 5ජී තාක්ෂණය පිළිබඳව පර්ලමේෂණ සදු කිරීමට සහාය දක්වන බව ගරු
මයන්තත දිසානායක මහතාමග් පැනයට පිළිුරු මදින්ත අමාතාංශ මල්කේවරයා පැවසීය.
ඉදිරි මාස කිහිපය ුල ාතන්තතර ප්රිති මයදවුේ සහිත නවීන තාක්ෂණමයන්ත සපිරි දත්ත
මධස්ථානයක් පිටිපන ප්රමේශමේ ආරේභ කිරීමට කටයුු කරන බව ශ්රී ලංකා මටිමකාේ
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ආයතනමේ සභාපති පී.ජී. කුමාරසංහ මහතා ප්රකාශ කමළ්ය.
අමාතාංශය මුහුණ මදන දුෂ්කරතා සහ ඒවා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඔවුන්තමග් මයෝ නා ද ඇුළත්
වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස කාරක සභාමේ සභාපති මහින්තද සමරසංහ මහතා අමාතාංශ
නිලධාරීන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය.
විදුි සංමේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 194 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු
කාරක සභාව අනුමත කරන ලදී.
ප.ව. 3.30 ට.
පැමිණ සිටී:
ගරු. මහින්තද සමරසංහ මහතා (සහාපති)
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහමල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි ගරු අමාතයවරුන් :
ගරු (ආචාර්ලය) සරත් අමුණුගම මහතා, විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතුමා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
එච්.ඒ.වී.පී. හපන්තගම මහතා, අධක්ෂ
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ඩී.වී. චන්තරලතා මහත්ිය, සහකාර විගණකාධිපති

පැමිණි නිලධාරීන් :
ඩී. නානායක්කාර මහතා, මල්කේ, විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශය
එන්ත.මක්. අමේරත්න මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ
එස්.ඩී.එල්.ආර්ල. ශමරෝජිනී මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
ජී.ඒ.ජී.ටී. ගමන්තමපාල මහත්ිය, අභන්තතර විගණක
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 167 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත
සලකා බලන ලදී.
රු.'000

2016

2017
ප්රතිදශෝධිත
අයවැය

2018
ඇස්තදේන්ුව

මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
167 - විදශ්ෂ කාර්යභාර අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

72,096
59,658
12,438

161,754
66,069
95,685

105,000
74,000
31,000

72,096
59,658
12,438

161,754
66,069
95,685

105,000
74,000
31,000

2017 වර්ලෂමේ කාර්ලය සාධනය හා 2018 වර්ලෂය සදහා මයෝජිත සැලසුේ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් විමශ්ෂ
කාර්ලයභාර අමාතාංශමේ මල්කේ ඩී. නානායක්කාර මහතා විසන්ත සදු කරන ලදී. අමාතාංශය සු
මදපාර්ලතමේන්තු මහෝ ආයතන කිසවක් මනාවූවත්, අමනකුත් අමාතාංශ සු මදපාර්ලතමේන්තු සහ
ආයතනවල සහමයෝගය ඔස්මස් තම වාපෘති ක්රියාත්මක වන බව ඔහු පවසා සටිමේය.
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ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා අමාතාංශමේ පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන අංශය පිළිබඳ ප්රශ්න කරන ලදී.
ඔවුන්තමග් පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන කටයුු සඳහා රු. ිියන 10ක පමණ මුදලක් වුව ද ප්රමාණවත්
වන නමුත්, රු. ිියන 50කට අු මුදලක් මවන්තකිරීම කළ මනාහැක්කක් මහයින්ත තමන්තටද එමලස
මුදල් මවන්ත කර ඇති බව අමාතාංශමේ මල්කේ පැවසීය.
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා නගන ලද ප්රශ්නයකට පිළිුරු සපයින්ත, කුගන්තනාව සට මාතමල්
දක්වා මමාමනාමර්ලල් පේධතියක් ඉදිකිරීමේ වාපෘතියක් ක්රියාත්මක වන බව ගරු අමාතුමා විසන්ත
ප්රකාශ කරන ලදී. සැලසුේ කර ඇති පරිදි අධිමේගී මාර්ලගය ඉදිරි වසර කිහිපය ුළ ඉදිවනු ඇති බව ද
ගරු අමාතවරයා පැවසීය.
මහනුවර නගරමේ පවතින වායු දූෂණය අවම කිරීම පිණිස පියවර ගැනීමට ප්රමුඛ්ත්වය දිය යුු බව
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා මයෝ නා කරන ලදී. නාගරික සංවර්ලධන අධිකාරිය විසන්ත සැලසුේගත
බහුවිධ ප්රවාහන වාපෘතිය එම ගැටලුවට සුටුදායක විසඳුමක් වනු ඇති බව අමාතාංශ මල්කේවරයා
පවසා සටිමේය. ඒ සේබන්තධ ප්රබල මහ්ුවක් බවට පත් වී ඇති ගුහාමගාඩ කුණු බිමමහි, කසල
කළමණාකරණ වාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුමක් ද පවතින බව ගරු අමාතුමා තහවුරු
කරන ලදී.
පැවමරන වගකීේ ඉටුකිරීමේදී විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතුමා සහ එම අමාතාංශය දක්වන කැපවීම
හා උනන්තදුව කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා අගය කමළ්ය.
විමශ්ෂ කාර්ලයභාර අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 167 සඳහා වූ වැය ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත
අනුමත කරන ලදී.
කාරක සභාව ප.ව. 4.00 ට 2017 මනාවැේබර්ල මස 18 වැනි මසනසුරාදා මප.ව. 10.00 දක්වා කල් තබන
ලදී.
අත්.කමළ්/ ටිකිරි මක්. යතිලක
කාරක සභාමේ මල්කේ
.....................................................
2018 අයවැය ඇස්තදේන්ුදවන් දතෝරාගත් අමාතයාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා වන පාර්ලිදේන්ු විදශ්ෂ කාරක සභාදේ ුන්වැනි රැස්ීදේ කාර්ය සටහන්
2017 දනාවැේබර් මස 18 වැනි දසනසුරාදා දප.ව. 10.00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සහාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු එේ. මුජිබුර්ල රහුමාන්ත මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නිවාඩු පිළිබඳ දයෝජනා:
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
පැමිණ සිටි ගරු අමාතයවරුන් :
ගරු අේදුල් හලීේ මහතා, තැපැල්, තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතුමා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
වයි.පී.සුමනා මහත්ිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
බී.එේ.ඩී.එන්ත. බාලසූරිය මහත්ිය, අධක්ෂ, කළමනාකරණ මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුව
එස්.එේ.ඩී.ඩී. සමරමකෝන්ත මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
ජී.එච්.ඩී. ධර්ලමපාල මහතා, නිමයෝ  විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මක්.ආර්ල.ටී. මැණිමක් මහත්ිය, විගණන අධිකාරී

පැමිණි නිලධාරීන් :
ඩී.ජී.එේ.වී. හපුආරච්චි මහතා, මල්කේ, තැපැල්, තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු
අමාතාංශය
ඒ. එස්.එේ.එස්. මහානාම මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (පරිපාලන)
එස්.එච්.ඒ.එන්ත.ඩී. අභයරත්න මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (සංවර්ලධන)
මක්.ඒ.එස්. මස්නාීර මහතා, අතිමර්ලක මල්කේ (විමශ්ෂ තැපැල් මස්වා හා මුස්ිේ ආගික කටයුු)
වී.එස්. මකාඩිප්පිිආරච්චි මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරි
ඒ.ඩී.එස්. මසෝමසරි මහතා, අධක්ෂ (ක්රම සේපාදන)
ඊ.වයි.පී. මසායිසා මහතා, සහකාර අධක්ෂ (ක්රම සේපාදන)
මක්.එල්.ඩී.එන්ත. පියල් මහතා, ගණකාධිකාරි (මගවීේ)
ඩී.එල්.පී.ආර්ල. අභයරත්න මහතා, තැපැල්පති, තැපැල් මදපාර්ලතමේන්තුව
ඩේ.ඒ.ජී. වික්රමසංහ මහතා, නිමයෝ  තැපැල්පති(මමමහයුේ)
එච්. ඩී. සී. පී. ගුණමස්කර මහතා, නිමයෝ  තැපැල්පති(පරිපාලන)
ඒ. මහ්මලතා මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
මේ.ඒ.ඩී.සී.ඒ. ගමන්තමපාල මහත්ිය, ප්රධාන අභන්තතර විගණක
එේ.ආර්ල.එේ.මික් මහතා, අධක්ෂ, මුස්ිේ ආගික හා සංස්කෘතික කටයුු මදපාර්ලතමේන්තුව
එේ.ආර්ල.නසීමුල් මහතා, ගණකාධිකාරී
එේ.ආර්ල. නසමුල් හක් මහතා, සහකාර අධක්ෂ
එේ.එච්. නුරුල් අමීන්ත මහතා, සහකාර අධක්ෂ (වැ.බ.)
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
තැපැල්, තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 108, 202 හා 308
සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලන ලදී.
රු.'000

