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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின்
எட்டாெது பாராளுமன்றம்
(மு லாெது கூட்டத்வ ாடர்)

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து
வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக்
கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின்

அறிக்கக

குழுெின் ெிசாளர்
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ
அெர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

2017,

ிசசம்பர் மா ம் 05 ஆம் ிக ி இலங்ககப் பாராளுமன்றத் ால் அச்சிடப்படுமாறு
பணிக்கப்பட்டது

இலங்கக அரசாங்க அச்சகத் ிகணக்களத் ில் அச்சிடப்பட்டது.
அரசாங்க வெளியீட்டுப் பணியகத் ில் வகாள்ெனவு வசய்ய முடியும்

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து
வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக்
கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழு

வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க
வகௌரெ ரஊப் ஹகீம்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ரவீந் ிர சமரவீர
வகௌரெ லசந் அலகியென்ன
வகௌரெ டக்ளஸ் ச ொனந் ா
வகௌரெ சுனில் ஹந்துன்வனத் ி
வகௌரெ ெடிசெல் சுசரஷ்
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ சி. சிறீ ரன்
வகௌரெ வசஹான் சசமசிங்க
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
வகௌரெ (டாக்டர்) நளிந்
வகௌரெ மயந்

ய ிஸ்ஸ

ிசாநாயக்க

வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ மு ிபுர் ரஹுமான்
வகௌரெ ஹர்ஷன ரா கருணா
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

அறிக்கக
2017,

ஒக்ச ாபர்

மா ம்

17

ஆம்

ிக ி

பாராளுமன்றச்

சகப

மு ல்ெரால்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்ெரும் பிசரரகண பாராளுமன்றத் ால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது.
பாராளுமன்ற சகப மு ல்ெர்,— 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட
ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின் வசலவுத்

கலப்புக்கள்

பற்றிக்

2018

கலந்துகரயாடுெ ற்கான

ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத்

பாராளுமன்றத்

வ ாிகுழு,—

ஆம்

ிட்ட ம ிப்பீடுகள் வ ாடர்பான குழுநிகல நிகழ்ச்சி

நிரலுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள காலம் மட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ளகமயினாலும்;
ஒசர

ினத் ில்

பல்செறு

வசலவுத்

கலப்புக்கள்

பற்றிக்

கலந்துகரயாட

சநர்ந்துள்ள ால், அ ற்கிணங்க ஒவ்வொரு அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்ககள
கலந்துகரயாடுெ ற்காக

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள

சநரம்

ெகரயகறக்குட்பட்டுள்ள-

கமயாலும்;
பாராளுமன்றச் சகப மு ல்ெர் மற்றும் எ ிர்க்கட்சியின் மு ற்சகாலாசான் ஆகிசயாாின்
இணக்கத் ின்
பிரகாரம்
பாராளுமன்ற
அலுெல்கள்
பற்றிய
குழுெில்
ீர்மானிக்கப்பட்ட

கீழ்க்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

இகணப்பின்

பிரகாரம்

10

அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூடிக்
கலந்துகரயாடுெ ற்கு இயலச்வசய்யும் ெககயில் பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுவொன்று
நியமிக்கப்படல் செண்டுவமன இப்பாராளுமன்றம் ீர்மானிக்கின்றது.
2. (அ) அக்குழுவும் அ ன் ெிசாளரும் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்படல் செண்டும்.
(ஆ) பாராளுமன்றத் ின் 95 ஆம் நிகலயியற் கட்டகளயின் ஏற்பாடுகளினால்
கடவபறாமல்,

அக்குழுொனது

அரசாங்கக்கட்சியிலிருந்தும்

எ ிர்க்கட்சியிலிருந்தும் வ ாிவு வசய்யப்பட்ட இருபத் ிவயான்றுக்கு (21)
சமற்படா உறுப்பினர்ககளக் வகாண்டிருக்குமாக.
3.

அக்குழுொனது,
(அ) அ ன் கூட்ட நடப்வபண்கண நிர்ணயிப்ப ற்கும்; மற்றும்
(ஆ)ஆட்கள், பத் ிரங்கள் மற்றும் ப ிசெடுககள ெரெகைப்ப ற்கும் யாசரனும்
நபகரப் பாராளுமன்றத் ிற்கு அல்லது அக்குழுெின் முன் சமுகமளிக்குமாறு
உத் ரெிடுெ ற்கும்;
அ ிகாரம் உகடய ாய் இருத் ல் செண்டும்.

4.

சமற்படி வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்களின்
குழுநிகல ஆய்வு ஆரம்பிக்கும் ிக ியில் அல்லது அ ற்கு முன்னர் அக்குழு
அ ன் அறிக்கககய பாராளுமன்றத் ிற்குச் சமர்ப்பித் ல் செண்டும்.
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இகணப்பு
i.

மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய
அபிெிருத் ி அகமச்சு

ii.

சிகறச்சாகலகள் மறு சீரகமப்பு, புனர் ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும்
இந்தும அலுெல்கள் அகமச்சு

iii.

ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சு

iv.

ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சு

v.

புத் சாசன அகமச்சு

vi.

பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சு

vii.

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சு

viii.

ெிசசட பணிப்வபாறுப்புக்கள் அகமச்சு

ix.

வ ாகலத்வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சு

x.

ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சு

அ ற்கிணங்க, வகௌரெ சபாநாயகரால் 2017 நெநம்பர் மா ம் 07 ஆம் ிக ி வகௌரெ
மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்ககள

ெிசாளராகக்

வகாண்ட

சசகெயாற்றுெ ற்கு பின்ெரும் உறுப்பினர்கள் வ ாிவுவசய்யப்பட்டனர்,வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க
வகௌரெ ரஊப் ஹகீம்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ரவீந் ிர சமரவீர
வகௌரெ லசந் அலகியென்ன
வகௌரெ டக்ளஸ் ச ொனந் ா
வகௌரெ சுனில் ஹந்துன்வனத் ி
வகௌரெ ெடிசெல் சுசரஷ்
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ சி. சிறீ ரன்
வகௌரெ வசஹான் சசமசிங்க
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
வகௌரெ (டாக்டர்) நளிந்
ய ிஸ்ஸ
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ மு ிபுர் ரஹுமான்
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குழுெில்

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வகௌரெ ஹர்ஷன ரா கருணா
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
பாராளுமன்றத் ினால் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட பிசரரகணக்கு ஏற்ப 10 அகமச்சுக்கள்
வ ாடர்பான
வசலவுத்
கலப்புகள்
பற்றி
கலந்துகரயாடுெ ற்குத் வ ாிவுவசய்யப்பட்டுள்ளன.
2017 நெம்பர் 15 ஆம்

உங்களது

குழுெினால்

ிக ி நகடவபற்ற அ ன் மு லாெது கூட்டத் ில் 10

அகமச்சுக்கள் வ ாடர்பான 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வசலவுத்
2017 நவெம்பர் மா ம் 17 ஆம்

ிக ி மு ல் 23 ஆம்

கலப்புகள் பற்றி

ிக ி ெகர மு.ப. 10.00

மணியிலிருந்து பி.ப. 3.30 மணி ெகர பாீசீலகனக்கு எடுத்துக் வகாள்ெவ ன

ங்கள்

குழு ீர்மானித் து.
அ ற்ககமய
சகல
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களினதும்
பங்சகற்புடன்
வெளிப்பகடயானதும் பயன் மிக்கதுமான கலந்துகரயாடகல நடத்துெ ற்கு ங்கள்
குழு ெிரும்பிய ால் குழுெின் கலந்துகரயாடல்களில் அகனத்து வகளரெ
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்துவகாள்ளலாம் என்பது வ ாடர்பாக ங்கள் குழு
நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்கறத் யாாித்து அ கன சகல உறுப்பினர்களுக்கும் 2017 நெம்பர்
மா ம் 16 ஆம்

ிக ி அனுப்பி கெத் து. இவ்ொறான கலந்துகரயாடல் கடந்

காலங்களில் பல
ீர்க்கப்படா
ெிடயங்களுக்கு
ீர்கெப்வபற்றுக்வகாள்ள ெைி
ெகுத் து என்பக க் குழு வ ாிெிக்க ெிரும்புகின்றது. அவ்ொறு சகல பாராளுமன்ற
உறுப்பினருக்கும் அனுப்பி கெக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் இவ்ெறிக்ககயின்
(பின்னிகணப்பு I) இல் ரப்பட்டுள்ளது.
அச சபான்று, அகமச்சின் வசயலாளகரயும், வசயலாளர் அெசியம் எனக் கருதும்
சம்பந் ப்பட்ட

அகமச்சினதும்

அ ிகாாிகள் மற்றும்

அகமச்சின்

கீழ்

ெரும்

நிறுெனங்களினதும்

ிகறசசாியின் அ ிகாாிகள், ச சிய ெரவு வசலவு

ிகணக்கள அ ிகாாிகள்,

ிட்டமிடலுக்கான ச சிய

ிட்ட

ிகணக்கள அ ிகாாிகள், அரச

கணக்கீட்டுத் ிகணக்கள அ ிகாாிகள் ஆகிசயாகர குழுெின் கலந்துகரயாடல்களில்
பங்குபற்றுெ ற்கு
ெரெகைப்பவ னவும்
ச கெயான
கெல்களப்
வபற்றுக்வகாள்ெவ னவும் ங்கள் குழு ீர்மானித் து.
ங்கள் குழு அ ன் கலந்துகரயாடகல 2017 நவெம்பர் 17 ஆம்

ிக ி மு.ப. 10.00

மணிக்கு ஆரம்பித்து 2017 நவெம்பர் 23 ஆம் ிக ி பி.ப. 5.00 மணிக்கு முடிவுறுத் ியது.
ெருடாந்
ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடும் வசயற்பாடானது
2008, 2011, 2012, 2013, 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் இடம்வபற்றது
சபான்று இம்முகறயும் ஏைாெது டகெயாக வ ாடர்ந் து. பல முக்கிய மற்றும்
ீர்க்கப்படா
ெிடயங்கள்
கூட்டங்களில்
சம்பந் ப்பட்ட
அகமச்சர்கள்,
அகமச்சுகளின்
முக்கிய
உத் சயாகத் ர்கள்
மற்றும்
ிகறசசாி
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உத் ிசயாகத் ர்களுடன்

ெிாிொக

ஆராயப்பட்டு

வ ளிவுபடுத் ப்பட்டு

ீர்க்கப்பட்ட னால், குழுநிகல ெிொ த் ிற்கு முன்னர் வ ாிகுழு ஒன்றில் ெருடாந்
ம ிப்புகரககளக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான இந்நகடமுகற வெற்றிகரமானதும்
ஆக்கபூர்ெமானதுவமன நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பக த் வ ாிெிப்ப ில் ங்கள் குழு
மகிழ்ச்சியகடகின்றது. இக் குழுவ ாடர்பிலான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின்
ஆர்ெம் மற்றும் அ ன் கலந்துகரயாடல்களில் அெர்களின் பங்களிப்புவ ாடர்பில்
உங்களது குழு அ ன் பாராட்டுக்களத் வ ாிெிக்கின்றது.
துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுெல்கள் அகமச்சரும்
ெிசாளருமான
வகௌரெ
மஹிந்
சமரசிங்ஹ
அெர்கள்
வெற்றிகரமாக்குெ ில் ெைங்கிய சசகெககள குழு பாராட்டுகின்றது.
சமற்வசால்லப்பட்ட
பணிகளுக்கும்

அகமச்சுக்களின்

வபாறுப்பாக்கப்பட்ட

கீழ்

ஒதுக்கப்பட்ட

வகளரெ

வ ாிகுழுெின்
இந்நிகழ்கெ

ெிடயங்களுக்கும்

அகமச்சர்களின்

ெருகக,

உறுப்பினர்களுக்கு ெிடயங்ககள ெிளக்கிக் கூறுெ ில் பங்களிப்பு மற்றும்
ெினாக்களுக்கு ெிகடயளித் ல் ஆகியெற்கற ங்கள் குழு பாராட்டுகின்றது.
ஒவ்வொரு அகமச்சின் கீழ் ெரும் அகமச்சுகள் மற்றும் நிறுெனங்கள் வ ாடர்பான
பல்செறு ெிடயங்ககள கலந் ாசலாசிக்கும் குழுக் கூட்டங்களில் சமூகமளித் ிருந்
குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏகனய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகிசயாாின்
பங்களிப்புகளுக்காக குழு அ ன் பாராடு ல்ககளத் வ ாிெிக்கின்றது.
வகௌரெ உறுப்பினர்களின் கூட்டத் ிற்கான பங்களிப்பு இக ெிட சமலாக
இருக்குசமயானால் குழுெின் கலந்துகரயாடல்கள் பாராளுமன்றத் ிற்கும் நாட்டிற்கும்
இக

ெிட பிரசயாசனமாகவும், பயன்மிக்க ாகவும் இருக்குவமன குழு சமலும்

ீர்மானிக்கின்றது.
அகமச்சுக்களின் வசயலாளர்களினால் ெைங்கப்பட்ட பங்களிப்புகள் மற்றும்
கூட்டங்களுக்குச் சமூகமளித் ிருந் பிர ான அலுெலர்கள் ஆகிசயாகர ங்களது குழு
பாராட்டுெச ாடு, ஒவ்வொரு கூட்டத் வ ாடாின் ஆரம்பத் ில் அெர்கள் ெைங்கிய
எண்ணிலடங்கா சமர்ப்பணங்கள் பற்றியும் அெர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறது.
குழுெிற்கு உ ெி புாிெ ற்கு சகல கூட்டங்களிலும் சமூகமளித்து குழுெிற்குத்
ச கெயான சகல
ரவுகள் மற்றும்
கெல்ககள ெைங்கிய
ிகறசசாி
அலுெலர்களுக்கும்
மற்றும்
கணக்காய்ொளர்கள்
ிகணக்களத் ின்
அலுெலர்களுக்கும் ங்கள் குழு நன்றியுகடய ாகவுள்ளது.
இம்முயற்சியில் குறுகியகால எல்கலயினுள் பாராளுமன்ற வசயலகத் ினால்
ெைங்கப்பட்டிருந் சசகெகள் மிகவும் ெிகனத் ிறன் ொய்ந் ாகெிருந் கமகய
ங்கள் குழு அெ ானிப்ப ில் மகிழ்ச்சியகடகின்றது.
அகமச்சுக்கள் மற்றும் ஏகனய நிறுெனங்களின் அலுெலர்களுடன் இடம்வபற்ற
கலந்துகரயாடல்கள் சுமுகமாகவும் சிசநகபூர்ெமான ாகவும் இருந் ச ாடு இக்
கலந்துகரயடல்கள் மூலம் பல ீர்க்கப்படா ெிடயங்கள் ீர்க்கப்படலாம் என்பக
ங்கள் குழு வ ாிெிக்க ெிரும்புகின்றது.
இந் நடெடிக்கக எ ிர்காலத் ிலும் சமம்படுத் ப்பட்டு வ ாடரப்படல் செண்டுவமன
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

ங்கள் குழு பாராளுமன்றத் ிற்கு ெி ந்துகரப்பச ாடு, ஒவ்வொரு ெருடத் ிலும் குழு
நிகல ெிொ த் ிற்கு முன்னர் சகல வசலவுத்
கலப்புகளினதும் ம ிப்பீடுகள்
வ ாிகுழுெினால் பாிசீலகன வசய்யப்படுமானால் இந்
நகடமுகற மிகவும்
பயன்மிக்க ாக அகமயும் எனப் பிசராிக்கப்படுகின்றது. இந் நகடமுகற ெரவு
வசலவுத்
ிட்டத் ின் முழுகமயான பாராளுமன்றக் குழுநிகல ெிொ த் ில்
உறுப்பினர்களுக்குக்
கிகடக்கா
ெிடயங்ககள
அ ிகாாிகளுடன்
வ ளிவுபடுத் ிக்வகாள்ளும் ொய்ப்கப இது ெைங்கக் கூடிய ான நல்லவ ாரு
சந் ிப்கப ஏற்படுத்துகின்றது. அத்துடன், நடப்பு ஆண்டின் சபாது ஏற்படுத் ப்பட்ட
முன்சனற்றம் மற்றும் எ ிர்ெரும் ஆண்டுகளுக்கான
ஆகியெற்கற
வகளரெ
பாராளுமன்ற
முன்னிகலப்படுத்துெ ற்கும் இது ெைிெகுக்கின்றது.

அபிெிருத் ித்
ிட்டங்கள்
உறுப்பினர்களுக்கு

குழுக்கூட்டங்களில் ொர்த்க க்கு ொர்த்க யாக ப ிவுவசய்யப்பட்ட ஆெணங்கள்
வ ாகுக்கப்பட்டு அகெ வகளரெ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் இலகுொன
உசாவுககக்வகன நூலகத் ில் கெக்கப்பட்டுள்ளன. குழுக் கூட்ட அறிக்கககள்
இவ்ெறிக்ககயின் (பின்னிகணப்பு II) இல் ரப்பட்டுள்ளது,கலந் ாசலாசகனகளின் சாரம்சம் மற்றும் கூட்டங்களில் இணக்கம் காணப்பட்ட
ெிடயங்கள்
ஆகியெற்றுடன்
ங்களது
குழுெினால்
பாீசீலிக்கப்பட்டு
அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு அகமச்சுடனும் வ ாடர்புகடய வசலவுத்
கலப்புகளின் கீைான 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ம ிப்பீடுகள் கீசை ரப்பட்டுள்ளன

வசலவுத் கலப்பு – 165- ச சிய நல்லிணக்க மற்றும் ஒருகமப்பாட்டு அகமச்சு
ரூபா. 000

2016

வமாத் வசலெினம்
வமாத் மீண்டுெரும் வசலெினம்
வமாத் மூல னச் வசலெினம்

2017

2018

மீள்ெரவுவசலவுத்
ிட்டம்

ம ிப்பீடு

364,596

3,531,751

2,770,318

70,893

112,405

116,308

293,703

3,419,346

2,654,010

165- ச சிய நல்லிணக்க மற்றும் ஒருகமப்பாட்டு அகமச்சர்
வமாத் வசலெினம்
வமாத் மீண்டுெரும் வசலெினம்
வமாத் மூல னச் வசலெினம்

364,596

3,531,751

2,770,318

70,893

112,405

116,308

293,703

3,419,346

2,654,010

குழு ,ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சின் வசலவுத்

கலப்பு 165

க்கான ம ிப்பீட்கட ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
ச சிய

ஒருகமப்பாடு

மற்றும்

நல்லிணக்க

அகமச்சின்

வசயலாளர்

ிரு.வீ.சிெஞானசசா ி அெர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத்

ிட்ட

பிசரரகணகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ப ிவனாரு மூல த்துெங்கள் வ ாடர்பில்
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குறிப்பிட்டதுடன் ெடக்கு-கிைக்கு மாகாணங்களில் ொழும் மாற்றுத் ிறனுகடய
வபண்களின் ச கெகள் வ ாடர்பில் ெிசசட வசயற்றிட்டம், வீடகமப்பு நிகழ்ச்சித்
ிட்டம், நல்லிணக்கப்பாட்கட சநாக்காகக் வகாண்ட வபாருளா ார ெலுவூட்டுகக
மற்றும் சமூக உட்கட்டகமப்பு அபிெிருத் ித்

ிட்டங்கள் என்பன வ ாடர்பில்

ெிளக்கமளித் ார். அத்துடன் கிளிவநாச்சியிலும் வநடுந் ீெிலும் பகன ப னிடும்
இரண்டு நிகலயங்ககளத்
ாபித் ல் மற்றும் வகாழும்பு மற்றும்
ம்புல்ல
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
வபாருளா ார
கமயத்துடன்
இகணந்
ெககயில்
யாழ்ப்பாணத் ில் நவீன வபாருளா ார கமயவமான்ற ஏற்படுத் ல் வ ாடர்பிலும் அெர்
சமலும் குறிப்பிட்டார்.
அரசியலகமப்பு சீர் ிருத் ங்ககள சமற்வகாள்ளும் சபாது சிங்கள,
முஸ்லிம் மக்களிகடசய ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் ம

மிழ் மற்றும்

சமத்துெம் உறு ி வசய்யப்பட

செண்டும் என குழு உறு ி வசய் து.
சில மாெட்டங்களில் சிறு சம்பெங்கள் ப ிொகியுள்ள ாக ப ிலளிக்கப்பட்டது.
பிரச்சிகனககள சுமுகமாக

ீர்த்துக்வகாள்ெ ற்காக ம த்

கலெர்கள், வபாலிஸ்

பிாிவு, ஓய்வுவபற்ற நீ ிப ிகள், ஓய்வுவபற்ற அ ிபர்கள் ஆகிசயாகரக் வகாண்ட கீழ்
மட்டத் ிலான குழுொன மாெட்ட மட்டத் ிலான நல்லிணக்க குழுக்ககளத் ாபித் ல்
வ ாடர்பில் சம கு சனா ிப ி அெர்கள் முயற்சிவசய்ெ ாக குழு குறிப்பிட்டது.
ெட மாகாணத் ில் மு லீட்டு சந் ர்ப்பங்ககள ஆரம்பித்து ொழ்க்கக ெைிககள
அகமப்பதுடன் மு லீட்டில் அக்ககரயுகடய மு லீட்டாளர்களுக்கு மு லீட்டுத்
ிட்டங்ககள முன்கெப்ப ற்கான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளுமாறும் குழு
பாிந்துகர வசய் து.
அச சபால் இப்பிரச சத் ில் வீ ி கட்டகமப்பு, பாடசாகல அபிெிருத் ி எனும்
வசயற்றிட்டங்கள்

வ ாடர்பில்

கெனம்

வசலுத் ப்பட

செண்டுவமனவும்

குழு

வ ாிெித் து.

வசலவுத் கலப்புக்கள் – 157, 236 - ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும்
அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சு
ரூபா. 000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

587,787

1,063,390

762,570

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

422,422

527,299

524,670

மூல னச் வசலவீனங்கள்

165,365

536,091

237,900

157- ச சிய சகொழ்வு கலந்துகரயாடல்கள் அரச கரும வமாைிகள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

452,107

895,408

609,305

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

327,391

392,667

385,405

( 54 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

மூல னச் வசலவீனங்கள்

124,715

502,741

223,900

135,680

167,982

153,265

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

95,031

134,632

139,256

மூல னச் வசலவீனங்கள்

40,649

33,350

14,000

236 - அரச கரும வமாைிகள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

குழு, ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின்
157

மற்றும் 236ஆம்

இலக்க

வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான

ம ிப்பீடுககள

ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
குழு, அண்கமயில் வபற்ற கடகனத் மீளச் வசலுத் முடியாமல் ெடக்கு கிைக்ககச்
சாரந்
மக்கள் அசநகர்
ற்வகாகல வசய்துவகாண்ட
ெிகி ாசாரத் ிகன
அறிந்துவகாண்ட ன் மூலம், அரச சார்பற்ற நிறுெனங்களின் ச சிய வசயலகத் ின் கீழ்
நுண்நி ிக் கடன்
ிட்டக்கம்பனிககள ப ிவுவசய்ெ ற்காக நடெடிக்கககய
துாி ப்படுத் செண்டுவமன அகமச்சிகன செண்டிக்வகாண்டது.
குழு, இலங்ககயர்கள் மத் ியில் ச சிய வமாைிகள் கககமகய சமம்படுத்துெ கன
துாி ப்படுத்
செண்டுவமன குறிப்பிட்டச ாடு, அகமச்சு ச சிய வமாைிககள
சமம்படுத்
பு ிய
வ ாைில்நுட்பங்ககளயும்,
உத் ிககளயம்
பயன்படுத்
செண்டுவமனவும் பாிந்துகர வசய் து.
குழு, ெிசாளாின் ஆசலாசகனக்கிணங்க, ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும்
அரசகரும
வமாைிகள்
அகமச்சு,
கல்ெி
அகமச்சுடன்
இகணந்து
வசயற்படசெண்டுவமனவும்
பாடசாகலகளில்
ச சியவமாைி
வகாள்கககய
அமுல்படுத்துெ ற்கு நிகழ்சிச்த் ிட்டவமான்றிகன ெகுக்கசெண்டுவமனவும் இது
ச சியவமாைியிகன ஊக்குெிப்ப ற்குச் சிறந் ெைியாகுவமனவும் ெி ந்துகரத் ார்.

