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(2) 

  

අ මැ ය ලැ ම මත මා ක වාර්තාවට ඇ ළ  කරන ලද කාරක සභා කාර්ය සටහ  
පහත දැ ෙ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙ  වනෙත  අ මැ ය ෙන ලැ ම ෙහේ ෙව  මා ක වාර්තාවට ඇ ළ  ෙන කරන ලද 
කාරක සභා කාර්ය සටහ  පහත දැ ෙ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  උපෙ ශක කාරක සභාෙ  නම නය 

  1 
නාග ක සංවර්ධන, ජල ස පාදන හා ජලාපවහන 
කට  

2015.03.19 

2 ද  කට  2015.04.09 

3 
මහජන සාමය, ආපදා කළමණාකරණ හා ස් යා  
ආග ක කට  

2015.04.28 

4 ද  කට  2015.05.20 

  උපෙ ශක කාරක සභාෙ  නම නය 

1 
සමාජ ෙසේවා, බසාධන හා ප ස ප  සංවර්ධන  
කට  

2015.04.21 

2 අධ්යාපන   කට  2015.05.20 

3 ඉඩ   කට  2015.05.21 

4 ආහාර ර තතාව  කට  2015.05.22 
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(3) 

 නාග ක සංවර්ධන, ජල ස පාදන හා ජලාපවහන කට  බඳ උපෙ ශක කාරක සභාව 
පළ වැ  ස් ම -  2015 මාර්  19  

පැ ණ  කාරක ස ක ම  

ග  ර ෆ ්හ  මහතා (සභාප ) 

ග  ව  කුමාරණ ංග මහතා 

ග  ෙ ෂ් ණවර්ධන මහතා 

ග  ම ද අමර ර මහතා 

ග  ලස ත අල යව න මහතා 

ග  ෙම හම  අස්ල  මහතා 

පැ ණ  කාරක ස ක ෙන වන ම  

ග  ච ම ර ෙක  මහතා 

ග  බ ර් ෙසේ  ඩා  මහතා 

ග  ජයකලා මෙහේසව්ර  මහ ය 

ග  ෙනර ජ  ම ංහ මහතා 

ග  ෙර ෙන  කුෙර් මහතා 

ග  එ .එ .එ . හ ස් මහතා 

ග  ෆ සා  කා  මහතා 

ග  . දයාර න මහතා 

ග  එස.් එ . ච ෙසේන මහතා 

ග  . . ඒකනායක මහතා 

ග  තාංජන ණවර්ධන මහතා 

ග  ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා 

ග  ඊ. සරවනපව  මහතා 

ග  යා  ෙ ම මහ ය 

ග  ර මනායක මහතා 

ග  ත ෙ ෙග ඩ මහතා 

ග  කමලා රණ ංග ෙමෙන ය 

ග  ආර්. ද වා මහතා 

ග  ව . . ප ම  මහතා 

1. සභාප මාෙ  ෙ දන   

1.1. න 100 වැඩසටහන බඳව සළකා බැ ම 

අමාත්යාංශය යටෙ  වකුග  ෙර ට පා ය ජලය ලබා ෙ  වැඩසටහන සඳහා ය  
යනයක පාදන ෙව  ඇ  අතර, එම වැඩසටහන ම  ෙල ම ආ ැ  ඒකක  ) RO 

Plants) ම, වැ  ජල ව්යාපෘ  ම ඇ  ව්යාපෘ  රා ය  මටද, ජා ක ජල 
ස පාදන හා ජලාපවහන ම ඩලය ම  අමතර ජල ස බ ධතා 32,000  ලබා මටද, වකුග  
ෙර  ත වෙය  බලපෑමට ල  ෙ ශ ආ තව ෂක්ර ග මානවල ජලය ෙබදා හැ ම සඳහා 
ැ ටර් බ සර් 16  ෙයද මටද, නාග ක සංවර්ධන අ කා ය ම  ධ ෙහේ  මත තම ඉඩ  

ව  ඉව  කළ සට සහන සැල මද යවර ග නා බව ලධා  කාශ කළහ.      
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(4) 

 ෙක ළඹ නගරෙ  අ කර 900 ක  මාණයක අ  පහ ක  වාසවල ව  වන ප  
65000  ෙකලඹ නාග ක වාස වැඩසටහෙ  පළ  අ යර යටෙ  ප  9227  නව වාස 
වල නැවත ප ං  මට අෙ ත බව  එ  ප  4937  දැනටම  ප ං  කර අවස  බව , 
ස ර්ණ වැඩසටහන අවසානෙ  දාග නා ඉඩ ව  අ කර 250–300 අතර මාණය  
ෙවළඳෙප ළට දහස ් මට අෙ ෂා කරන බව  නාග ක සංවර්ධන අ කා ෙ  ලධා  
පැව හ.   

2. ෙවන  ක  

2.1 ල ාෙ ය ෙ ක  ෙක ඨාශෙ  වැඩ අවස  ෙන කළ ජල ස පාදන ව්යාපෘ  
ම ම. (ග  ත ෙ ෙග ඩ මහතා) 
ල ාෙ ය ෙ ක  ෙක ඨාශෙ  වැඩ අවස  ෙන කළ ජල ව්යාපෘ  ගණනාව  ඇ  

බව ග  ම මා ෙප වා  අතර, එම ව්යාපෘ  ය  යන  3500 වැඩසටහනට 
අ තර් හණය ෙ  හැ යාව බඳව ෙස යා බලන ෙලස ග  සභාප මා අමාත්යාංශ 
ලධා ට උපෙදස ් ෙ ය.    

2.2 මහව නාග ක සංවර්ධන ව්යාපෘ ය ඇන ම. (ග  . . ඒකනායක මහතා) 
භා ඩාගාර අර ද  ලැ ම මත එම ව්යාපෘ ය නැවත යා මක කළ හැ  බව නාග ක 

සංවර්ධන අ කා ෙ  ලධා  කාශ කළ අතර, අර ද  ලබා ගැ ම සඳහා ඉ ම  ඉ ප  
මට කට  කරන බව ග  සභාප මා පැව ය. 

2.3 ෙම දර ජල ෙය ජනා මය ආ තව ආර භ මට ෙය ත ෙප වැව 
ජලස පාදන ව්යාපෘ ය. (ග  . . ඒකනායක මහතා) 
ෙක ය  ආධාර යටෙ  යා මක ව්යාපෘ ය සඳහා උපෙ ශකව  ප මට ස පාදන 

ෙය ජනා කැඳ  බව ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  කාශ කළහ. 