2016

2017
2018
ප්රතිමශෝධිත
ඇස්තමේන්තුව
අයවැය
මුළු වියදම
12,927,368
13,041,762
13,530,800
පුනරාවර්ලතන වියදේ
12,503,939
12,307,582
13,157,800
මූලධන වියදේ
423,429
734,180
373,000
108 - තැපැල්, තැපැල් දස්වා සහ මුස්ලිේ ආගමික කටයුු අමාතයවරයා
මුළු වියදම
380,163
298,572
146,000
පුනරාවර්ලතන වියදේ
122,644
123,592
134,300
මූලධන වියදේ
257,519
174,980
11,700
202 - මුස්ලිේ ආගමික කටයුු සහ සංස්කෘතික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
127,474
137,855
150,700
පුනරාවර්ලතන වියදේ
97,124
100,655
91,000
මූලධන වියදේ
30,350
37,200
59,700
308 - තැපැල් දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
12,419,731
12,605,335
13,234,100
පුනරාවර්ලතන වියදේ
12,284,171
12,083,335
12,932,500
මූලධන වියදේ
135,560
522,000
301,600
තැපැල්, තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතාංශමේ මල්කේ ඩී.ජී.එේ.වී. හපුආරච්චි
මහතා විසන්ත 2017 වර්ලෂමේ කාර්ලය සාධනය සහ 2018 වර්ලෂය සඳහා මයෝජිත සැලසුේ පිළිබඳ
සවිස්තරාත්මක ඉදිරිපත්කිරීමක් සදු කරන ලදී.
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වියදේ අවම කිරීම සහ ිපි මබදාහැරීම කඩිනේ කිරීමට සඳහා සෑම ප්රධාන තැපැල් කාර්ලයාලයකම
“තැපැල් මත්රීේ මධස්ථාන” පිහිටුවීමට කාරක සභාව නිර්ලමේශ කමළ්ය.
ගේපහ දිස්ික්කමේ තැපැල් කාර්ලයාල නවිකරණය කිරීමට ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
මයෝ නා කමළ්ය. තවද, මනාිමල් “වයි-ෆයි” කලාප සහ මකටි පණිවිඩ යැවීමේ පහසුකම ප්රධාන
තැපැල් කාර්ලයාලයවලට ලබාදීමට ගරු මන්තීුමා මයෝ නා කමළ්ය.
පුේගික අංශය සමග එක්ව ගේපහ දිස්ික්කමේ තිමබන තැපැල් මදපාර්ලතමේන්තුව සු හිස් ඉඩමේ
මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකර ආදායේ ඉපැයීමේ මාර්ලගයක් වශමයන්ත භාවිත කරන මමන්ත ගරු අජිත්
මාන්තනප්මපරුම මහතා මයෝ නා කමළ්ය. සුපිරි මවළඳසැලක් සහ තැපැල් කාර්ලයාලයක් ඉදිකිරීමටත්
ඉතිරි මකාටස බදුදීමටත් ගරු මන්තීුමා මයෝ නා කමළ්ය. මේ සේබන්තධමයන්ත අමාත මණ්ඩඩල
සංමේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා නිර්ලමේශ කමළ්ය.
මපාිස් මදපාර්ලතමේන්තු නිල නිවාස පවතින භූිය නැවත පවරා මගන ආදායේ ඉපැයීමේ මාර්ලගයක්
වශමයන්ත නිවාස සංකීර්ලණයක් ඉදිකිරීමට ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා තවදුරටත් මයෝ නා
කමළ්ය.
රුවන්තවැල්ල ප්රමේශමේ වු ආශ්රිත තැපැල් මස්වාව ඉතා අසුටුදායක බවත් තැපැල් ප්රමාදය නිසා
පදිංචිකරුවන්ත අපහසුතාවලට මුහුණපාන බවත් ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
පැවසුවාය. වු මස්වකයින්තට ිපි මබදාදීමේ ගැටලුවක් පැවැති බවත් හැකි ඉක්මනින්ත ගැටලුව විසඳීමට
පියවර මගන ඇති බවත් එම ප්රශ්නයට පිළිුරු මදින්ත තැපැල් මදපාර්ලතමේන්තුමේ
නිමයෝ  තැපැල්පති (මමමහයුේ) ඩේ.ඒ.ජී. වික්රමසංහ මහතා පැවසීය.
කාරක සභාමේ සාමාජිකයන්ත විසන්ත මදන ලද මයෝ නා ක්රියාත්මක කිරිමට ගරු අගමැතිුමා සමග
සාකච්ඡා කරන බව තැපැල්, තැපැල් මස්වා, සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාත ගරු අේදුල් හලීේ
මහතා පැවසීය.
මුස්ිේ ආගික කටයුු සඳහා අයවැය මවන්තකිරීේ ප්රමාණවත් මනාවන බැවින්ත එම කටයුු
ඉටුකිරීමේදී තමා මුහුණ පෑ අපහසුතා පිළිබඳව තැපැල් මස්වා, සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු ඇමතිුමා
කාරක සභාමේ සභාපතිුමාමග් අවධානයට මයාමුකමළ්ය. මමම තත්වය මබෞේධ, ක්රිස්තියානි සහ
හින්තදු ආගික කටයුු අමාතාංශවලට ද මපාදු බව කාරක සභාමේ සභාපතිුමා පැවසුමේය.
මුස්ිේ බැතිමුන්තමග් පහසුව තකා මවනම හේ සහ උේරා පහසුකේ සැපයීමේ කාර්ලයාලයක් සවුදි
අරාබිමේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්ලයාලමේ ඇතිකිරීමට වැඩපිළිමවලක් සැකසීමට මැදිහත් වන මමන්ත
ගරු අේදුල් හලීේ මහතා ගරු සභාපතිුමාමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය.
කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා අමාතාංශමේ වැඩකටයුු අගැයීමට ලක්කළ
අතර මීට ඉහත වසරවලට වඩා වැඩිදියුණුවක් දක්නට ඇති බව පැවසුමේය.
තැපැල් මස්වා සහ මුස්ිේ ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 108, 202 හා 308 සඳහා වූ
ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත අනුමත කරන ලදී.
දප.ව 11.30 ට
පැමිණ සිටි:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා ( සභාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි ගරු අමාතයවරු:
ගරු සුසල් මේම යන්තත මහතා, විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතුමා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා, විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ රා  අමාතුමා
( 30 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
වයි.පී. සුමනා මහත්ිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
ආර්ල.එේ. ඩී.එන්ත. බාලසූරිය මහතා, අධක්ෂ, කලමනාකරණ මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුව
එස්.එේ.ඩී.ඩී. සමරමකෝන්ත මහතා, සහකාර අධක්ෂ, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ජී.එච්.ඩී. ධර්ලමපාල මහතා, නිමයෝ  විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
ඩේ. ආනන්තද මහතා, නිමයෝ  විගණකාධිපති
කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා මුලසනාරූඪ විය.

විදයා, තාක්ෂණ හා පර්දේෂණ අමාතයාංශය
පැමිණි සිටි නිලධාරීන්
උදය ආර්ල මසමනවිරත්න මහතා, මල්කේ, විදා තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශය
මේ.එේ. මංගලතිස්ස මහතා, රා  මල්කේ, විදා තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ රා  අමාතාංශය
ඩී. නන්තදනී සමරවික්රම මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (පරිපාලන හා මූල)
එච්.එේ.බී.සී. මහ්රත් මහතා, අතිමර්ලක මල්කේ (තාක්ෂණ පර්ලමේෂණ හා සංවර්ලධන)
එේ.සී. ගමමග් මහතා, ප්රධාන අභන්තතර විගණක (අභන්තතර විගණන)
හිමාි ඩේ.මක්. අතාවුදමග් මහතා, අධක්ෂ, (අභන්තතර කටයුු)
සුමර්ලකා මහ්වමග් මහත්ිය, ම ෂ්ඨ සහකාර මල්කේ
ඩේ.ඒ. එන්ත. කුලුංග මහතා, අධක්ෂ (සැලසුේ)
නසීමා අහමඩ් මහත්ිය, අධක්ෂ (සැලසුේ)
පී.ජී. ආර්ල. එච්. කුමාරි මහත්ිය, අධක්ෂ
පී.එේ. ධර්ලමතිලක මහතා, වැඩබලන අධක්ෂ (තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ සංවර්ලධන)
පී.එන්ත. එස්.මක්. ගුණවර්ලධන මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය
නයනා සතරසංහ මහත්ිය, වැඩබලන අධක්ෂ නරාල්
රුවනි වමයෝි රූබසංහ මහත්ිය, අධක්ෂ (මුදල්)
ඉංජිමන්තරු ඩේිේ. මේ. එල්. එස්.ප්රනාන්තදු මහතා, ශ්රී ලංකා ාතික ඉංජිමන්තරු පර්ලමේෂණ හා
සංවර්ලධන ආයතනය
ඉංජිමන්තරු ඩී ඩී ආනන්තද නාමල් මහතා, අධක්ෂ නරාල්
ඩී.වි. එස් මපමර්ලරා මහත්ිය, අධක්ෂ (මුදල්)
ආචාර්ලය සී. මමහ්ෂ් එදිරිසංහ මහතා, මකාමසාරිස්, ශ්රී ලංකා ආමයෝ ක මකාිෂන්ත සභාව
එන්ත. එන්ත. ඩේිේ. මදාලවත්ත මහතා, අධක්ෂ
ඩී. අනූෂා සරත්චන්තර මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (මුදල්)
මහාචාර්ලය ඒ. වික්රමසංහ මහතා, සභාපති, ාතික මූික අධයන ආයතනය
මහාචාර්ලය එස්.එච්.පී.පී. කරුණාරත්න මහතා, අධක්ෂ
මහාචාර්ලය සරිමලී ප්රනාන්තදු මහතා, සභාපතිනි, ාතික විදා පදනම
ආචාර්ලය යන්තත වත්මත්විදානමග් මහතා, වැඩබලන අධක්ෂ නරාල්
ප්රියංකා බමුමණන්තරා මහත්ිය
මහාචාර්ලය ධේික ඒ. තන්තතිරිමගාඩ මහතා, සභාපති, නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර්ල සී ක්ලාක්
ආයතනය
ඉංජිමන්තරු. සනත් පනාවන්තනමග් මහතා, අධක්ෂ නරාල්
සංජීව වීරප්මපරුම මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ (මුල)
නිමරෝෂන්ත මපමර්ලරා මහතා, සභාපති, කාර්ලික තාක්ෂණ ආයතනය
ආචාර්ලය ජී.ඒ.එස්. මේමකුමාර මහතා, අධක්ෂ නරාල්
නිල් වීරමකෝන්ත මහතා, ගණකාධිකාරි, කාර්ලික තාක්ෂණ ආයතනය
එල්.එච්. ඩී.බන්තදුමසෝම මහතා, වැඩබලන අධක්ෂ, ශ්රී ලංකා ප්රතීතන මණ්ඩඩලය,
ඩී.ජී. පුෂ්පකුමාර මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ (මූල හා පරිපාලන)
මනීෂා සී. රා පක්ෂ මහත්ිය, විධායක මල්කේ, ාතික පර්ලමේෂණ කවුන්තසලය
ඒ.ඊ.මක්. දයාරත්න මහත්ිය, වැඩබලන ගණකාධිකාරී
ආචාර්ලය මුදිත ියනමගදර මහතා, ාතික විදා හා තාක්ෂණ මකාිෂන්ත සභාමේ අධක්ෂක
( 31 )
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ජී.සී. කුමාරි පීරිස් මහත්ිය, නිමයෝ  අධක්ෂ (මුදල් හා පරිපාලන)
මහාචාර්ලය අජිත් ද අල්විස් මහතා, වාපෘති අධක්ෂ, විද තාක්ෂණ හා නමවෝත්පාදන පිළිබඳ
සේබන්තීකරණ මල්කේ කාර්ලයාලය
ආචාර්ලය සචී පනාවල, වාපෘති විදාඥ
මක්.පී.මක්. මකෝරලගම මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ, ග්රහමලෝකාගාරය
හමර්ලන්ත ඩී. සල්වා විමේරත්න මහතා, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ස්ින්තමටක් (පුේ) සමාගම
අනිල් ප්රනාන්තදු මහතා, මූල ප්රධානී, ස්ින්තමටක් (පුේ) සමාගම
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශමේ අංක 196 වැය ශීර්ලෂය සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක
සභාව විසන්ත සලකා බලන ලදී.

රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය

2018
ඇස්තමේන්තුව

මුළු වියදම

3,294,255

5,762,361

5,643,200

පුනරාවර්ලතන වියදේ

1,600,207

1,833,336

1,863,600

මූලධන වියදේ

1,694,048

3,929,025

3,779,600

196 - විදයා, තාක්ෂණ හා පර්දේෂණ අමාතයවරයා
මුළු වියදම
3,294,255

5,762,361

5,643,200

පුනරාවර්ලතන වියදේ

1,600,207

1,833,336

1,863,600

මූලධන වියදේ

1,694,048

3,929,025

3,779,600

2017 වසමර්ල අමාතාංශමේ ප්රගතිය සේබන්තධමයන්ත සහ 2018 වර්ලෂය සඳහා ඉලක්ක සැලසුම
සේබන්තධමයන්ත විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශමේ මල්කේ උදය මසමනවිරත්න මහතා
ඉදිරිපත් කිරීමක් කමළ්ය.
විදුි සංමේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතාංශයට 2017 වසර සඳහා විශාල අයවැයක් ලැබුණ
නමුත් විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශය සඳහා ඉල්ලූ ප්රමාණයට වඩා අු ප්රමාණයක්
ලැබුණු බව විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ, රා  අමාත ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
සඳහන්ත කළ අතර, එවැනි අමාතාංශ සඳහා අයවැය මවන්ත කරන විට රම් තාක්ෂණික සංවර්ලධනමේ
අවශතාවය පිළිබඳව සලකා බලන මමන්ත ඉල්ලා සටිමේය. පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ
රම් සංවර්ලධන ක්රියාවිමේ ප්රධාන අංශ බවත්, උසස් පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ
මනාමැතිව එවැනි සංවර්ලධනයක් කරා ළඟාවිය මනාහැකි බව එුමා තවදුරටත් පැවසීය. ාතික
ඉංජිමන්තරු පර්ලමේෂණ සහ සංවර්ලධන මධස්ථානය (NERD) විසන්ත හඳුන්තවාමදන තාක්ෂණය ඉතාමත්
ප්රමයෝ නවත් බවත් එය ග්රාමීය ප්රමේශවල කුඩා පාලේ ඉදිකිරීමට ඉතාමත් සුදුසු බවත් පළාත් සභා
මගින්ත ක්රියාත්මක කිරීමට නියිත පාලේ 2000 වැඩසටහන සඳහා මමම තාක්ෂණය මයාදාගත
හැකිනේ වඩාත් කාර්ලයක්ෂම විය හැකි බවත් එුමා තවදුරටත් ප්රකාශ කමළ්ය. මේ සේබන්තධමයන්ත
පාර්ලිමේන්තුවට නිර්ලමේශ කිරීමට කාරක සභාව එකඟ විය.
දිසාපති සමුළුමේ දී NERD තාක්ෂණය සේබන්තධමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන මලස ගරු සභාපතිුමා
අමාතාංශ මල්කේවරයාට උපමදස් දුන්තමන්තය. දැනටමත් අමාතාංශය විසන්ත මමය සදු කර ඇති බවත්
ග්රාමීය ප්රමේශවල පාලේ සේබන්තධමයන්ත මතාරුරු එක්රැස් කර ඇති බවත් අමාතාංශ මල්කේවරයා
පිළිුරු දුන්තමන්තය.
NERD මධස්ථානය විසන්ත මසායාගන්තනා ලද දැනුම සේබන්තධමයන්ත ප්රසේධිය මනාමැති නිසා සමා ය
ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වී මනාමැති බව ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා පැවසීය. එමනිසා, ඉහත
( 32 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ආයතනය මගින්ත මසායාගන්තනා ලද තාක්ෂණය ප්රචිත කිරීමේ වැදගත්කම මමන්තම ඒ පිළිබඳව
මහ නතාව දැනුවත් කිරීමේ වැදගත්කම ඔහු අවධාරණය කමළ්ය. ප්රවර්ලධනය සහ දැනුවත් කිරීම
ප්රධාන වශමයන්තම බලපත්රය හිි අයිතිකරු මවත පවතින බව ද එය පවතින පේධතිය ුළ
අමාතාංශමේ වගකීමක් මනාවන බවද ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා විසන්ත නගන ලද පැනයට
පිළිුරු මදින්ත අමාතාංශමේ මල්කේවරයා පැවසීය.
ප්රසේපාදන ක්රියාවියක් රහිතව, මමම තාක්ෂණය භාවිත කර රු. ිියන 50 දක්වා ඇස්තමේන්තු
කරන ලද ර මේ මගාඩනැගිි ඉදිකිරීම සඳහා අමාත මණ්ඩඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් ඉදිරි වසර
ුළදී කැපී මපමනන වැඩ මකාටසක් ඉටු කිරීමට අමප්ක්ෂා කරන බව NERD මධස්ථානමේ
සභාපතිවරයා පැවසූ අතර මමම තාක්ෂණය දිස්ික් ම්ටමට සහ ග්රාමීය ප්රමේශ දක්වා පුළුල් කිරීම
උමදසා සහය දක්වන මලස ඉල්ලා සටිමේය.
විමශ්ෂමයන්ත පාලේ ඉදිකිරීම ඇුළුව ර මේ ඉදිරි සංවර්ලධන ඉදිකිරීේ සඳහා NERD මධස්ථානමේ
උපමදස් ලබාගැනීම අවශතාවයක් කරින්ත අමාත මණ්ඩඩල සංමේශයක් ඉදිරිපත් කරන මමන්ත ගරු
ඇමතිුමා විසන්ත ඉටුකරන ලද කාර්ලයභාරය මවනුමවන්ත සුභාශිංෂන පිරිනමින්ත ගරු මයන්තත
දිසානායක මහතා මයෝ නා කමළ්ය.
ාතික විදා පදනම සඳහා ලැබූණු ප්රතිපාදන දියවැඩියාව සහ පිළිකා වැනි මබෝ මනාවන මරෝග
පිළිබඳව වර්ලෂය සඳහා සැලසුේ කරන ලද පර්ලමේෂණ සදුකිරීමට තරේ ප්රමාණවත් මනාවන බව
අමාතාංශය මගින්ත දැනට ක්රියාත්මක පර්ලමේෂණ වාපෘති පිළිබඳව ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන
මහත්ිය විසන්ත නගන ලද පැනයට පිළිුරු මදින්ත ාතික විදා පදනමේ සභාපතිනි මහාචාර්ලය සරිමලී
ප්රනාන්තදු මහත්ිය ප්රකාශ කළාය. දියවැඩියා මරෝගීන්ත පිළිබඳව දැඩි අවශතාවයක්ව පවතින දත්ත
පදනමක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින්ත ප්රධාන වාපෘති 3 ක් යටමත් දියවැඩියාව පිළිබඳව දීප වාප්ත
පර්ලමේෂණ ාතික විදා පදනම මගින්ත ක්රියාත්මක කර ඇති බව ඇය තවදුරටත් පැවසුවාය. දියවැඩියා
මරෝගය ශ්රී ලංකාමේ තදබල ගැටලුවක් වී ඇති බැවින්ත ඒ පිළිබඳව තව තවත් පර්ලමේෂණ පවත්වන මමන්ත
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය ඉල්ලා සටියාය.
කර්ලමාන්තත තාක්ෂණ ආයතනමේ අධක්ෂ නරාල් ආචාර්ලය ජී.ඒ.එස්. මේමකුමාර මහතා තම
ආයතනය මගින්ත පවත්වනු ලබන වැදගත් පර්ලමේෂණ පිළිබඳව පැහැදිළි කළ අතර දියවැඩියාව සමනය
කරන කුරුඳු ඖෂධ කරල සහ මකාතලහිඹුටු විස්මකෝු වැනි ඔවුන්තමග් වටිනා නිෂ්පාදන පිළිබඳව
විස්තර කමළ්ය. මමම වාපෘති සඳහා වැඩිපුර අරමුදල් මවන්ත කළ යුු බවට කාරක සභාව විසන්ත
නිර්ලමේශ කරන ලදී.
මමම වාපෘති සඳහා එක් වසරක් පමණක් මනාව ඒවා සේපුර්ලණ කරන ුරු වර්ලෂ ගණනක් අඛ්ණ්ඩඩව
මූල ප්රතිපාදන සැපයීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කමළ්ය. වර්ලෂ ගණනාවක්, පර්ලමේෂණ සඳහා
ප්රමාණවත් අරමුදල් සැපයීම කාරක සභාව විසන්ත දැඩි මලස නිර්ලමේශ කරන ලදී. නව මසායාගැනීේ
සේබන්තධමයන්ත මාධ හරහා දැනුවත් කිරීම සඳහා වැඩිපුර අරමුදල් මවන්තකිරීම කාරක සභාව විසන්ත
නිර්ලමේශ කරන ලදී. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්ලතාමේ අඩංගු කිරීම සඳහා අතිමර්ලක අරමුදල්
අවශ පර්ලමේෂණ වාපෘති සේබන්තධමයන්ත වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන මමන්ත සභාපතිුමා
මල්කේවරයාමගන්ත ඉල්ලා සටිමේය. (එම වාර්ලතාව IV වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ)
අමාතාංශය විසන්ත ඛ්නි ප්රතිපත්තියක් සකස් කර ඇති බවත් එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
අවශ සහාය සපයන්තමන්ත නේ එය අගය කරන බව අමාතාංශ මල්කේවරයා කාරක සභාමේ
අවධානයට මයාමුකමළ්ය. විදාඥයන්ත දිරිමත් කිරීමක් වශමයන්ත ඔවුනට රා  භාගමයන්ත ප්රතිශතයක්
මපර පරිදි මගවීම සේබන්තධමයන්ත සලකා බලන මමන්ත කර්ලමාන්තත තාක්ෂණ ආයතනමේ සභාපති
නිමරෝෂන්ත මපමර්ලරා මහතා ඉල්ලා සටිමේය. එය නිර්ලමේශ සඳහා ඇුළත් කිරීමට කාරක සභාව එකඟ
විය.
තමන්ත Roscosmos (අභවකාශ ක්රියාකාරකේ සඳහා රා  සංස්ථාව) සමඟ අවමබෝධතා ගිවිසුමක්
අත්සන්ත කර ඇති බවත්, රුසයාමේ ප්රධාන මපමළ් විශ්වවිදාල කීපයක් සමග දැනටමත්
පර්ලමේෂණ වාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇති බවත්, අභවකාශ තාක්ෂණය, නැමනෝසැටලයි් වාපෘති
සහ අමනකුත් පර්ලමේෂණ සේබන්තධමයන්ත පැහැදිළි කරින්ත නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර්ල සී ක්ලාක්
මධස්ථානමේ කළමනාකරණ අධක්ෂ ඉංජිමන්තරු සනත් පනාවැන්තනමග් මහතා පැවසීය. අයදුේ
කරන ලද අයවැය මවන්තකිරීේ වන රු.ි.380 න්ත රු.ි. 50 ක් ලැබුණු බවත් සැලසුේ කරන ලද
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අමප්ක්ිත වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට කිරීමට එය ප්රමාණවත් මනාවන බවත් පැවසීය. එය සටහන්ත
කරගන්තනා මලස කාරක සභාව මහාභාණ්ඩඩාගාරමේ නිලධාරීන්ත හට උපමදස් දුන්ත අතර එය වාර්ලතාමේ
ඇුලත් කරන මමන්ත ගරු සභාපතිුමා කාරක සභාමේ මල්කේවරයාට උපමදස් දුන්තමන්තය.
අමාතාංශමේ කාර්ලය භාරය සහ එහි සාර්ලථකත්වය සඳහා අමාතාංශ මල්කේවරයාමග් දායකත්වය
ගරු සභාපතිුමා අගය කමළ්ය.
විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 196 සඳහා වන ඇස්තමේන්තු කාරක
සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
ප.ව 2.00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ හා කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි අමාතයවරු:
ගරු ගාිණී යවික්රම මපමර්ලරා මහතා, තිරසාර සංවර්ලධන හා වනජීවී සහ බුේධ ශාසන අමාතුමා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ඩිල්රුක්ි සමරමකෝන්ත මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
ටී.ඩී.පී. ියනමග් මහත්ිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
නිලූෂා බාලසුරිය මහත්ිය, අධක්ෂ, කළමනාකරණ මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
ආර්ල.එේ.මේ. රත්නායක මහතා, නිමයෝ  විගණකාධිපති
ආර්ල.එේ. රත්නායක මහතා, සහකාර විගණකාධිපති
ඩේ.පී.එල්.එස්.ආර්ල. මපමර්ලරා මහත්ිය, විගණන අධිකාරී
කල් තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. ගරු සභාපතිුමා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්ලභමේ වැදගත්
කාර්ලයයක නියැමලින්ත සටි බැවින්ත ගරු අජිත් මාන්තනප්මපරුම මහතා හා ගරු (වවද) ුසතා
විමේමාන්තන මහත්ියමග් මයෝ නා ස්ිරත්වමයන්ත විදා, තාක්ෂණ හා පර්ලමේෂණ රා  අමාත ගරු
ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා සභාපතිධූරය සඳහා මත්රී පත්විය.