வசலவுத் கலப்பு– 194 வ ாகலத்வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
ெச ிகள் அகமச்சு
ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

995,714

17,622,994

2,270,142

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

130,629

210,203

214,142

மூல னச் வசலவீனங்கள்

865,085

17,412,791

2,056,000

194- வ ாகலத்வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள்
அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

995,714

17,622,994

2,270,142

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

130,629

210,203

214,142

மூல னச் வசலவீனங்கள்

865,085

17,412,791

2,056,000

( 55 )
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வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின்
வசலவுத் கலப்பு 194 க்கான ம ிப்பீட்கட ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து
அகமச்சிக்கு

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள

17

பில்லியன்கள்

நி ியில்

15

பில்லியன்கள்

வசயற்றிட்டங்கள் வ ாடர்பில் வசலவு வசய்யப்படாகம பற்றி குழு அெ ானித் து.
இலங்கக கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் நடாத் ப்படுகின்ற
கருத் ிட்டங்கள் வ ாடர்பாக அகமச்சிக்களுக்கிகடசயயான நடெடிக்கககளுக்கு
சுறுசுறுப்பான வசயற்பாட்கட ெைங்குெ ற்காக சம கு
னா ிப ியினால்
கலகமத்துெம் ெைங்கப்படெிருக்கின்ற அனர்த் முகாகமத்துெ சகப சபான்ற
குழுவொன்கற ஸ் ாபிப்ப ற்கு குழுெின்

ெிசாளர் பாிந்துகரத் ார். வ ாகலத்

வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் அ ிகாாியிடம்
வகௌரெ மயந்
ிஸாநாயக்க பின்ெரும் சகள்ெிககளக் சகட்டுள்ளார்:
குழுெின் ெிசாளர், அரச சார்பற்ற ெிற்பகனயாளர்களுக்கான ிட்டங்ககள ஒதுக்கீடு
வசய்ெக

குகறப்ப ற்கும்

ிறந்

வடண்டர்ககள

ெைங்குெ ற்கும்,

மறுப்பு

வ ாிெிக்கும் மு ல் உாிகமயிகன ஸ்ரீலங்கா வரலிவகாம் நிறுெனத் ிற்கு
ெைங்குெ ற்கும் பாிந்துகர வசய் துடன் இது சிறந் ெிகலயிகனப் வபாருந் ிய பின்
எந்

அரசாங்க நிறுெனத் ிற்கும் வடண்டர்ககள ெைங்குெது வ ாடர்பில்

கெல்,

வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமக்கு உ வும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
கெல், வ ாடர்பாடல் மற்றும் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமயினால் ெகரயப்பட்ட
கெல்
முகறகமத்
ரத் ிற்கு
அகமச்சரகெயின்
அங்கீகாரத்க ப்
வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளருக்கு வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்க அறிவுறுத் ியுள்ளார்.
பின்னர் அது ச சிய ரமாக கரு ப்பட முடியும் என்றும் அெர் சமலும் கூறினார்.
நி ிப் பற்றாக்குகறககள நிெர்த் ி வசய்ெ ற்கு குகறநிரப்பி ம ிப்பீட்கட
முன்வமாைிெ ற்கான அகமச்சின் முடிவு பற்றி கருத்து வ ாிெிக்ககயில் ெரவுவசலவுத்
ிட்ட பற்றாக்குகறகய பா ிப்ப ால் வபாதுத் ிகறசசறி குகறநிரப்பி ம ிப்பீட்கட
முன்வமாைிெ ற்கு
அனும ிக்காது
என்று
அெர்
கூறினார்.
உள்ளூர்
ெங்கியாளர்களிடமிருந்து
கடன்
வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு
அல்லது
வபாதுத்
ிகறசசறியின் அனும ியுடன் ஒரு வசலவுத் ிகலப்பிலிருந்து மற்றுவமாரு வசலவுத்
கலப்பிற்கு நி ியிகன மாற்றிக்வகாள்ளுமாறு குழுெின் ெிசாளர் அறிவுறுத் ினார்.
அெர்கள் முகங்வகாடுக்கும் பிரச்சிகனகள் மற்றும் அப்பிரச்சிகனகள் வ ாடர்பில்
அெர்களால்
முன்கெக்கப்படும்
ீர்வுப்
வபாறிமுகறகள்
அடங்கிய
அறிக்ககவயான்கற சகபக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள்
அகமச்சின் உத் ிசயாகத் ர்ககள செண்டிக்வகாண்டார். (பின்னிகணப்பு III)

வசலவுத் கலப்பு– 167 - ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சு

( 56 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

72,096

161,754

105,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

59,658

66,069

74,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

12,438

95,685

31,000

167- ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

72,096

161,754

105,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

59,658

66,069

74,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

12,438

95,685

31,000

குழு, ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சின் 167 ஆம் இலக்க வசலெினத்
கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
கடுகண்ணாகெயில் இருந்து மாத் கள ெகர சமாசனாஇரயில் கருத் ிட்டத்க யும்
கண்டிக்கான அ ிசெகப் பாக யின் நிர்மாணப் பணிக்கான கருத் ிட்டத் ிகனயும்
துாி ப்படுத்துெ ாக ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சர் குறிப்பிட்டார்.
கண்டி மாநகரத் ினுள் “மல்ாிவமாடல்” சபாக்குெரத்துக் கருத் ிட்டவமான்றிகன
நிர்மாணிப்ப ாகவும் இ ன்மூலம் ொகன வநாிசகலத் குகறக்கலாம் எனவும் சூைல்
மாசகட கலயும் டுக்கலாம் எனவும் ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சின்
வசயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
“வகாஹாவகாட குப்கப கருத் ிட்டத் ிகன” மனி சநய முகறயில் அமுல்படுத் ெ ாக
வகௌரெ அகமச்சர் சமலும் வ ாிெித் ார்.
குழு, வகௌரெ அகமச்சர் மற்றும் அெரது அகமச்சினதும் நாட்டின் உயர்ச்சிக்கான
வசயற்பாடுககள வபாிதும் பாராட்டியது.

வசலவுத் கலப்புக்கள் – 108, 202 மற்றும் 308 பால், பால் சசகெகள் மற்றும்
முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சு
ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

12,927,368

13,041,762

13,530,800

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

12,503,939

12,307,582

13,157,800

423,429

734,180

373,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

108- பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

380,163

298,572

146,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

122,644

123,592

134,300

மூல னச் வசலவீனங்கள்

257,519

174,980

11,700

202- முஸ்லிம் சமய மற்றும் கலாச்சார அலுெல்கள் ிகணக்களம்
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

வமாத் ச்வசலெினம்

127,474

137,855

150,700

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

97,124

100,655

91,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

30,350

37,200

59,700

வமாத் ச்வசலெினம்

12,419,731

12,605,335

13,234,100

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

12,284,171

12,083,335

12,932,500

135,560

522,000

301,600

308- பால் ிகணக்களம்

மூல னச் வசலவீனங்கள்

குழு, பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 108,
202 மற்றும் 308 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள
ஆராய்ந்து அங்கீகாித்த்து.
குழு, ஒவ்வொரு பிர ான
பால் அலுெலகங்களினதும் வ ாடர்ச்சியான
வசலெினங்ககளக்
குகறப்ப ற்காகவும்
பால்
ெிநிசயாக
முகறகய
துாி ப்படுத்துெ ற்காகவும்
“ பால்
ரம்பிாித் ல்
நிகலயம்”
ஒன்கற
ஸ் ாபிக்கசெண்டுவமன பாிந்துகர வசய் து.
குழு, கம்பஹ மாெட்டத் ில் உள்ள
எடுக்கசெண்டுவமனவும் பிர ான

பாலகத்க நவீனமயப்படுத் நடெடிக்கக
பாலகங்களில் இலெச “WiFi” மற்றும்

குறுந் கெல் சசகெ (SMS) ெச ிககள ஏற்படுத் செண்டுவமன பாிந்துகர வசய் து.
ற்சபாது வபாலிஸ்
ிகணக்களத் ினால் உபசயாகப்படுத் ப்படும்
பால்
ிகணக்களத் ிற்குச்
வசாந் மான
காணியிகன
மீளச்சுவீகாித்து
அ கன
ிகணக்களத் ிற்கு ெருமானம் ஈட்டித் ரும் ெி மாக உபசயாகிக்க செண்டுவமனவும்
பாிந்துகர வசய் து.
வபருந்ச ாட்டங்களின் பால் ெிநிசயாகித்க துாி ப்படுத் ச கெயான அகனத்து
நடெடிக்ககககளயும் எடுக்கசெண்டுவமன பாிந்துகர வசய் து.
குழுெின்
உறுப்பினர்களால்
முன்வமாைியப்பட்ட
ெிடயங்ககள
வசயற்படுத்துெ ற்காக ாம் வகௌரெ பிர ம அகமச்சருடன் கலந்துகரயாடுெ ாக
பால்,
பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சுக்கு சபா ியளவு ெரவுவசலவு நி ி ஒதுக்கீடு
இல்லாகமயினால் வபரும் வநருக்கடிகளுக்கு முகங்வகாடுக்க சநாிடுெ ாக பால்,
பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சவூ ி அசரபியாெிலுள்ள இலங்ககத் தூதுெர் ஆலயத் ில் புறம்பானச ார்
அலுெலகத்க
ஹஜ் மற்றும் உம்ரா யாத் ிாிகர்களின் ெச ிக்காக ஏற்பாடு
வசய்துவகாள்ெ ில்
கலயிடும்படி வகௌரெ குழுெின்
ெிசாளகர வகௌரெ
அகமச்சர் செண்டிக் வகாண்டார்.
குழு, அகமச்சரனிதும் அெரது அகமச்சுப் பணியாளர்கனிதும் வசயற்பாடுகள்
வ ாடர்பாக னது பாராட்கடத் வ றிெித்துக்வகாண்டது.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வசலவுத் கலப்பு – 196 ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சு
ரூபா.’000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

3,294,255

5,762,361

5,643,200

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,600,207

1,833,336

1,863,600

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,694,048

3,929,025

3,779,600

196- ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

3,294,255

5,762,361

5,643,200

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,600,207

1,833,336

1,863,600

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,694,048

3,929,025

3,779,600

குழு ,ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சின் 196 ஆம் இலக்க
வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
ச சிய வபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி நிகலயம் மற்றும் அகமச்சின் கீழ்
ெரும் நிறுெனங்களால்
ிட்டமிடப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி
ிட்டங்கள் அத்துடன் எ ிர்காலத் ில் வசயல்படுத் ப்படும் 'கனிமக் வகாள்கக'
ஆகியெற்றால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட
முக்கியமாக கெனம் வசலுத்துகிறது.
ெிஞ்ஞான,

வ ாைில்நுட்ப

மற்றும்

வ ாைில்நுட்பத் ின்

ஆராய்ச்சி

மீது

அகமச்சின்

இந்

ஆராய்ச்சி

குழு
மற்றும்

அபிெிருத் ி நடெடிக்கககளின் முக்கியத்துெத்க குழு கண்டறிந்து, ச கெயான நி ி
ஒதுக்கீட்டு ெி ிமுகறககள எளிகமயாக்குெ ற்கு பாிந்துகரக்கின்றது. இது
அகமச்சின் கீழ் ெரும் நிறுெனங்களால் சமற்வகாள்ளப்பட்டுெரும் ிட்டங்கள் மற்றும்
ஆராய்ச்சிகள் அத்துடன் NERD இன் ஏகனய முக்கிய
வ ாற்றுசநாயற்ற சநாய்கள் வ ாடர்பில்
என்பெனற்கற வெற்றிகரமாக வ ாடர்ந்து
வசய்ெ ற்கு

ெச ியளிப்ப ாக

ிட்டங்கள் குறிப்பாக

சமற்வகாள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிகள்
சமற்வகாண்டு அெற்கற நிகறவு

அகமயும்.

'கனிமக்

வகாள்கககய'

அமுல்படுத்துெ ற்காக நி ி ஒதுக்கீடு வசய்யுமாறு குழு பாிந்துகர வசய்கிறது.
ச சிய அபிெிருத் ி வ ாடர்பாக NERD இன் வ ாைில்நுட்பத் ின் முக்கியத்துெத்க
குழு கண்டறிந்து வ ாைில்நுட்பம் மற்றும் பு ிய கண்டுபிடிப்புகள் ஊடாக வபாதுமக்கள்
ெிைிப்புணர்வு
வ ாடர்பில்
அ ிக
நி ி
ஒதுக்கீடு
வசய்யெ ற்கு
குழு
பாிந்துகரக்கின்றது. சமலும் ஊடகங்களின் ஊடாக மாெட்ட மட்டத் ிலும் கிராமப்புற
பகு ிகளிலும் வ ாைில்நுட்பத்க பரப்புெ ற்கு அரசியல் மட்டத் ிலான ஈடுபாடு
ச கெ என NERD இன் கலெர் குறிப்பிட்டார்.
NERD இன் வ ாைில்நுட்பத் ின் வபாருளா ார மற்றும் சுற்றுச்சூைல் நன்கமககள
சமலும் கருத் ில் வகாண்டு, அரசாங்க அபிெிருத் ித்

( 59 )

ிட்டங்ககள ஆரம்பிக்ககயில்
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குறிப்பாக பாலங்கள் நிர்மாணிக்கப்படும் சபாது NERD இன் எழுத்துமூல கருத்து ஒரு
ச கெப்பாடாக இருக்கசெண்டும் எனக் குறிப்பிட்டு அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனம்
ஒன்றிகன சமர்ப்பிப்ப ற்கு குழு சயாசகன வ ாிெித் து.
ெிஞ்ஞானிககள ஊக்குெிப்ப ற்காக முன்னர் இருந் க ப் சபான்று ஊக்கத்வ ாகக
ெைங்கவும் குழு பாிந்துகரக்கிறது. சமலும் அகமச்சின் பிசரரகணககள ஆராய்ந்
குழு பு ிய ஆராய்ச்சிகள் வ ாடர்பில் சமல ிக நி ிகய ஒதுக்கீடு வசய்ெ ற்கு
ெி ந்துகரத் து. (பின்னிகணப்பு IV)

வசலவுத் கலப்புக்கள் – 101, 201 - புத் சாசன அகமச்சு
2016

ரூபா. '000

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

2,018,144

3,022,813

1,462,955

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,264,888

2,000,256

711,645

753,256

1,022,557

751,310

வமாத் ச்வசலெினம்

871,718

1,679,468

903,970

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

162,732

712,361

207,360

மூல னச் வசலவீனங்கள்

708,986

967,107

696,610

வமாத் ச்வசலெினம்

1,146,426

1,343,345

558,985

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,102,156

1,287,895

504,285

44,270

55,450

54,700

மூல னச் வசலவீனங்கள்
101 - புத் சாசன அகமச்சர்

201 - வபௌத் அலுெல்கள் ிகணக்களம்

மூல னச் வசலவீனங்கள்
குழு

,புத் சாசன

அகமச்சின்

101

மற்றும்

201

ஆம்

இலக்க

வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
72 நாடுகளிலிருந்து 742 சர்ெச ச பிர ிநி ிகள் மற்றும் கண்கானிப்பாளர்களின்
பங்சகற்பில் நகடவபற்ற 14 ஆெது ஐக்கிய நாடுகளின் வெசாக்

ின நிகனவு

ெிைாெில் ெைங்கப்பட்ட சசகெகள் வ ாடர்பில் மற்றும் அண்கமயில் சநபாளத் ில்
இடம்வபற்ற நிலநடுக்கத் ால் ஏற்பட்ட அைிவு காரணமாக சிக வுற்ற சநபாளத் ில்
உள்ள ஒரு இந்து சகாெில் புனரகமக்கப்பட்ட ால் அகமச்சு ச சிய மற்றும் சர்ெச ச
ாீ ியில் பாராட்டுக்குள்ளானக குழு ெரசெற்றது.
ெித் ியாலங்கார சர்ெச ச வபளத் மாநாட்டு மண்டபத் ின் கட்டுமான பணிகள்
புத் சாசன அகமச்சின் கீழ் ெந் ிருந் ால் சிறந் து என குழு கருத்து வ ாிெித் துடன்
அது வ ாடர்பில் அகமச்சரகெ அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு சிபாாிசு
வசய் து.

( 60 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

“வபளத்

ெிெகாரங்களுக்கான ஒருங்கிகணப்பாளர்கள்” எனும் அ ிகாாிகள் பிரச ச

வசயலகத் ில் இருப்ப ாகக் குறிப்பிட்ட வகௌரெ அகமச்சர் அெர்கள் “'வபளத்
ெிெகாரங்களுக்கான ஒருங்கிகணப்பாளர்களின் செகல ெிெரம்” பற்றி அகனத்து
உறுப்பினர்களுக்கும் அறிெிக்குமாறு வபௌத்

ெிெகாரகங்களுக்கான ஆகணயாளர்

நாயகத்க ப் பணித் ார் (பின்னிகணப்பு V)
வபௌத் த்க ப் படிப்ப ற்கான ஒரு பு ிய உலகளாெிய சபாக்கு இருப்ப ாகவும்,
அந் த் ச கெகயப் பூர்த் ி வசய்ெ ற்கு அகமச்சு என்ற ெககயில் நாம் ச கெயான
நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ள செண்டுவமன வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன
ெிளக்கினார்.

வசலவுத் கலப்புக்கள் – 159, 203 - சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ
சமய அலுெல்கள் அகமச்சு
ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

548,071

2,848,533

1,024,477

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

252,914

866,963

512,507

மூல னச் வசலவீனங்கள்

295,157

1,981,570

511,970

159- சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

388,334

2,613,683

918,660

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

115,002

689,883

438,760

மூல னச் வசலவீனங்கள்

273,331

1,923,800

479,900

203- கிறிஸ்த் ெ சமய அலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

159,738

234,850

105,817

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

137,912

177,080

73,747

21,826

57,770

32,070

மூல னச் வசலவீனங்கள்

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 159
மற்றும் 203 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் குழு

ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
ற்சபாக ய நிகலகமகய கருத் ிற்வகாள்ளும்சபாது 2020 ஆம் ஆண்டின்சபா ான
இலங்கக சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் 7 மில்லியன் ெருமானம்
எனும் இலக்கானது ய ார்த் பூர்ெமாக இல்கலவயன வகௌரெ

ாரக்க பாலசூசிய

அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் .
2015 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் நல்லாட்சி காரணமாக எமது நாடு பற்றிய நல்வலண்ணம்
சமம்பட்டுள்ளக யடுத்து

நாட்டிலுள்ள

மனி

( 61 )

உாிகமகள்

மற்றும்

பாதுகாப்பு
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நிகலகமககள

கருத் ில்

வகாள்ளும்.

அ ிகளெில் கெர்ந்துள்ளது என
அகமச்சின் ஆ ரவுடன் இந்
சமற்வகாள்ளப்பட

செண்டும்

அது

சமற்குலக

சுற்றுலா

பயணிககள

ெிசாளர் ெிளக்கினார். வெளிநாட்டலுெல்கள்
ஊக்குெிப்பு நடெடிக்கககள் இரு ரப்பிலும்

என்றும்,

கிட்டத் ட்ட

அகனத்து

நாடுகளிலும்

சுற்றுலாத்துகற
னியார் துகறகளின் கககளில்
ங்கியுள்ளது என்றும் அெர்
வ ாிெித் ார். வெளி நாடுகளுக்கு ெி யம் வசய்யும் அகமச்சர்கள் இலங்கக பற்றிய
நல்வலண்ணத்க

ஊக்குெிக்க முயற்சிக்க செண்டும் என்றும், வெளிநாட்டு அகமச்சு

மற்றும் தூ ரகங்கள் சுற்றுலாத் துகறகய ஊக்குெிப்ப ில் பாாிய பங்கிகன ெகிக்க
முடியும் எனவும் அெர் குறிப்பிட்டார்.
உள்நாட்டு சுற்றுலா ஊக்குெிப்பு பற்றிய அறிக்கக சமர்ப்பிக்கும் படி ெிசாளர்
அெர்கள் சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள்
அகமச்சின் வசயலாளர்
(பின்னிகணப்பு

ிரு. எசல வீரசகான் அெர்களுக்கு பணிப்புகர ெிடுத் ார்

VI).

ிருசகாணமகலகய

ஒரு

மகிழ்ச்சியான

கப்பல்

பயணங்களுக்கான ளமாக அபிெிருத் ி வசய்ய செண்டிய அெசியத்க
ெலியுறுத் ியுள்ளார்.

ெிசாளர்

குழு ஆராயப்பட்ட ெிடயங்ககள கருத் ிற்வகாண்டு பின்ெருமாறு பாிந்துகரத் து.
•

சொட்டர்ஸ் எட்ஜ், பத் ரமுள்ள, அருசக உத்ச ச நிலத் ில் சர்ெச ச மாநாட்டு
மண்டபம் ஒன்றிகனத் ாபிப்ப ற்கான சிறந் இடம் எனும் ெிடயம் வ ாடர்பில்
அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனம் ஒன்றிகன சமர்ப்பித் ல்

•

மாகாண மட்டத் ில் சம்பந் ப்பட்ட அலுெலர்களுக்கான
ிட்டங்ககள முன்வனடுத் ல்

•

சுற்றுலா

பயணிககள

மகிழ்ச்சியகடயச்

வசய்யும்

ிறன் சமம்படுத்தும்
(இரவு

சந்க கள்,

ிகரயரங்குகள், சாகச சுற்றுலா சபான்றகெ) ெிடயங்ககள சமற்வகாள்ளு ல்.
•

சுற்றுலாெிற்கான

முக்கிய

சூைலாக

"கித்துல்கலகய" அகடயாளம்

கண்டு

சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு வெளிசயயான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ெ ற்கு
ெச ியான இடத்க உருொக்கு ல்
•

வெளிநாட்டு மாணெர்ககள (அரச னியார் பங்குடகமயின் கீழ்) ஈர்ப்ப ற்காக
ஸ்ரீலங்கா சஹாட்டல் பாடசகலகய சர்ெச ச மட்டத் ில் அபிெிருத் ி வசய் ல்

•

மடு ச ொலய பகு ி முழுெதும் நீர், துப்பரசெற்பாடு சபான்ற ச கெயான
ெச ிககள ெைங்கு ல்

•

னியார் துகறயுடன்
ஊக்குெித் ல்

இகணந்து

ிறம்பட

சுற்றுச்சூைல்

வகாள்ககககள

வசலவுத் கலப்பு 140 - மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள்
மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சு

( 62 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

ரூபா.’000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம் ம ிப்பீடு
வமாத் ச்வசலெினம்

1,284,094

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,367,886

189,124

மூல னச் வசலவீனங்கள்

335,376

1,094,970

4,032,510

3,748,375
348,375
3,400,000

140- மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய
அபிெிருத் ி அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

1,284,094

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,367,886

189,124

மூல னச் வசலவீனங்கள்

335,376

1,094,970

4,032,510

3,748,375
348,375
3,400,000

குழு, மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய
அபிெிருத் ி

அகமச்சின்

140

ஆம்

இலக்க

வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான

ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந்து அங்கீகாித்த்து.
நிறுெனத் ின் பணிககள சமற்வகாள்ெ ிலும் மற்றும் வபருந்ச ாட்டத் துகறயிலுள்ள
மக்களுக்கு சில முக்கிய சசகெககள ெைங்குெ ிலும் வபருந்ச ாட்ட மனி ெள
அபிெிருத் ி அறக்கட்டகள ற்சபாது கணிசமான நி ி வநருக்கடிககள மகலநாட்டு
பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சர்
வகௌரெ பைனி ிகாம்பரம் அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்
மாெட்ட ஒருங்கிகணப்புக் குழுக்கள் மற்றும் பிரச ச ஒருங்கிகணப்புக் குழுக்களுடன்
பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகளின் ஒருங்கிகணப்புடன், நாட்டின் வபருந்ச ாட்ட
மக்களின் சில பிரச்சிகனககளக் ீர்த்துக்வகாள்ெ ற்கு உ ெி அரசாங்க அ ிபர்கள்
மற்றும்
பிராந் ிய
வபருந்ச ாட்ட
கம்பனிகளிகடசயயான
உறகெ
ெலுப்படுத்துெ ற்கு குழுெின் ெிசாளர் ெி ந்துகரத் ார்.
வபருந்ச ாட்டத்துகற
மக்களுக்கு
காணிககள
ெிடுெிப்பு
வசய்யும்
வசயன்முகறயிகனத்
துாி ப்படுத்துெ ற்காக
அகமச்சிக்கும்
வபருந்ச ாட்ட
மனி ெள அபிெிருத் ி அறக்கட்டகளக்கும் இகடசய முகறயான ஒருங்கிகணப்பு
இருக்க செண்டும் எனக் குழு அெ ானித் து.
பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகள் உ ெி அரசாங்க அ ிபர்களுடன் சிறந்
உறகெப் சபணசெண்டும் என வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன அெர்கள் சயாசகன
வ ாிெித் துடன்
ற்சபாது பாெகணயில் இல்லா
காணிககள அரசாங்கம்
வபாறுப்சபற்க செண்டும் அல்லது நாட்டின் வபருந்ச ாட்ட மக்களுக்கு ெைங்கப்பட
செண்டும்

எனவும்

குறிப்பிட்டார்.