2.4 ඉම ව නගර සංවර්ධනය ඇන ම. (ග  ච ම ර ෙක  මහතා) 
ඉ  වැඩකට  සඳහා ය  යන දහහතරක පමණ පාදන මාණය  අවශ්ය බව 

ජා ක ඉඩ  ෙග ඩ ෙ  හා සංවර්ධනය ෙ  සංසථ්ාෙ  ලධා  පැව  අතර, ව්යාපෘ ය 
අඛ ඩව යා මක ම සඳහා අවශ්ය යවර ගැ මට සටහ  කර ග නා ෙලස ග  සභාප මා 
අමාත්යාංශ ලධා ට උපෙදස ් ෙ ය. 

ඉම ව ෙය ත ෙවළඳ සං ර්ණය ෙග ඩනැං මට යවර ග නා ෙලස ග  ෙය ජ්ය 
කතානායක මා ඉ ලා ෙ ය. 

2.5 ගා ල ස් කෙ  ෙය ත ජල ව්යාපෘ  ක න  ම ම. (ග  ච ම 
ර ෙක  මහතා)  
කු ර සහ ද හැල-හ පාවල ජල ෙය ජනා මය ක න  යා මක මට යවර 

ග නා ෙලස ග  ෙය ජ්ය කතානායක මා ඉ ලා  අතර ල්ය ශන් මත එම ව්යාපෘ  
ඉ  මාද  ඇ  බව ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  කාශ කළහ. 

2.6 මඩකළ ව ක කුඩා ආසනෙ  පා ය ජල ඟයට ස  ලබා ම. (ග  බ ර් ෙසේ  
ඩා  මහතා) 
එම ගැට වට තාවකා ක ස ම  ෙලස පා කුඩා ෙවත ජලය සපයන නල ප ධ ය රා  

ෙ ශයට ස බ ධ මට  ස් ර ස ම  ෙලස නව ව්යාපෘ ය  සැළ  මට ෙය ජනා  
ඇ  න  ෙය දාග නා ජල භවය බඳව ගැට  ම  ඇ  බව  ග  සභාප මා පැව ය.  

2.7 පාන ර බසන්ැව ෙප ළ නව කඩකාමර ෙ ය වෘත ම. (ග  ෙර ෙන  
කුෙර් මහතා) 
කඩ ෙ ය  2015 මාර්  25 න වෘත කර ද  ෙග  ගලය ට කඩකාමර ලබා මට 

කට  කරන බව ග  සභාප මා පැව ය. 
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 2.8 ෙම ර ව ක බැ ද ෙ රස් ගඟ ව්යාපෘ ය ඇන ම. (ග  ව  කුමාරණ ංග මහතා) 

එ  ගලෙය  මය යවර ගැ ම සා එම ව්යාපෘ ය අඛ ඩව යා මක කළ 
ෙන හැ   අතර ඔ  සමග සාක ඡා කර අදාල ගැට වට ස ම  ලබා ෙම  අන ව ව්යාපෘ ය 
නැවත යා මක මට යවර ග නා බව ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  
කාශ කළහ.  

2.9 ද ල, ඉව  කළ  ෙක ල සහ ප  47ක ස සඳහා ක ප ඉඩ  ලබා ම. 
(ග  ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා) 

එම ස සඳහා ෙමෙත  ක ප ඉඩ  ලබා  ෙන මැ  බව ග  ම මා පැව  අතර එම 
ගැට ව බඳව අවධානය ෙය  කරන බව ග  සභාප මා පැව ය. 

2.10 බ   ඩ ඔය නගරෙ  ෙග ඩනැ  සහ වාස සංසක්රණය ම. (ග  
ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා) 

සංසක්රණ සඳහා අවශ්ය පාදන භා ඩාගාරෙය  ලබාගැ මට අෙ ෂා කරන 
බව  ග  සභාප මා පැව ය. 

2.11 ෙක ටගල නගරෙ  සංවර්ධනය ඇන ම. (ග  ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා) 

එම නගරෙ  ෙබ ෙහ  සංවර්ධන කට  අතරමග නවතා දමා ඇ  බව ග  ම මා 
පැව ය.  

2.12 වාස සඳහා ජලය ලබා ෙ  මෙ දය  ම. (ග  ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා) 

ෙවස ්සඳහා ජලය සැප මට ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලය ම  අ ක දල  
අය කරන බව , ජල සැප ම ලබා ෙ  ම ඩලය ෙවත ලබා ය  ඇතැ   ෙ ඛන ඉ ප  

මට ෙක ළඹ ව  ආ ත ජනතාව ඇ  ශාල ස  අසම  වන බව  ග  ම මා පැව ය. 

නව ජල සබඳතා ලබා ෙ  සහනදා  සහ පහ  මෙ දය  අ ගමනය මට 
ප මය රණය  ගත  යැ  ග  ම මා පැව ය.   

2.13 ෙද අ තක ය ෙ ශෙ  පා ය ජල අවශ්යතාවය සැ ම. (ග  . දයාර න 
මහතා) 

ෙද අ තක ය  ප ධ ය  ) C System) ඒකාබ ධ ජල ව්යාපෘ ෙ  වර්තමාන ත වය 
බඳව ග  ම මා මසා  අතර එ  ශක්යතා අධ්යයනය අවස  අ යෙර් පව න බව ජා ක 

ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ. 

ෙද අ තක ය ෙ ශෙ  ජනතාව වකුග  ආ ත ෙර  ත වය ෙග  දැ  ෙලස ඩා 
න බව ග  . දයාර න මහතා පැව  අතර එයට යම  ෙලස ෙල ම ආ ැ  ඒකක 
ට ෙ  ෙශේෂ ව්යාපෘ  ගනනාව  යා මක මට අෙ ෂා කරන බව ග  සභාප මා 

පැව ය. 

ජා ජල ව්යාපෘ  ෙබ ෙහ  රට අසාර්ථක බව ග  . දයාර න මහතා පැව  අතර 
ෙද අ තක ය ෙ ශෙ  අ  ජන ඝන වය ෙ ශ වල ශාල ජල ව්යාපෘ  යා මක ෙ  
ගැට ව  වන බව ග  සභාප මා පැව ය. 

 2.14 උ මැද පළාෙ  ෙල ම ආ ැ  ඒකක ට ෙ  ව්යාපෘ ෙ  ෙග  ම ම. 
(ග  එස්.එ . ච ෙසේන මහතා) 

ඉ කර ඇ  ෙල ම ආ ැ  ඒකක 18  සඳහා ෙමෙත  ද  ෙගවා ෙන මැ  බව ග  
ම මා පැව  අතර, එම ල්ය ගැට ව අයවැය අධ්ය ෂ ජනරා වරයා ෙවත ෙය  කරන බව 
පැව  ග  සභාප මා, ඒකක වෘත ම බඳව ෙස යා බලන ෙලස අ ෙර්ක ෙ ක  
(තා ෂ ක) ෙවත උපෙදස ් ෙ ය. 
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 2.15 මාවතගම ජල ස පාදන ව්යාපෘ ෙ  ඉ  ඇන ම. (ග  ෙනර ජ  ම ංහ 
මහතා) 

ව්යාපෘ ය සඳහා මහා භා ඩාගාර වග ම  කු  කර ඇ  බව , ව්යාපෘ ය බඳව මහා 
භා ඩාගාරය සමග සාක ඡා මට කට  කරන බව  ග  සභාප මා පැව ය.  