පැමිණ සිටි නිලධාරීන්
චන්තරමේම ගමමග් මහතා, මල්කේ, බුේධ ශාසන අමාතාංශය
මේ.ඒ.ඒ.එන්ත. කන්තනන්තගර මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (පාලන),
මහ්මා ධර්ලමවර්ලධන මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (සංවර්ලධන),
යූ.එච්.මක්. මේනවත්ත මහත්ිය, සහකාර මල්කේ
සී.සී. යසංහ මහතා, සහකාර මල්කේ
මක්.මක්. කමන්තරු මහත්ිය, අධක්ෂ (සංවර්ලධන)
බී.ඒ. මේමසංහ මහතා, අධක්ෂ (පූ ා භුි)
ආර්ල.එේ.ඩී.ඩී. රා පක්ෂ මහතා, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
මේ.එේ.මක්.ඩී. යමස්කර මහතා, සහකාර මල්කේ (සංවර්ලධන)
ආර්ල.ඒ.එන්ත. ප්රියදර්ලශනි මහත්ිය, සහකාර මල්කේ (සැලසුේ)
ජී.එන්ත. මුනවීර මහත්ිය, ප්රධාන අභන්තතර ගණකාධිකාරී
නිමල් මකාටමවලමගදර මහතා, මබෞේධ කටයුු මකාමසාරිස්
මදපාර්ලතමේන්තුව
මේ.පී.එන්ත.සී. යමකාඩි මහතා, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
එච්.එන්ත. කුමාරි මහත්ිය, මබෞේධ කටයුු මකාමසාරිස්
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නරාල්, මබෞේධ කටයුු

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ජී. චන්තරමස්න මහතා, ප්රධාන අභන්තතර ගණකාධිකාරී
ආර්ල.එේ.එන්ත.මක්.එස්. කාංචන මහතා, සහකාර මකාමසාරිස්
එල්.එච්.බී. ඉමරෝිනී මහත්ිය, සහකාර මකාමසාරිස් (පරි.)
බුේධ ශාසන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 101 හා 201 සඳහා වන ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව සලකා
බලන ලදී.
රු.'000
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
101 - බුද්ධශාසන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ
201 - දබෞද්ධ කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
පුනරාවර්ලතන වියදේ
මූලධන වියදේ

2016

2018
ඇස්තමේන්තුව

2,018,144
1,264,888
753,256

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
3,022,813
2,000,256
1,022,557

871,718
162,732
708,986

1,679,468
712,361
967,107

903,970
207,360
696,610

1,146,426
1,102,156
44,270

1,343,345
1,287,895
55,450

558,985
504,285
54,700

1,462,955
711,645
751,310

බුේධ ශාසන අමාතාංශමේ මල්කේ, චන්තරමේම ගමමග් මහතා 2017 වසමර්ල කාර්ලයසාධනය හා 2018
වසමර්ල ඉලක්කගත සැලැස්ම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් සදු කමළ්ය. මභෞතික හා මූල ප්රගතිය
සේබන්තධ වාර්ලතා වැඩි ප්රමාණයක් ප්රාමේශීය මල්කේ කාර්ලයාල වින්ත තවදුරටත් ලැමබින්ත පවතින බව
සහ මවන්තකරන ලද ප්රතිපාදන වින්ත 2017 වසරට වඩා වැඩි වාපෘති සදු කිරීමේ අදහසන්ත සමාන
සැලැස්මක් 2018 සඳහා සැලසුේ කර ඇති බව ඔහු මපන්තවා දුන්තමන්තය.
රටවල් 72 ක් නිමයෝ නය කරින්ත ාතන්තතර නිමයෝජිතයන්ත හා නිරීක්ෂකයන්ත 742 මදමනකුමග්
සහභාගීත්වමයන්ත පැවති 14 වන එක්සත් ාතීන්තමග් මවසක් දින සැමරුේ උමළල සඳහා ලබා
දුන්ත මස්වය මවනුමවන්ත ාතික හා ාතන්තතර ප්රතිචාර හා පැසසුේ අමාතංශය ලබා තිබිණි. මෑතකදී
මන්තපාලමේ සදුවූ භූිකේපාමවන්ත හානියට පත් හින්තදු මකෝවිල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම නිසාද
අමාතාංශය පැසසුමට ලක් වූ බව ඔහු පැවසීය.
ශ්රී ලංකාව ුල මබෞේධ විහාරස්ථාන 12,333 ක් ඇති බවත් මූල ප්රතිපාදන සඳහා ඉල්ලීේ 4000 ක්
පමණ වාර්ලිකව ලැබුනද සලකා බැිය හැක්මක් ඉල්ලීේ 500 ක් පමණක් බවත් චන්තරමේම ගමමග්
මහතා දන්තවා සටිමේය. අමාතංශයට රම් ඇති පූ ා භූි 108 න්ත 60 කට පමණක් ඉදිරි වසමර්ල දී
උපකාර කළ හැකි බවද පැවසීය.
මූලධන වැඩසටහන යටමත් 70% ක සාර්ලථකත්වයක් මේ වන විට ලබා ඇති බවත් 2017 අවසානය
වන විට එය 95% ක් වන බව 2017 වසමර්ල වියදම හා ලත් ප්රතිපාදන ප්රමාණය පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන්ත
මසමනවිරත්න මහතාමග් පැනයට පිළිුරු මලස චන්තරමේම ගමමග් මහතා පැවසීය. ඉදිරි රා  මවසක්
දින සැමරුේ උමළල ද කුරුණෑගල පැවැත්වීමට නියිත බැවින්ත 2018 වසමර්ල දී කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සඳහා වැඩි ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් මවන්ත කර ඇති බව ගමමග් මහතා දන්තවා සටිමේය.
විදාලංකාර ාතන්තතර මබෞේධ සමුළු ශාලාව ඉදි කිරීමේ ප්රගතිය ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න
මහතා විමසීය. ශාලා කිහිපයක් ඉඳිමවින්ත පැවතිය ද එහි පළමු පියවර මලස භාවිතය සඳහා එක්
ශාලාවක් අංග සේපූර්ලණ කරන බවත් අමාතංශ මල්කේ ප්රකාශ කමළ්ය.
මමම සේමන්තත්රණ ශාලාව බුේධ ශාසන අමාතාංශය යටමත් පාලනය වීම වඩාත් මයෝග බව තිරසර
සංවර්ලධන, වනජීවී සහ බුේධ ශාසන අමාත ගරු ගාිණී යවික්රම මපමර්ලරා හා කාරක සභාමේ සභාපති
ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතාමග් අදහස විය. මේ සඳහා කැබින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශ බව
බුේධ ශාසන අමාතාංශමේ මල්කේ චන්තරමේම ගමමග් මහතා පැවසුමේය. කාරක සභාව
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ වලට එය ඇුළත් කිරිමට කාරක සභාව තීරණය
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කමළ්ය.
නාගරික සංවර්ලධන අධිකාරිය යටමත් ඇති පු ා භූමී පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතාමග්
පැනයට පිළිුරු දුන්ත චන්තරමේම ගමමග් මහතා අමාතාංශය යටමත් ප්රතිපාදන පැවතිය ද තාක්ෂණ
දැනුම හා සැලසුේ නාගරික සංවර්ලධන අධිකාරිය සු වන බැවින්ත ඔවුන්තට මබාමහෝ ගැටලු වලට මුහුණ
පෑමට සදු වන බව පැහැදිළි කමළ්ය. ඒ අනුව, අදාළ ගැස් පත්රය සංමශෝධනය කිරීම සඳහා නාගරික
සංවර්ලධන අධිකාරිය මේ වන විට මයෝ නා කරයි.
විවිධ පාර්ලශ්ව අතින්ත පුරාණ විහාරස්ථාන විනාශමවින්ත පැවතීම පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන්ත
මසමනවිරත්න මහතා විමසූ අතර පුහුණුවක් ලබා දීමමන්ත අනුරුව ස්මේච්ඡා නිලධාරින්තමග් මස්වය
ලබා ගැනීමට ඔවුන්ත සැලසුේ කර ඇති බව මබෞේධ කටයුු මකාමසාරිස් නරාල් නිමල්
මකාටමවලමගදර මහතා ප්රකාශ කමළ්ය.
මුහුණු මදන ගැටළු පිළිබඳ වාර්ලතාවක් තමාට භාර මදන මලස තිරසර සංවර්ලධන, වනජීවී සහ බුේධ
ශාසන අමාත ගරු ගාිණි යවික්රම මපමර්ලරා අමාතාංශමේ මල්කේවරයාට හා මබෞේධ කටයුු
මකාමසාරිස් නරාල්වරයාට උපමදස් දුන්තමන්තය. මබෞේධ කටයුු සේබන්තීකාරකවරුන්තමග් රා කාරී
විස්තරය සයළුම පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුන්තට ලබා මදන මලස ගරු අමාතුමා මකාමසාරිස්
නරාල්වරයාට උපමදස් දුනි. (එම වාර්ලතාව V වැනි පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ)
මබෞේධ ආගික කටයුු වලට අදාල නව විශ්ව ප්රවනතාවයක් ඇති බවත් එම ඉල්ලීම අමාතංශය
සැලකිය යුු බවත් ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා විස්තර කමළ්ය.
බුේධ ශාසන අමාතංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 101 හා 201 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව සලකා
බලා අනුමත කරන ලදී.
කාරක සභාව පස්වරු 3.00 ට 2017 මනාවැේබර්ල 23 වන බ්රහසපතින්තදා දින මප.ව. 10.00 මතක් කල්
තැබිනි.
අත්.කමළ්/ ටිකිරි මක්. යතිලක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-----------------------------2018 අයවැය ඇස්තදේන්ුදවන් දතෝරාගත් අමාතයාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා වන පාර්ලිදේන්ු විදශ්ෂ කාරක සභාදේ හතරවන රැස්ීදේ කාර්ය සටහන්
2017 දනාවැේබර් 23 වන බ්රහස්පතින්දා දප.ව. 10 .00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු මේ.එේ .ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ හා කාරක සභාමේ මල්කේ
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්
ඩී.එස්.එේ. මකාස්තා මහත්ිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
ඇනා දබමර්ලරා මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
ආර්ල.ඒ.එල්. උදයකුමාර මහතා, සහකාර අධක්ෂ, රා  වාපාර මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
එස්. යකන්තදාවල මහත්ිය, නිමයෝ  විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
එස්. සංජීව මහතා, විගණන අධිකාරී
( 36 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.