இந்

ெிடயம்

வ ாடர்பில்

அகமச்சரகெ

ெிஞ்ஞாபனம் ஒன்கற சமர்ப்பிப் ற்கு குழு ெி ந்துகரத் து.
வபருந்ச ாட்டங்களில்
"அவுட்குசராெர்”

கண்டி

மற்றும்

நிகழ்ச்சித் ிட்டம்

மாத் கள

ற்சபாது
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எனும்

வெற்றிகரமாக

பிரச சங்களில்
நகடவபறுெ ாக

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

வகௌரெ ரவூப் ஹகீம் அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். சமலும், ரங்கல, கண்டி சபான்ற
இடங்களில் சுற்றுலாத் துகறகய அபிெிருத் ி வசய்ய ச கெயான நடெடிக்கககள்
எடுக்கப்பட செண்டும் எனவும் அெர் பாிந்துகரத் ார்.
ற்சபாது ச ாட்டப்
பிரச சங்களில் செகல வசய்யும் வ ாைிலாளர்கள் பிற நாடுகளுக்கு வசல்லு ல் பாாிய
பிரச்சிகனயாக உள்ள ால் அெர்ககள க்ககெத்துக்வகாள்ள இது ஒரு சிறந்
ீர்ொக அகமயும். அது அடுத்

கலமுகறக்கு அ ிக செகல ொய்ப்புககள

அ ிகாிக்கவும் உ வும்.
கிராமங்களுக்கு இகடசய சிறந் இகணப்புககள ஏற்படுத்துெ ற்காக ற்சபாதுள்ள
சாகலகளின் நிகலகமககள சமம்படுத்து ல் மற்றும் வ ாகலெில் அகமந்துள்ள
மற்றும்
னிகமப்படுத் ப்பட்ட ச ாட்டங்களுக்கு இலகு அணுகல் ெச ிககள
ெைங்குெ ன் மூலமும் உட்கட்டகமப்பு ெச ிககள ெைங்குெ ன் மூலமும் கிராமங்கள்
மற்றும்
ச ாட்டங்களுக்கிகடயில்
ஒருங்கிகணப்புககள
சமம்படுத்துெ ற்கு
நடெடிக்கக எடுக்கப்பட செண்டுவமன குழுெின் ெிசாளர் வ ாிெித் ார்.
ச ாட்டத் துகறகளில் காணப்படும் உள் வீ ிகள் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகப
அல்லது மாகாண வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் ெிடயப் பரம்பலின் கீழ்
வகாண்டுெரப்படு ல் செண்டும் என வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்கள்
வ ாிெித் சயாசகனக்கு குழுெின் ெிசாளர் இணக்கம் வ ாிெித் ார்.
வபருந்ச ாட்டத் துகற கெத் ியசாகலகளில் அரசாங்கத் ின் பங்கு 20 ச வீ ம்
மட்டுசம காணப்படுெ ாகவும் அந் கெத் ியசாகலகள் மாகாண சுகா ார அ ிகார
சகபயின் கீழ் வகாண்டுெரப்படு ல் செண்டும் என குழுெின் ெிசாளர் கருத்து
வ ாிெித் ார்

வசலவுத் கலப்புக்கள் 145, 204, 232 & 326 சிகறச்சாகலகள் மறு சீரகமப்பு, புனர்
ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும அலுெல்கள் அகமச்சு
ரூபா. '000
வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

22,007,886

19,781,971

11,425,912

6,106,453

6,892,746

8,278,162

15,901,433

12,889,225

3,147,750

145- சிகறச்சாகலகள் மறு சீரகமப்பு, புனர் ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும்
இந்தும அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்

14,622,937

12,723,340

4,818,150

932,772

1,011,265

2,676,150

13,690,165

11,712,075

2,142,000

204- இந்து சமய மற்றும் பண்பாட்டலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

226,806
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244,548

249,110

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

131,703

149,898

154,460

95,103

94,650

94,650

வமாத் ச்வசலெினம்

6,898,740

6,539,744

6,066,694

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,792,326

5,467,744

5,170,594

மூல னச் வசலவீனங்கள்

2,106,414

1,072,000

896,100

மூல னச் வசலவீனங்கள்
232- சிகறச்சாகலகள் ிகணக்களம்

326- சமு ாய அடிப்பகட சீர் ிருத்

ிகணக்களம்

வமாத் ச்வசலெினம்

259,402

274,339

291,958

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

249,652

263,839

276,958

9,750

10,500

15,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

குழு, சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும்
இந்தும

அலுெல்கள் அகமச்சின் 145,204,232 மற்றும் 326 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புககள ஆராய்ந்து அங்கிகாித் து.
பு ிய வீடுககள நிர்மாணித் ல், அக ி முகாம்களிலிருந்து வசாந்
ிரும்புபெர்களுக்கான

வீடுககள

நிர்மாணித் ல்,

சிறிய

இடங்களுக்கு

நீர்

ாங்கிககள

நிர்மாணித் ல், துப்பரவு ஏற்பாட்டு ெச ிககளயும் உட்கட்டகமப்பு ெச ிககளயும்
அபிெிருத் ி வசய் ல், ொழ்ொ ார உ ெிககள ெைங்கல், கல்ெித் துகறசார்ந்
அபிெிருத் ி,

வீட்டுகளுக்கான

மின்சார

ெச ிகள்,

காணிகள்

இல்லா ெர்கள்

வ ாடர்பில் காணிககள வகாள்ெனவு வசய் ல் சபான்ற வசயற்றிட்டங்கள் வ ாடர்பில்
ெிசாளர் குறிப்பிட்டார்
ஏற்றும ிச் சந்க வ ாடர்பில் பகன உற்பத் ிககள ஊக்குெித் ல் ஆகிய ெிடயங்கள்
பற்றி சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும்
இந்தும

அலுெல்கள்

அகமச்சர்

வகௌரெ

டி.எம்.

சுொமிநா ன்

அெர்கள்

ெிளக்கமளித் ார்கள்.
2017 ஆம் ஆண்டு வ ாடர்பில் 160 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டசபா ிலும்
பல்சலகசல

சிகறச்சாகலகள்

கட்டிட

வ ாகு ியின்

நிர்மாணிப்புப்

பணிகள்

கால ாம ம் அகட ல் வ ாடர்பில் குழு கெனம் வசலுத் ியது.
சிகறச்சாகலயின் உட்பகு ியின் பாதுகாப்பு வ ாடர்பில் கூடிய கெனத்துடன்
நிர்மாணிப்புப் பணிககள சமற்வகாண்டுெருெ ால் இக் கருத் ிட்டத் ின் பணிகள்
வமதுொக முன்வனடுக்கப்பட்டுெருெ ாகவும் அப் பணிககள இரு ெருடங்களுக்குள்
பூர்த் ி வசய்ெ ாகவும் சிகறச்சாகலகள்
ிகணக்கள ஆகணயாளர் நாயகம்
(சிகறச்சாகலகள்) ிரு.எச்.எம்.என்.சீ. னசிங்க குறிப்பிட்டார்.
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புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்ட 12000 சபர்ககளச் சசர்ந்

ெலது குகறந் ெர்கள் மற்றும்

வபண்களின் நலசனாம்புகக வ ாடர்பிலான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளுமாறும்
ெிெசாயம் அெர்களின் ொழ்க்ககத் வ ாைிலாக அகமெ ால் மன்னார் பிரச சத் ில்
நிலெிெரும் முக்கியமான பிரச்சிகனயான நீர் பற்றாக்குகறக்கான ீர்வொன்கற
கண்டுபிடிக்குமாறு வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன் அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்.
ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒவ்வொரு நீர்த்
கிராமத்துக்கு ஒரு

ாங்கிகய ெைங்குெ ற்காக (ஒரு

ாங்கி ெைங்கும் கருத் ிட்டம்) நியமிக்கப்பட்ட வ ாைில்நுட்பக்

குழுெின் உ ெியுடன் அக் கருத் ிட்டம் வசயற்படுத் ப்பட்டுெருெ ாக அெ ானித்
குழு

ெடக்கு-கிைக்கு

மாகாணம்

உட்பட்ட

எல்லா

மாெட்டங்களிலும்

ங்கள்

அலுெலகவமான்கற வசயற்படுத் ி ெருெ ாகவும் சுயவ ாைில்கள் மற்றும் செறு
ெர்த் கங்கள் வ ாடர்பில் உ ெியளித்துெருெதுடன் நீர், க யல் இயந் ிரங்கள்,
பால்மாடுகள்,சகாைிக் குஞ்சுகள் உட்பட்ட ஏகனய ெச ிகள் ெைங்கப்பட்டுள்ளகம
வ ாடர்பில் குழு பாராட்டுத் வ ாிெித்த்து.
வசலவுத்

கலப்புக்கள் 188 மற்றும் 189 இன் கீழ் ககத்வ ாைில் மற்றும் ொணிப

அகமச்சுக்கு ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட 2.5 பிலியன் ரூபாய் நி ி ஒதுக்கீடு எவ்ெ
அடிப்பகடயும்

இல்லாமல்

ெைங்கப்பட்டுள்ளது

என்பக

அெ ானித்

குழு

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சிற்கும் நகர அபிெிருத் ி அ ிகார சகபக்கும் மாற்றுமாறு வபாது
ிகறசசரறி உத் ிசயாகத் ர்களிடம் சகாாிக்கக ெிடுத் து.
ெிெசாயம் மற்றும் கடற்வறாைில் வ ாடர்பில் ெச ியளிப்ப ற்காக சயா

ொெி,

இரகனமடு குளம் மற்றும் மகா ித் மீன்பிடித் துகறமுக கருத் ிட்டத்க அபிெிருத் ி
வசய்ெ ற்கு
புனர்ொழ்ெளிப்பு
ஆகணயாளர்
நாயகம்
அலுெலகத் ிற்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நி ி ஒதுக்கீடு சபா ிய நிகலயில் இல்கலவயன்பக
குழு
அெ ானித் து.

ஒவ்வொரு

கிராமத்துக்கும்

ஒவ்வொரு

நீர்த்

ாங்கிகய

ெைங்குெ ற்காக கருத் ிட்டம் அறிக்கக சமர்ப்பிக்குமாறு குழு செண்டிக்வகாண்டது.
(பின்னிகணப்பு VII)
முப்பகடகயச் சசர்ந்
இராணுெ வீரர்களின் ெி கெகள் மற்றும் யுத் நிகல
காரணமாக
ெி கெகளானெர்களின்
நலசனாம்புகக
வ ாடர்பில்
சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நடெடிக்கககள் பற்றி வகௌரெ உறுப்பினர் ெினெினார். நீர்
ாங்கிகள் கருத் ிட்டம் மற்றும் முப்பகடகயச் சசர்ந்
இராணுெ வீரர்களின்
ெி கெகள் மற்றும் யுத் நிகல காரணமாக ெி கெகளானெர்களின்
ற்கால
ெிபரங்ககள ஆராய்ந்து அறிக்ககவயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறு வகௌரெ

ெிசாளர்,

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளருக்கு ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கிகடசய வ ாைில் இல்லாப் பிரச்சிகனக்குத்
ீர்ொக
அக ி
முகாம்களில்
ொழ்ந்துெரும்
இகளஞர்களுக்கு
சார ி
அனும ிப்பத் ிரங்ககள வபற்றுக்வகாடுக்குமாறும் ிறன்கள் அபிெிருத் ி மற்றும்
வ ாைில்

பயிற்சி

அகமச்சுடன்

கலந் ாசலாசித்து

NVQ

மட்டத் ிலான

சார ி

அனும ிப்பத் ிர முகறகம ஒன்றிகன ஆரம்பிக்குமாறு குழு சயாசகன வ ாிெித் து.
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2018 ஆம் ஆண்டின் ெரவுவசலவுத் ிட்டங்களிலிருந்து வ ாிவுவசய்யப்பட்ட
அகமச்சுகளின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றி ஆராய்ெ ற்கான பாராளுமன்ற ெிசசட
குழு
நிகழ்ச்சித் ிட்டம்
ிக ி
வெள்ளிக்கிைகம

சநரம்
மு.ப.10.00-

2017.11.17

மு.ப.11.30

(1ஆம் நாள்)

மு.ப.11.30-

கலப்புக்கள்
165

அகமச்சு
ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும்
நல்லிணக்கம் அகமச்சு

157, 236

ச சிய சகொழ்வு,
கலந்துகரயாடல் மற்றும்
அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சு
வ ாகலத்வ ாடர்புகள் மற்றும்
டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
ெச ிகள் அகமச்சு
ெிசசட
பணிப்வபாறுப்புக்களுக்கான
அகமச்சு

பி.ப.1.00
பி.ப.2.000-

194

பி.ப.3.30
பி.ப.3.30-

167

பி.ப.5.00
சனிக்கிைகம

மு.ப.10.00-

108, 202,

2017.11.18

மு.ப.11.30

308

முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள்
அகமச்சு

மு.ப.11.30-

196

ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப

(2ஆம் நாள்)

மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சு

பி.ப.1.00
பி.ப.2.00-

பால், பால் சசகெகள் மற்றும்

101, 201

புத் சாசன அகமச்சு

159, 203

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி
மற்றும் கிறிஸ் ெ ம
அலுெல்கள் அகமச்சு

140

மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள்,

பி.ப.3.30
ெியாைக்கிைகம

மு.ப.10.00-

2017.11.23

மு.ப.11.30

(3ஆம் நாள்)

மு.ப.11.30-

உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள்
மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி
அகமச்சு

பி.ப.1.00

பி.ப.2.00-

145,204,232,

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு,

பி.ப.3.30

326

புனர்ொழ்ெளிப்பு,
மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சு
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு
வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக்
கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் கூட்டக் குறிப்புக்கள்

குழுெின் கூட்டங்கள் நகடவபற்ற ிக ிகள்

மு லாெது கூட்டம் -

2017 நெம்பர் 17 ஆம் ிக ி வெள்ளிக்கிைகம

இரண்டாெது கூட்டம் - 2017 நெம்பர் 18 ஆம் ிக ி சனிக்கிைகம
மூன்றாெது கூட்டம் -

2017 நெம்பர் 23 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம

நான்காெது கூட்டம் -

2017 நெம்பர் 30 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத்
வ ாிகுழுெின் மு லாெது கூட்டக் குறிப்புகள்
(2017 நெம்பர் மா ம் 15 ஆம் ிக ி பு ன்கிைகம மு.ப. 11.30 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார்
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
ிரு. நீல் இத் ெல, பணியாட்வடாகு ியின் பிர ானியும் பாராளுமன்ற பிர ி வசயலாளர்
நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்
ிரு.டிக்கிாி சக. ய ிலக்க, உ ெிச் வசயலாளர் நாயகம்
1.

அறிெித் லின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது.

2.

குழுெின் நடப்வபண் 03 அங்கத் ெர்ககளக் வகாண்ட ாக இருக்க செண்டுவமன குழு
ீர்மானித் து.

3.

அகமச்சுகளின் நிகழ்ச்சித் ிட்ட ெகரபு குழுெின் வசயலாளரால் முன்கெக்கப்பட்டதுடன்
அது

குழுெில்

ஆராயப்பட்டு

சில

ிருத் ங்களுக்கு

அகமய

அங்கீகாிக்கப்பட்டது.

அ ற்ககமய பாராளுமன்றத் ால் குழுெிற்கு முன்கெக்கப்பட்ட அகமச்சுகளின் வசலவுத்
கலப்புக்ககள ஆராய்ெ ற்காக பின்ெரும் ிக ிகளில் கூட்டங்ககள நடாத்துெ ற்கு குழு
இணக்கம் வ ாிெித் து.

4.

•

2017 நெம்பர் 17 ஆம் ிக ி வெள்ளிக்கிைகம மு.ப.10.00 - பி.ப.5.00

•

2017 நெம்பர் 18 ஆம் ிக ி சனிக்கிைகம மு.ப.10.00 - பி.ப.3.30

•

2017 நெம்பர் 23 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம மு.ப.10.00 - பி.ப.3.30

குழு, பின்ெருமாறு ீர்மானங்ககள சமற்வகாண்டது.
அ. குழுெில் ெிளக்கமளிப்ப ற்காக முக்கியமாக சமூகமளிக்க செண்டிய சம்பந் ப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசயலாளர்ககளயும் உத் ிசயாகத் ர்ககளயும் அகைத் ல்
ஆ. நி ி அகமச்சு, வெகுசன ஊடக அகமச்சு மற்றும் கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி
ிகணக்க உத் ிசயாகத் ர்ககள அகைத் ல்
இ.

மது அகமச்சுக்கள் பற்றி ஆராயப்படும் சபாது ெருகக ருமாறு அவ்ெகமச்சிக்களின்
அகமச்சர்கள், இரா ாங்க அகமச்சர்கள் மற்றும் பிர ி அகமச்சர்களுக்கு அகைப்பு
ெிடுத் ல்.

ஈ.

குழுெின்

அங்கத் ெர்களுக்கு

முன்ன ாகசெ

பகிந் ளிப்ப ற்குத்

ச கெயான

சம்பந் ப்பட்ட அகமச்சுகளின் முன்சனற்ற அறிக்ககககள மும்வமாைிகளிலும்
அனுப்பிகெக்குமாறு சம்பந் ப்பட்ட அகமச்சுகளின் வசயலாளர்களுக்கு அறிெித் ல்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

உ. பின்ெரும்

கலப்புகளின் கீழ் சிறிய ெிளக்கவமான்கற குழுெிற்கு முன்கெக்குமாறு

அகமச்சின் வசயலாளர்களுக்கு அறிெித் ல்
•

அகமச்சின் சுருக்கமான சுயெிெரம்

•

2017 ஆம் ஆண்டில் பூர்த் ி வசய்யப்பட்ட மற்றும் பூர்த் ி வசய்யப்படவுள்ள
வசயற்பாடுகள் பற்றிய பட்டியல்

•

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ஒதுக்கீடு

•

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத்

ிட்ட ஒதுக்கீடு மற்றும் 2018 ஆம்

ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சித் ிட்டம்.
குழு,

பி.ப.12.15

மணிக்கு

2017

நெம்பர்

17ஆம்

ிக ி

மு.ப.10.00

மணிெகர

ஒத் ிகெக்கப்பட்டது.
-------------------------2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத்
வ ாிகுழுெின் இரண்டாெது கூட்டம்
2017, நெம்பர் மா ம் 17 ஆம் ிக ி வெள்ளிக்கிைகம மு.ப. 10.00 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார் :
வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ சி. சிறீ ரன்
வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ ஏ.எச்.எம். வபௌஸி, ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க இரா ாங்க அகமச்சர்
ச சிய ெரவு வசலவுத் ிட்ட ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி நாலனீ அமரதுங்க, பணிப்பாளர்
ிரு.ஆர்.ஏ.ாீ.ஏ.ரணவீர, பிர ிப் பணிப்பாளர்
கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் ிருந்
உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி டபிள்யூ. ீ.என்.வமனிக்சக, உ ெி கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி
ிரும ி சக.எல்.எம்.பீ.குண ிலக்க, கணக்காய்வு அத் ியட்சகர்
ஒத் ிகெப்பின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது. வகௌரெ

ெிசாளர் அெர்கள் முக்கிய ெிடயம்

வ ாடர்பில் பாராளுமன்றத் ில் பிரசன்னமாக இருப்ப னால் வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

அெர்கள் பிசராிக்க வகௌரெ சி. சிறீ ரன் அெர்கள் ஆசமா ிக்க வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க
அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சு
ெருகக ந் உத் ிசயாகத் ர்கள்
ிரு.சிெஞானசசா ி, வசயலாளர், ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சு
ிரு.எஸ்.நாணாயக்கார, வசயலாளர்.
ிரும ி ஆர்.பீ.ஆர்.அரமசிங்க, சமல ிக வசயலாளர்(அபிெிருத் ி)
ிரும ி சக.எச்.ச . எல் சசணாரத்ன, சிசரட்ட உ ெிச் வசயலாளர்
ிரும ி ாீ.என். குணெர் ன, கணக்காய்ொளர்
ிரு. சக.நிகாில்கான்ந், உ ெிச் வசயலாளர்(அபிெிருத் ி)
ிரும ி அநுசியான் ன், உ ெிப் பணிப்பாளர், ிட்டமிடல்
ிரு.எம்.எஸ். யசிங்க, பணிப்பாளர் நாயகம், ச சிய ஒருகமப்பாட்டு நல்லிணக்கப் பணியகம்
ிரு.என்.டி.வஹட்டிஆரச்சி, பிர ிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரு.எஸ்.ஏக்கநாயக்க, பிர ிப் பணிப்பாளர்
ிரு.எஸ்.சக. யசிங்க, பிர ிப் பணிப்பாளர்
ிரு. மசகஸ் பியன்ெில, அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்
ிரு.ஏ.டி.பீ.எஸ்.சசணாரத்ன,அரச முகாகமத்துெ உத் ிசயாகத் ர்
குழு ,ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சின் 165 ஆம் இலக்க வசலெினத்
கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந் து
ரூபா. 000

வமாத் வசலெினம்
வமாத் மீண்டுெரும் வசலெினம்
வமாத் மூல னச் வசலெினம்

2016

2017

2018

மீள்ெரவுவசலவுத்
ிட்டம்

ம ிப்பீடு

364,596

3,531,751

2,770,318

70,893

112,405

116,308

293,703

3,419,346

2,654,010

364,596

3,531,751

2,770,318

70,893

112,405

116,308

293,703

3,419,346

2,654,010

165- ச சிய நல்லிணக்க மற்றும் ஒருகமப்பாட்டு அகமச்சர்
வமாத் வசலெினம்
வமாத் மீண்டுெரும் வசலெினம்
வமாத் மூல னச் வசலெினம்

ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு.வீ.சிெஞானசசா ி 2017
ஆம் ஆண்டின் நல்லிணக்க வசயற்றிட்டத் ின் வசயலாற்றுகக மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டின்
உத்ச ச

ிட்டம், அகமச்சின் சுயெிெரம் உள்ளிட்ட சமர்ப்பனம் ஒன்கற முன்கெத் ார்.

அெருகடய உகரயின்சபாது கடந்

2017 ஆம் ஆண்டு நான்கு நம்பிக்ககசார் துகறகளில்

ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றி குறிப்பிட்டார். நல்லிணக்கக் வகாள்களகள், உபாயங்கள்,
ிட்டங்ககள என்பனெற்கற ெகுத் ல், ச சிய நல்லிணக்க மற்றும் ஒருகமப்பாட்டின்
சமம்பாடு, மற்றும் இகடக்காலத்துக்குாிய நீ ி ெைங்கல், உண்கம நிகலகயத் ச டு ல், ெடு
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

அகற்றல், நீ ி,

யார்நிகல, மறுநிகழ்வு மற்றும் பாகுபாடு எனும் துகறகளில் ஏற்பட்டுள்ள

முன்சனற்றம் வ ாடர்பில் அெர் குறிப்பிட்டார்.
2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத்

ிட்ட பிசரரகணகளில் ப ிவனாரு மூல த்துெங்கள்

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ாக அெர் சமலும் குறிப்பிட்டதுடன் ெடக்கு-கிைக்கு மாகாணங்களில்
ொழும் மாற்றுத் ிறனுகடய வபண்களின் ச கெகள் வ ாடர்பில் ெிசசட வசயற்றிட்டம்,
வீடகமப்பு நிகழ்ச்சித் ிட்டம், நல்லிணக்கப்பாட்கட சநாக்காகக் வகாண்ட வபாருளா ார
ெலுவூட்டுகக மற்றும் சமூக உட்கட்டகமப்பு அபிெிருத் ித் ிட்டங்கள் என்பன வ ாடர்பில்
ெிளக்கமளித் துடன் கிளிவநாச்சியிலும்
வநடுந் ீெிலும்
பகன ப னிடும்
இரண்டு
நிகலயங்ககளத்
ாபித் ல் மற்றும் வகாழும்பு மற்றும்
ம்புல்ல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
வபாருளா ார கமயத்துடன் இகணந் ெககயில் யாழ்ப்பாணத் ில் நவீன வபாருளா ார
கமயவமான்ற ஏற்படுத் ல், காணாமல் சபான நபர்களுக்கான அலுெலக ாபிப்பிற்கு உ வு ல்
மாெட்ட நல்லிணக்க குழுெிற்கு உ வு ல், இலங்கக ஐசராப்பிய யூனியன் அபிெிருத் ி உ ெி
நிகலயத்க ெலுப்படுத் ல், கமலிடி மீனெத் துகறமுகம், கடற்ககர வபாறியியல் கற்கக
நல்லிணக்கக சநாக்காகக் வகாண்ட பாாியளெில் முன்னுாிகம ெைங்கக்கூடிய வீ ித்
ிட்டங்கள், ச சிய ஒற்றுகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான அலுெலகம் என்பன எமது
பிர ான மூல த்துெங்கள் ஆகும்.
நாட்டின் அரசியலகமப்புத் ிருத் த்க எ ிர்க்கும் குழுக்களுக்கு வ ளிவுபடுத்தும் சநாக்கில்
சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நடெடிக்கககள் பற்றி வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க அெர்கள் சகள்ெி
எழுப்பினார். அது வ ாடர்பில் சம கு சனா ிப ி, வகௌரெ இரா ாங்க அகமச்சர் மற்றும் ச சிய
ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கம் பற்றிய பணியகத் ின் கலெர் ிரும ி சந் ிாிக்கா
குமாரணதுங்க
ஆகிசயார்
அது
வ ாடர்பில்
ஆர்ெத்துடன்
வசயற்பட்டுெருெ ாக
ிரு.சிெஞானசசா ி குறிப்பிட்டார். நிபுணத்துெர்களின் பங்களிப்புடன் கூடிய நிகழ்ச்சித்
ிட்டவமான்கறத்

யாாிப்ப ற்கும்

அ கன

அகமச்சின்

வசயற்பாட்டுத்

ிட்டத் ில்

சசர்த்துக்வகாள்ெ ற்கும் எ ிர்ப்பார்ப்ப ாக அெர் குறிப்பிட்டார்.
அரசியலகமப்பு சீர் ிருத் ங்ககள சமற்வகாள்ளும் சபாது சிங்கள,
மக்களிகடசய ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் ம
வகௌரெ

எஸ்.ஸ்ரீ ரன்

அரசியலகமப்பின்
ெடக்ககச் சசர்ந்

அறிவுறுத் ியுள்ளார்.