2.16 දර්ගානගරය පහ  ෙ ශෙ  කා  ප ධ ය ඉ ම. (ග  ෙම හම  අසල්  
මහතා) 

එම ව්යාපෘ ය සඳහා පාදන ෙව ම බඳව ගැට  පව න බව ග  සභාප මා 
පැව ය. 

2.17 යාපනය නාක  ෙ ශෙ  ගත ජලය ෂණය ම. (ග  ඊ. සරවනපව  මහතා) 

එම ගැට ව බඳව අ ග  ජනා ප මා වාර්තාව  ඉ ලා ඇ  බව  එම ගැට ව 
අධ්යයනය ම සඳහා අ තර් අමාත්යාංශ ක ව  ප  කරන ෙලස අමාත්යාංශ ෙ ක වරයාට 
ෙය ග කළ බව , ගැට වට ස් ර ස ම  ෙලස ලවණහාරක (Desalination) යාව ය  අවශ්ය 

යැ  ෙප  යන බව , තාවකා ක ස ම  ෙලස බ සර් ම  ජලය ෙබදාහැ මට කට  කරන 
බව  ග  සභාප මා වැ රට  පැව ය. 

2.18 අ පාර ෙ ශෙ  ජල අවශ්යතාව ස ර්ණ ම. (ග  යා  ෙ ම මහ ය) 

පාදන ගැට  මත අ පාර ෙතවන අ යර ජල ව්යාපෘ ෙ  ඉ  ඇන ට ඇ  බව , 
ප යතලාව, මහඔය සහ ෙද අ තක ය ෙ ශවල ජා ජල ව්යාපෘ  සහ ෙල ම ආ ැ  ඒකක 
ගනනාව  ට ම සඳහා ෙය ජනා ඉ ප  කර ඇ  බව , ෙහනා ගල ෙ ශය ඉල ක කර ජල 
ව්යාපෘ ය  ට මට සැල  ඉ ප  කර  බව  කාශ කළ ග  ම ය එම ව්යාපෘ  
යා මක ම සඳහා යවර ග නා ෙලස ඉ ලා  අතර එම ව්යාපෘ  යා මක ෙ  

හැ යාව බඳව සලකා බලන ෙලස ග  සභාප මා අමාත්යාංශ ලධා ට උපෙදස ් ෙ ය. 

2.19 පැ රයන වකුග  ෙර  ත වය පාලනය ම සඳහා යවර ගැ ම. (ග  ර 
මනායක මහතා) 

 උ ත ක ණ බඳව අධ්යයනය ම සඳහා ප කළ ෙශේෂ කාරක සභාෙ  
යාකා වය සහ වකුග  ෙර ගය පාලනයට ග  යවර බඳව ග  ර මනායක මහතා 
මසා ෙ ය. 

එම ගැට ව ස ම සඳහා අ ග  ජනා ප මාෙ  ධාන වෙය  ෙශේෂ ක ව  
ප කර ඇ  බව , අදාල යාව ය සදහා ග ක අංශයද සහභා  කර ගැ මට අෙ ෂා කරන 
බව , අ ග  ජනා ප මාෙ  න සංචාරෙ  න රජය ෙමම ගැට ව ස මට ආධාර ම 
ෙකෙර  ෙශේෂ අවධානය ෙය  කර  ඇතැ  අෙ ෂා පළ  ඇ  බව  ග  සභාප මා පැව ය. 

2.20 ෙහ රණ ෙ ශෙ  ජල අවශ්යතා සැ මට යවර ගැ ම. (ග  ර මනායක 
මහතා) 

කඳන ජල ප ාගාරෙ  ෙදවන අ යෙර් ඉ  වල වර්තමාන ත වය බඳව ග  
ම මා මසා  අතර ජල කාර ඒකකෙ  ඉ  ෙව  පව න බව  දැනට පව න 
ජල ඉ ම සැ මට ප ාගාරයට හැ යාව ඇ  බව  ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  
ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ. 

කු ක ෙ ශෙ  ඉ කල ජල ටැං ෙය  ෙමෙත  ෙ ශයට ජලය ෙබදා හැ ම  ෙන වන 
බව ග  ර මනායක මහතා පැව  අතර මාර්  මස අවසානෙ  ජලය ලබා මට අෙ ෂා කරන 
බව ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ. 

ල ංහල ාෙ ය ෙ ක  ෙක ඨාශෙ  ඈග ඔය සහ ම රාවල ාෙ ය ෙ ක  
ෙක ඨාශෙ  නාර් පාන ද වා ඉ  ආර භ කළ ජල ව්යාපෘ ෙ  වර්තමාන ත වය බඳව 
ග  ර මනායක මහතා ම  අතර ව්යාපෘ ය බඳව වාර්තාව  ලබා මට කට  කරන බව 
ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  කාශ කළහ. 
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 ෙහ රණ ල ය මාර්ගය සහ ෙහ රණ ස ගසහ් ය ට ත ගහ ල මාර්ගය ආ ත 
ෙ ශ වලට පා ය ජලය සැප ෙ  ව්යාපෘ වල වර්තමාන ත වය බඳව ග  ර මනායක 

මහතා මසා  අතර ව්යාපෘ ය ආ ත ගැට  ස ම සඳහා ආයත ක ම ට  සාක ඡා 
පැවැ ෙවන බව ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ. 

අදාල ක  බඳව ස සත්ර වාර්තාව  ලබා ෙදන ෙලස ග  ර මනායක මහතා 
ඉ ලා  අතර ඒ සඳහා ග  සභාප මාෙ  අ මැ ය පල ය.   

2.21 ෙහ රණ ෙ ශෙ  නාග ක සංවර්ධන අ කා ෙ  සංවර්ධන ව්යාපෘ  අතරමග 
ඇන ම. (ග  ර මනායක මහතා)    
ෙම රගහෙහේන නගර සංවර්ධනය සහ ෙහ රණ බසන්ැව පළ ෙදවන අ යෙර් සංවර්ධන 

කට  ඇන ට ඇ  බව ග  ම මා පැව  අතර එම ව්යාපෘ  සඳහා පාදන ෙව  ඇ  බව 
නාග ක සංවර්ධන අ කා ෙ  ලධා  පැව හ.  