පැමිණ සිටි නිලධාරීන්
ඇසල වීරමකෝන්ත මහතා, මල්කේ, සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශය
ඩේ. දීප්ති ප්රනාන්තදු මහත්ිය, අතිමර්ලක මල්කේ (පාලන හා ප්රසේපාදන)
පී.එේ. විතාන මහතා, විධායක අධක්ෂ (සංචාරක කාර්ලය සාධන බලකාය)
එස්.එල්.එේ. හසීේ මහතා, අධක්ෂ (සංවර්ලධන)
මක්.එේ.සී.මක්. බණ්ඩඩාර මහතා, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
ඩී.ඒ. සුනන්තදා පියසීි මහත්ිය, ප්රධාන අභන්තතර විගණක
උමා මනරන්ත නන්ත මහත්ිය, අධක්ෂ (සැලසුේ)
මක්.ඩී.ඩී. පීරිස් මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
ජී.ඩී.පි. මුනිදාස මයා, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
ප්රසාදිකා බස්නායක මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
ඒ.ආර්ල. ගුණවර්ලධන මහතා, අධක්ෂ, ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු මදපාර්ලතමේන්තුව
එේ.සී.එන්ත. පින්තමතෝ මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ
කාවන්ත රත්නායක මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ලධන අධිකාරිය
බී.එේ. කිරිඇල්ල මහතා, අධක්ෂ නරාල්
රසක යමකාඩි මහතා, උපමේශක
සුනිල් දිසානායක මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා සංචාරක හා මහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය
බුේධික මහ්වාවසේ මහතා, අධක්ෂ නරාල්
පී. කුලුංග මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ නරාල්
මේමා කුමර්ල මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා සේමේලන කාර්ලයාංශය
අචිනි දනුනන්තනමග් මහත්ිය, ම ෂ්ඨ කළමනාකරු
සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 159 හා 203 සඳහා
වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව සලකා බලන ලදී.
රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
මුළු වියදම
548,071 2,848,533
පුනරාවර්ලතන වියදේ
252,914
866,963
මූලධන වියදේ
295,157 1,981,570
159 - සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුු අමාතයවරයා
මුළු වියදම
388,334 2,613,683
පුනරාවර්ලතන වියදේ
115,002
689,883
මූලධන වියදේ
273,331 1,923,800
203 - ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
159,738
234,850
පුනරාවර්ලතන වියදේ
137,912
177,080
මූලධන වියදේ
21,826
57,770

2018
ඇස්තමේන්තුව
1,024,477
512,507
511,970
918,660
438,760
479,900
105,817
73,747
32,070

2017 අත්කරගත් ප්රගතිය හා 2018 වසමර්ල විස්තරාත්මක ක්රියාකාරකේ වැඩසටහන පිළිබඳව
අමාතාංශමේ කාර්ලයසාධනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික
කටයුු අමාතාංශමේ මල්කේ ඇසල වීරමකෝන්ත මහතා සදු කමළ්ය.
අමාතාංශමේ කාර්ලයසාධනය පිළිබඳව තමා සැහීමට පත් මනාවන බව පැවසූ ගරු තාරක බාලසුරිය
මහතා, 2018 ඉලක්ක වැඩසටහන සහ එම ඉලක්ක සපුරා ගැනිමට ඇති සැලසුම විමසූ අතර නීති
මරගුලාස වැඩි ප්රමාණයක් තිබිම සංචාරක කර්ලමාන්තතයට හානිදායක බව ද මපන්තවා දුන්තමන්තය.
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2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

සංචාරක කර්ලමාන්තතමේ දියුණුවට අදාළව උපාය මාර්ලගික සැළැස්ම හා දැක්ම ශ්රී ලංකා සංචාරක
සංවර්ලධන අධිකාරිමේ සභාපති හා අධක්ෂ නරාල්වරයා වන කාවන්ත රත්නායක මහතා සහ බී.එේ.
කිරිඇල්ල මහතා පැහැදිි කර දුන්තහ.
සංචාරක කර්ලමාන්තතය තිරසාර බවට පත් කිරීමට මරගුලාස තිබීමේ අවශතාවය කාවන්ත රත්නායක
මහතා අවධාරණය කළ අතර මමම වසමර්ල පැවති උේමඝෝෂණ, ස්වභාවික විපත් (ගංවුර, මඩංගු උණ
වැනි) මගින්ත සංචාරක කර්ලමාන්තතයට දැඩිව බලපා ඇති බව ඔහු ප්රකාශ කමළ්ය. කර්ලමාන්තතමේ ප්රිතිය
හා මස්වා තත්වය වැඩිදියුනු කළ යුු බව ඔහු පිළිගත්මත්ය. මේශීය සංචාරක ප්රවර්ලධන පියවර පිළිබඳව
බී.එේ. කිරිඇල්ල මහතා විස්තර කමළ්ය.
2015 වසරින්ත පසුව යහපාලනය මහ්ුමකාටමගන, මානව හිිකේ ආරක්ෂා කිරීම හා රම් ආරක්ෂක
තත්වයන්ත මේ වන විට යහපත් වී ඇති නිසා බටහිර සංචාරකයන්තමග් පැිණිමත් සමඟ රම් ප්රතිරූපය
වර්ලධනයවීම අරො ඇති බව සභාපතිුමා විස්තර කමළ් ය. ප්රවර්ලධන ක්රියාකාරකේ විමේශ කටයුු
අමාතාංශමේ සහාය ඇතිව ේවිපාර්ලශ්විකව සදු කළ යුු බවත් මබාමහෝ රටවල සංචාරක ක්මෂ්ත්ර ය
පුේගික අංශය සුව ඇති බවත් ඔහු පැවසීය. විමේශ රටවල සංචාරය කරන කැබින් අමාතවරු ශ්රී
ලංකාමේ ප්රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කළ යුු බවට මයෝ නා කළ ඔහු සංචාරක කර්ලමාන්තතය
ප්රවර්ලධනමයහිලා වැඩි කාර්ලය භාරයක් විමේශ කටයුු අමාතාංශයට හා තානාපති කාර්ලයාල වලට කළ
හැකි බව පැවසීය.
සංචාරක කර්ලමාන්තතයට අදාළ මස්වා අංශය වැඩිදියුණු කිරීමට ආයතනමේ වත්මන්ත හා අනාගත
කාර්ලයයන්ත පිළිබඳව ශ්රී ලංකා සංචාරක හා මහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනමේ සභාපති සුනිල්
දිසානායක මහතා පැහැදිි කමළ්ය.
කාර්ලයාංශමේ අධක්ෂ නරාල් තනුර සඳහා සුදුසු අමප්ක්ෂකමයකු මසායා මගන ඇති බවත් ඒ සඳහා
කැබින් පිකාවක් ද මයාමු කර ඇති බවත් ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා ඇසූ පැනයට පිළිුරු මලස ශ්රී
ලංකා සේමේලන කාර්ලයාංශමේ සභාපති මේමා කුමර්ල මහතා පැවසය.
මේශීය සංචාරක ප්රවර්ලධනය කිරීම පිළිබඳව වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස සභාපතිවරයා සංචාරක
සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශමේ මල්කේ ඇසල වීරමකෝන්ත මහතාමගන්ත
ඉල්ලා සටිමේය. (එම වාර්ලතාව V වන පරිශිෂ්ටය වශමයන්ත දැක්මේ.) ප්රීති නක මබෝ්ටු සවාරි
මධස්ථානයක් මලස ිකුණාමලය වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශතාවය සභාපතිවරයා අවධාරනය
කමල්ය.
කාරක සභාව පහත මයෝ නා ඉදිරිපත් මකරිනි.
•