இகடக்கால

மிழ் மற்றும் முஸ்லிம்

சமத்துெம் உறு ி வசய்யப்பட செண்டும் என
காணி

அறிக்ககயில்

மற்றும்

வபாலிஸ்

அ ிகாரங்கள்

சசர்த்துக்வகாள்ளப்பட்டில்கலவயனவும்

மக்களுக்கு காணி, சட்டம் மற்றும் நீ ி வ ாடர்பில் பாாிய பிரச்சிகனகள்

இருப்ப ாகவும் அெர் குறிப்பிட்டார்.
வபாருளா ார அலுெல்கள் பற்றி ஆராய்ெ ற்கு முன் ச சிய நல்லிணக்கம் மற்றும்
ஒருகமப்பாட்டு அகமச்சு இன மற்றும் ம பிரச்சிகனககள ீர்த்துகெத் ல் வ ாடர்பில் கெனம்
வசலுத் செண்டுவமன வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். இன அல்லது
ம பிரச்சிகனகள் ஏதும் ப ிொகியுள்ள ாவென வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க அெர்கள் சகள்ெி
எழுப்பியசபாது, சில மாெட்டங்களில் சிறு சம்பெங்கள் ப ிொகியுள்ள ாக ப ிலளிக்கப்பட்டது.
பிரச்சிகனககள சுமுகமாக

ீர்த்துக்வகாள்ெ ற்காக ம த்

கலெர்கள், வபாலிஸ் பிாிவு,

ஓய்வுவபற்ற நீ ிப ிகள், ஓய்வுவபற்ற அ ிபர்கள் ஆகிசயாகரக் வகாண்ட கீழ் மட்டத் ிலான
குழுொன மாெட்ட மட்டத் ிலான நல்லிணக்க குழுக்ககளத்

ாபித் ல் வ ாடர்பில் சம கு

சனா ிப ி அெர்கள் முயற்சிவசய்ெ ாக குறிப்பிடப்பட்டது. ெறியெர்ககள வபாருளா ார
ாீ ியில் ெலுப்படுத்துெ ற்கு அெர்ககள வபாருளா ார நடெடிக்கககளில் முழுகமயாக ஈடுபடச்
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

வசய்ெது முக்கியமானவ னவும் அெர்களுக்கு நி ி ெச ிகள் அளிக்கப்பட செண்டுவமனவும் ிரு
சிெஞானசசா ி குறிப்பிட்டார்.
வ ாைில் இல்லாகம, ெறுகம பற்றிய பிரச்சிகனகள் நிலெிெருெ ாகவும் சில கமத்வ ாைில்
நடெடிக்கககள்

மற்றும்

ககத்வ ாைில்கள்

இன்னமும்

ஸ் ம்பி மகடந்

நிகலயில்

இருப்ப ாகவும் வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன் குறிப்பிட்டார். வ ாைில் இல்லாப் பிரச்சிகன
வபருமளெில் இருந்துெருக்கிறசபா ிலும் சில வெளிநபர்கள் அப்பிரச சங்களில் வ ாைில்ககள
வபறுகிறார்கள் என அெர் குறிப்பிட்டார். ஆகசெ அப்பிரச ச மக்கள் வ ாடர்பில் கமத்வ ாைில்
ெர்த் கம்,வ ாைிற்சாகலகள் மற்றும் அரசாங்க வ ாைில்ொய்ப்புககள உருொக்குமாறும் பு ிய
வ ாைிற்சாகலககள ஆரம்பிக்கும் அச செகள இருக்கும் வ ாைிற்சாகலககள
அெர் சகட்டுக்வகாண்டார்.

ிறக்குமாறும்

ெட மாகாணத் ில் மு லீட்டு சந் ர்ப்பங்ககள ஆரம்பித்து

ொழ்க்கக ெைிககள அகமப்பதுடன் மு லீட்டில் அக்ககரயுகடய மு லீட்டாளர்களுக்கு
மு லீட்டுத் ிட்டங்ககள முன்கெப்ப ற்கான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளுமாறும் வகௌரெ
ச ான் அமரதுங்க அகமச்சுக்கு வ ாிெித் ார். இப் பிரச சத்த் ில் உள்ள சிறு

ீவுககள

பயன்படுத் ி சுற்றுலாத்துகற ககத்வ ாைிகல சமம்படுத் ல் மிகவும் வபாருத் மானவ ன அெர்
சமலும் வ ாிெித் ார்.
அச சபால்

இப்பிரச சத் ில்

வீ ி

கட்டகமப்பு,

பாடசாகல

அபிெிருத் ி

எனும்

வசயற்றிட்டங்கள் வ ாடர்பில் கெனம் வசலுத் ப்பட செண்டுவமனவும் நல்லிணக்கத்க
ஏற்படுத்துெ ன் ஊடாக யுத் த் ினால் பா ிக்கப்பட்ட பிரச சங்களில் மு லீடு வசய்ெ ற்காக
மு லீட்டாளர்ககள ஊக்குெிக்க முடியுவமனவும் வகௌரெ சி. சிறீ ரன் அெர்கள் சயாசகன
வ ாிெித் ார்கள்.
நாட்டின் எ ிர்காலமானது ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கமும் வ ாடர்பில் நாம்
சமற்வகாளுளம் முயற்சிகளின் மீது ங்கியிருப்ப ாக வகௌரெ ச ான் அமரதுங்க அெர்கள்
ெலியுறுத் ினார்கள்.
குழு ,ச சிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அகமச்சின் வசலவுத்

கலப்பு 165 க்கான

ம ிப்பீட்கட ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
மு.ப. 11.30
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ லசந் அலகியென்ன
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ சி. சிறீ ரன்
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
ிரு. டிக்கிாி சக.

ய ிலக்க , பாராளுமன்ற உ ெிச் வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின்

வசயலாளரும்
சமூகமளித் ிருந் ஏகனய உறுப்பினர்கள்:
வகௌரெ சீ.சயாசகஸ்ெரன்.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வபாதுத் ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி. நளனி அமரதுங்க, பணிப்பாளர், ச சிய ெரவுவசலவு ிகணக்களம்.
ிரு. ஆர்.ஏ.ாீ.ஏ. ரணவீர, பிர ிப் பணிப்பாளர், ச சிய ெரவுவசலவு ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர் ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி டபிள்யூ. ீ. என். வமனிக்சக, உ ெி கணக்காய்ொளர் நாயகம், கணக்காய்ொளர்
ிகணக்களம்.
ிரும ி சக. எல். எம். பி. குணத் ிலக்சக, கணக்காய்வு கண்காணிப்பாளர், கணக்காய்ொளர்
ிகணக்களம்.

ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சு.
சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு. டபிள்யூ.எம்.டி. ீ. ெிக்கிரமசிங்க,வசயலாளர், ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும்
அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சசு
ிரு. சக.ஏ. ிலக்கரத்ன, சமல ிகச் வசயலாளர் (அபிெிருத் ி)
ிரு. எம்.சக. முகஹஸ், சிசரஷ்ட உ ெி வசயலாளர் (வமாைி உாிகமகள்
ிரு.டி.பி. ி.பிர ீப் பிர ம கணக்காளர்
ிரும ி. பி.எம். சு ர்சனி பீாிஸ், பணிப்பாளர் ( ிட்டமிடல்
ிரும ி. எல்.சக.ஏ.எஸ். குணசசகர, கலகம உள்ளக கணக்காய்ொளர்
ிரு. ரஞ்சித் ெிமலசூாிய, பணிப்பாளர்
ிரும ி. டி.ஏ. ீ.என். சுரன் ி, உ ெிப் பணிப்பாளர் ( ிட்டமிடல்)
ிரு. என். டீ. கலன்சூாிய, பிர ம கணக்காளர், அரசகரும வமாைிகள் ிகணக்களம்
ிரு. சமிந் மஹசலக்கம், உ ெி ஆகணயாளர்
ிரு.ரஞ்சித் உயாங்வகாட, கலெர், அரச கரும வமாைி ஆகணக்குழு.
ிரு. பிரசாத் ஆர்.சஹரத், பணிப்பாளர் நாயகம், வமாைிக்கற்கககள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கான
ச சிய நிறுெனம் (NILET)
ிரு. ஏ.எம். ீ.யூ. அசபக்சகான், நிருொக உத் ிசயாகத் ர், அரசகரும வமாைிகள் ஆகணக்குழு
ிரும ி. என்.எம். வீரக்சகான், உ ெி ஆய்வு உத் ிசயாகத் ர், அரசகரும வமாைிகள்
ஒத் ிகெத் லின் பிரகாரம் குழு கூடியது. குழுெின்

ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
குழு, ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின் 157 மற்றும்
236ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந் து.
ரூபா. 000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

587,787

1,063,390

762,570

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

422,422

527,299

524,670

மூல னச் வசலவீனங்கள்

165,365

536,091

237,900

157- ச சிய சகொழ்வு கலந்துகரயாடல்கள் அரச கரும வமாைிகள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

452,107

895,408

609,305

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

327,391

392,667

385,405

மூல னச் வசலவீனங்கள்

124,715

502,741

223,900
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236- அரச கரும வமாைிகள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

135,680

167,982

153,265

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

95,031

134,632

139,256

மூல னச் வசலவீனங்கள்

40,649

33,350

14,000

ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின் வசயலாளர்
ிரு.டபிள்யூ. எம்.பி. ீ. ெிக்கிரமசிங்க அெர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான முன்சனற்றம் மற்றும்
2018ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கு ஆகியெற்கற வ ளிவுபடுத் ி சமர்ப்பணம் ஒன்கறச் வசய் ார்.
வகௌரெ ச . எம். ஆனந் குமாரசிறி அெர்கள் எழுப்பிய சகள்ெிவயான்றுக்கு ப ிலளித்துப்
சபசிய ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின்
பணிப்பாளர் ிரு.ரஞ்சித் ெிமலசூாிய அெர்கள், அரச சார்பற்ற நிறுெனங்களின் ச சிய
வசயலகத் ின் கீழ் நுண்நி ிக் கடன் ிட்டக் கம்பனிககள ப ிவுவசய்ெ ற்காக ற்சபாதுள்ள
சட்டம்
ிருத் ப்படுெ ற்கான ஏற்பாடுகள் வசய்யப்பட்டுள்ளன என கூறினார். இது
வ ாடர்பான மக்கள் ெிைிப்புணர்கெ ஊடகங்கள் மூலமாக வசய்ெ ற்கு ஏற்பாடுகள்
சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன என சமலும் அெர் வ ாிெித் ார்.
அரச சார்பற்ற நிறுெனங்களின் மூலமாக வசயற்படுத் ப்படும் நுண்நி ிக்கடன்
ிட்ட
நடெடிக்கக வ ாடர்பாக னது கருத்க முன்கெத்துப் சபசிய வகௌரெ சி.சிறி ரன் அெர்கள்
கடகன மீளச்வசலுத்துெ ிலுள்ள பிரச்சகனயால் ற்வகாகல ெிகி ம் அ ிகாித்துள்ளவ னவும்
இ ில் ெடகிைக்ககச் சசர்ந் மக்கசள மிகவும் பா ிப்பகடந்துள்ளனர் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
வகௌரெ உறுப்பினர் அெர்கள் இந் நடெடிக்ககககள செகப்படுத் செண்டுவமன அகமச்கச
செண்டிக்வகாண்டார்.
நுண்நி ிக்கடன் நடெடிக்ககககள முகறகமப்படுத்துெ ற்காக இலங்கக மத் ிய ெங்கிசயாடு
இகணந்து அகமச்கசச் சார்ந் அலுெலர்ககள பயிற்றுெிப்ப ாக ிரு.டபிள்யூ .எம்.பீ. ீ.
ெிக்கிரமசிங்க அெர்கள் குறிப்பிட்டார்.
வகௌரெ ச .எம். ஆனந்

குமாரசிறி அெர்கள் எழுப்பிய சகள்ெிவயான்றுக்கு ப ிலளித்து,

ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின் சமல ிகச்
வசயலாளர் (அபிெிருத் ி) ிரு.சக. ஏ. ிலகரத்ன அெர்கள், அரச அலுெலர்கள் மற்றும் அரச
சார்பற்ற அலுெலர்கள் ஆகிசயாாின் வமாைித் ிறகமப் பாீட்கச பற்றி ெிளக்கிப்சபசினார்.
குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் இலங்ககயர்கள் மத் ியில் ச சிய
வமாைிகள்
கககமகய சமம்படுத்துெ கன செகப்படுத் செண்டுவமன குறிப்பிட்டார்.
அகமச்சு ச சிய வமாைிககள சமம்படுத் பு ிய வ ாைில்நுட்ப உத் ிககள பயன்படுத்
செண்டுவமன வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய அெர்கள் ஆசலாசகன பகர்ந் ார்.
குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
“ மிழ் கலப்பு மும்வமாைி அகரா ி” மற்றும் “சிங்களத் கலப்பு மும்வமாைி அகரா ி” பிர ிககள
ெைங்குமாறு அகமச்சின் வசயலாளகர செண்டிக்வகாண்டார்.
வகௌரெ சி.சிறி ரன் அெர்கள் எழுப்பிய சகள்ெிவயான்றுக்கு ச சியவமாைிக் கற்கககள் மற்றும்
பயிற்சி நிறுெனத் ின் (NILET) பணிப்பாளர் நாயகம்

ிரு. பிரசாத் ஆர்.சஹரத் அெர்கள்

ப ிலளித்துப் சபசுககயில் அரசாங்க உத் ிசயாகத் ர்களுக்கான வமாைிக்கற்ககப் பாடவநறிகள்
வ ாடர்பாக ெிபாித் ார்.
குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான
வமாைிப்பயிற்சி ெகுப்புக்ககள பாராளுமன்ற அமர்வு ினங்களில் நடாத் ப்படசெண்டுவமனக்
குறிப்பிட்டார்.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

அரசாங்க நிறுெனங்களின் வபயர்ப்பலககக்கான நி ி ஒதுக்கீட்டு ஏற்பாடுகள் முகறகம
வ ாடர்பாக வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி அெர்கள் ெினெினார். ச சியவமாைிக்
வகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்துெ ில் அகமச்சினால் எடுக்கப்படும் நடெடிக்கககள்
வ ாடர்பாக ிரு.டபிள்யூ.எம்.பீ. ீ. ெிக்கிரமசிங்ஹ அெர்கள் ெிளக்கமளித் ார்.
ெடக்கு கிைக்கு மாகாணங்களிலுள்ள பாடசாகலகளுக்கும் அரச நிறுெனங்களுக்கும் அரசாங்க
உத் ிசயாகத் ர்ககள ஆட்சசர்ப்புச் வசய்ககயில் உள்ளூர் அலுெர்களுக்கு முன்னுாிகம
அளிப்ப ன் மூலம் வமாைிப்பிரச்சகனகயத் ெிர்க்கலாம் என வகௌரெ சி.சிறீ ரன் அெர்கள்
ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள், ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல்
மற்றும்
அரசகரும
வமாைிகள்
அகமச்சு,
கல்ெி
அகமச்சுடன்
இகணந்து
வசயற்படசெண்டுவமனவும்
பாடசாகலகளில்
ச சியவமாைி
வகாள்கககய
அமுல்படுத்துெ ற்கு
நிகழ்சிச்த் ிட்டவமான்றிகன
ெகுக்கசெண்டுவமனவும்
இது
ச சியவமாைியிகன ஊக்குெிப்ப ற்குச் சிறந் ெைியாகுவமனவும் ெி ந்துகரத் ார்.
குழு, ச சிய சகொழ்வு, கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும வமாைிகள் அகமச்சின் 157 மற்றும்
236 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
பி.ப. 2.00
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ லசந் அலகியென்ன
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு.ச .எம்.எச். பண்டா, ச சிய ெரவு வசலவுத் ிட்ட ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி

ிகணக்களத் ிலிருந்து

சமூகமளித் ிருந்

உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு.

ீ.எச்.டி. ர்மபால, பிர ிக் கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி, கணக்காய்ொளர் கலகம

அ ிப ி ிகணக்களம்
ிரும ி சக.ஆர்.டி.வமனிக்சக, கணக்காய்ொளர் அத் ியட்சகர், கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி ிகணக்களம்
அறிெித் லின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது. வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு
கலகம ாங்கினார்கள்.

வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சு
வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள்
ெருகக ந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
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ிரு.

ெசந்

ச சப்பிாிய

(வசயலாளர்)

வ ாகலத்

வ ாடர்புகள்

மற்றும்

டி ிட்டல்

உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சு
ிரும ி எஸ்.கன்னங்கர, (சமல ிக வசயலாளர்-நிர்ொகம்)
ிரும ி எஸ்.என்.ஹபுஆரச்சி, (பிர ான கணக்காளர்)
ிரு. ெருன சிாி னபால (சிசரட்ட உ ெிச் வசயலாளர்)
ிரு.எஸ்.சக.பட்சடவபால, (உ ெிப் பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்)
ிரும ி சித்ராங்கனீ முபாரக்,( கலெர்) கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கம
ிரு.அ ித் மதுரப்வபரும , (பிர ான உத் ிசயாகத் ர்-ப ில் கடகம )
ிரு. கத் வசனெிரத்ன, (கணிகாணிப்பு மற்றும் ம ிப்பீட்டுத்

கலெர்)

ிரு.பீ. ீ.குமாரசிங்க,

( கலெர்) இலங்கக வரலிவகாம்
ிரு.சகஏ.சக.வபசரரா,கூட்டு ெர்த் க பிர ானி (நிருென மற்றும் வமாத் )
குழு, வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் 194 ஆம்
இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந் து.
ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு
வசலவுத் ிட்டம்

2018
ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

995,714

17,622,994

2,270,142

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

130,629

210,203

214,142

மூல னச் வசலவீனங்கள்

865,085

17,412,791

2,056,000

194- வ ாகலத்வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

995,714

17,622,994

2,270,142

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

130,629

210,203

214,142

மூல னச் வசலவீனங்கள்

865,085

17,412,791

2,056,000

வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளர்
ிரு. ெசந் ச சப்பிாிய, அகமச்சின் வசயல் ிறன் பற்றிய ெிளக்கத்க ெைங்கினார். 2017 ஆம்
ஆண்டு வ ாடர்பில் 17 பில்லியன் ரூபாய்ககள அெர்கள் ஒதுக்கீடு வசய்துள்ளனர் எனவும் 2
பில்லியன் ரூபாய் வபறும ியான வசயற்றிட்டங்கள் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும் அெர்
குறிப்பிட்டார். 2018 ஆம் ஆண்டு வ ாடர்பில் 4 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ாகவும்
அெர் சமலும் வ ாிெித் ார்.
வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சு நடத் ிய
.வ ா.க. ிட்டங்களின் முன்சனற்றம் வெற்றிகரமாக இல்கல எனத் வ ாிெித் வகௌரெ லசந்
அலகியென்ன அெர்கள் இந் ச ால்ெிக்கான காரணம் என்னவென்பக யும் ெினெினார்.
வபாருளா ார முன்சனற்றம் குகறொக உள்ளவ ன்பக வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும்
டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளர் ஏற்றுக்வகாள்கின்றார் என்றும்,
இப்சபாது 10 ச ெிகி ம் மட்டுசம காணப்படுகின்ற இந்

ிட்டங்களில் 50 ச ெிகி ம் ெளர்ச்சி

எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றும் வ ாிெித் ார்.
குறிப்பிட்ட கருத் ிட்டத் ினால் நாட்டுக்குக் கிகடக்கும் இறு ி ெிகளவு என்னொக இருக்கும்
என வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்களால் எழுப்பப்பட்ட சகள்ெிக்கு ப ிலளித்
வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளர்

( 78 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

இந் த் ிட்டத் ின் காரணமாக இலங்ககயின் கெல் வ ாைில்நுட்பத்துடன் வ ாடர்புகடய
சர்ெச ச
ரப்படுத் ல்களின் நல்ல
ரத்க
வகாண்டிருப்ப ாக வ ாிெித் ார். இந்
அகமப்புகளில் வபாதுமக்களின் குகறொன சகாாிக்கக காரணமாக இந் த் துகறயின் ெளர்ச்சி
கடப்பட்ட ாகவும் அெர் சமலும் வ ாிெித் ார்.
குடிமக்களின்
வகளரெ.

னிப்பட்ட

ரெிற்கான வபாதுொன

ரவு

ளங்களின் வபறு கல ெிளக்கும்படி

ாரக்க பாலசூாிய அெர்கள் வசயலாளகரக் சகட்டுக் வகாண்டார். கிட்டத் ட்ட 40

சசகெகள் வ ாடர்பில் ஒத்துகைக்கும் லங்கா சகட் சபான்ற ஒரு அகமப்பு இருப்ப ாக
வசயலாளர் வ ாிெித் ார். சுங்கத் ிகணக்களம், உள்நாட்டு இகறொித் ிகணக்களம் சபான்ற
பாாிய அரச நிறுெனங்கள் இந்

முகறகமககளப் பயன்படுத்துெ ில்கல என்பச ாடு, இது

வபாதுொன ளத்க உருொக்குெ ற்கான சநாக்கில் ஒரு வபரும் ாக்கத்க ஏற்படுத் ியுள்ளது
என்றும் அெர் சமலும் வ ாிெித் ார்.
கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் நடாத் ப்படுகின்ற கருத் ிட்டங்கள்
வ ாடர்பாக அகமச்சிக்களுக்கிகடசயயான நடெடிக்கககளுக்கு சுறுசுறுப்பான வசயற்பாட்கட
ெைங்குெ ற்காக வகௌரெ
னா ிப ியினால்
கலகமத்துெம் ெைங்கப்படெிருக்கின்ற
அனர்த் முகாகமத்துெ சகப சபான்ற குழுவொன்கற ஸ் ாபிப்ப ற்கு குழுெின் ெிசாளர்
பாிந்துகரத் ார். வ ாகலத்
அகமச்சின் அ ிகாாியிடம்
சகட்டுள்ளார்:
1.

வ ாடர்புகள்
வகௌரெ

மற்றும்
மயந்

டி ிட்டல்
ிஸாநாயக்க

உட்கட்டகமப்பு
பின்ெரும்

ெச ிகள்

சகள்ெிககளக்

கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் இனால் வசயற்படுத் ப்படும் 3
ிட்டங்ககளத்

ெிர ஏகனய

ிட்டங்களின் சமாசமான முன்சனற்றத் ிற்கான காரணம்

(50% குகறந் )என்ன?
2.

கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் எப்சபாது பு ிய பிர ான
நிகறசெற்று அ ிகாாிகய ஆட்சசர்ப்பு வசய்யவுள்ளது.

3.

ெருொய் நிருொக முகாகமத்துெ கெல் ிட்டத் ின் நிகல என்ன?

குகறந் வசயற்றிறன் வகாண்ட வசயற்றிட்டங்ககளக் குகறத் ல் சபான்ற நடெடிக்ககளின்
வசயற்றிட்டங்ககள முன்சனற்றுெ ற்கான சில வசயற்பாட்டு ிட்டங்கள் இருப்ப ாகவும்
கெல் வ ாைிநுட்பெியல்
ிட்டங்கள் வ ாடர்பில் ஒதுக்கப்பட்ட நி ிகய சம்பந் ப்பட்ட
ிட்டங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தும் படி அகமச்சுக்ககளக் கட்டாயப்படுத்தும்படி வபாதுத்
ிகறசசறிக்கு அெர்கள் முன்வமாைிந் னர் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
பு ிய பிர ான நிகறசெற்று அலுெலகர நியமிப்ப ற்கான பணிகள் நகடவபறுெ ாக
வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் இன்
அெர்கள் குறிப்பிட்டார்.

கலெர்

கெல்,

ிரும ி சித்ராங்கினி முபாரக்

ெருொகய நிர்ெகித் ல் முகாகமத் கெல் ிட்டம் வ ாடர்கிறது என்றும் அது 2018 மார்ச் மா ம்
முடிக்கப்படவுள்ள ாகவும்
கலெர்
ிரும ி சித்ராங்கினி முபாரக் வ ாிெித் ார். நி ி
சிக்கல்களின் காரணமாக ெிற்பகனயாளர்களுக்கு சாியான சநரத் ில் பணம் வசலுத்
முடியாமல் உள்ள ாகவும் அெர் குறிப்பிட்டார்.
குழுெின்

ெிசாளர், அரச சார்பற்ற ெிற்பகனயாளர்களுக்கான

ிட்டங்ககள ஒதுக்கீடு

வசய்ெக குகறப்ப ற்கும் ிறந் வடண்டர்ககள ெைங்குெ ற்கும், மறுப்பு வ ாிெிக்கும் மு ல்
உாிகமயிகன ஸ்ரீலங்கா வரலிவகாம் நிறுெனத் ிற்கு ெைங்குெ ற்கும் பாிந்துகர வசய் துடன்
இது சிறந் ெிகலயிகனப் வபாருந் ிய பின் எந் அரசாங்க நிறுெனத் ிற்கும் வடண்டர்ககள

( 79 )

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

ெைங்குெது வ ாடர்பில்

கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் க்கு உ வும்

எனவும் குறிப்பிட்டார்.
கெல், வ ாடர்பாடல் வ ாைில்நுட்ப முகெராண்கமகள் யினால் ெகரயப்பட்ட

கெல்

முகறகமத் ரத் ிற்கு அகமச்சரகெயின் அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு வ ாகலத்
வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளருக்கு வகௌரெ
மஹிந் சமரசிங்க அறிவுறுத் ியுள்ளார். பின்னர் அது ச சிய ரமாக கரு ப்பட முடியும் என்றும்
அெர் சமலும் கூறினார்.
இலெச Wi-Fi மண்டலங்கள் மற்றும் கூகிள் லூன் ிட்டம் பற்றி வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும்
டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளாிடம் குழுெின் வசயலாளர்
ெினெினார்.