2.22 ෙක ලඹ නගරය ආ තව යා මක කළ නාග ක සංවර්ධන හා අලංකරණ 
වැඩ ෙවල ඇන ම. (ග  ලස ත අල යව න මහතා) 
ප ය සමෙ  එම වැඩ ෙවල යා මක ෙ  ය  ර්වලතාවය  පැව  න  

වර්තමානෙ  මව ව යා මක කරන බව , අවශ්ය අවසථ්ාවල ආර ෂක අංශ සාමා කය  
ෙය දවාගැ මට කට  කරන බව  ග  සභාප මා පැව ය. 

වැඩසටහෙ  යාකා වය අ ෂණය ම සඳහා නැවත ෙප ස ් ප සර ඒකකෙ  
සහෙය ගය ලබා ගැ මට එම ඒකකය සමග සාක ඡාව  පැව  බව , එයට අමතරව අ ෂණ 
කට  සඳහා තම ආයතනය ම  ජංගම ඒකකය  ෙය දවා ඇ  බව  නාග ක සංවර්ධන 
අ කා ෙ  ලධා  පැව හ.  

2.23 කඩවත නගර සංවර්ධන වැඩසටහන (3K ව්යාපෘ ය) ඇන ම. (ග  ලස ත 
අල යව න මහතා)    
එම වැඩසටහන බඳව සමාෙල චන ස් ම  පැවැ මට අෙ ෂා කරන බව ග  

සභාප මා පැව ය. 

2.24 මරදාන ෙස  නමා ඉඩම අ  ත ෙසේ  ව නාකම  යටෙ  අෙල  ම. (ග  
ෆ සා  කා  මහතා) 
එම ඉඩම නැවත ත ෙසේ  කර අලාභය අයකර ගැ මට යවර ග නා ෙලස ග  

ම මා ඉ ලා  අතර ඒ සඳහා අමාත්යාංශෙ  එකඟතාවය පල ය. 

2.25 අ ණෙක ළපැලැසස් සහ තංග ල ෙවළඳ සං ර්ණය ඉ ම ඇන ම. (ග  ම ද 
අමර ර මහතා) 

පාදන ගැට  මත ඇන ට  එම ව්යාපෘ වල වැඩ නැවත ආර භ කර ඇ  බව නාග ක 
සංවර්ධන අ කා ෙ  ලධා  පැව හ.   

2.26 අ ණෙක ළපැලැසස්, ෙද ය සහ බරවකු ර ජල ෙය ජනා ම ඉ ම. (ග  
ම ද අමර ර මහතා) 
එම ව්යාපෘ  ෙ ය බැංකු අර ද  යටෙ  ඉ මට අෙ ත බව ජා ක ජල ස පාදන 

හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ.      

2.27 ව ෙග ඩ ජල ව්යාපෘ ය ඉ ම. (ග  ලස ත අල යව න මහතා) 
එම ව්යාපෘ ය සඳහා ණය ලබා ගැ ම ස න එ  බැංකුව සමග සාක ඡා කර  

පව න බව ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ. 

 2.28 ව වැ ල නාග ක ජල ෙය ජනා මය ඉ ම. (ග  ව . . ප ම  මහතා) 
දැ  ඔය සහ ව වැ ල ජල ෙය ජනා ම සඳහා උපෙ ශකය  ප  ම ස 

ස පාදන ෙය ජනා කැඳ  බව ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන  ම ඩලෙ  ලධා  
පැව හ. 
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 2.29 අ ස්සාෙ ල, ෙහ මාගම සහ ක ෙවල ආසනවල යා මක මට ෙය ත ජල 
ස පාදන ව්යාපෘ  4 බඳ වර්තමාන ත වය. (ග  තාංජන ණවර්ධන මහතා) 

ෙ ය බැංකු අර ද  මත යා මක මට ෙය ත එම ව්යාපෘ ව  3  සඳහා 
එකඟතා  අ ස  කර ඇ  බව , ඉ  ව්යාපෘ යද නමා ඇ  බව , පාදන ලබා ම 
සඳහා බැංකුව ෙවත මහා භා ඩාගාරය ෙව  ලබාෙදන බැ කරය ෙමෙත  ලබා  ෙන මැ  
බව  ජා ක ජල ස පාදන හා ජලාපවහන ම ඩලෙ  ලධා  පැව හ.  

2.30 ෙක ෙල නාව ෙන ර ව්යායාම මං ව ඉ ම ඇන ම. (ග  ආර්. ද 
වා මහතා) 

ෙක ෙල නාව නගර අලංකරණ වැඩසටහන බඳව ග  ම මා සමග සාක ඡා 
මට අෙ ෂා කරන බව ග  සභාප මා පැව ය. 

2.31 ෙක ෙල නාව කසලෙග ඩ කලමනාකරණය ම. (ග  ආර්. ද වා මහතා) 

ඒ සඳහා ෙල ක බැංකු ආධාර මත ව්යාපෘ ය  යා මක කළ බව  අවට වාස පයක 
වා   පෙදෙන  සඳහා ක ප වාස ලබා මට කට  කරන බව  ග  සභාප මා 
පැව ය. 

3. ක තැ ම 

කාරක සභාව න යමය  ෙත රව ක  තබන ල . 

 

ද  කට  බඳ උපෙ ශක කාරක සභාව 
පළ වැ  ස් ම - 201 5  අෙ ේ  09 

පැ ණ   කාරක ස ක ම  

ග  ර  ක ණානායක මහතා (සභාප ) 
ග  .එස්. රාධ ෂ්න  මහතා  

ග  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද වා මහතා 

ග  ඒ. එ . එ . ෆ  මහතා 

ග  වා ෙ ව නානාය කාර මහතා 

පැ ණ   කාරක ස ක ෙන වන ම  

ග  එ .ෙ . ඒ. .එස.් ණවර්ධන මහතා 

ග  (මහාචාර්ය) සස් තාරණ මහතා 

ග  එස.් . කුමාරණ මහතා 

ග  ලංග ම පාල මහතා 

ග  එ . ආර්. පාල මහතා 

ග   ෙහේමා  ණෙසේකර මහතා 

ග  ෙප මා  රාජ ර  මහතා 

ග  එ . . හස  අ  මහතා 

ග  ෙප  ෙස වරාසා මහතා 

ග  ච ා  බ ඩාර ජය ංහ මහ ය 

ග  උ  ෙල කුබ ඩාර මහතා 
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 ග  ආර්. ෙය ගරාජ  මහතා 

ග  ෙන ස ්ෆා  මහතා 

ග  න  බ ඩාර ජයමහ මහතා   

1.        නට ය ත කට   

1.1 පන  ෙක ප  සලකා බැ ම  

1.1.1 ඔ  ඇ ම හා  බ  (සංෙශ ධන) 

1.1.2 ද  

1.1.3 ආර් ක ෙසේවා ගාස්  (සංෙශ ධන) 

1.1.4  සංෙ ශ බ  (සංෙශ ධන) 

1.1.5 එක  කළ අගය මත බ  (සංෙශ ධන) 

1.1.6 ජා ය ෙග ඩනැ ෙ  බ  (සංෙශ ධන) 

1.1.7 ෙ ය ආදාය  (සංෙශ ධන) 
ඉහත සඳහ  පන  ෙක ප  ෙදවන වර ය ම සඳහා පාර් ෙ වට ඉ ප  මට 

කාරක සභාව එකඟ ය. 