බණ්ඩඩාරනායක ාතන්තතර සේමන්තත්රණ ශාලාවට අමතරව සුදුසු ාතන්තතර සේමන්තත්රණ
ශාලාවක් ඇරඹීම - ඒ සඳහා කදිම ස්ථානය මලස මවෝටර්ලස් එේ අසල ඇති ඉඩම භාවිතා කිරීස

•

පළාත් සභා සමඟ ධාරිතා සංවර්ලධන වාපෘති සදු කිරීම

•

ප්රසේධ සංචාරක ස්ථාන අවට සංචාරකයන්තට සුටු විය හැකි ක්රියාකාරකේ වැඩිදියුණු කිරීම (රාී
මවළඳසැල්, රංග ශාලා, දුෂ්කර හා අවදානේ සංචාරක ස්ථාන ආදිය වැනි)

•

සංචාරක නවාතැනක් මලස කිුල්ගල හදුනා මගන එම ප්රමේශය වැඩිදියුණු කිරීම

•

විමේශිය සසුන්ත ආකර්ලශනය කර ගත හැකි මලස ශ්රී ලංකා මහෝටල් පාසැල ාතන්තතර තලයට
වැඩිදියුණු කිරීම (පුේගික රා  සහමයෝගිතා වාපාරයක් මලස)

•

මු මේවස්ථානය අවට ප්රමේශයට ලය, සනිපාරක්ෂාව වැනි අතාවශ පහසුකේ සැලසීම

•

පුේගික අංශය හා එක්ව සංචාරක ප්රතිපත්ති සාධනීය මලස ප්රවර්ලධනය කිරීම

සංචාරක සංවර්ලධන හා ක්රිස්තියානි ආගික කටයුු අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂය අංක 159 හා 203 සඳහා
වන ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලා අනුමත කරන ලදී
දප.ව 11.30 ට
පැමිණ සිටි:
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2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ හා කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණ සිටි අමාතයවරු:
ගරු පලනි දිගේබරන්ත මහතා, කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතුමා
පැමිණ සිටි දවනත් මන්ීවරු:
ගරු මයිල්වාගනේ තිලකරා ා මහතා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
ඩී.එස්.ඒ. මකාස්තා මහත්ිය, අධක්ෂ (මුදල්), ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
එේ. ඇනා දබමර්ලරා මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
එස්. යකන්තදාවල මහත්ිය, නිමයෝ  විගණකාධිපති, විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව
අයි.ඩී.එස්. වසන්තතා මහත්ිය, විගණන අධිකාරී
දැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.

පැමිණ සිටි නිලධාරීන් :
ආර්ල. නඩරාසපිල්මල් මහත්ිය, මල්කේ, කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන
අමාතාංශය
ඩේ.යූ.පී. මේමචන්තර මහතා, අතිමර්ලක මල්කේ (පාලන/මුදල්)
මක්.ඩී.ඒ. මුනසංහ මහත්ිය, අධක්ෂ (සැලසුේ)
වී. අරුල්රා ා මහත්ිය, අධක්ෂ (සංවර්ලධන)
ඩී.ඩී.සී. මසමනවිරත්න මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරී
මක්.ජී.එස්.ඩේ. වීරක්මකාඩි මහතා. ප්රධාන අභන්තතර විගණක
එේ.යූ.එන්ත. විසුන්තදර මහතා, ඉංජිමන්තරු (උපමේශණ)
යූ.එල්. යසුන්තදර මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (නිවාස සංවර්ලධන)
මක්. ප්රදීපා මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (යටිතල පහසුකේ)
ටී.ඩී. බන්තගමුව මහත්ිය, සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ)
මක්.මක්.පී. ශිමරෝි මහත්ිය, සහකාර මල්කේ
ඩේ.පී. භරකාන්තති මහත්ිය, ගණකාධිකාරි
ආර්ල.බී. දයාරත්න මහතා, සංවර්ලධන නිලධාරී
මක්.ඩී.මක්. ද සල්වා මහත්ිය, සංවර්ලධන නිලධාරී
එල්.ආර්ල. මපමර්ලරා මහතා, අධක්ෂ නරාල්, වැවිි මානව සංවර්ලධන භාරය
අජිත් අමේමස්කර මහතා, අධක්ෂ (ඉංජිමන්තරු)
ආර්ල.වයි. කුලුංග මහතා, අධක්ෂ (මුදල්)
ආචාර්ලය. සුිත් ආනන්තද මහතා, අධක්ෂ (මසෞඛ්)
එේ. ශ්රිධරන්ත මහතා, අධක්ෂ (මූල), ප්ර ා ශක්ති අධික්ෂණ
මුුකුමාර්ල මහතා, අධක්ෂ (ප්ර ා ශක්ති)
කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 140 සඳහා
වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත සලකා බලන ලදී.
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2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

රු.'000

2016

2017
ප්රතිමශෝධිත
අයවැය
මුළු වියදම
1,284,094 4,367,886
පුනරාවර්ලතන වියදේ
189,124
335,376
මූලධන වියදේ
1,094,970 4,032,510
140 - කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්රජා සංවර්ධන අමාතයවරයා
මුළු වියදම
1,284,094 4,367,886
පුනරාවර්ලතන වියදේ
189,124
335,376
මූලධන වියදේ
1,094,970 4,032,510

2018
ඇස්තමේන්තුව
3,748,375
348,375
3,400,000
3,748,375
348,375
3,400,000

2017 වසමර්ල අමාතාංශමේ කාර්ලයසාධනය හා ආකෘතිය සහ 2018 වසමර්ල ඉලක්කගත සැළැස්ම
පිළිබඳව කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතාංශමේ මල්කේ ආර්ල.
නඩරාසාපිල්මල් මහත්ිය ඉදිරිපත් කිරීමක් සදු කළාය.
විමශ්ෂමයන්තම 2015 වසමර්ල සට අභිනවමයන්ත ස්ථාපිත කළ අමාතාංශයක් මලස නතාවට
විශිෂ්ට මස්වාවක් සදු කිරීම මවනුමවන්ත කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන
අමාතාංශමේ අමාතුමා, මල්කේවරිය හා අමාතාංශ නිලධාරීන්තමග් මස්වය කාරක සභාමේ
සභාපතිුමා ඇගයීමට ලක් කමළ්ය.
පහත කරුණු පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා අමාතාංශමයන්ත කරුණු විමසීය:
1)
2)
3)
4)

වැවිි මානව සංවර්ලධන භාරය හා එහි ර යට ඇති අදාළත්වය
වැවිි මානව සංවර්ලධනය භාරය සඳහා පළාත් වැවිි සමාගේ බේදක් මගවීමේ මහ්ු
පළාත් වැවිි සමාගේ මගවූ බදු මුදල
පළාත් වැවිි සමාගේ අදාළ ප්රමේශමේ ප්රාමේශීය මල්කේවරුන්ත අතර
සේබන්තීකරණයක් තිමේද යන වග

නිස

ර ය, පළාත් වැවිි සමාගේ හා වු අංශමේ නතාව අතර සේබන්තීකරණය සැකසීම සඳහා 1992
ර මේ ගැස් නිමේදනයක් මගින්ත ස්ථාපිත කර ඇති වත්රපාර්ලශ්වීය ආයතනයක් බව වැවිි මානව
සංවර්ලධන භාරය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අමාතාංශ මල්කේවරිය පැවසුවාය. වු වල සදුවන සයළු
රා කාරී කටයුු වැවිි මානව සංවර්ලධන භාරය මගින්ත ප්රධාන වශමයන්ත සදු විය යුු බව ඇය
වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.
පළාත් වු සමාගේ බදු මගවීම සේබන්තධව අදහස් දැක්වූ මල්කේවරිය සමාගේ පනත යටමත් වැවිි
මානව සංවර්ලධන භාරය කටයුු කරන බැවින්ත වු අංශමේ නතාවමග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම
සඳහා එය අවශ වන බවත් එය පළාත් වැවිි සමාගේ සමඟ ඒකාබේධව පිහිටුවා ඇති බවත්
පැවසුවාය.
මගවා ඇති බදු මුදල් ප්රමාණය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මල්කේවරිය අමාතාංශය විසන්ත කළමනාකරණ
ගාස්ුවක් පමණක් මගවන බව සඳහන්ත කළාය.
පළාත් වු සමාගේ පුේගික සමාගේ බැවින්ත ප්රාමේශීය මල්කේවරුන්ත හා පළාත් වු සමාගේ අතර
ප්රමාණවත් සේබන්තීකරණක් මනාමැති බව අමාතාංශ මල්කේවරිය පැවසුවාය.
තම කටයුු කරමගන යාමේදී වැවිි මානව සංවර්ලධන භාරය අද වන විට සැලකිය යුු මූල දුෂ්කරතා
වලට මුහුණ පා ඇති බවත් එය වැවිි ක්මෂ්ත්රමේ නතාව සඳහා ප්රමුඛ් මස්වා සැපයීමට ගැටළුවක්
බවත් කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාත පලනි දිගේබරන්ත මහතා
පැහැදිි කමළ්ය. මීට මපර මස්වය කළ අධක්ෂ නරාල්වරුන්ත හා සසඳන කළ වත්මන්ත වැවිි මානව
සංවර්ලධන භාරමේ අධක්ෂ නරාල්වරයා දැවැන්තත මමමහයක් ඉටු කරන බැවින්ත ඔහුට අවංක ස්ුතිය
පුද කරන බව අමාතවරයා පැවසීය.
වු අංශමේ නතාව මුහුණ මදන ගැටලු පිටු දැකීම සඳහා පළාත් වු සමාගේ හා ප්රාමේශීය
මල්කේවරුන්ත අතර සේබන්තධය ශක්තිමත් කළ යුු බවත් දිස්ික් සේබන්තධිකරණ කිටු හා ප්රාමේශීය
( 40 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