நாடு

முழுெதும்

30,000

இலெச

Wi-Fi

மண்டலங்ககள

நிறுெத்

ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது என வசயலாளர் வ ாிெித் ார். 860 அரச நிறுெனங்கள் அ ிசெக
ஒப்டிகல் ஃகபபர் இகணப்புக்களால் ெலுவூட்டப்படவுள்ள ாகவும் அந் நிகலயங்களில் 2000
Wi-Fi மண்டலங்ககள நிறுெத் ிட்டமிடப்பட்டுள்ள ாகவும் அெர் சமலும் குறிப்பிட்டார். நாடு
முழுெதும் காணப்படும் அகனத்து 14000 கிராம சசெகர் பிாிவுகளிலும் 2 இலெச Wi-Fi
மண்டலங்ககள நிறுெத்
சூழ்நிகலயிலும்

4G

ிட்டமிடப்பட்டுள்ள ாகவும் அெர் குறிப்பிட்டதுடன் எந் வொரு

கெசரக

உறு ி

வசய் ல்

கூகிள்

லூன்

ிட்டத் ின்

ஊடாக

எ ிர்பார்ப்ப ாகவும் அெர் சமலும் வ ாிெித் ார்.
நி ிப் பற்றாக்குகறககள நிெர்த் ி வசய்ெ ற்கு குகறநிரப்பி ம ிப்பீட்கட முன்வமாைிெ ற்கான
அகமச்சின் முடிவு பற்றி கருத்து வ ாிெிக்ககயில் ெரவுவசலவுத் ிட்ட பற்றாக்குகறகய
பா ிப்ப ால் வபாதுத் ிகறசசறி குகறநிரப்பி ம ிப்பீட்கட முன்வமாைிெ ற்கு அனும ிக்காது
என்று அெர் கூறினார். உள்ளூர் ெங்கியாளர்களிடமிருந்து கடன் வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு
அல்லது வபாதுத் ிகறவசறியின் அனும ியுடன் ஒரு வசலவுத் ிகலப்பிலிருந்து மற்றுவமாரு
வசலவுத் கலப்பிற்கு நி ியிகன மாற்றிக்வகாள்ளுமாறு குழுெின் ெிசாளர் அறிவுறுத் ினார்.
வகௌரெ மயந்
ிஸாநாயக்க அெர்களின் சகள்ெிக்கு ப ிலளித் வ ாகலத் வ ாடர்புகள்
மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசயலாளர் அவ்ொறான எந் வொரு
வபாிய வெளிநாட்டு மு லீடும் இல்கல என்று குறிப்பிட்டார். ஆனால் 5G வ ாைில்நுட்பத் ில்
ஆராய்ச்சி வசய்ெ ற்கு எாிக்சன் மற்றும் ஹொய் சபான்ற சில பன்னாட்டு வ ாகலத்வ ாடர்பு
ெிற்பகனயாளர்கள் உ ெி வசய்கின்றனர் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
எ ிர்ெரும் சில மா ங்களுக்குள் சர்ெச ச ரத் ிலான பு ிய வ ாைில்நுட்பத்க க் வகாண்ட
ரவுத்
ளவமான்கற பிட்டபன்ன பிரச சத் ில் ஆரம்பிப்ப ற்கான நடெடிக்கககள்
சமற்வகாள்ெ ாக வரலிவகாம் நிறுெனத் கலெர் ிரு. பீ. ீ.குமாரசிங்க குறிப்பிட்டார்.
அெர்கள் முகங்வகாடுக்கும் பிரச்சிகனகள் மற்றும் அப்பிரச்சிகனகள் வ ாடர்பில் அெர்களால்
முன்கெக்கப்படும்
ீர்வுப் வபாறிமுகறகள் அடங்கிய அறிக்ககவயான்கற சகபக்கு
சமர்ப்பிக்குமாறு வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் அகமச்சின் உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு
ஆசலாசகன வ ாிெித் ார்கள். (பின்னிகணப்புIII)
வ ாகலத் வ ாடர்புகள் மற்றும் டி ிட்டல் உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் அகமச்சின் வசலவுத்
கலப்பு -192 க்கான ம ிப்பீடு குழுெினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது.
மு.ப. 3.30 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார்:
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
ிரு. டிக்கிாி சக.

ய ிலக்க , பாராளுமன்ற உ ெிச் வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின்

வசயலாளரும்
சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ (டாக்டர்) சரத் அமுனுகம, ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சர்
வபாதுத் ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு. எச்.ஏ.வீ.பீ.ஹப்புகம,பணிப்பாளர்,
கணக்காய்ொளர் ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி டீ.வீ.சந் ிரல ா, உ ெி கணக்காய்ொளர் நாயகம்
சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு.டீ. நாணாயக்கார, வசயலாளர், ெிசசட பணிப்வபாறுப்புக்கள் அகமச்சு
ிரும ி. என்.சக. அசபரத்ன, சமல ிகச்வசயலாளர்
ிரும ி. எஸ்.டீ.எல்.ஆர். சசரா ினி, கலகமக் கணக்காளர்
ிரும ி. ீ.ஏ. ீ.ாி. கசணவபால, உள்ளகக் கணக்காய்ொளர்
ஒத் ிகெத் லின் பிரகாரம் குழு கூடியது. குழுெின்

ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
குழு,

ெிசசட

பணிப்

வபாறுப்புக்கள்

அகமச்சின்

167

ஆம்

இலக்க

வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந் து.
ரூபா.'000

2016

2017

2018

மீள்ெரவு
வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

72,096

161,754

105,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

59,658

66,069

74,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

12,438

95,685

31,000

வமாத் ச்வசலெினம்

72,096

161,754

105,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

59,658

66,069

74,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

12,438

95,685

31,000

167- ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சர்

ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு.டீ. நாணாயக்கார அெர்கள் 2017
ஆம் ஆண்டுக்கான முன்சனற்றம் மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கு ஆகியெற்கற
வ ளிவுபடுத் ி சமர்ப்பணம் ஒன்கறச் வசய் ார். அெர், இவ் அகமச்சின் கீழ் எவ்ெி
ிகணக்களங்கசளா நிறுெனங்கசளா ெருெ ில்கலவயனினும் மது ெிசசட கருத் ிட்டங்ககள
ஏகனய அகமச்சுக்களின் கீழ்ெரும் ிகணக்களங்கள் மற்றும் நிறுெனங்களின் உ ெிசயாடு
அமுல்ப்படுத்துெ ாகக் கூறினார்.
அகமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற ஆராச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி கிகளயின் வசயற்பாடுகள் பற்றி
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய ெினெினார். அகமச்சின் ஆராச்சி மற்றும் அபிெிருத் ிக்கான
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

உத்ச ச வசலெினம் 10 மில்லியனாக இருப்பினும் ஐம்பது மில்லியன் ரூபா குகறந் பட்ச
ஒதுக்கீடாக இவ் ெரவுவசலவு ம ிப்பீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளவ ன வசயலாளர்
குறிப்பிட்டார்.
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க அெர்களின் சகள்ெிவயான்றுக்குப் ப ிலளித் வகௌரெ சரத்
அமுனுகம அெர்கள், கடுகண்ணாகெயில் இருந்து மாத் கள ெகர சமாசனாஇரயில்
கருத் ிட்டம் ஒன்று நகடமுகறப்படுத்துெ ாக குறிப்பிட்டச ாடு ிட்டமிட்டபடி அ ிசெகப்
பாக யின் நிர்மாணப்பணிகள் அடுத்துெரும் ெருடங்களில் நகடமுகறப்படுத் ப்படும் எனக்
குறிப்பிட்டார்.
கண்டி மாநகரத் ினுள் சூைல் மாசகடெக
டுப்ப ற்கான நடெடிக்கககளுக்கு முன்னுாிகம
ெைங்கப்படசெண்டுவமன வகளரெ மயந்
ிசாநாயக்க ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
இப்பிரச்சகனக்கு
ிருப் ிகரமான
ீர்ொக
மல்ாிவமாடல்
சபாக்குெரத்துக்
கருத் ிட்டவமான்றிகன நகர அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப ெகுத்துள்ள ாக அகமச்சின்
வசயலாளர் குறிப்பிட்டார். இச் சூைல் மாசகடவுக்கு பிர ான காரணியாக இருப்பது
“குஹாவகாட குப்கபத்ச ாட்டம்” ான் எனவும் இ ற்காக மீள்சுைற்சி கருத் ிட்டவமான்றிகனத்
ிட்டமிட்டுள்ள ாக வகௌரெ அகமச்சர் எடுத்துகரத் ார்.
குழுெின் வசயலாளர் மகிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் வகௌரெ அகமச்சர் மற்றும் அெரது
அகமச்சினதும் வசயற்பாடுககளயும் துணிபுககளயும் வமச்சினார்.
குழு, ெிசசட பணிப் வபாறுப்புக்கள் அகமச்சின் 167
கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
குழு பி.ப. 4.00 மணிக்கு 2017 நெம்பர், 18 ஆம்
ஒத் ிகெக்கப்பட்டது.
ஒப்பம்/ டிக்கிாி சக.

ஆம்

இலக்க

வசலெினத்

ிக ி சனிக்கிைகம மு.ப. 10.00 மணிெகர

ய ிலக்க

குழுெின் வசயலாளர்
-----------------------------2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத்
வ ாிகுழுெின் மூன்றாெது கூட்டம்
2017, நெம்பர் மா ம் 18 ஆம் ிக ி சனிக்கிைகம மு.ப. 10.00 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷ்ன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ மு ிபுர் ரஹுமான்
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
சமூகமளிக்க முடியாகமக்கான முன்னறிெித் ல்.
வகௌரெ.ச .எம்.ஆனந் குமாரசிறி
ிரு. டிக்கிாி சக.

ய ிலக்க , பாராளுமன்ற உ ெிச் வசயலாளர் நாயகமும் (சட்டொக்கம்)

குழுெின் வசயலாளரும்
ிரு. கத் யவீர ஆராச்சிசக, பணிப்பாளர், சட்டொக்க சசகெகள்.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ அப்துல் ஹலீம்,
அகமச்சர்.

பால்,

பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள்

சமூகமளித் வபாதுத் ிகறசசாி உத் ிசயாகத் ர்கள்.
ிரும ி.கெ.பீ.சுமனா,பணிப்பாளர், ச சிய ெரவுவசலவுத் ிட்ட ிகணக்களம்.
ிரும ி. பீ.எம்.டீ.என். பாலசூாிய, பணிப்பாளர், முகாகமத்துெ சசகெகள் ிகணக்களம்.
ிரும ி. எஸ்.எம்.டீ.டீ. சமரக்சகான், உ ெிப்பணிப்பாளர், ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்.
சமூகமளித் உள்ளகக் கணக்காய்வு உத் ிசயாகத் ர்கள்.
ிரு. ீ.எச்.டீ. ர்மபால, பிர ிக்கணக்காய்ொளர், கணக்காய்ொளர் ிகணக்களம்.
ிரும ி.சக.ஆர்.ாீ. வமனிக்சக, கணக்காய்வு கண்காணிப்பாளர், கணக்காய்ொளர் ிகணக்களம்

பால் , பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சு
சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு. டீ. ீ.எம்.வீ. ஹப்பு ஆராச்சி, வசயலாளர், பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய
அலுெல்கள் அகமச்சு
ிரும ி.ஏ.எஸ்.எம்.எஸ். மகாநாம, சமல ிகச் வசயலாளர் (நிருொகம்)
ிரும ி. எஸ்.ஏச்.ஏ.என்.டீ. அசபரத்ன, சமல ிகச் வசயலாளர் (அபிெிருத் ி
ிரு.சக.ஏ.எஸ்.சசனா ீர, சமல ிகச் வசயலாளர், (ெிசசட பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம்
சமய அலுெல்கள் அகமச்சு)
ிரு.ஈ.கெ.பீ.வசாய்சா, உ ெிப் பணிப்பாளர் ( ிட்டமிடல்)
ிரும ி.வீ.எஸ்.வகாடிப்பிலி ஆராச்சி, கலகமக் கணக்காளர்
ிரு. ஏ.டீ.எஸ்.சசாமசிறி, பணிப்பாளர் ( ிட்டமிடல்)
ிரு.சக.எல்.டீ.என்.பியால், கணக்காளர் (வகாடுப்பனவு)
ிரு. டீ.எல்.பீ.ஆர். அசபரத்ன, பால்மாஅ ிபர், பால் ிகணக்களம்.
ிரு. டபிள்யூ.ஏ. ீ. ெிக்கிரமசிங்க, உ ெித் பால் அ ிபர் (வசயற்பாடுகள்
ிரு. எச்.டீ.சீ.பீ. குணசசகர, உ ெித் பால் அ ிபர் (நிர்ொகம்), பால் ிகணக்களம்.
ிரும ி.ஏ.சகமல ா, கலகமக் கணக்காளர்
ிரும ி.ச .ஏ.டீ.சீ.ஏ கசணவபால, பிர ம உள்ளகக் கணக்காய்ொளர்
ிரு.எம்.ஆர்.எம்.

மலிக்,

பணிப்பாளர்,

முஸ்லிம்

சமய

மற்றும்

கலாச்சார

அலுெல்கள்

ிகணக்களம்.
ிரு. எம்.ஆர். நசீமுல் ஹக், உ ெிச் வசயலாளர்
ிரு.எம்.ஏச். நூறுல் அமீன், உ ெிப்பணிப்பாளர், (ப ில்)
ஒத் ிகெத் லின் பிரகாரம் குழு கூடியது. குழுெின்

ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
குழு, பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 108, 202 மற்றும்
308 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககள ஆராய்ந் து.
ரூபா.'000

வமாத் ச்வசலெினம்

2016

12,927,368
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2017

2018

மீள்ெரவு
வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

13,041,762

13,530,800

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

12,503,939

12,307,582

13,157,800

423,429

734,180

373,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

108- பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

380,163

298,572

146,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

122,644

123,592

134,300

மூல னச் வசலவீனங்கள்

257,519

174,980

11,700

127,474

137,855

150,700

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

97,124

100,655

91,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

30,350

37,200

59,700

வமாத் ச்வசலெினம்

12,419,731

12,605,335

13,234,100

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

12,284,171

12,083,335

12,932,500

135,560

522,000

301,600

202- முஸ்லிம் சமய மற்றும் கலாச்சார அலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

308- பால் ிகணக்களம்

மூல னச் வசலவீனங்கள்

பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு.
டீ. ீ.எம்.வீ. ஹப்பு ஆராச்சி, 2017ஆம் ஆண்டின் முன்சனற்றம் மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கான
நிகழ்ச்சித் ிட்டம் என்பன வ ாடர்பாக சமர்ப்பணம் ஒன்கறச் வசய் ார்.
குழு, ஒவ்வொரு பிர ான பால் அலுெலகங்களினதும் வ ாடர்ச்சியான வசலெினங்ககளக்
குகறப்ப ற்காகவும்
பால் ெிநிசயாக முகறகய செகப்படுத்துெ ற்காகவும் “ பால்
ரம்பிாித் ல் நிகலயம்” ஒன்கற ஸ் ாபிக்கசெண்டுவமன ஆசலாசகன ெைங்கியது.
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும அெர்கள் கம்பஹ மாெட்டத் ில் உள்ள பாலகங்ககள
நவீனமயப்படுத்
நடெடிக்கக எடுக்கசெண்டுவமன ஆசலாசகன ெைங்கினார். சமலும்,
வகௌரெ உறுப்பினர் பிர ான

பாலகங்களில் இலெச “Wi-Fi” மற்றும் குறுந் கெல் சசகெ

(SMS) ெச ிககள ஏற்படுத் செண்டுவமன ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
கம்பஹ நகரத் ில் காணப்படும் பால் ிகணக்களத் ிற்குச் வசாந் மான வெற்றுக்காணியில்
னியார் துகறயுடன் இகணந்து ஒரு பு ிய கட்டடத்க க் நிர்மாணிப்ப ன் மூலம்
ிகணக்களத் ிற்கு ெருமானம் ஈட்டக் கூடிய ாக இருக்குவமன வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
அெர்கள் முன்வமாைிந் ார்கள். சுப்பமாக்கர் கட்டடத்வ ாகு ிவயான்றிகன நிர்மாணித்து அ ில்
ஒரு பகு ிகய பால் வசயலகத் ின் பாெகனக்காக எடுப்ப ன் மூலமும் மிகு ிகய ொடககக்கு
ெிடுெ ன்மூலமும் இ கன நகடமுகறப்படுத் லாம் எனவும் அெர்கள் சகட்டார். குழுெின்
வசயலாளர் வகௌரெ மகிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் இது வ ாடர்பாக ஒரு அகமச்சரகெப்
பத் ிரவமான்கற முன்கெக்குமாறு ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
ற்சபாது வபாலிஸ் ிகணக்களத் ினால் உபசயாகப்படுத் ப்படும் பால் ிகணக்களத் ிற்குச்
வசாந் மான காணியிகன மீளப்வபற்று மாடிவீட்டுத் ிட்டவமான்கற நிர்மாணிப்ப ன் மூலம்
ிகணக்களத் ிற்கு ெருமானம் ஈட்டலாம் எனவும் வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும அெர்கள்
சமலும் கருத்துகரத் ார்.
ருென்வெல்ல வபருந்ச ாட்டங்களின் நிலவுகின்ற ஈனத் னமான பால் சசகெயின் காரணமாக
மக்கள் வபாிதும் கஷ்டத் ிற்கு உள்ளாகின்றனர் என வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா
ெிச மான்ன அெர்கள் குறிப்பிட்டார். பால் ிகணக்களத் ின் பிர ித் பால்மா அ ிபர்
(வசயற்பாடு)
ிரு.டபிள்யூ.ஏ. ீ.ெிக்கிரமசிங்க அெர்கள், வபருந்ச ாட்டங்களில்
பால்

( 84 )

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

ெிநிசயாகிப்ப ில் பிரச்சகனகள் காணப்படுெ ாலும் இ கனத்
அகனத்து நடெடிக்ககககளயும் எடுப்ப ாக வ ளிவுபடுத் ினார்.

ெிர்ப்ப ற்கு முடியுமான

குழுெின் உறுப்பினர்களால் முன்வமாைியப்பட்ட ெிடயங்ககள வசயற்படுத்துெ ற்காக ாம்
வகௌரெ பிர ம அகமச்சருடன் கலந்துகரயாடுெ ாக பால், பால் சசகெகள் மற்றும்
முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சர் குறிப்பிட்டார்.
சபா ியளவு ெரவுவசலவு நி ி ஒதுக்கீடு இல்லாகமயினால் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சு
முகங்வகாடுக்க சநாிடும் பிரச்சகனகள் வ ாடர்பாக பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம்
சமய அலுெல்கள் அகமச்சர் குழுெின் கெனத் ிற்குக் வகாண்டுெந் ார். இச பிரச்சகன
வபௌத் , கிறிஸ் ெ, மற்றும் இந்து சமய அலுெல்கள் அகமச்சுக்களும் முகங்வகாடுப்ப ாக
வகௌரெ குழுெின் ெிசாளர் குறிப்பிட்டார்.
சவூ ி அசரபியாெிலுள்ள இலங்ககத் தூதுெர் ஆலயத் ில் புறம்பானச ார் அலுெலகத்க ஹஜ்
மற்றும் உம்ரா யாத் ிாிகர்களின் ெச ிக்காக ஏற்பாடு வசய்துவகாள்ெ ில் கலயிடும்படி
வகௌரெ குழுெின் ெிசாளகர வகௌரெ அப்துல் ஹலீம் அெர்கள் செண்டிக் வகாண்டார்.
குழுெின்
ெிசாளர் வகௌரெ மகிந்
சமரசிங்ஹ அெர்கள் அகமச்சின் வசயற்பாடுகள்
வ ாடர்பாக மது பாராட்டிகன முன்கெத் ார்.
குழு பால், பால் சசகெகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 108, 202 மற்றும்
308 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
மு.ப. 11.30
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

சமூகமளித் வகௌரெ அகமச்சர்கள்
வகௌரெ ஏ.டீ. சுசில் பிசரம யந் , ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன, ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி இரா ாங்க
அகமச்சர் அகமச்சு
ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
வசல்ெி கெ.பீ.சுமனா,பணிப்பாளர், ச சிய ெரவு வசலவுத் ிகணக்களம் ிரு.ஆர்.எம்.டி.என்.
பாலசூாிய, பணிப்பாளர்,முகாகமத்துெ சசகெகள் ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி

ிகணக்களத் ிலிருந்து

சமூகமளித் ிருந்

உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு.

ீ.எச்.டி. ர்மபால, பிர ி கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி, கணக்காய்ொளர் கலகம

அ ிப ி ிகணக்களம்
ிரு. டபிள்யூ ஆனந் , பிர ி கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி, கணக்காய்ொளர் கலகம
அ ிப ி ிகணக்களம்
ிரு.எஸ்.எம்.டி.டி.சமரசகான், உ ெிப் பணிப்பாளர், ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்
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வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சு
சமூகமளித் உத் ிசயாகத் ர்கள்
ிரு. உ ய ஆர். வசணெிரத்ன, வசயலாளர், ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி
அகமச்சு
ிரு.ச .எம்.மங்கள ிஸ்ஸ,

இரா ாங்க

வசயலாளர்,

ெிஞ்ஞான,

வ ாைில்நுட்ப

மற்றும்

ஆராய்ச்சி இரா ாங்க அகமச்சு
ிரும ி

டி.நந் னீ

சமரெிக்கிரம,

சமல ிக

வசயலாளர்,

(முகாகமத்துெமும்

நி ி)

ிரு.எச்.எம்.பீ.சீ.சஹரத், சமல ிக வசயலாளர், (வ ாைில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி)
ிரு.எம்.சீ.கமசக, பிர ான உள்ளக கணக்காளர், (உள்ளக கணிக்காய்வு)
ிரும ி ஹிமாலி டபிள்யூ.சக.அ ாவு சக,பணிப்பாளர்,(உள்ள அலுெல்கள்)
ிரும ி சுசரகா

சஹெசக, பிர ான உ ெிச் வசயலாளர் ,

ிரும ி டபிள்யூ.ஏ.என்.குலதுங்க, பணிப்பாளர் ( ிட்டமிடல்)
ிரும ி நசீமா அஹமட், பணிப்பாளர்,( ிட்டமிடல்)
வசல்ெி.பீ. ீ.ஆர்.எச்.குமாாி, பணிப்பாளர்(TT)
ிரு பீ.எம். ர்ம ிலக்க, பணிப்பாளர்- ப ில் கடகம (வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி
அபிெிருத் ி)
ிரு. பீ.என்.எஸ்.சக.குணெர் ன, கலெர், இலங்கக கட்டகளகள் நிறுெகம்
ிரும ி நயணா சத் ரசிங்க, பணிப்பாளர் நாயகம்
வசல்ெி ருெனி ெசயாமி ரூபசிங்க, பணிப்பாளர்(நி ி)
வபாறி.டபிள்யூ.ச .எல்.எஸ்.பந்னாந்து,

கலெர்,

இலங்கக

ச சிய

வபாறியியலாளர்

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி
வபாறி.டி.டி.ஆனந் நாமல், பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரும ி டி.வீ.எஸ்.வபசரரா, பணிப்பாளர்(நி ி)
கலாநி ி சீ.மசகஸ் எ ிாிசிங்க, ஆகணயாளர் , இலங்கக மு லீட்டாளர் ஆகணக்குழு
ிரு. என்.என்.டபிள்யூ.வ ாலெத் , பணிப்பாளர்
வசல்ெி டி.அனூஷா சரத்சந் ிர, உ ெிப் பணிப்பாளர்(நி ி)
சபராசிாியர் ஏ.ெிக்கிரமசிங்க, கலெர், ச சிய அடிப்பகட கற்கககள் நிறுெனம்
சபராசிாியர், எஸ்.எச்.பீ.பீ.கருணாரத்ன, பணிப்பாளர்
சபராசிாியர் சிறிமலீ பர்னாந்து, கலெர், ச சிய ெிஞ்ஞான மன்றம்
கலாநி ி

யந் ா ெத்ச ெி ானசக, பணிப்பாளர் நாயகம்-ப ில் கடகம

ிரும ி பிாியங்கா பமுசநந் ிர, கணக்காளர்
சபராசிரயர்

ம்மிக்க ஏ

ந் ிாீவகாட,

கலெர், நவீன வ ாைில்நுட்பம் பற்றிய ஆ ர் சீ கிலாக்

நிறுெனம்
வபாறி.சனத் பனாென்னசக, பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரு. சன் ீெ வீரப்வபரும, சிசரட்ட பிர ிப் பணிப்பாளர்(நி ி)
ிரு. நிசராசன் வபசரரா, கலெர், ககத்வ ாைில் மற்றும் வ ாைில்நுட்ப நிறுெனம்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