1.2  වාර් ක වාර්තා සලකා බැ ම 

1.2.1 2013/2014 වර්ෂය සඳහා එෆ්  බැංකුෙ  ගණකව ෙ  වාර් ක වාර්තාව හා 
 

1.2.2 2013 වර්ෂය සඳහා ාෙ ය සංවර්ධන බැංකුෙ  වාර් ක වාර්තාව 

1.2.3 2013 වර්ෂය සඳහා මහජන බැංකුෙ  වාර් ක වාර්තාව 

1.2.4 2011 වර්ෂය සඳහා  ලංකා අපනයන ණය ර ෂණ සංස්ථාෙ  වාර් ක වාර්තාව 

1.2.5 2013 වර්ෂය සඳහා  ලංකා  හා ගණන  ස ෂණ ම ඩලෙ  වාර් ක 
වාර්තාව 
ඉහත සඳහ  වාර් ක වාර්තා සලකා බැ  කාරක සභාව ඒවාට එකඟ  අතර ඒ බව 

පාර් ෙ ව ෙවත වාර්තා කළ  බවට රණය කළාය. 

2.         ෙය ජනා බඳ දැ  සලකා බැ ම         

2.1 2014  ලංකා ෙර්  ෙදපාර්තෙ ෙ  11 වන ෙ ේ ෙ  සහකාර ෙර්  අ කා  
තන වලට බඳවා ගැ ෙ  තරඟ භාගය සඳහා ෙප  මට  අ ය ඉ ලා 

ම - මාතර, ගහෙක ර ව නෙ  ප ං  .ඊ.එස.් ර නෙසේකර මහතාෙ  
ඉ ම – 4969 - ග  සන  ජය ය මහතා  

.ඊ.එස.් ර නෙසේකර මහතා  ඉ ප කර ඇ  එම ඉ ම ඉ කළ ෙන හැ  අතර, 
බඳවා ගැ ෙ  ප පා ය හා ගැස  ෙ දනය අ ව භාග ෙදපාර්තෙ ව  අය පත 

ෙෂේප ම වැර  බව අමාත්යාංශය  ග  ම මා ෙවත දැ   ඇත. 

2.2 ෙය ජනා අංක 4522 ට අදාළව ඉ ප  කර ඇ  ර්ෙ ශ ගත ෙන හැ  බැ  
සාධාරණ   ස ම  ලබා ෙදන ෙලස නැවත ඉ ම - 5000 - ග  ක ප රණ 
මහතා  
වැ මන  රණය  ගැ ම සඳහා ෙම  ෙය ජනාව අධ්ය ෂ ම ඩ ය මානව ස ප  

පා ක ක ව ෙවත ඉ ප  මට අමතර කාලය  අවශ්ය බව බැංකුව  දැ   ඇත. 
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 3.  ෙවන  ක  

3.1 ක තෙ  ච ක ර ස ් ස්  ලබාෙගන ඇ  ණය දල ෙග ම සඳහා සහනය  
ලබාෙදන   ෙලස ඉ ම -ග  එ .ෙ . .එස්. ණවර්ධන මහතා. 

ලංකා බැංකුෙව  ක තෙ  ච ක ර ස ් ස ්  ලබාග  ණය දල ෙගවාගත 
ෙන හැ ව ණය හා ෙප  ද  ෙ  වන ට ඉතා ශාල දල   ඇ  බැ  ෙමම ද  අය කර 
ගැ ෙ   ෙම  යාට සහනය  සලසන ෙලස ග  එ .ෙ . .එස.් ණවර්ධන මහතා ඉ ය.  

 ෙ  බඳ ෙස යා බලන ෙලස ග  සභාප මා ලංකා බැංකුෙ  සභාප වරයා ෙවත 
උපෙදස ් ෙ ය. 

3.2 2015 ජනවා  08 න පැව  ජනා ප වරණෙ  ලබා  මැ වරණ ෙප ෙර වට 
අ ව ග  පාර් ෙ  ම ව හට මධ්යගත අයවැෙය  ලබාෙදන . . 10 
ක න  ලබා ෙදන ෙලස ඉ ම  - ග  . රාජ ර  මහතා. 

ෙ  ස බ ධෙය  කට  ම ප  ස පාදන, ආර් ක කට , ළමා, ත ණ සහ 
සංසක්ෘ ක කට   අමාත්යාංශය  කළ  බැ  උපෙ ශක කාරක සභාෙ  සාක ඡා 
කළ ක  එම අමාත්යාංශයට ඉ ප  කරන ෙලස ග  සභාප මා, ද  අමාත්යාංශ 
ෙ ක වරයා ෙවත ද වන ල . 

3.3 ග  ම ව  ෙවත 2014 වර්ෂෙ  මධ්යගත අයවැෙය  ලබා  අර ද  
ජනතාව ෙවත ෙබදාහැ ම සඳහා ළ  ග  භා ඩ ස්  ෙ ක  කාර්යාල  ෙව  
දහස් ෙන ෙ  ගැට ව -ග  උ  ෙල කුබ ඩාර මහතා. 

ෙ  ස බ ධෙය  කට  ම ප  ස පාදන, ආර් ක කට , ළමා, ත ණ සහ 
සංසක්ෘ ක කට  අමාත්යාංශය  කළ  බැ  අවශ්ය යවර ගැ ම සඳහා උපෙ ශක 
කාරක සභාෙ  සාක ඡා කළ ක  එම අමාත්යාංශයට ඉ ප  කරන ෙලස ග  සභාප මා, 
ද  අමාත්යාංශ ෙ ක වරයා ෙවත ද වන ල . 

3.4 2014 අ ෙ ද වැඩ සඳහා කළ  ෙග   -ග  ලංග ම පාල මහතා 

ස්  ෙ ක ව   2014 වර්ෂෙ  අ ෙ ද වැඩ සඳහා ඉ ප  කර ඇ  
. යන 8.5 ක ප  ර  ම ස බ ධෙය  ග  අ ාමාත්ය මා සමඟ සාක ඡාව  කළ 

බව  අදාල ෙග  අ යර ෙදක  මට රණය කළ බව  ද  අමාත්ය ෙ ක  වරයා 
ද වන ල . ඒ අ ව,  අ යර ෙලස . යන 04  සව්ෙ ශ කට  අමාත්යාංශ ෙ ක වරයා 
ෙවත ෙ  වන ට  කු  කර ඇ  බව  2015.04.15 න වන ට ඉ  දලද කු  මට 
ය ත බව  ද  අමාත්යාංශෙ  ෙ ක  ආචාර්ය ආර්. එ .එස.් සමර ංග මහතා සඳහ  කෙළේය. 