සේබන්තීකරණ කිටු අතර ඇති සේබන්තධය තහවුරු කළ යුු බවට කාරක සභාමේ සභාපතිුමා
නිර්ලමේශ කමළ්ය.
අදාළ ප්රාමේශීය මල්කේවරුන්ත සමඟ පළාත් වු සමාගේ මනා සේබන්තීකරණයක් පැවතිය යුු බව
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා ද අවධාරණය කළ අතර, වු වල ඇති හිස් ඉඩේ වගා කිරීම
සඳහා වු කේකරුවන්තට දීමමන්ත ඔවුන්තට තම නිෂ්පාදන පළාත් වු සමාගේ වලට විකිණීම මගින්ත
මදපාර්ලශ්වයටම වාසදායක වන බව පැවසීය. මේ පිළිබඳව කැබින් පිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කාරක
සභාව නිර්ලමේශ කළාය.
ග්රීන්ත මවෝල් නිවාස වැඩසටහන හා ආපදා නිවාස වැඩපිළිමවල යටමත් රත්නපුර, කෑගල්ල හා බදුල්ල
යන දිස්ික්ක වල පිළිමවින්ත 134 හා 136, 97, හා 08 හා 259 හා 31 ක් මලස නිවාස ඉදිකර ඇති
බවත් දැනටමත් ඉදි මවින පවතින මීරියබැේමේ නිවාස තැනීම සඳහා කැබින් අනුමැතිය ලැබි ඇති
බවත් මීරියබැේද නිවාස ඉදිකිරීම සේබන්තධමයන්ත රත්නපුර, කෑගල්ල හා බදුල්මල් නිවාස ගණනාවක්
තැනීමේ තත්ත්වය පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා නැගු පැනයට පිළිුරු මදින්ත
අමාතාංශමේ මල්කේවරිය පැවසුවාය.
මහනුවර හා මාතමල් වු වල Outgrower වැඩපිළිමවමල් ප්රගතිය සෑහීමකට පත් විය හැකි තලයක
ඇති බව ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා පැවසීය. අද වන විට විමේශගතවීම දැඩි ගැටලුවක් වී ඇති බැවින්ත වු
නතාව රඳවා ගැනීම සඳහා විමශ්ෂමයන්තම රංගල, මහනුවර වැනි වු පළාත් වල සංචාරක
කර්ලමාන්තතය දියුණු කිරීමට අවශ පියවර ගත යුු බවට ඔහු නිර්ලමේශ කමළ්ය. එය තරුණ
පරේපාරාවට රැකියා අවස්ථා නිර්ලමාණය කර දීමට ද උපකාර මේ.
දුරින්ත හා හුදකලාව පිහිටි වු වලට ලඟාවීම සඳහා දැනට ඇති මාර්ලග දියුණු කිරීම වැනි යටිතල
පහසුකේ ලබාදීම මගින්ත ගේ සහ වු අතර අන්තතර්ල සබඳතාවය වර්ලධනය කිරීම සඳහා පියවර ගත යුු
බව කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා පැවසුමේය.
වු හරහා වැටී ඇති මාර්ලග ර යට මහෝ මාර්ලග සංවර්ලධන අධිකාරියට අයත් මනාවන බව ගරු
මයිල්වාගනේ තිලකරා ා මහතා පැවසීය. ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතාමග් මයෝ නාවට එකඟ
මවින්ත වු ක්මෂ්ත්රමේ ඇති මාර්ලග, මාර්ලග සංවර්ලධන අධිකාරියට මහෝ පළාත් මාර්ලග සංවර්ලධන
අධිකාරිය යටමත් පැවතිය යුු බවට සභාපතිුමා නිර්ලමේශ කමළ්ය.
සයයට 20 ක් වැනි වු මරෝහල් ප්රමාණයක් පමණක් පළාත් මසෞඛ් අධිකාරිත්වය යටමත් ඇති අතර
වු ප්රමේශ වල ඇති අමනකුත් මරෝහල් ද එම අධිකාරිත්වය යටතට ගත යුු බව කාරක සභාමේ
සභාපතිුමාමග් අදහස විය.
කඳුරට නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්ර ා සංවර්ලධන අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 140 සඳහා
වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව අනුමත කරන ලදී.
ප.ව 2.00 ට
පැමිණ සිටී
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත මහතා
ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
පැමිණි සිටි අමාතයවරු:
ගරු ඩී.එේ.ස්වාිනාදන්ත මහතා, බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා
හින්තදු ආගික කටයුු අමාතුමා
මහා භාණ්ඩාගාරදයන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්
නාලනී අමරුංග මහත්මිය, අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
( 41 )
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ආර්ල.ඒ.ටී.ඒ.රණවීර මහතා, නිමයෝ  අධක්ෂ, ාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව
යමාි ගුණරත්න මහත්ිය,කළමනාකරණ මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුව
ආර්ල.ඒ. එල්.උදය කුමාර මහතා, රා  වාපාර මදපාර්ලතමේන්තුව
ඈන්ත දාබමර්ලරා මහත්ිය, ාතික සැලසුේ මදපාර්ලතමේන්තුව
විගණකාධිපති දදපාර්තදේන්ුදවන් පැමිණ සිටි නිලධාරීන්:
අයි.සමරමග් මහත්ිය, සහකාර විගණකාධිපති
ඩේ.ඩී.සී.රංජිත් මහතා, විගණන අධිකාරි
දැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.

පැමිණි සිටි නිලධාරීන්
ඉංජිමන්තරු පී. සුමර්ලෂ් මහතා, මල්කේ, බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි
කිරීම හා හින්තදු ආගික කටයුු අමාතාංශය
එස්. බාස්කරන්ත මහතා, අතිමර්ලක මල්කේ (පාලන)
පී. මසන්තදිල්නන්තදනන්ත මහතා , අතිමර්ලක මල්කේ (සංවර්ලධන )
වී. මේමචන්තදිරන්ත මහතා, අධක්ෂ (ආයතන සංවර්ලධන)
පී. නාමගල් මහත්ිය, අධක්ෂ (සංවර්ලධන)
එන්ත.ආර්ල.ඒ.පී. රණුංග මහත්ිය, ප්රධාන ගණකාධිකාරි
මක්.ජී.එේ.බී. වික්රමසංහ මහතා, අධක්ෂ (සැළසුේ වැ.බ)
එේ.එේ.එේ. මාහිර්ල මහතා, ගණකාධිකාරි
ඩී.එේ.එස්.මක්. දිසානායක මහතා, සංවර්ලධන නිලධාරි
ජී.ඩී.එල්. සරිකුමාර මහතා, සංවර්ලධන නිලධාරි
නමසවායේ පේමනාදන්ත මහතා, සභාපති, පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය
එච්.එේ.එන්ත.ස.ධනසංහ මහතා, බන්තධනාගාර මකාමසාරිස් නරාල්, බන්තධනාගාර මදපාර්ලතමේන්තුව
එච්.සී.ඩේ.කාරියවසේ මහතා, මකාමසාරිස් (මුදල්)
බණ්ඩඩාර මහතා, අධක්ෂ (ඉංජිමන්තරු)
මක්.පී.චන්තරපාල මහතා, අධක්ෂ (සැලසුේ)
ඒ.උමා මමහ්ෂ්වරන්ත මහතා, අධක්ෂ, හින්තදු සංස්කෘතික මදපාර්ලතමේන්තුව
එේ.පී.කාන්තදීපන්ත මහතා, ගණකාධිකාරී
සුසන්තති යසංහ මහත්ිය, සහකාර මකාමසාරිස්, ප්ර ා විමශෝධන මදපාර්ලතමේන්තුව
මේ ර්ල
නරාල් ආර්ල.එේ.මේ.ඒ. රත්නායක මහතා, පුනරුත්ථාපන මකාමසාරිස්
නරාල්,
පුනරුත්ථාපන මකාමසාරිස් කාර්ලයාලය.
බ්රිමග්ඩියර්ල ඩේ.වී.පී.ඩේ.ියනමග් මහතා, නිමයෝ  පුනරුත්ථාපන මකාමසාරිස් නරාල්
කර්ලනල් මේ.එච්.ඕ.එේ. යසුරිය මහතා, අධක්ෂ (පාලන)
කර්ලනල් එේ.ඉසදීන්ත මහතා, අධක්ෂ
එස්.ටී.පරමේෂ්වරන්ත මහතා, සභාපති,මනෝර්ලත් සී ිිටඩ් ආයතනය
ඊ.අන්තනාිංගේ මහතා, විධායක අධක්ෂ,
ඉංජිමන්තරු එස්.එේ.යාසන්ත මහතා,වාපෘති අධක්ෂ, නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්ලයය සාධන බලකාය
එේ.බී.මලෝගනාදන්ත මහතා, මකාමසාරිස් නරාල්, තල් සංවර්ලධන මණ්ඩඩලය
ආර්ල.රමේෂ් මහතා, කළමණාකරණ සහකාර
බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්තදු ආගික කටයුු
අමාතාංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 145, 204, 232 සහ 326 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත
සලකා බලන ලදී.
රු.'000

2016
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2017
2018
ප්රතිමශෝධිත ඇස්තමේන්තුව
අයවැය