கலாநி ி

ீ.ஏ.எஸ்.பிசரமகுமார, பணிப்பாளர் நாயகம்

ிரு.நீல் வீரசகான், கணக்காளர்
ிரு.எல்.எச்.டி. பந்துசசாம, பணிப்பாளர்-ப ில் கடகம, இலங்கக ஏற்றங்கீகார சகப
ிரு.டி. ீ.புஷ்பகுமார, பிர ிப் பணிப்பாளர், (நி ி மற்றும் நிருொகம்)
ிரும ி மனீசா சீ ரா பக்ஷ, ப ெிநிகல வசயலாளர் , ச சிய ஆராய்ச்சி மன்றம்
வசல்ெி ஏ.ஈ.சக. யாரத்ன, கணக்காளர்-ப ில் கடகம
கலாநி ி மு ி ா லியனவக ர, பணிப்பாளர், ச சிய ெிஞ்ஞான மற்றும் வ ாைில்நுட்ப நிறுெனம்
ிரும ி

ீ.சீ.குமாாீ பீாிஸ், பிர ிப் பணிப்பாளர், (நி ி மற்றும் நிருொகம்)

சபராசிாியர் அ ித்

அல்ெிஸ், கருத் ிட்டப் பணிப்பாளர் , ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்பம் மற்றும்

புத் ாக்குநர் ஆகணக்குழுெின் ஒருங்கிகணப்புச் வசயலகம்
கலாநி ி சச்சி பனாெல, கள நிபுணர்
ிரும ி சக.பீ.சக.சகாரலகம, பிர ிப் பணிப்பாளர், சகாள்மண்டலக் காட்சிக்கூடம்
ிரு.அனில் பர்னாந்து, கலெர்-நி ி, , சிலின்வடக் னியார் கம்பனி
ிரு. ஹசரன்

சில்ொ ெிச ரத்ன, ப ெியணி உத் ிசயாகத் ர்

ெிஞ்ஞான மற்றும் வ ாைில்நுட்ப அகமச்சின் ெரவு வசலவு ம ிப்பீட்டு

கலப்பு 196

குழுெினால் ஆராயப்பட்டது.
ரூபா.’000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

3,294,255

5,762,361

5,643,200

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,600,207

1,833,336

1,863,600

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,694,048

3,929,025

3,779,600

196- ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

3,294,255

5,762,361

5,643,200

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

1,600,207

1,833,336

1,863,600

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,694,048

3,929,025

3,779,600

2017 ஆம் ஆண்டில் அகமச்சின் முன்சனற்றம் பற்றியும் 2018 ஆண்டிற்கான இலக்கு

ிட்டம்

பற்றியும் ெிஞ்ஞான, வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு. உ ய ஆர்.
வசனெிரத்ன சமர்ப்பனவமான்கற முன்கெத் ார்.
சகாாிய வ ாகககய ெிட பாாிய நி ி ஒதுக்கீடு 2017 ஆம் ஆண்டு வ ாகலத் வ ாடர்புகள்
மற்றும்

டி ிட்டல்

உட்கட்டகமப்பு

அகமச்சுக்கு

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ாக

ெிஞ்ஞான,

வ ாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சின் இரா ாங்க அகமச்சர் வகௌரெ லக்ஸ்மன்
வசனெிரத்ன வ ாிெித் ார். அவ்ொறான அகமச்சுகளுக்கு நி ி ஒதுக்கீடு வசய்யப்படும்சபாது
நாட்டின்
வ ாைில்நுட்பத்
துகறயின்
அபிெிருத் ிகய
கெனத் ில்
வகாள்ளுமாறும்
சகட்டுக்வகாண்டார். ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ிச் வசயற்பாடுகள் நாட்டின் அபிெிருத் ியில்
முக்கிய அம்சங்கவளனவும் உயர் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் அபிெிருத் ி வசயற்பாடுகள் இன்றி
அபிெிருத் ிகய எட்ட முடியாவ னவும் அெர் குறிப்பிட்டார்.

( 87 )

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

ச சிய வபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி நிகலயம் (NERD) அறிமுகப்படுத் ியுள்ள
வ ாைில்நுட்பமானது கிராமப்புறங்களில் சிறிய பாலங்ககள நிர்மாணிக்க மிகவும் சிறந் து
என்றும் மாகாண சகபகளினால் சமற்வகாள்ளப்படும் "2000 பாலங்கள்" வசயற்றிட்டம் ச சிய
வபாறியியல்
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
அபிெிருத் ி
நிகலயம்
உடன்
இகணந்து
சமற்வகாள்ளப்பட்டால் மிகவும் பயனுள்ள ாக அகமயும் எனவும் அெர் குறிப்பிட்டார். இது
பற்றி பாராளுமன்றத் ிற்கு பாிந்துகரக்க குழு இணக்கம் வ ாிெித் து.
GA மாநாட்டில் இது வ ாடர்பில் அறிமுக ெிளக்கவமான்றிகன முன்கெக்குமாறு வகௌரெ
ெிசாளர் அகமச்சின் வசயலாளருக்கு செண்டுசகாள் ெிடுத் ார். எனினும், அகமச்சின்
வசயலாளர் ஏற்கனசெ அ கன வசய்துள்ள ாகக் குறிப்பிட்டு கிராமப்புற பாலங்ககள பற்றிய
கெல்ககள அகடயாளம் கண்டுள்ள ாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ச சிய வபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிெிருத் ி நிகலயத் ில் காணப்படும் அறிொனது
சபா ிய ெிளம்பரம் இல்லா ன் காரணமாக சமூகத் ால் பயன்படுத் ிக்வகாள்ள முடியா
நிகலயில் காணப்படுெ ாக வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும அெர்கள் குறிப்பிட்டார். எனசெ,
அந்
நிறுெனத் ின்
கண்டுபிடிப்கப
ஊக்குெிக்க
வபாருத் மான
ெைிககள
அகடயாளப்படுத்து ல் மற்றும் அது பற்றிய வபாது மக்ககள ெிைிப்பூட்டும் அெசியத்க அெர்
ெலியுறுத் ினார். வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும அெர்களின் சகள்ெிக்கு ப ில் அளித்
அகமச்சின் வசயலாளர் முகறகமயில் காணப்படும் சிக்கல் நிகலகம காரணமாக சமம்பாட்டு
வசயன்முகறயானது
பலவீனமாக
உள்ளவ னவும்
ெிைிப்புணர்வு
வசயற்பாடானது
அனும ிப்பத் ிரம் கெத் ிருக்கும் உாிகமயாளர் மீது வபாிதும் சார்ந்துள்ளது எனவும் அெர்
சமலம் குறிப்பிட்டார்.
ெைங்கல் வபாறிமுகறயின்றி இத் வ ாைில்நுட்பத்க

பயன்படுத் ி 50 மில்லியன் ரூபா ெகர

ம ிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள அரசாங்க கட்டிடங்ககள நிர்மாணிப்ப ற்காக முன்கெக்கப்பட்ட
அகமச்சரகெ
ெிஞ்ஞாபனத்துக்கு
அங்கீகாரம்
ெைங்கப்பட்டுள்ள ாகவும்
அடுத்
ெருடத்துக்குள் ெிசசட பணிககள நிகறசெற்றுெ ற்கு எ ிர்ப்பார்ப்ப ாகவும் இத்
வ ாைில்நுட்பத்க மாெட்ட மற்றும் கிராமிய பிரச சங்கள் ெகர ெிஸ் ாிக்குமாறு அெர்
சகட்டுக்வகாண்டார்.
ெிசசடமாக பாலங்ககள நிர்மாணித் ல் உட்பட்ட அரசாங்கத் ின் எ ிர்கால அபிெிருத் ி
நிர்மாணிப்புகள்

வ ாடர்பில்

NERD

நிறுெனத் ின்

ஆசலாசகனககளப்

வபற்றுக்வகாள்ளுெ ற்காக அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனவமான்கற முன்கெக்குமாறு, வகௌரெ
அகமச்சாினால் நிகறசெற்றப்பட்டுள்ள வபாறுப்பு முயற்சிகள் வ ாடர்பில் பாராட்டு வ ாிெித்
வகௌரெ மயந்

ிசாநாயக்க சகட்டுக்வகாண்டார்.

ச சிய ெிஞ்ஞான மன்றத்துக்கு ெைங்கப்பட்ட நி ி ஏற்பாடுகள் நீாிைிவு, வடங்கு சபான்ற
பரொ

சநாய்கள்

வ ாடர்பில்

இல்கலவயன, அகமச்சினால்

ஆய்வுககள

சமற்வகாள்ெ ற்கு

சபா ிய

நிகலயில்

ற்சபாது வசயற்படுத் ப்பட்டுெரும் ஆய்வுக் கருத் ிட்டம்

வ ாடர்பில் வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன அெர்கள் எழுப்பிய
சகள்ெிகளுக்கு ப ிலளித் ச சிய ெிஞ்ஞான மன்றத் ின் கலெர் சபராசிாியர் சிறிமலீ
பர்னாந்து குறிப்பிட்டார். நீாிைிவு சநாயாளர் வ ாடர்பில் முக்கியமாக ச கெப்படும்
ளவமான்கற
நாடலாெிய

ரவுத்

ாபிக்கும் சநாக்கத்துடன் பிர ான 3 கருத் ிட்டங்களின் கீழ் நீாிைிவு பற்றிய
ாீ ியிலான

ஆராய்ச்சிகள்

ச சிய

ெிஞ்ஞான

மன்றத் ினால்

வசயற்படுத் ப்பட்டுள்ள ாக அெர் சமலும் குறிப்பிட்டார். நீாிைிவு சநாய் இலங்ககயில் பாாிய
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

பிரச்சிகனயாக இருந்துெருெ ால் அது பற்றி ஆய்வுகள சமலும் முன்வனடுக்குமாறு வகௌரெ
(டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன சகட்டுக்வகாண்டார்.
மது நிறுெனத் ினால் சமற்வகாள்ளப்பட்டுெரும் முக்கியமான ஆய்வுகள் பற்றி ெிளக்கமளித்
ககத்வ ாைில் மற்றும் வ ாைில்நுட்ப நிறுெனத் ின் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநி ி
ீ.ஏ.எஸ்.பிசரமகுமார,
வகாத் லஹிம்புட்டு

அெர்கள்
பிஸ்கட்

யாாித்துெரும்

சபான்ற

கறுொ

அெர்களின்

மூலிகக
ரமான

குழுகச
யாாிப்புகள்

மற்றும்
பற்றி

ெிளக்கமளித் ார். குறிப்பிட்ட கருத் ிட்டங்களுக்கு கூடு லாக நி ி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட
செண்டுவமன குழு சிபாாிசு வசய் து.
குறிப்பிட்ட கருத் ிட்டத்துக்கு வ ாடர்ந்து பல ெருடங்களாக நி ி ஒதுக்கீடு வசய்ெ ன்
முக்கியத்துெம் மற்றும் அந் நி ி வபற்றுக்வகாள்ளப்பட செண்டிய ெைிகள் பற்றிய புாிந்துணர்வு
ிகறசசாிக்கு இருக்க செண்டுவமன வசயலாளர் குறிப்பிட்டார். ெிளம்பர ெிடயம் வ ாடர்பில்
கூடு லான நி ி ஒதுக்கீடு ககளயும் ஆய்வுகள் வ ாடர்பில் சபா ியளவு நி ி ஒதுக்கீடுககளயும்
ெைங்குெ ன் முக்கியத்துெத்க குழு ெலியுறுத் ியது. சமலும் குழுெினால் பாராளுமன்றத் ிற்கு
சிபாாிசு வசய்ய முடியும் என்ப ால் அ ிகளெில் நி ி ஒதுக்கீடுகள் ச கெப்படும் ஆய்வுக்
கருத் ிட்டங்கள் பற்றிய அறிக்ககவயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறு வகௌரெ
ெிசாளர்
சகட்டுக்வகாண்டார். (பின்னிகணப்பு –IV)
அகமச்சினால்
யாாிக்கப்பட்டுள்ள எாிவபாருள் வகாள்கககயச் வசயற்படுத்துெ ற்குத்
ச கெயான ஒத்துகைப்பிகன ெைங்குமாறு அகமச்சின் வசயலாளர் சகட்டுக்வகாண்டார்.
ெிஞ்ஞானிககள ஊக்குெிப்ப ற்காக அெர்களுக்கு அரச பங்கின் வீ வமான்கற ஏற்கனசெ
வசலுத் ப்பட்டொறு வசலுத்துெது பற்றி ஆராயுமாறு நிறுெனத் கலெர் ிரு. நிசராசன்
வபசரரா சகட்டுக்வகாண்டார். அ கன சிபாாிசில் சசர்த்துக்வகாள்ெ ற்கு குழு இணக்கம்
வ ாிெித் து.
ாம் Roscosmos (ெிண்வெளி வசயற்பாடுகளுக்கான அரச கூட்டுத் ாபனம்) நிறுெனத்துடன்
புாிந்துணர்வு ஒப்பந் வமான்றில் ககச்சாத் ிட்டுள்ள ாகவும் ரஷ்யாகெச் சசர்ந் முக்கியமான
சில பல்ககலக்கைகங்களுடன் ஆய்வு கருத் ிட்டங்ககள ஆரம்பித்துள்ள ாகவும் ெிண்வெளி
வ ாைில்நுட்பம், வநசனா ெிண்கள கருத் ிட்டம் மற்றும் ஏகனய ஆய்வுகள் வ ாடர்பில்
ெிளக்கமளித் ஆத் ர் சீ கிளாக் நிறுென முகாகமத்துெப் பணிப்பாளர் ிரு சனத் பனாவென்ன
குறிப்பிட்டார். சகாரப்பட்ட ெரவுவசலவுத்

ிட்ட ம ிப்பீட்டு ஒதுக்கீடான 380 மில்லியன்

ரூபாயில் 50 மில்லியன் ரூபா ெைங்கப்பட்டுள்ளதுடன்
வசயற்படுத்

முடியெில்கலவயனவும்

அெர்

ிட்டமிடப்பட்ட கருத் ிட்டங்ககள

குறிப்பிட்டார்.

குறித்

ெிடயத்க

அறிக்ககயிடுமாறு ிகறசசாியின் உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு குழு ஆசலாசகன ெைங்கியதுடன்
அ கன அறிக்ககயில் சசர்த்துக்வகாள்ளுமாறு வகௌரெ ெிசாளர் குழுெின் வசயலாளருக்கு
ஆசலாசகன ெைங்கினார்.
வகௌரெ ெிசாளர், அகமச்சின் வபாறுப்புக்கள் மற்றும் அ ன் வெற்றி வ ாடர்பில் அகமச்சின்
வசயலாளன் பங்களிப்பு வ ாடர்பில் பாராட்டு வ ாிெித் ார்.
ெிஞ்ஞான மற்றும் வ ாைில்நுட்ப அகமச்சின் ெரவு வசலவு ம ிப்பீட்டு
குழுெினால் ஆராயப்பட்டது.
பி.ப 2.00
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கலப்பு 196

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

சமூகமளித்ச ார்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன ( ெிசாளர்)
வகௌரெ அ ித் மான்னப்வபரும
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ காமினி

யெிக்கிரம வபசரரா, ெலுொ ார அபிெிருத் ி மற்றும் ெனசீெராசிகள்

அகமச்சரும் புத் சாசன அகமச்சரும்
ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்
ிரும ி ில்ருக்சி சமரசகான், உ ெிப் பணிப்பாளர், ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்
ிரும ி ாீ.டி. பீ.லியனசக, பணிப்பாளர், ச சிய ெரவு வசலவுத் ிகணக்களம்
ிரும ி நிலூசா பாலசூசிய, பணிபாளர், முகாகமத்துெ சசகெகள் ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் உத் ிசயாகத் ர்கள்
ிரு.ஆர்.எம்.ச . ரத்நாயக்க,பிர ி கணக்காய்ொளர் லகம அ ிப ி
ிரு.ஆர்.எம்.ரத்நாயக்க, உ ெிக் கணக்காய்ொளர் லகம அ ிப ி
வசல்ெி டபிள்யூ.பீ.எல்.எஸ்.ஆர் வபசரரா,கணக்காய்ொளர் அத் ியட்சகர்.
ஒத் ிகெப்பின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது. வகௌரெ

ெிசாளர் அெர்கள் முக்கிய ெிடயம்

வ ாடர்பில் பாராளுமன்றத் ில் பிரசன்னமாக இருப்ப னால் வகௌரெ அ ித் மான்னவபரும
அெர்கள் பிசராிக்க வகௌரெ ிரும ி துஸித் ா ெிச மான்ன அெர்கள் ஆசமா ிக்க வகௌரெ
ச ான் அமரதுங்க வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்கள் அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம
ாங்கினார்கள்.
புத் சாசன அகமச்சு
சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு சந் ிரபிசரம கமசக, வசயலாளர், புத் சாசன அகமச்சு
வசல்ெி ச .ஏ.ஏ.என்.கன்னங்கர, சமல ிக வசயலாளர், (நிருொகம்)
வசல்ெி சஹமா ர்மெர் ன, சமல ிக வசயலாளர் (அபிெிருத் ி)
வசல்ெி சக..கசணரு, பணிப்பாளர்(அபிெிருத் ி)
ிரு.பீ.ஏ.பிசரமசிங்க, பணிப்பாளர், புனி பிரச சங்கள்
ிரு.ஆர்.எம்.டி.டி.ரா பக்ச, பிர ான கணக்காளர்
வசல்ெி. ீ.என்.முணவீர, பிர ான உள்ளக கணக்காளர்
வசல்ெி யூ.எச்.சக. ச னெத் , சிசரட்ட உ ெிச் வசயலாளர்
ிரு.சீ.சீ. யசிங்க, உ ெிச் வசயலாளர்
ிரு. ச .எம்.சக.டி. யசசக்கர,உ ெிச் வசயலாளர், (அபிெிருத் ி)
வசல்ெி ஆர்.ஏ.என்.பிாிய ர்சனீ, உ ெிப் பணிப்பாளர், ( ிட்டமிடல்)
ிரு.நிமல் வகாடாவெலவக ர, ஆகணயாளர் நாயகம்-புத் சாசன அலுெல்கள், புத் சாசன
அலுெல்கள் ிகணக்களம்
ிரு.ச .பீ.என்.சீ. யவகாடி, பிர ான கணக்காளர்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வசல்ெி எச்.என்.குமாாி, ஆகணயாளர் நாயகம்
ிரு. ீ.சந் ிரசசன, பிர ான உள்ளக கணக்காளர்
ிரு.ஆர்.எம்.என்.சக.எஸ்.கான்சன, உ ெி ஆகணயாளர்
வசல்ெி எல்.எச்.பீ. சராசனீ, உ ெி ஆகணயாளர்(நிருொகம்)
குழு ,புத் சாசன அகமச்சின் 101 மற்றும் 201 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான

ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந் து.
ரூபா. '000

2016

வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்
101 - புத் சாசன அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்
201 - வபௌத் அலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்
புத் சாசன அகமச்சின் வசயலாளர்

2017 மீள்ெரவு

2018

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

வசலவுத் ிட்டம்
3,022,813
2,000,256
1,022,557

ம ிப்பீடு
1,462,955
711,645
751,310

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

ிரு. சந் ிரபிசரம கமசக அெர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டின்

வசயலாற்றுகக மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டின் உத்ச ச ிட்டம் வ ாடர்பில் சமர்ப்பனம் ஒன்கற
முன்கெத் ார். 2017 ஆம் ஆண்டு சமற்வகாள்ளப்பட்ட ிட்டங்களின் எண்ணிக்ககயிகன ெிட
2018 ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட ெகரயகறக்குள் அ ிக

ிட்டங்ககள சமற்வகாள்ெ ற்கு

ிட்டமிடப்பட்டுள்ள ாகவும் பிரச ச வசயலகங்களில் இருந்து இன்னும் வபௌ ீக மற்றும் நி ி
சார் முன்சனற்றங்கள் கிகடக்கப்வபற்று ெருெ ாகவும் அெர் சமலும் குறிப்பிட்டார்.
72 நாடுகளிலிருந்து 742 சர்ெச ச பிர ிநி ிகள் மற்றும் கண்கானிப்பாளர்களின் பங்சகற்பில்
நகடவபற்ற 14 ஆெது ஐக்கிய நாடுகளின் வெசாக்

ின நிகனவுக் வகாண்டாட்ட ெிைாெில்

ெைங்கப்பட்ட சசகெகள் வ ாடர்பில் உள்நாட்டிலும், சர்ெச ச அளெிலும் குறிப்பிடத் க்க
கருத்துகள் மற்றும் பாராட்டுக்ககள அகமச்சு வபற்றுக்வகாண்டது. அண்கமயில் ஏற்பட்ட
நிலநடுக்கத் ால் ஏற்பட்ட அைிவு காரணமாக சநபாளத் ில் உள்ள சிக வுற்ற இந்து சகாெிலின்
புனரகமப்பு
பணிகள்
அகமச்சிக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
நி ியிகனக்
வகாண்டு
சமற்வகாள்ளப்பட்டகமக்காக அகமச்சு பாராட்டப்பட்ட ாகவும் அெர் கூறினார்.
இலங்ககயில் 12333 வபளத்

சகாெில்கள் உள்ளன என்றும் நி ிசயற்பாடு வ ாடர்பில் 4000

சகாாிக்கககள் கிகடக்கின்ற சபா ிலும், ஒரு ெருடத் ிற்கு 500 சகாாிக்கககள் மட்டுசம
பாிசீலிக்கப்பட முடியும் என்று புத் சாசன அகமச்சின் வசயலாளர்
வ ாிெித் ார். அச சபால், நாட்டில் காணப்படும் 108 புனி

ிரு. சந் ிரபிசரம கமசக

ளங்களில் அடுத் ெருடத் ில் 60

ளங்களுக்கு மட்டுசம உ ெ முடியும் எனவும் அெர் சமலும் குறிப்பிட்டார்.
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

2017 ஆம் ஆண்டு வ ாடர்பில் ெைங்கப்பட்ட நி ி ஏற்பாட்கடக் வகாண்டு சமற்வகாள்ளப்பட்ட
வசயற்பாடுகளின் முன்சனற்றங்கள் என்ன எனும் வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்களின்
சகள்ெிக்கு

ப ிலளிக்ககயில்

மூல னத்

ிட்டத் ின்

கீழ்

அெர்கள்

இதுெகர

70%

அகடவுககளப் வபற்றுள்ளதுடன் இது 2017 ஆம் ஆண்டின் இறு ிக்குள் 95% ஆகும் எனவும்
அெர் குறிப்பிட்டார். குருநாகல் மாெட்டத் ில் அடுத்

அரச வெசாக்

ின நிகனவுக்

வகாண்டாட்டம் நகடவபறுெ ால், 2018 ஆம் ஆண்டில் குருநாகல் மாெட்டத் ிற்கு சமலும்
ெிசசட நி ி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என ிரு கமசக வ ாிெித் ார்.
ெித் ியாலங்கார சர்ெச ச வபளத் மாநாட்டு மண்டபத் ின் கட்டுமான முன்சனற்றம் பற்றி
வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்கள் ெினெினார். நிர்மாணிக்கப்படும் பல மண்டபங்களில்
ஒரு மண்டபத் ின் நிர்மாணப் பணிகள் முழுகமயாக நிகறவுற்றுள்ள ாகவும் அது ெிகரெில்
பயன்பாட்டிற்கு கிகடக்கும் எனவும் புத் சாசன அகமச்சின் வசயலாளர்

ிரு. சந் ிரபிசரம

கமசக குறிப்பிட்டார்.இந் மாநாட்டு மண்டபம் புத் சாசன அகமச்சின் கீழ் ெந் ிருந் ால்
சிறந் து என ெலுொ ார அபிெிருத் ி மற்றும் ெனசீெராசிகள் அகமச்சரும் புத் சாசன
அகமச்சருமான வகௌரெ காமினி யெிக்ரம வபசரரா அெர்களும் குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ
லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்களும் குறிப்பிட்டார்கள் .இந் ெிடயம் வ ாடர்பில் அகமச்சரகெ
அங்கீகாரம் வபறப்படவுள்ள ாக புத் சாசன அகமச்சின் வசயலாளர்

ிரு. சந் ிரபிசரம கமசக

குறிப்பிட்டார் .சமற்படி ெிடயத் ிகன அந் அறிக்ககயின் பாிந்துகரயில் உள்ளடக்குமாறு குழு
சகாாியது.
நகர அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ் உள்ள புனி
ளங்கள் வ ாடர்பிலான வகௌரெ
லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்களின் சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்ககயில் அகமச்சின் கீழ்
நி ிசயற்பாடுகள் சமற்வகாள்ளப்படினும் வ ாைில்நுட்ப நிபுணர்கள் மற்றும்
ிட்டங்கள்
வ ாடர்பிலான
நடெடிக்கககள்
நகர
அபிெிருத் ி
அ ிகாரசகபயினால்
சமற்வகாள்ளப்படுெ னால் சில சூழ்நிகலகளில் சிரமங்ககள எ ிர்வகாண்டிருப்ப ாக

ிரு.