3.5 ප ය රජෙ  ආර් ක සංවර්ධන අමාත්යාංශය  ලබා  පාදන යටෙ  
සැළ  කළ ෙශේෂ ව්යාපෘ  අවස  ෙ  ගැට  - ග  .එස්. රාධා ෂණ්  මහතා. 

ෙක මෙ  ෙ ශෙ    අර්ධ වශෙය  අවස  කළ ෙශේෂ ව්යාපෘ   සස්  පමණ පව න  
බව ෙප වා  ග  ෙය ජ්ය අමාත්ය මා ෙ  ස බ ධෙය  ගත  ඉ  යවර බඳව 
ම ය.  

ව්යාපෘ  වල ය  සත්ර ද  අමාත්යාංශ ෙ ක වරයා ෙවත ඉ ප  කරන ෙලස ග  
සභාප මා ග  ෙය ජ්ය අමාත්ය මා ෙවත දැ ය.  

3.6 රජය ම  යා මක වන ෙග ෙග   ල  ගැ ෙ  වැඩසටහන සඳහා ෙග  
 මට එ පාවල ලංකා බැංකු ශාඛාව ෙවත ද  ලැ ෙ  මාදය -ග  එස්. . 
කුමාරණ මහතා. 

ෙ  බඳ ෙස යා බැ ම සඳහා  අෙල  ම ඩලෙය   ල  ග  ප  ෙ  වනෙත  ද  
ලබා ෙන මැ  ෙග ෙ  නාමෙ ඛණය තමා ෙවත ලබා ෙදන ෙලස ග  සභාප මා ග  
ම මා ෙවත දැ ය. 
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 4. ක තැ ම 

කාරක සභාව න යමය  ෙන මැ ව ක  තබන ල . 

 

මහජන සාමය ,ආපදා කළමණාකරණ හා ස් යා  ආග ක කට  බඳ උපෙ ශක 
කාරක සභාව  

පළ වැ  ස් ම -   2015 අෙ ේ  28   

පැ ණ  කාරක ස ක ම  

ග  ෙජ  අමර ංග මහතා (සභාප ) 

ග  එ . ෙ . ඒ. . එස්. ණවර්ධන මහතා 

ග  ආර්. ද  වා මහතා 

පැ ණ  කාරක ස ක ෙන වන ම  

ග  ගා  ජය ම ෙපෙර්රා මහතා 

ග  ෙර  නා  මහතා 

ග  . එ . අ  කුමාර මහතා 

ග  රං  ද ෙස සා මහතා 

ග  ලස ත අල යව න මහතා  

ග  ෙප . ෙස වරාසා මහතා 

1.   නට ය ත කට  

1.1 පන  ෙක ප  සලකා බැ ම 

1.1.1 ආගා ක හා ගා ක (සංෙශ ධන) පන  ෙක පත  

ෙ ශ ගම  බලප  කු  ෙ   කර  ලබන ධ වංචා අවම කර ගැ ම සඳහා 
දැනට බලා මක වන පනෙ  සංෙශ ධනය  කළ ව ෙබන බැ  ,එය පනෙත  ඇ  
සලකු  ලබා ගැ ම ය ෙව  ඇ ල  ම ම  ම සඳහා කාරක සභාෙ  අ ම ය ලබා 
ෙදන ෙලස ග  සභාප මා ඉ ලා ෙ ය. 

ෙමම සංෙශ ත පන  ෙක පත ස බ ධෙය  මය ත වය ද ව  ප  
ෙදපාර්තෙ ෙ  ලධා  කාශ කෙළේ  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ආ ම 
ව්යවසථ්ාවට සහ ෙශේෂෙය ම 13 වැ  ආ ම ව්යවසථ්ා සංෙශ ධනයට පටහැ  ෙන වන 
බව .  

එ න ෙසේවය යටෙ  ෙ ශ ගම  බලප  කු  ෙ  ද ෙමම පන  ෙක පතට 
කර  ලබන සංෙශ ධනය ම  හ වාෙද  ලබන ඇ  සලකු  මය අදාළ ව ෙ  දැ  ග  
එ . ෙ . ඒ. . එස.් ණවර්ධන මහතා මසා ෙ ය. සාමාන්ය ෙසේවාව ෙම ම එ  න ෙසේවාව 
යටෙ  ගම  බලප  කු  ෙ  ද ෙමම මය අදාල කර ග නා බව ආගමන හා ගමන 
ෙදපාර්තෙ ෙ  අධ්ය ෂ ජනරා  එ . එ . රණ ංහ මහතා කාශ කෙළේය. ෙම  
ඉෙල ෙ ක මයට ද ත ලබා ග නා අතර ප  අවසථ්ාවක  අවශ්ය වෙහ  ෙය ජනයට 
ගැ ෙ  අ ලාෂෙය  එම ද ත සංර ෂණය කරන බව  ,එම ද ත ගම  බලප යට ඇ ල  

ම අ තා ෂ ක ම භා තෙය  කරන බැ  එ  ගලෙයකුට ධ න  ව  එ  ගම  
බලප යකට වඩා ලබා ගැ ෙ  වංච ක අවසථ්ාව මග හැ  යන බව  ඒ මහතා තව රට  කාශ 
කෙළේය. 
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 ක  පැහැ  කළ මහජන සාමය, ආපදා කළමණාකරණ හා ස් යා  ආග ක  කට  
අමාත්යාංශෙ  අ ෙර්ක ෙ ක , ඩ . ඒ. ලාන ද ෙපෙර්රා මහතා ෙම  ද ත ගබඩාව  
ර්මාණය කරන බැ  ලබා ග නා ද ත නැවත නැවත භා තා ෙ  අවසථ්ාව උදාවන බව හා 

ෙවන  අයෙ  ඡායා ප ෙය දා ෙවන  න  ව  වංචා සහගත ෙලස ගම  බලප  ලබා ගැ ෙ  
අවසථ්ාව  වැළ  යන බව ෙප වා ෙ ය. 

ලබා ග නා ද ත ෙතවන පාර්ශව්ය  අතට ප ම වැළැ ම සඳහා මෙ දය  පව දැ  
ය න සහ එෙසේ වෙහ  ඒ සඳහා ද ව  ලබා මට අදාළ  අප රෙ  පව දැ  මසා  ග  . 
එ . අ  කුමාර මහතා එම ෙත ර  ෙවන  පාර්ශව්ය  අතට ප ම වැළැ ම සඳහා ම 
ෙ දය  සකස ් ම අත්යවශ්ය බව ෙප වා ෙ ය. 