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

මුළු වියදම
22,007,886 19,781,971
11,425,912
පුනරාවර්ලතන වියදේ
6,106,453
6,892,746
8,278,162
මූලධන වියදේ
15,901,433 12,889,225
3,147,750
145 - බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
කටයුු අමාතයවරයා
මුළු වියදම
14,622,937 12,723,340
4,818,150
පුනරාවර්ලතන වියදේ
932,772
1,011,265
2,676,150
මූලධන වියදේ
13,690,165 11,712,075
2,142,000
204 - හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුු දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
226,806
244,548
249,110
පුනරාවර්ලතන වියදේ
131,703
149,898
154,460
මූලධන වියදේ
95,103
94,650
94,650
232 - බන්ධනාගාර දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
6,898,740
6,539,744
6,066,694
පුනරාවර්ලතන වියදේ
4,792,326
5,467,744
5,170,594
මූලධන වියදේ
2,106,414
1,072,000
896,100
326 - ප්රජා පාදක විදශෝධන දදපාර්තදේන්ුව
මුළු වියදම
259,402
274,339
291,958
පුනරාවර්ලතන වියදේ
249,652
263,839
276,958
මූලධන වියදේ
9,750
10,500
15,000
2017 වර්ලෂය සඳහා සංවර්ලධන වාපෘතිවල මභෞතික සහ මූල ප්රගතිය සහ 2018 වසර සඳහා ඉලක්ක
සැලසුම සේබන්තධමයන්ත බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු
පිළිබඳ අමාතාංශමේ මල්කේ ඉංජිමන්තරු පී. සුමර්ලෂ් මහතා ඉදිරිපත් කිරීමක් කමළ්ය. එහිදී, උුරු සහ
නැමගනහිර පළාත්වල නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුු කඩිනේ කිරීම, උුරු සහ නැමගනහිර පළාත්වල
විමශ්ෂ වාපෘති, බිේ මබෝේබ ඉවත් කිරීමේ මධස්ථානය මගින්ත ක්රියාත්මක බිේ මබෝේබ ඉවත් කිරීමේ
වැඩසටහමන්ත නව සහ ක්රියාත්මකව පවතින වාපෘතිවල 2018 වසමර්ලදී අමප්ක්ිත ප්රගතිය
සේබන්තධමයන්ත පැහැදිළි කමළ්ය.
තවදුරටත් අමාතාංශමේ වාපෘති සේබන්තධමයන්ත පැහැදිි කිරීමේදී, උුරු සහ නැමගනහිර
පළාත්වල නව නිවාස ඉදිකිරීම සහ අනාථ කඳවුරුවල සට මුල් භූිවල පදිංචියට ආපසු පැිමණන්තනන්ත
සඳහා නිවාස තැනීම, කුඩා වැේ තැනීම සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකේ සහ යටිතල පහසුකේ සංවර්ලධනය,
ජීවමනෝපාය සහාය දැක්වීම, අධාපන ක්මෂ්ත්රමේ සංවර්ලධනය, ගෘහස්ථ විදුිය, ඉඩේ මනාමැති පවුල්
සඳහා ඉඩේ ිලදී ගැනීම, තල් කර්ලමාන්තතය සංවර්ලධනය කිරීම සහ පසුගිය මදවසමර්ල ලැබූ ලාභය,
මනෝත් සී ිිටඩ් හි මතාරුරු, හින්තදු සංස්කෘතික කටයුු සහ මාන්තකුලේ වාපෘතිමේ සංවර්ලධන
කටයුු සේබන්තධමයන්ත ඔහු විස්තර කමළ්ය.
යාපනය සහ මුලතිේ හි අඩක් හානිවූ නිවාස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ වාපෘතිය, සහ මාන්තකුලේ හි
ආර්ලික කලාප විවෘත කිරීම සහ අපනයන මවළඳමපාල සඳහා තල් නිෂ්පාදන ප්රවර්ලධනය කිරීම යන
කරුණු සේබන්තධමයන්ත කරුණු පැහැදිි කළ බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ අමාත ගරු ඩී.එේ. ස්වාිනාදන්ත මහතා, ප්රතිසන්තධාන
අංශය මුහුණපා ඇති මුල ගැටලු අවධාරණය කමළ්ය.
2017 වසර සඳහා රු. ිියන 160 ක් ප්රතිපාදන මවන්ත කළද පල්මලකැමල් බන්තධනාගාර සංකීර්ලණය
ඉදිකිරීමේ ප්රමාදය පිළිබඳව ගරු මයන්තත දිසානායක මහතා විමසීය. බන්තධනාගාරමේ ඇුලත
ආරක්ෂාව සේබන්තධමයන්ත අවධානය මයාමුකරින්ත ඉදිකිරීම මහ්ුමවන්ත මමම වාපෘතිමේ කටයුු
මසින්ත ඉදිරියට කරමගන යන බව බන්තධනාගාර මදපාර්ලතමේන්තුමේ මකාමසාරිස් නරාල්
එච්.එේ.එන්ත.සී. ධනසංහ මහතා පිළිුරු දුන්ත අතර එය වසර මදකක් ුළ නිම කරන බව පැවසීය.
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2017 පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 330

පුනරුත්ථාපනය කරන ලද 12000 ක් පිරිස අතර සටින ආබාධිත පුේගලයන්ත සහ කාන්තතාවන්තමග්
සුභසාධනය සේබන්තධමයන්ත පියවර ගන්තනා මලස ද, ඔවුන්තට කෘිකර්ලමමයන්ත තම ජීවමනෝපාය සලසා
ගතහැකි වන බැවින්ත ප්රධාන ගැටලුවක් වන මන්තනාරම ප්රමේශමේ ල හිඟය සඳහා පිළියේ මසායන
මලස ගරු අයි. චාර්ලල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා ඉල්ලා සටිමේය. ‘එක් ගමකට එක් ටැංකියක් බැගින්ත
ලබා දීමේ වාපෘතිය’ සඳහා පත්කරන ලද තාක්ෂණික කිටුමේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක බව
බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ
අමාතංශමේ මල්කේ පැවසීය.
පුනරුත්ථාපනය කරන ලද 12000 ක් පිරිස අීක්ෂණය කිරීමට ක්රමමේදයක් තිමේද යන්තන සහ ගේවල
නැවත පදිංචි කිරීමමන්ත පසුව ආදායේ උපයන්තමන්තද යන්තන ගරු සභාපතිුමා විමසීය. උුරු සහ
නැමගනහිර පළාත් ුළ සෑම දිස්ික්කයකම තම කාර්ලයාලයක් පවත්වාමගන යන බවත්, ස්වයංරැකියා
සහ මවනත් වාපාර සඳහා උපකාර කරින්ත ලය, මහන මැින්ත, කිරිගවයන්ත සහ කුකුළු පැටවුන්ත
ඇුළු අමනකුත් පහසුකේ සපයා ඇති බව මේ ර්ල නරාල් ආර්ල.එේ.මේ.ඒ. රත්නායක මහතා,
පුනරුත්ථාපන මකාමසාරිස් නරාල් පිළිුරු දුන්තමන්තය. ඔවුන්තමග් ප්රධානම අවශතාව වන්තමන්ත නිවාස
සහ ඉඩේ බව ඔහු තවදුරටත් ප්රකාශ කමළ්ය. සපයන ලද මූල ප්රතිපාදන ප්රමාණවත් මනාවන බව
මපන්තවා මදින්ත 2018 වර්ලෂය සඳහා මවන්තකිරීේ ඉහළ නංවන මලස ද ඔහු ඉල්ලා සටි අතර තවදුරටත්
කෘිකර්ලමාන්තතය සහ ීවර කර්ලමාන්තතය සඳහා පහසුකේ සැපයීමට මයෝධ වැව, ඉරනමු වැව සහ
මහාතිත්ත ීවර වරාය වාපෘතිය සංවර්ලධනය කරන මලස මයෝ නා කමළ්ය.
ිවිධ හමුදා රණවිරුවන්තමග් වැන්තදඹුවන්ත ඇුළු යුේධය මහ්ු මකාට මගන වැන්තදඹු භාවයට පත්වු
කාන්තතාවන්තමග් සුබසාධනය පිළිබඳව ගනු ලැබු ක්රියාමාර්ලග කවමර්ලදැයි ගරු සභාපතිුමා විමසීය. වැේ
වාපෘතිය සහ ිවිධ හමුදා රණවිරුවන්තමග් වැන්තදඹුවන්ත ඇුළු යුේධය මහ්ු මකාට මගන වැන්තදඹු භාවයට
පත්වු කාන්තතාවන්තමග් සුබසාධනය පිළිබඳව වර්ලතමාන මතාරුරු මසායා බලා වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කරන
මමන්ත බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ
අමාතංශමේ මල්කේවරයාට ගරු සභාපතිුමා උපමදස් දුන්තමන්තය.
පුනරුත්ථාපනය කරන ලද පිරිස අතර රැකියා විරහිතභාවය අවම කිරීමට අනාථ කඳවුරුවල මවමසන
තරුණ පිරිස් සඳහා රියැදුරු බලපත්රය ලබා ගැනීමට අවශ පහසුකේ සලසා මදන මලස ගරු
සභාපතිුමා මයෝ නා කමළ්ය.
තවද නිපුණතා සංවර්ලධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය සමග සාකච්ඡා කර රියැදුරු බලපත්රය
සඳහා ාතික වෘත්තීය සුදුසුකේ ම්ටමක් ලබා ගැනීමට පියවර ගන්තනා මලසද ගරු සභාපතිුමා
මයෝ නා කමළ්ය.
බන්තධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම සහ හින්තදු ආගික කටයුු පිළිබඳ
අමාතංශමේ වැය ශීර්ලෂ අංක 145, 204, 232, සහ 326 සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු කාරක සභාව විසන්ත
සලකා බලා අනුමත කරන ලදී.
අත්.කමළ්/ ටිකිරි මක්. යතිලක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-----------------------------2018 අයවැය ඇස්තදේන්ුදවන් දතෝරාගත් අමාතයාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා වන පාර්ලිදේන්ු විදශ්ෂ කාරක සභාදේ පස්වැනි රැස්ීදේ කාර්ය සටහන්
2017 දනාවැේබර් මස 30 වැනි බ්රහස්පතින්දා දප.ව. 11.00 ට
පැමිණ සිටී:
ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා (සභාපති)
ගරු ලක්ෂ්මන්ත මසමනවිරත්න මහතා
ගරු මේ.එේ.ආනන්තද කුමාරසරි මහතා
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත මහතා
ගරු තාරක බස්නායක මහතා
ගරු (වවද) ුසතා විමේමාන්තන මහත්ිය
( 44 )

2018 වර්ලෂමේ අයවැය ඇස්මතේන්තුමවන්ත මතෝරාගත් අමාතාංශවල වැය ශීර්ලෂයන්ත පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ්ෂ කාරක සභාව

නීල් ඉේදවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුමේ නිමයෝ  මහ මල්කේ සහ කාරක
සභාමේ මල්කේ
ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති ගරු මහින්තද සමරසංහ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
කාරක සභාව සංමශෝධනවලට යටත්ව මකටුේපත් වාර්ලතාවට එකඟ විය.
සලකා බැලීමමන්ත අනුරුව, වාර්ලතාව 2017 මදසැේබර්ල 05 වැනි අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කමළ්ය.
කාරක සභා රැස්වීේවලට පැිණ තම දායකත්වය සැපයූ කාරක සභා සාමාජිකයනට සහ ගරු
අමාතවරුන්ත හට තම ස්ූතිය පිරිනැමූ ගරු සභාපතිුමා, තම වටිනා මස්වය කාර්ලයක්ෂමව ලබාදුන්ත
කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුමේ නිමයෝ  මහ මල්කේට, සහකාර මහ මල්කේට සහ
පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ලය මණ්ඩඩලයට ද තම කෘතඥතාවය පළ කමළ්ය.
කාරක සභාව මප.ව. 11.50 ට නිම විය.
අත්.කමළ්/ ටිකිරි මක්. යතිලක මහතා
කාරක සභාමේ මල්කේ
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