சந் ிரசசாம கமசக ெிளக்கினார். அ ற்கிணங்க நகர அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயானது
வ ாடர்புகடய ெர்த் மானி அறிெித் கலத்

ிருத்துெ ற்கு சிபாாிசு வசய்துள்ளது என்றும்

சமலும் அெர் வ ாிெித் ார்.
சில ரப்பினரால் அைிக்கப்பட்டு ெருகின்ற பண்கடய புத் சகாெில்ககளப் பற்றி வகௌரெ
லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன சகள்ெி எழுப்பியக யடுத்து பயிற்சி வபற்ற பின்னர் ன்னார்ெ
வ ாண்டர் ஒருொின் சசகெகயப் வபற்றுக் வகாள்ெ ாக வபௌத் ெிெகாரகங்களுக்கான
ஆகணயாளர் நாயகம் ிரு. நிமல் வகாட்டவெலவக ர அெர்கள் கருத்து வ ாிெித் ிருந் ார்.
ற்சபாது அெர்கள் முகங்வகாடுக்கும் பிரச்சிகனகள் பற்றி அறிக்கக ஒன்றிகன சமர்ப்பிக்கும்
படி ெனசீெராசிகள் அகமச்சரும் புத் சாசன அகமச்சருமான வகௌரெ காமினி
வபசரரா

அகமச்சின்

வசயலாளகரயும்

நாயகத்க யும் பணித் ார். வபளத்

வபௌத்

ெிெகாரகங்களுக்கான

யெிக்ரம

ஆகணயாளர்

ெிெகாரங்களுக்கான ஒருங்கிகணப்பாளர்கள்' எனும்

அ ிகாாிகள் பிரச ச வசயலகத் ில் இருப்ப ாகக் குறிப்பிட்ட வகௌரெ அகமச்சர் அெர்கள்
'வபளத்

ெிெகாரங்களுக்கான ஒருங்கிகணப்பாளர்களின் செகல ெிெரம்' பற்றி அகனத்து

உறுப்பினர்களுக்கும்

அறிெிக்குமாறு

வபௌத்

ெிெகாரகங்களுக்கான

ஆகணயாளர்

நாயகத்க ப் பணித் ார். (பின்னிகணப்பு V)
வபௌத் த்க ப் படிப்ப ற்கான ஒரு பு ிய உலகளாெிய சபாக்கு இருப்ப ாகவும், அந் த்
ச கெகயப் பூர்த் ி வசய்ெ ற்கு அகமச்சு என்ற ெககயில் நாம் ச கெயான
நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ள செண்டும் என வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன ெிளக்கினார்.
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

குழு ,புத் சாசன அகமச்சின் 101 மற்றும் 201 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான

ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து.
குழு, பி.ப. 3.00 மணிக்கு 2017 நெம்பர் மா ம் 23 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம மு.ப.10.00 ெகர
ஒத் ிகெக்கப்பட்டது.
ஒப்பம்/ டிக்கிாி சக.

ய ிலக்க

குழுெின் வசயலாளர்
-----------------------------2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத்
வ ாிகுழுெின் நான்காெது கூட்டம்
2017, நெம்பர் மா ம் 23 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம மு.ப. 10.00 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ ரஊப் ஹகீம்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
வகௌரெ ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
வசல்ெி டி.எஸ்.எம்.வகாஸ் ா, பணிப்பாளர், ச சிய ெரவு வசலவுத் ிகணக்கம்
வசல்ெி அனா ாபசரரா, உ ெிப் பணிப்பாளர், ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்
ிரு.ஆர்.ஏ.எல்.உ யகுமார, உ ெிப் பணிப்பாளர், ச சிய வ ாைில் முயற்சிகள் ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி ிகணக்களத் ிலிருந்து சமூகமளித் உத் ிசயாகத் ர்கள்
வசல்ெி யகந் ெல, பிர ிக் கணக்காய்ொளர்

கலகம அ ிப ி , கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி ிகணக்களம்
ிரு. எஸ் சன் ீெ, கணக்காய்வு அத் ியகடசகர்,
ஒத் ிகெத் லின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுெின்

ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள் கூட்டத் ிற்குத் கலகம ாங்கினார்கள்.
சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சு
சமூகமளித் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரு. எசல வீரசகான், வசயலாளர், சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய
அலுெல்கள் அகமச்சு
ிரும ி டபிள்யூ ீப் ி பர்னாந்து, சமல ிக வசயலாளர், (நிருொகம் மற்றும் ெைங்கல்)
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

ிரு.பீ.எம்.ெி ான, ப ெிநிகல பணிப்பாளர்(சுற்றுலா வசயலணி)

ிரு.எஸ்.எல்.எம்.ஹஷீம்,

பணிப்பாளர்-அபிெிருத் ி
ிரு.சக.எம்.சீ.சக.பண்டார, கலகம கணக்காளர்
ிரும ி டி.ஏ.சுணந் ா பியசீலி, கலகம உள்ளக கணக்காய்ொளர்
ிரும ி உமா நிரன் னன், பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்
ிரும ி சக.டி.டி.பீாிஸ், உ ெிப் பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்
ிரு. ீ.டி.பீ.முணி ாச, உ ெிப் பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்
ிரும ி பிரசா ிக்கா பஸ்நாயக்க, உ ெிப் பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்
ிரு.ஏ.ஆர்.குணெர் ன, பணிப்பாளர், கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் ிகணக்களம்
வசல்ெி எம்.சீ.என் . பிந்து, உ ெி பணிப்பாளர், கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் ிகணக்களம்
ிரு.காென் ரத்நாயக்க, கலெர், இலங்கக சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி அ ிகார சகப
ிரு.பீ.எம்.கிாிஎல்ல, பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரு.ரசிக்க
ிரு.சுநில்

யவகாடி, ஆசலாசகனகர்
ிஸாநாயக்க,

கலெர்,

இலங்கக

சுற்றுலாத்துகற

மற்றும்

சஹாட்டல்

முகாகமத்துெ நிறுெனம்
ிரு.புத் ிக்க சஹொெசம், பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரு.பீ.குலதுங்க, பிர ிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
ிரு. பிசரமா குசர, கலெர், இலங்கக ஒருகமப்பாட்டு, நல்லிணக்க பணியகம்.
வசல்ெி அசினி னுன்னசக, சிசரட்ட முகாகமயாளர், ஒருகமப்பாட்டு, நல்லிணக்க பணியகம்.
சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 159 மற்றும் 203
ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் குழு ஆராய்ந்த்து.
ரூபா.'000

2016

2017 மீள்ெரவு
வசலவுத் ிட்டம்

2018
ம ிப்பீடு

வமாத் ச்வசலெினம்

548,071

2,848,533

1,024,477

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

252,914

866,963

512,507

மூல னச் வசலவீனங்கள்

295,157

1,981,570

511,970

159- சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

388,334

2,613,683

918,660

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

115,002

689,883

438,760

மூல னச் வசலவீனங்கள்

273,331

1,923,800

479,900

203- கிறிஸ்த் ெ சமய அலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

159,738

234,850

105,817

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

137,912

177,080

73,747

21,826

57,770

32,070

மூல னச் வசலவீனங்கள்

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு.
எசல வீரசகான் 2017 ஆம் ஆண்டின் வசயலாற்றுகக மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டின்
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ிட்டம்

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வ ாடர்பிலான ெிபரமான சமர்ப்பனம் ஒன்கற முன்கெத் ார்
அகமச்சின் வசயற்பாடுகளில்

ான்

ிருப் ியகடய ெில்கல என வகளரெ.

ாரக்க பாலசூாிய

அெர்கள் குறிப்பிட்டதுடன் 2018 ஆம் ஆண்டில் அெர்கள் அகடெ ற்கு உத்ச சித்துள்ள
இலக்கு

எதுவெனவும்

அக

அெர்கள்

எவ்ொறு

அகடயப்சபாகின்றார்கள்

எனவும்

ெினாெினார்கள். அ ிகமான கட்டுப்பாடுகள் சுற்றுலாத் துகறகய மழுங்ககடயச் வசய்யும்
எனவும் சமலும் அெர் சுட்டிக்காட்டினார்
இலங்கக சுற்றுலா அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின்

கலெர்

ிரு. காென் ரத்நாயக்க மற்றும்

இலங்கக சுற்றுலா அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் பணிப்பாளர் நாயகம் ிரு. பி.எம்.
கிாிவயல்ல அெர்கள் சுற்றுலாத் துகறகய அபிெிருத் ி வசய்ெ ற்கான மூசலாபாயத் ிட்டத்க
ெிளக்கினார்.
சுற்றுலாத்துகறயின் நிகலத் ன்கமகய உறு ிப்படுத்துெ ற்கான ெி ிகளின் அெசியத்க
ெலியுறுத் ிய ிரு.கென் ரத்நாயக்க அெர்கள் அத்துகறயின் ரம் மற்றும் சசகெ என்பன
சமம்படுத் ப்படு ல் செண்டும் என்பக யும் ஏற்றுக்வகாண்டார். இந் ஆண்டு நகடவபற்ற
எ ிர்ப்பு சபாராட்டங்கள், இயற்கக சபரைிவுகள் (வெள்ளம், வடங்கு காய்ச்சல் சபான்றகெ)
சுற்றுலாத் துகறகய சமாசமாக பா ித்துள்ளது என்று அெர் வ ாிெித் ார். உள்நாட்டு சுற்றுலா
ஊக்குெிப்பு நடெடிக்கககள் பற்றி ிரு. பி.எம். கிாிவயல்ல ெிளக்கினார்.
2015 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் நல்லாட்சி காரணமாக எமது நாடு பற்றிய நல்வலண்ணம்
சமம்பட்டுள்ளக யடுத்து நாட்டிலுள்ள மனி உாிகமகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நிகலகமககள
கருத் ில் வகாள்ளும் சமற்குலக சுற்றுலா பயணிககள அ ிகளெில் கெர்ந்துள்ளது என ெிசாளர்
ெிளக்கினார். வெளிநாட்டலுெல்கள் அகமச்சின் ஆ ரவுடன் இந் ஊக்குெிப்பு நடெடிக்கககள்
இரு ரப்பிலும் சமற்வகாள்ளப்பட செண்டும் என்றும், கிட்டத் ட்ட அகனத்து நாடுகளிலும்
சுற்றுலாத்துகற னியார் துகறகளின் கககளில் ங்கியுள்ளது என்றும் அெர் வ ாிெித் ார்.
வெளி நாடுகளுக்கு ெி யம் வசய்யும் அகமச்சர்கள் இலங்கக பற்றிய நல்வலண்ணத்க
ஊக்குெிக்க முயற்சிக்க செண்டும் என்றும், வெளிநாட்டு அகமச்சு மற்றும் தூ ரகங்கள்
சுற்றுலாத் துகறகய ஊக்குெிப்ப ில் பாாிய பங்கிகன ெகிக்க முடியும் எனவும் அெர்
குறிப்பிட்டார்.
சுற்றுலாத் துகறயின் பயிற்சி வ ாடர்பில் வகௌரெ ச . எம். ஆனந் குமாரசிாி அெர்கள்
எழுப்பிய சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்ககயில் சுற்றுலாத் துகறயில் ஈடுபட்டுள்ள சசகெத் துகறகய
அபிெிருத் ி வசய்ெ ற்காக ற்சபாதுள்ளதும் எ ிர்காலத் ில் சமற்வகாள்ளப்படவுள்ளதுமான
செகலத் ிட்டம் பற்றி இலங்கக சுற்றுலா, சஹாட்டல் முகாகமத்துெ நிறுெகத் ின்

கலெர்

ிரு. சுனில் ிசாநாயக்க ெிளக்கினார்.
வகௌரெ ரவூப் ஹக்கீம் அெர்களால் எழுப்பப்பட்ட சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்ககயில் இலங்கக
கண்காட்சி மற்றும் சம்சமளனப் பணியகத் ின் பணிப்பாளர் நாயகத் ிற்கான வபாருத் மான
செட்பாளகர வ ாிவுவசய் ிருப்ப ாகவும், இது வ ாடர்பில் அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனம்
ஏற்கனசெ

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும்

இலங்கக

கண்காட்சி

மற்றும்

சம்சமளனப்

பணியகத் ின் கலெர் ிரு. பிசரம குசர குறிப்பிட்டார்கள்.
சமலும், BMICH

ெிர இன்னுவமாரு சர்ெச ச மாநாட்டு மண்டபத் ின் ச கெ வ ாடர்பில்

வகௌரெ ரவூப் ஹக்கீம் கூறினார். சொட்டர்ஸ் எட்ஜ் அருசக காணப்படும் நிலப்பகு ி இந்
சநாக்கத் ிற்கான சிறந் இடமாக அகமயும் எனவும் அெர் சமலும் முன்வமாைிந் ார்
உள்நாட்டு சுற்றுலா ஊக்குெிப்பு பற்றிய அறிக்கக சமர்ப்பிக்கும் படி

( 95 )

ெிசாளர் அெர்கள்

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளர் ிரு.
எசல வீரசகான் அெர்களுக்கு பணிப்புகர ெிடுத் ார். (பின்னிகணப்பு VI) ிருசகாணமகலகய
ஒரு மகிழ்ச்சியான கப்பல் பயணங்களுக்கான
அெசியத்க
ெிசாளர் ெலியுறுத் ியுள்ளார்.

ளமாக அபிெிருத் ி வசய்ய செண்டிய

குழு ஆராயப்பட்ட ெிடயங்ககள கருத் ிற்வகாண்டு பின்ெருமாறு பாிந்துகரத் து.
•

சொட்டர்ஸ் எட்ஜ் அருசக உத்ச ச நிலத் ில் மாநாட்டு மண்டபம் ஒன்றிகனத் ாபிப்ப ற்கான
சிறந் இடம் எனும் ெிடயம் வ ாடர்பில் அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனம் ஒன்றிகன சமர்ப்பித் ல்
•

மாகாண மட்டத் ில் சம்பந் ப்பட்ட
ிட்டங்ககள முன்வனடுத் ல்

அலுெலர்களுக்கான

ிறன்

சமம்படுத்துகக

•

சுற்றுலா பயணிககள மகிழ்ச்சியகடயச் வசய்யும் (இரவு சந்க கள்,

ிகரயரங்குகள்,

சாகச சுற்றுலா சபான்றகெ) ெிடயங்ககள சமற்வகாள்ளு ல்.
•

சுற்றுலாெிற்கான

முக்கிய

சூைலாக

சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு
வெளிசயயான
ெச ியான இடத்க உருொக்கு ல்

"கித்துல்கலகய"

அகடயாளம்

நடெடிக்ககககள

கண்டு

சமற்வகாள்ெ ற்கு

•

வெளிநாட்டு மாணெர்ககள (அரச
னியார் பங்குடகமயின் கீழ்) ஈர்ப்ப ற்காக
ஸ்ரீலங்கா சஹாட்டல் பாடசகலகய சர்ெச ச மட்டத் ில் அபிெிருத் ி வசய்ெ ல்

•

மடு ச ொலய பகு ி முழுெதும் நீர், துப்பரசெற்பாடு சபான்ற ச கெயான ெச ிககள
ெைங்கு ல்

•

னியார் துகறயுடன் ிறம்பட சுற்றுச்சூைல் வகாள்ககககள ஊக்குெித் ல்

சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய அலுெல்கள் அகமச்சின் 159 மற்றும் 203
ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் குழு ஆராய்ந்து அங்கீகாித் து
மு.ப. 11.30
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ ரஊப் ஹகீம்
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ பைனி

ிகாம்பரம், மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும்

சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சர்
சமூகமளித் ிருந் ஏகனய உறுப்பினர்கள்:
வகௌரெ மயில்ொகனம் ிலகரா ா
ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வசல்ெி டி.எஸ்.ஏ.வகாஸ் ா, பணிப்பாளர், (நி ி) ச சிய ெரவு வசலவுத் ிகணக்களம்
வசல்ெி எம்.ஆன் ாபசரரா, உ ெிப் பணிப்பாளர் , ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி

ிகணக்களத் ிலிருந்து

சமூகமளித் ிருந்

உத் ிசயாகத் ர்கள்:
வசல்ெி எஸ். யக்கந் ாெல, பிர ிக் கணக்காய்ொளர்

கலகம அ ிப ி, கணக்காய்ொளர்

கலகம அ ிப ி ிகணக்களம்
வசல்ெி ஐ.டி.எஸ். ெசந் ா, கணக்காய்ொளர் அத் ியட்சகர், கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி
ிகணக்களம்
ஒத் ிகெப்பின்

பிரகாரம்

கூட்டம்

கூடியது.

வகௌரெ

மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள்

கூட்டத் ிற்குக் கலகம ாங்கினார்கள்.
மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி
அகமச்சு
சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி ஆர்.நடராசபிள்கள, வசயலாளர், மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு
ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சு
ிரு.டபிள்யூ.யூ.பி.பிசரமசந் ிர, சமல ிக வசயலாளர், (நி ி/நிருொகம்)
வசல்ெி சக.டி.எம்.முணசிங்க, பணிப்பாளர், ( ிட்டமிடல்)
ிரும ி வீ.அருள்ரா ா, பணிப்பாளர் (அபிெிருத் ி)
வசல்ெி டி.டி.சீ.வசணெிரத்ன, கலகம கணக்காளர்
ிரு.சக. ீ.எஸ்.டபிள்யூ. வீரக்வகாடி, கலகம உள்ளக கணக்காய்ொளர்,
ிரு.எம்.யூ.என். ெலிசுந் ர, வபாறியியலாளர், (ஆசலாசகன)
ிரு.யூ.எல். யசுந் ர, உ ெிப் பணிப்பாளர், (வீடகமப்பு அபிெிருத் ி)
வசல்ெி சக.பிர ீபா, உ ெிப் பணிப்பாளர், (உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள்)
வசல்ெி ாீ.டி.பன்கமுெ, உ ெிப் பணிப்பாளர், ( ிட்டமிடல்)
வசல்ெி சக.சக.பீ.சிசராமி, உ ெிச் வசயலாளர்
வசல்ெி ஆர்.எம்.பந் ிராகாந் ி, கணக்காளர்
ிரு.ஆர்.பீ. யாரத்ன, அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்
ிரு.சக.டி.சக

சில்ொ, அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்

ிரு. எல்.ஆர். வபசரரா, பணிப்பாளர் நாயகம், வபருந்ச ாட்ட மனி ெள அபிெிருத் ி
அறக்கட்டகள
ிரு.அ ித் அசபசசக்கர, பணிப்பாளர் (வபாறியியலாளர்)
ிரு.ஆர்.கெ.குலதுங்க, பணிப்பாளர் (நி ி)
கலாநி ி சுமித் ஆனந் , பணிப்பாளர்(சுகா ார )
ிரு. எம்.சிறீ ரன், பணிப்பாளர்(நி ி) , பிர ாசக் ி கண்காணிப்புப் பிாிவு
ிரு. முத்துகுமார், பணிப்பாளர் ,(பிர ாசக் ி)
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குழு, மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி
அகமச்சின் 140 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந் து.
ரூபா.’000

2016

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம் ம ிப்பீடு
வமாத் ச்வசலெினம்

1,284,094

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,367,886 3,748,375

189,124

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,094,970

335,376

348,375

4,032,510 3,400,000

140- மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய
அபிெிருத் ி அகமச்சர்
வமாத் ச்வசலெினம்

1,284,094

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,367,886 3,748,375

189,124

மூல னச் வசலவீனங்கள்

1,094,970

335,376

348,375

4,032,510 3,400,000

2015 இல் நிறுெப்பட்ட பு ிய அகமச்சான மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு
ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சின் சுயெிபரம் உள்ளடங்கலாக 2017 ஆம்
ஆண்டிற்கான அகமச்சின் வசயலாற்றுகக, வசயல் ிறன் மற்றும் 2018 ஆண்டிற்கான இலக்குத்
ிட்டம் வ ாடர்பில் அகமச்சின் வசயலாளர்

ிரும ி. ஆர் நடராசப்பிள்கள அெர்கள்

சமர்ப்பணம் ஒன்றிகன முன்கெத் ார்.
2015 ஆம் ஆண்டு பு ி ாக அகமக்கப்பட்ட அகமச்சு என்ற ெககயில் மகலநாட்டு பு ிய
கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சு நாட்டிலுள்ள
மக்களுக்கு கணிசமான சசகெககள ெைங்கியகமக்காக வகௌரெ அகமச்சர், வசயலாளர்
மற்றும் அகமச்சின் உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு குழுெின்
வ ாிெித் ார்.

ெிசாளர்

ன் பாராட்டுக்ககளத்

வகளரெ. லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன பின்ெரும் ெிடயங்கள் பற்றி ெினெினார்:
1)

வபருந்ச ாட்ட

மனி ெள

அபிெிருத் ி

அறக்கட்டகள

(PHDT)

மற்றும்

அரசாங்கத்துடனான அக்கம்பனிகளின் உறவுகள்
2)

பிராந் ிய வபருந்ச ாட்டக் கம்பனிகள் வபருந்ச ாட்ட
அறக்கட்டகளக்கு ொி வசலுத்துெ ற்கான காரணங்கள்

3)

வசலுத் ப்பட்ட ொியின் அளவு

4)

நாட்டின் அரசாங்க
ஒருங்கிகணப்பு

வபருந்ச ாட்ட

மனி ெள

அ ிபர்களுடனான
அபிெிருத் ி

பிராந் ிய

மனி ெள

வபருந்ச ாட்டக்

அறக்கட்டகளயானது

அபிெிருத் ி

கம்பனிகளின்

அரசாங்கம்,

பிராந் ிய

வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகள் (RPCs), மற்றும் ச ாட்டத் வ ாைிலில் உள்ள மக்கள் ஆகிசயாாினால்
சமற்வகாள்ளப்படும் நடெடிக்ககககள ஒருங்கிகணப்ப ற்காக 1992 ஆம் ஆண்டில் அரச
ெர்த் கமான அறிெித் லின் ஊடாக
வசயலாளர்

குறிப்பிட்டார்.