එයට  ෙද  ප  ෙදපාර්තෙ ෙ  ළධා  කාශ කෙළේ වංච ක ෙලස 
ද ත ලබා ගතෙහ  ඒ සඳහා මය යාමාර්ගය  ගැ මට ම ෙ දය  තවම  අප රෙ  
යා මක ෙන වන බව . 

ඒ සඳහා ෙර ලා  (Regulations) සකස ් ම ආයත ක ම ටෙම  ප ව  මට 
බලාෙප ෙර  වන බව ආගමන හා ගමන ෙදපාර්තෙ ෙ  අධ්ය ෂ ජනරා  එ . එ . 
රණ ංහ මහතා පැව  අතර ෙවන  රටවල පව න මය ත වයද ෙස යා බලා  ආකාරෙය  
කට  කරන ෙලස ග  සභාප මා ඒ මහතාට උපෙදස ් ෙ ය. 

2.        ෙවන  ක  

2.1 ගල  යාප ං  ෙ  ෙදපාර්තෙ ව කුමන අමාත්යාංශය යටෙ  යා මක 
ව ෙ  දැ  ම ම - ග  . එ . අ  කුමාර මහතා  

වර්තමානෙ  ෙමම ෙදපාර්තෙ ව මහජන සාමය, ආපදා කළමණාකරණ හා ස් යා  
ආග ක කට  අමාත්යාංශය යටෙ  යා මන වන බව අමාත්යාංශෙ  අ ෙර්ක ෙ ක , ඩ . 
ඒ. ලාන ද ෙපෙර්රා මහතා පැව ය.  

2.2 මැද ෙපර ග ට ෙමරටට පැ ෙණන ගල  සත්වාදය මර්ශනය ෙ  අංශය 
 අ අඩං වට ගැ ම ස බ ධෙය  ක  පැහැ  ම - ග  ෙප . 

ෙස වරාසා මහතා   

ෙපර සත්වාදයට උද  කළ ගල  මැද ෙපර ග රටවල ව   අන ව ෙමරටට 
පැ  ට සත්වාදය මර්ශනය ෙ  අංශය (Terrorism Investigation Division) ම  අ  
අඩං වට ග නා බව  ,එය මා ක ෙන වන බව  ග  ෙප . ෙස වරාසා මහතා  ෙප වා 

ෙ ය. 

අමාත්යාංශෙ  මහජන නයට පැ ණ ක  ඉ ප  කරන ෙලස ග  සභාප මා ග  
ම මාට උපෙදස ් ෙ ය. 

2.3 ෙග ඩකෙවළ ෙප ස ්වසෙ    ය  ස බ ධෙය  ක  ෙප වා ම - ග  
රං  ද ෙස සා මහතා  

ෙග ඩකෙවළ ෙප ස ් වසෙ  ගල  හතර ෙදෙනකු අතර   සාමාන්ය ආර ල  
සමථයට ප  මට පැ  ෙප ස ් ලධා  අ  ෙබ බය  ද ස තව එම ගල   බව 
සඳහ  කර  පැ ල ෙග  කර ඇ  බව ග  රං  ද ෙස සා මහතා ෙප වා  අතර ,ඒ 
ෙහේ ෙව  ඩාකා  ආ ධ පනත යටෙ  ඇප ලබා ගැ මට ෙන හැ  ත වය  උ ගත  ඇ  
බව  ෙමය ස ර්ණෙය ම අසත්යය  බව   පැව ය. 

ගැට ව තව තමා ෙවත ෙය  කරන ෙලස ග  සභාප මා ග  ම මාට උපෙදස ්
ෙ ය. 

2.4 ර්ෙද භාවය බඳව කාශය  ලබා ෙදන ෙලස ඉ ලා ම - ග  ද  වා    
මහතා 

සම ත කුමාර ෙහව  ෙවෙ  දාෙ  ය ස බ ධෙය  තමාෙ  ර්ෙද භාවය 
බඳව කාශය  අපරාධ මර්ෂණ ෙදපාර්තෙ ව ම  ලබා ගැ ම ක න  කරන ෙලස ග  
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 ද  වා මහතා ඉ ලා ෙ ය. 

ෙ  ස බ ධෙය  ත ඉ ම  ,පැ ල  ෙලස තමා ෙවත ෙය  කරන ෙලස ග  
සභාප මා ග  ම මාට උපෙදස ් ෙ ය. 

2.5 කුමාර ණර න  ගැට ව ස බ ධෙය  ම ම - ග  . එ . අ  කුමාර මහතා 

ෙ  ස බ ධව ලබා  ෙබන අ කරණ ෙය ගෙය  ක අ වා ක  න ව  
ෙන මැ  බව සඳහ  කර  අතර අවස  රණය ෙ  අ ය ෂය භාර අමාත්ය මාට ඇ  
බැ  ඒ බඳව අවස  රණය  ලබා ෙදන ෙලස ග  . එ . අ  කුමාර මහතා ග  
සභාප මාෙග  ඉ ලා ෙ ය. 

ෙ  ස බ ධෙය  තමා ඉ ෙ  කට  කරන බව ග  සභාප මා පැව ය. 

3.      ක  තැ ම :    

ආගා ක හා ගා ක (සංෙශ ධන) පන  ෙක පත ෙමම කාරක සභාෙ  අ මත කර 
ගැ ම සඳහා සහෙය ගය දැ  කාර්ය ම ඩලය ඇ  ය  ෙදනාට ග  සභාප මා ය ස් ය 
නැ  අතර, කාරක සභාව 2015 මැ  මස 19 වැ  අඟහ වාදා ද වා ක  තබන ල . 

 

ද   කට  බඳ උපෙ ශක කාරක සභාව 

ෙදවැ  ස් ම - 2015 මැ  මස 20 

පැ ණ  කාරක ස ක ම  

ග  ර  ක ණානායක මහතා (සභාප ) 
ග  ව  ජයවර්ධන මහතා 

ග  ඉරා  මර න මහතා   

ග  .එස්. රාධ ෂ්න  මහතා  

ග  ඒ. එ . එ . ෆ  මහතා 

පැ ණ  කාරක ස ක ෙන වන ම  

ග  ම ද සමර ංහ මහතා 

ග  අෙශ ක අෙ ංහ මහතා 

ග   ෙවදආර  මහතා 

ග  න  බ ඩාර මහතා 

ග  . රාජ ර  මහතා 

1. ෙවන  ක  

1.1 සමාජෙසේවා අමාත්යාංශයට ද  ෙන ලැ ම සා තැපැ  කාර්යාල ම  අෙ ේ  මස 
ට ෙ  ද වා  වැ  මනා ෙන ෙග ම - ග  න  බ ඩාර මහතා 

සමාජ ෙසේවා, බ සාධන හා ප  ස ප  සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය  ඉ ලා  ප  2015 
අෙ ේ  මස ෙග  සඳහා මහ භා ඩාගාරෙය  ද  ලබා  බව  2014.12.31 නට 248,000  

ලා ෙ  සංඛ්යාව 2015 අෙ ේ  වන ට 386,000 ද වා වැ කර ෙමම . 2,000/- ක මනාව  
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 එම අමාත්යාංශය  ෙගවා ඇ  බවද, ජා ක අයවැය ෙදපාර්තෙ ෙ  අධ්ය ෂ ජනරා  
 පවසන ල .  