ாபிக்கப்பட்ட முப்பாிமாண நிகலயம் என அகமச்சின்

ச ாட்டங்களில்

ஏச னும்
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செகல

வசய்யும்

சபாது,

அது

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வபருந்ச ாட்ட மனி ெள சமம்பாட்டு அறக்கட்டகள (PHDT) நிறுெனத் ால் வசய்யப்பட
செண்டும்.
வபருந்ச ாட்ட மனி ெள சமம்பாட்டு அறக்கட்டகளக்கு பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட
கம்பனிகளினால் ெைங்கப்பட்ட ொி பற்றி அகமச்சின் வசயலாளர் குறிப்பிடுககயில்
வபருந்ச ாட்ட மனி ெள சமம்பாட்டு அறக்கட்டகளயானது கம்வபனிகள் சட்டத் ின் கீழ்
காணப்படும் ஒரு சட்டபூர்ெ அகமப்பு எனக் குறிப்பிட்டார். ச ாட்டத் வ ாைிலில் ஈடுபடும்
மக்களின்

ொழ்க்கக

ரத்க

சமம்படுத்துெ ற்காக

அது

பிராந் ிய

வபருந்ச ாட்ட

கம்பனிகளின் ஒத் கைப்புடன் நிறுெப்பட்டது எனவும் அெர் சமலும் குறிப்பிட்டார்.
ொி வசலுத் ப்படும் அளவு பற்றிய சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்ககயில் அகமச்சு நிருொகக்
கட்டணத்க மட்டுசம வசலுத்துெ ாக அகமச்சின் வசயலாளர் குறிப்பிட்டார்
நாட்டில் அரசாங்க அ ிபர்களுடன் பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகளின் ஒருங்கிகணப்பு
பற்றிய சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்ககயில் பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகள்
னியார்
கம்பனிகளாக வசயற்படுெ னால் அெர்களுடனான உ ெி அரசாங்க அ ிபர்களின்
ஒருங்கிகணப்பானது ிருப் ிகரமான ாக இல்கல என அகமச்சின் வசயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
நிறுெனத் ின் பணிககள சமற்வகாள்ெ ிலும் மற்றும் வபருந்ச ாட்டத் துகறயிலுள்ள
மக்களுக்கு சில முக்கிய சசகெககள ெைங்குெ ிலும் வபருந்ச ாட்ட மனி ெள அபிெிருத் ி
அறக்கட்டகள ற்சபாது கணிசமான நி ி வநருக்கடிககள எ ிர்சநாக்கியுள்ள ாக மகலநாட்டு
பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி அகமச்சர் வகௌரெ
பைனி ிகாம்பரம் அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். முன்கனய பணிப்பாளர்களுடன் ஒப்பிடுககயில்
நாட்டின் சார்பில் குறிப்பிடத் க்க சசகெககள மிகவும் கஷ்டத்துடன் வசய்துெருகின்ற
வபருந்ச ாட்ட மனி ெள அபிெிருத் ி அறக்கட்டகளயின்
ற்சபாக ய பணிப்பாளர்
நாயகத் ிற்கு வகௌரெ பைனி ிகாம்பரம் னது நன்றிககளத் வ ாிெித்துக்வகாண்டார்.
மாெட்ட ஒருங்கிகணப்புக் குழுக்கள் மற்றும் பிரச ச ஒருங்கிகணப்புக் குழுக்களுடன் பிராந் ிய
வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகளின் ஒருங்கிகணப்புடன், நாட்டின் வபருந்ச ாட்ட மக்களின் சில
பிரச்சிகனககளக் ீர்த்துக்வகாள்ெ ற்கு அரசாங்க அ ிபர்கள் மற்றும் பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட
கம்பனிகளிகடசயயான உறகெ ெலுப்படுத்துெ ற்கு குழுெின் ெிசாளர் ெி ந்துகரத் ார்.
பிராந் ிய வபருந்ச ாட்ட கம்பனிகள் அரசாங்க அ ிபர்களுடன் சிறந்
உறகெப்
சபணசெண்டும் என வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன அெர்கள் சயாசகன வ ாிெித் துடன்
ற்சபாது பாெகணயில் இல்லா காணிககள அரசாங்கம் வபாறுப்சபற்க செண்டும் அல்லது
நாட்டின் வபருந்ச ாட்ட மக்களுக்கு ெைங்கப்பட செண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார். இந்
ெிடயம் வ ாடர்பில் அகமச்சரகெ ெிஞ்ஞாபனம் ஒன்கற சமர்ப்பிப் ற்கு குழுெின்

ெிசாளர்

இணக்கம் வ ாிெித் ார்.
மீாியவபத் ெில்

நிர்மாணிக்கப்படும்

வீடுகள்

வ ாடர்பில்

அகமச்சரகெ

அங்கிகாரம்

ெைங்கப்பட்டுள்ள ாகவும் மற்றும் இரத் ினபுாி, சககாகல மற்றும் பதுகள ஆகிய இடங்களில்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீடுகள் வ ாடர்பில் வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்களினால்
எழுப்பப்பட்ட சகள்ெிக்கு ப ிலளிக்கயில் மீாியவபத் ெில் கிாீன்சொல் வீடகமப்புத்
ிட்டத் ின் கீழ்
ற்சபாது வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்படும் பணிகள் நகடவபறுெ ாகவும்
இரத் ினபுாி, சககாகல மற்றும் பதுகள ஆகிய இடங்களில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீடுகளின்
எண்ணிக்கக முகறசய 134 மற்றும் 136, 97 மற்றும் 08 மற்றும் 259 மற்றும் 31 ஆக
அகமகின்றது என அகமச்சின் வசயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

வபருந்ச ாட்டங்களில் கண்டி மற்றும் மாத் கள எனும் பிரச சங்களில் "அவுட்குசராெர்”
நிகழ்ச்சித் ிட்டம்

ற்சபாது வெற்றிகரமாக நகடவபறுெ ாக வகௌரெ ரவூப் ஹகீம் அெர்கள்

குறிப்பிட்டார்கள். சமலும், ரங்கல, கண்டி சபான்ற இடங்களில் சுற்றுலாத் துகறகய
அபிெிருத் ி வசய்ய ச கெயான நடெடிக்கககள் எடுக்கப்பட செண்டும் எனவும் அெர்
பாிந்துகரத் ார். ற்சபாது ச ாட்டப் பிரச சங்களில் செகல வசய்யும் வ ாைிலாளர்கள் பிற
நாடுகளுக்கு வசல்லு ல் பாாிய பிரச்சிகனயாக உள்ள ால் அெர்ககள க்ககெத்துக்வகாள்ள
இது ஒரு சிறந்

ீர்ொக அகமயும். அது அடுத்

கலமுகறக்கு அ ிக செகல ொய்ப்புககள

அ ிகாிக்கவும் உ வும்.
வ ாகலெில் அகமந்துள்ள மற்றும் னிகமப்படுத் ப்பட்ட ச ாட்டங்களுக்கு இலகு அணுகல்
ெச ிககள ெைங்குெ ன் மூலமும் உட்கட்டகமப்பு ெச ிககள ெைங்குெ ன் மூலமும்
கிராமங்கள் மற்றும் ச ாட்டங்களுக்கிகடயில் ஒருங்கிகணப்புககள சமம்படுத்துெ ற்கு
நடெடிக்கக எடுக்கப்பட செண்டுவமன குழுெின் ெிசாளர் வ ாிெித் ார்.
ச ாட்டத் துகறகளில் காணப்படும் உள் வீ ிகள் அரசாங்கத் ிற்சகா அல்லது வீ ி அபிெிருத் ி
அ ிகார சகபக்சகா வசாந் மானகெ அல்ல என வகௌரெ மயில்ொகனம் ிலகரா ா அெர்கள்
வ ாிெித் ார். ச ாட்டத் துகறகளில் காணப்படும் உள் வீ ிகள் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகப
அல்லது மாகாண வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் ெிடயப் பரம்பலின் கீழ்
வகாண்டுெரப்படு ல் செண்டும் என வகௌரெ லக்ஷ்மன் வசனெிரத்ன அெர்கள் வ ாிெித்
சயாசகனக்கு குழுெின் ெிசாளர் இணக்கம் வ ாிெித் ார்.
வபருந்ச ாட்டத் துகற கெத் ியசாகலகளில் அரசாங்கத் ின் பங்கு 20 ச வீ ம் மட்டுசம
காணப்படுெ ாகவும் அந் கெத் ியசாகலகள் மாகாண சுகா ார அ ிகார சகபயின் கீழ்
வகாண்டுெரப்படு ல் செண்டும் என குழுெின் ெிசாளர் கருத்து வ ாிெித் ார்
குழு, மகலநாட்டு பு ிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு ெச ிகள் மற்றும் சமு ாய அபிெிருத் ி
அகமச்சின் 140 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புகளுக்கான ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந்து

அங்கீகாித் து
பி.ப 2.00
சமூகமளித்ச ார்:
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ சி. சிறீ ரன்
வகௌரெ மயந்
ிசாநாயக்க
வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
ிரு. டிக்கிாி சக

ய ிலக்க,உ ெி வசயலாளர் நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்

சமூகமளித் ிருந் அகமச்சர்கள்:
வகௌரெ

டி.எம்.

சுொமிநா ன்,

சிகறச்சாகலகள்

மறுசீரகமப்பு,

புனர்ொழ்ெளிப்பு,

மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும அலுெல்கள் அகமச்சர்
ிகறசசாியிலிருந்து சமூகமளித் ிருந் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
ிரும ி நாலணீ அமரதுங்க, பணிப்பாளர், ச சிய ெரவு வசலவுத் ிட்ட ிகணக்களம்
ிரு.ஆர்.ஏ.ாீ.ஏ.ரணவீர, பிர ிப் பணிப்பாளர், ச சிய ெரவு வசலவுத் ிட்ட ிகணக்களம்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

ிரும ி

யமாலி குணரத்ன, முகாகமத்துெ சசகெகள் ிகணக்களம்

ிரு.ஆர்.ஏ.எல்.உ யகுமார, அரச வ ாைில்முயற்சிகள் ிகணக்களம்
ிரும ி ஆர்ன் ாபசரரா, ச சிய ிட்டமிடல் ிகணக்களம்
கணக்காய்ொளர்

கலகம

அ ிப ி

அலுெலகத் ிலிருந்து

சமூகமளித் ிருந்

உத் ிசயாகத் ர்கள்:
வசல்ெி ஐ சமரசக,உ ெி கணக்காய்ொளர் கலகம அ ிப ி
வசல்ெி டபிள்யூ.டி.சீ.ரன் ித், கணக்காய்ொளர் அத் ியட்சகர்
ஒத் ிகெப்பிற்கு அகமய குழு கூடியது. குழுெின்

ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந்

சமரசிங்ஹ

அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
சிகறச்சாகலகள்

மறுசீரகமப்பு,

புனர்ொழ்ெளிப்பு,

மீள்குடிசயற்ற

மற்றும்

இந்தும

அலுெலகல் அகமச்சு
சமூகமளித் உத் ிசயாகத் ர்கள்:
வபாறியியலாளர் ிரு. பீ சுசரஷ், வசயலாளர், சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு,
புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும அலுெல்கள் அகமச்சு
ிரு.எஸ். பாஸ்கரன், சமல ிக வசயலாளர், (நிருொகம்)
ிரு.பீ.வசந் ில்நந் னன், சமல ிக வசயலாளர், (நிருொகம்)
ிரு.வீ.பிசரமசந் ிரன், பணிப்பாளர், (நிறுெனம்சார் அபிெிருத் ி)
வசல்ெி நாமகல், பணிப்பாளர்(அபிெிருத் ி)
வசல்ெி என்.ஆர்.ஏ.பீ.ரணதுங்க, பிர ான கணக்காளர்
ிரு.சக. ீ.எம்.பீ.ெிக்கிரமசிங்க, பணிப்பாளர்- ிட்டமிடல்(ப ில் கடகம)
ிரு.எம்.எம்.எம்.மாஹிர், கணக்காளர்
ிரு. டி.எம்.எஸ்.சக. ிஸாநாயக்க, அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்
ிரு. ீ.டி.எல். சிறீ குமார, அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்
ிரு.நமசிொயன் பந்மநா ன்,

கலர், ஆட்ககள மீள் குடியமர்த் ல், வசாத்துக்கள் மற்றும்

ககத்வ ாைில் அ ிகார சகப
ிரு.எச்.எம்.என்.சீ. னசிங்க,

ஆகணயாளர்

நாயகம்(சிகறச்சாகலகள்)

சிகறச்சாகலகள்

ிகணக்களம்
ிரு.எச்.சீ.டபிள்யூ. காாியெசம், ஆகணயாளர் (நி ி)
ிரு. பண்டார, பணிப்பாளர்(வபாறியியலாளர்)
ிரு.சக. ீ.சந் ிரபால, பணிப்பாளர்( ிட்டமிடல்)
ிரு. ஏ.உமா மசகஸ்ெரன், பணிப்பாளர், இந்து கலாசார ிகணக்களம்
ிரு. ிரு.எம்.பீ.காண்டீபன், கண்காளர்
வசல்ெி சுசந் ி

யசிங்க, உ ெி ஆகணயாளர், சமூக சீர்த் ிருத் த் ிகணக்களம்

சம ர் வ னரால், ஆர்.எம்.ச .ஏ.ரத்நாயக்க, ஆகணயாளர் நாயகம், (மீள் குடிசயற்றம்) மீள்
குடியமர்த்துகக ஆகணக்குழு
பிாிசகடியர் டபிள்யூ.வீ.பீ. டபிள்யூ .லியனசக, ப ில் ஆகணயாளர் நாயகம்
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

கர்னல் ச .எச்.ஓ.எம்.

யசூாிய, பணிப்பாளர்(நிர்ொகம்)

கர்னல் எம். இஸ்ச ீன், பணிப்பாளர்
ிரு. எஸ்.ாீ.பரசமஸ்ெரன், கலெர்,சநாத்சீ லிமிட்வடட்
ிரு.ஈ. அண்ணாலிங்கம், ப ெிநிகல பணிப்பாளர்
வபாறி. எஸ்.எம்.யாஸீன், கருத் ிட்டப் பணிப்பாளர், மீள் குடியமர்த் லுக்கான அ ிரடிப் பகட
ிரு. எம்.பீ.சலாகநா ன், ஆகணயாளர் நாயகம், பகன அபிெிருத் ிச் சகப
ிரு. ஆர்.ரசமஷ், முகாகமத்துெ உ ெியாளர்
குழு, சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சின் 145,204,232 மற்றும் 326 ஆம் இலக்க வசலெினத் கலப்புகளுக்கான
ம ிப்பீடுககளக் ஆராய்ந் து.
ரூபா.. '000

2016

வமாத் ச்வசலெினம்
மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்

2017 மீள்ெரவு

2018

வசலவுத் ிட்டம்

ம ிப்பீடு

22,007,886

19,781,971

11,425,912

6,106,453

6,892,746

8,278,162

15,901,433

12,889,225

3,147,750

145- சிகறச்சாகலகள் மறு சீரகமப்பு, புனர் ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சர்
வமாத் ச் வசலெினம்

14,622,937

12,723,340

4,818,150

932,772

1,011,265

2,676,150

13,690,165

11,712,075

2,142,000

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்
மூல னச் வசலவீனங்கள்

204- இந்து சமய மற்றும் பண்பாட்டலுெல்கள் ிகணக்களம்
வமாத் ச்வசலெினம்

226,806

244,548

249,110

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

131,703

149,898

154,460

95,103

94,650

94,650

வமாத் ச்வசலெினம்

6,898,740

6,539,744

6,066,694

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

4,792,326

5,467,744

5,170,594

மூல னச் வசலவீனங்கள்

2,106,414

1,072,000

896,100

மூல னச் வசலவீனங்கள்
232- சிகறச்சாகலகள் ிகணக்களம்

326- சமு ாய அடிப்பகட சீர் ிருத்

ிகணக்களம்

வமாத் ச்வசலெினம்

259,402

274,339

291,958

மீண்டுெரும் வசலவீனங்கள்

249,652

263,839

276,958

9,750

10,500

15,000

மூல னச் வசலவீனங்கள்

2017 ஆம் ஆண்டிற்கான அபிெிருத் ிக் கருத் ிட்டங்களின் வபௌ ீக மற்றும் நி ியியல் சமம்மாடு
மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்குத்
புனர்ொழ்ெளிப்பு,

மீள்குடிசயற்ற

ிட்டம் பற்றி சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு,

மற்றும்

இந்தும

அலுெல்கள்

அகமச்சின்

வசயலாளர்(வபாறியியலாளர்) பீ.சுசரஷ் ெிளக்கமளித் சபாது, ெடக்கு-கிைக்கு மாகாணங்களில்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

மீள் குடிசயற்ற நடெடிக்ககககள துாி ப்படுத் ல், ெடக்கு-கிைக்கு மாகாணங்களில் ெிசசட
கருத் ிட்டங்கள், கண்ணி வெடிககள அகற்றும் நிகலயத் ினால் வசயற்படுத் ப்படும் கண்ணி
வெடிககள

அகற்றும்

நிகழ்ச்சித்

ிட்டத் ின்

பு ிய

மற்றும்

வசயற்படுத் ப்பட்டுெரும்

கருத் ிட்டங்களின் 2018 ஆம் ஆண்டில் எ ிர்ப்பார்க்கப்படும் முன்சனற்றம் பற்றி குறிப்பிட்டார்.
பு ிய

வீடுககள

நிர்மாணித் ல்,

அக ி

முகாம்களிலிருந்து

ிரும்புபெர்களுக்கான வீடுககள நிர்மாணித் ல், சிறிய நீர்

வசாந்

இடங்களுக்கு

ாங்கிககள நிர்மாணித் ல்,

துப்பரவு ஏற்பாட்டு ெச ிககளயும் உட்கட்டகமப்பு ெச ிககளயும் அபிெிருத் ி வசய் ல்,
ொழ்ொ ார உ ெிககள ெைங்கல், கல்ெித் துகறசார்ந் அபிெிருத் ி, வீட்டுகளுக்கான மின்சார
ெச ிகள், காணிகள் இல்லா ெர்கள் வ ாடர்பில் காணிககள வகாள்ெனவு வசய் ல், பகன
ககத்வ ாைிகல அபிெிருத் ி வசய் ல் மற்றும் கடந்

இரு ஆண்டுகளில் ஈட்டப்பட்டுள்ள

இலாபம், சநார்த் சீ லிமிவடட்டின் ெிபரங்கள், இந்து கலாசார அலுெல்கள் மற்றும் மாங்குளம்
கருத் ிட்டத் ின் அபிெிருத் ி அலுெல்கள் ஆகிய ெிபரங்கள் பற்றி அகமச்சின் வசயலாளர்
சமலும் ெிளக்கமளித் ார்.
யாழ்ப்பாணம் மற்றும் முல்கலத் ீெில் ஒரு பகு ி சச மகடந்துள்ள வீடுககள புனரகமக்கும்
கருத் ிட்டம், புனரகமப்பு நடெடிக்கககள் வ ாடர்பில் எ ிர்சநாக்கிெரும் நி ி வநருக்கடிகள்
மற்றும் மாங்குளத் ில் வபாருளா ார ெலயங்ககள

ிறந்துகெத் ல், ஏற்றும ிச் சந்க

வ ாடர்பில் பகன உற்பத் ிககள ஊக்குெித் ல் ஆகிய ெிடயங்கள் பற்றி சிகறச்சாகலகள்
மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும

அலுெல்கள் அகமச்சர்

வகௌரெ டி.எம். சுொமிநா ன் அெர்கள் ெிளக்கமளித் ார்கள்.
2017 ஆம் ஆண்டு வ ாடர்பில் 160 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டசபா ிலும் பல்சலகசல
சிகறச்சாகலகள் கட்டிட வ ாகு ியின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் கால ாம ம் அகட ல்
வ ாடர்பில் வகௌரெ மயந்

ிசாநாயக்க அெர்கள் ெினெினார்கள். சிகறச்சாகலயின்

உட்பகு ியின் பாதுகாப்பு வ ாடர்பில் கூடிய கெனத்துடன் நிர்மாணிப்புப் பணிககள
சமற்வகாண்டுெருெ ால்
இக்
கருத் ிட்டத் ின்
பணிகள்
வமதுொக
முன்வனடுக்கப்பட்டுெருெ ாகவும் அப் பணிககள இரு ெருடங்களுக்குள் பூர்த் ி வசய்ெ ாகவும்
சிகறச்சாகலகள்

ிகணக்கள

ஆகணயாளர்

நாயகம்

(சிகறச்சாகலகள்)

ிரு.எச்.எம்.என்.சீ. னசிங்க குறிப்பிட்டார்.
புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்ட 12000 சபர்ககளச் சசர்ந் ெலது குகறந் ெர்கள் மற்றும் வபண்களின்
நலசனாம்புகக வ ாடர்பிலான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளுமாறும் ெிெசாயம் அெர்களின்
ொழ்க்ககத் வ ாைிலாக அகமெ ால் மன்னார் பிரச சத் ில் நிலெிெரும் முக்கியமான
பிரச்சிகனயான நீர் பற்றாக்குகறக்கான ீர்வொன்கற கண்டுபிடிக்குமாறு வகௌரெ இ. சாள்ஸ்
நிர்மலநா ன் அெர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒவ்வொரு நீர்த் ாங்கிகய
ெைங்குெ ற்காக (ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு
வ ாைில்நுட்பக்
சிகறச்சாகலகள்

குழுெின்

உ ெியுடன்

மறுசீரகமப்பு,

ாங்கி ெைங்கும் கருத் ிட்டம்) நியமிக்கப்பட்ட
அக்

கருத் ிட்டம்

புனர்ொழ்ெளிப்பு,

வசயற்படுத் ப்பட்டுெருெ ாக

மீள்குடிசயற்ற

மற்றும்

இந்தும

அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்ட 12000 சபகர கண்காணிக்கும் வபாறிமுகற பற்றியும் அெர்கள் மீள்
குடியமர்த் ப்பட்டபின் ெருமானம் ஈட்டிெருகின்றார்களா என்பது பற்றியும் வகௌரெ ெிசாளர்
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 330

ெினெினார்.

ெடக்கு-கிைக்கு

மாகாணம்

உட்பட்ட

எல்லா

மாெட்டங்களிலும்

ங்கள்

அலுெலகவமான்கற வசயற்படுத் ி ெருெ ாகவும் சுயவ ாைில்கள் மற்றும் செறு ெர்த் கங்கள்
வ ாடர்பில் உ ெியளித்துெருெதுடன் நீர், க யல் இயந் ிரங்கள், பால்மாடுகள்,சகாைிக்
குஞ்சுகள்

உட்பட்ட

(புனர்ொழ்ெளிப்பு)

ஏகனய
மீள்

ஆர்.எம்.ச .ஏ.ரத்நாயக்க

ெச ிகள்

ெைங்கப்பட்டுள்ள ாக,

குடியமர்த்துகக

ப லளித் ார்.

வீடு

ஆகணக்குழு,
மற்றும்

காணி

ஆகணயாளர்
சம ர்
அெர்களின்

நாயகம்,

வ னரால்,
முக்கியமான

பிரச்சிகனயாக இருப்ப ாகவும் அெர் குறிப்பிட்டார். ெைங்கப்படும் நி ி ஒதுக்கீடு சபா ிய
நிகலயில் இல்கலவயனவும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டிகன அ ிகாிக்குமாறும் அெர்
சகட்டுக்வகாண்டார். ெிெசாயம் மற்றும் கடற்வறாைில் வ ாடர்பில் ெச ியளிப்ப ற்காக சயா
ொெி, இரகனமடு குளம் மற்றும் மகா ித்

மீன்பிடித் துகறமுக கருத் ிட்டத்க

அபிெிருத் ி

வசய்யுமாறு அெர் சகட்டுக்வகாண்டார்.
முப்பகடகயச் சசர்ந் இராணுெ வீரர்களின் ெி கெகள் மற்றும் யுத் நிகல காரணமாக
ெி கெகளானெர்களின் நலசனாம்புகக வ ாடர்பில் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நடெடிக்கககள்
பற்றி வகௌரெ உறுப்பினர் ெினெினார். நீர்
சசர்ந்
இராணுெ
வீரர்களின்
ெி கெகளானெர்களின்
ற்கால
சமர்ப்பிக்குமாறு வகௌரெ

ாங்கிகள் கருத் ிட்டம் மற்றும் முப்பகடகயச்

ெி கெகள்
ெிபரங்ககள

மற்றும்
யுத் நிகல
காரணமாக
ஆராய்ந்து
அறிக்ககவயான்கற

ெிசாளர், சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு,

மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும

அலுெல்கள் அகமச்சின் வசயலாளருக்கு ஆசலாசகன

ெைங்கினார்.
புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கிகடசய வ ாைில் இல்லா பிரச்சிகனக்குத் ீர்ொக அக ி
முகாம்களில்
ொழ்ந்துெரும்
இகளஞர்களுக்கு
சார ி
அனும ிப்பத் ிரங்ககள
வபற்றுக்வகாடுக்குமாறு வகௌரெ ெிசாளர் பிசரரகண வ ாிெித் ார்.
மற்றும்
ிறன்கள் அபிெிருத் ி மற்றும் ககத்வ ாைிற் பயிற்சி அ ிகார சகபயுடன்
கலந் ாசலாசித்து ச சிய வ ாைிற் சான்றி ழ்ககள ெைங்குெ ற்கான நடெடிக்ககககள
சமற்வகாள்ளுமாறும் வகௌரெ ெிசாளர் பிசரரகண வ ாிெித் ார்.
குழு, சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்ொழ்ெளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்தும
அலுெல்கள் அகமச்சின் 145, 204, 232 மற்றும் 326 ஆம் இலக்க வசலெினத்

கலப்புககள

ஆராய்ந்து அங்கிகாித் து.
--------------------------2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட
அகமச்சுக்களின் வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத்
வ ாிகுழுெின் ஐந் ாெது கூட்டக் குறிப்புகள்
(2017 நெம்பர் மா ம் 30 ஆம் ிக ி ெியாைக்கிைகம மு.ப. 11.00 மணிக்கு
சமூகமளித்ச ார்
வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ ( ெிசாளர்)
வகௌரெ லக்ஷமன் வசனெிரத்ன
வகௌரெ ச .எம். ஆனந் குமாரசிறி
வகௌரெ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநா ன்
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2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத் ிட்ட ம ிப்பீடுகளிலிருந்து வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அகமச்சுக்களின்
வசலவுத் கலப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துகரயாடுெ ற்கான பாராளுமன்றத் வ ாிகுழுெின் அறிக்கக

வகௌரெ ாரக்க பாலசூாிய
வகௌரெ (டாக்டர்) ( ிரும ி) துஸி ா ெிச மான்ன
ிரு. நீல் இத் ெல, பணியாட்வடாகு ியின் பிர ானியும் பாராளுமன்ற பிர ி வசயலாளர்
நாயகமும் குழுெின் வசயலாளரும்
ிரு. டிக்கிாி சக. ய ிலக்க, உ ெிச் வசயலாளர் நாயகம்
அறிெித் லின் பிரகாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுெின் ெிசாளர் வகௌரெ மஹிந் சமரசிங்ஹ
அெர்கள் கூட்டத் ிற்கு கலகம ாங்கினார்கள்.
அறிக்ககயின் ெகரகப ஆராய்ந்

குழு சில

ிருத் ங்களுக்கு அகமய அ ற்கு இணக்கம்

வ ாிெித் து.
அறிக்கககய

ஆராய்ந்

குழு

அ கன

2017

ிவசம்பர்

மா ம்

05

ஆம்

ிக ி

வசவ்ொய்க்கிைகம பாராளுமன்றத் ில் சமர்ப்பிப்ப ற்குத் ீர்மானித் து.
குழுெிற்கு வபறும ியான பங்களிப்கப ெைங்கியகமக்காக குழுெிற்கு கலகம ாங்கிய
அகமச்சர்களுக்கும் குழுெின் அங்கத் ெர்களுக்கும் குழுெின் ெிசாளர் னது நன்றிகயத்
வ ாிெித்துக்வகாண்டார். சமலும் பாராளுமன்றத் ின் பணியாட்வடாகு ியின் பிர ானியும்
பாராளுமன்ற பிர ி வசயலாளர் நாயகமும், பாராளுமன்றத் ின் உ ெிச் வசயலாளர் நாயகமும்
குழுெின் வசயலாளரும் மற்றம் பாராளுமன்ற ப ெியணியினருக்கும் சிறப்பான சசகெகய
ெைங்கியது வ ாடர்பில் அெர்களது நன்றிகயத் வ ாிெித்துக்வகாண்டார்.
குழு, மு.ப.11.50 மணிக்கு பூர்த் ி வசய்யப்பட்டது.

ஒப்பம்/ டிக்கிாி சக.

ய ிலக்க

குழுெின் வசயலாளர்
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