1.2 2014 වසෙර්  ආර් ක සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය  ලබා  ද  අඩ  ම කර ඇ  
අ ෙ ද ජල ව්යාපෘ  ම ම සඳහා පාදන ඉ ම - ග  අෙශ ක අෙ ංහ 
මහතා 

ජල ව්යාපෘ  සඳහා අදාල  පාදන වා මාර්ග අමාත්යාංශයට ලබා  ඇ  බව , අවශ්ය 
පාදන එම අමාත්යාංශය හරහා ලබාග නා ෙලස  ද  රාජ්ය අමාත්ය ග  ම ද සමර ංහ 

මහතා දැ  අතර ග  සභාප  මා එය අ මත කෙළේය. 

1.3 ශ්ව ද්යාල ට මහෙප ල ෂ්ය ව ආධාර ෙන ලැ ම - ග  අෙශ ක අෙ ංහ 
මහතා 

මහෙප ල ෂ්ය ව ආධාර ඉ  ය ල ස රා ම ෂක්ර  ඇ  බව පැව  ග  සභාප  
මා, ජා ක ෙල ත  ම ඩලෙය  ද  ෙලස බැර  ඇ දැ  ජා ක ෙල ත  ම ඩලෙ  

සභාප  ෂා ලා ෙපෙර්රා මහ යෙග  ම ෙ ය. 

ජා ක ෙල ත  ම ඩලය, මහෙප ල භාරකාර අර දල සඳහා අර ද  බැර ම   
ෙන කරන අතර  එය කර ෙ  ජනා ප  අර දල ම  බව සභාප ය පැව වාය.  

ෂ්යාධාර ද  ලබාගැ ම සදහා ඉෙල ා ක මෙ දය  හ වා මට අදහස ්කරන බව 
ග  සභාප මා සදහ  කෙළේය. 

1.4 කු ණෑගල ය  පැ  සංගමෙ  ඉ ම  ඉ ප කරන බව පැව ම - ග  අෙශ ක 
අෙ ංහ මහතා 

ෙප ෙල න ෙ  අ  ැ ටර් ඉ ම , කු ණෑගල ය පැ  ඉ ම  සලකා බලන 
බවද ෙමම ඉ  ස බ ධව මාධ්ය හරහා ජනතාව දැ ව  කල  බවද ග  සභාප මා පැව ය.  

රා බ  සහ ආනයන බ  සංෙශ ධන ම සඳහා ඉ ප  මට බලාෙප ෙර  වන 
පන  ස මත කරගැ මට ය ම ග  මැ  ඇම ව ෙ  සහෙය ගය අෙ ෂා කරන බව ග  
සභාප මා කාශ කෙළේය.    

2. ක  තැ ම :- 

කාරක සභාව, 2015  මස 17 වැ  න   ද වා ක  තබන ල . 
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 பின்வ ம் ஆேலாசைனக் கு க்களின் அறிக்ைககள் ெதாடர்பில் அங்கீகாரம் 
கிைடத் ள்ள டன் அைவ மாதாந்த அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பின்வ ம் ஆேலாசைனக் கு க்களின் அறிக்ைககள் ெதாடர்பில் அங்கீகாரம் 
கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, அைவ மாதாந்த அறிக்ைகயில் 
உள்ளடக்கப்படவில்ைல. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ஆேலாசைனக் கு வின் ெபயர் திகதி  

1 
நகர அபிவி த்தி, நீர்வழங்கல் மற் ம் 

வ காைலமப்  
2015.03.19 

2 நிதி 2015.04.09 

3 
மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் 

கிறித்தவ சமய அ வல்கள் 
2015.04.28 

4 நிதி 2015.05.20 

  ஆேலாசைனக் கு வின் ெபயர் திகதி  

1 
ச க ேசைவவகள், நலன் ாி மற் ம் 

கால்நைடவளர்ப்  அபிவி த்தி 
2015.04.21 

2 கல்வி 2015.05.20 

3 காணி 2015.05.21 

4 உண ப் பா காப்  2015.05.22 
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நகர அபிவி த்தி, நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காைலமப்  பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வின் 

தலாவ  கூட்டம்  - 2015 மார்ச், 19  
 

ச கமளித்த கு  உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ ரஊப் ஹகீம் (தவிசாளர்) 
ெகௗரவ ஜீவன் குமாரண ங்க 
ெகௗரவ திேனஷ் குணவர்தன 
ெகௗரவ மஹிந்த அமர ர 
ெகௗரவ லசந்த அழகியவன்ன 
ெகௗரவ ெமஹமட் அஸ்லம் 

ச கமளித்த கு  அங்கத்தவரல்லாத உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ சந்திம ரக்ெகா  
ெகௗரவ பசீர் ேசகு தா த் 
ெகௗரவ (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் 
ெகௗரவ ெநரஞ்சன் விக்கிரமசிங்க 
ெகௗரவ ெரஜிேனால்ட் குேர 
ெகௗரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
ெகௗரவ ைபசல் கா ம் 
ெகௗரவ பி. தயாரத்ன 
ெகௗரவ எஸ். எம். சந்திரேசன 
ெகௗரவ ாீ. பீ. ஏக்கநாயக்க 
ெகௗரவ கீதாஞ்சன குணவர்தன 
ெகௗரவ ஆர். ேயாகராசன் 
ெகௗரவ ஈ. சரவணபவன் 
ெகௗரவ (தி மதி) சிறியானி விேஜவிக்கிரம 
ெகௗரவ வி ர விக்கிரமநாயக்க 
ெகௗரவ விஜித ேப ெகாட 
ெகௗரவ (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க 
ெகௗரவ ஆர். மிந்த சில்வா 
ெகௗரவ ைவ. ஜீ. பத்மசிறி 

1. தவிசாளாின் அறிவித்தல்கள்- 

1.1 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்ைதப் பற்றிப் பாிசீ த்தல்: 

அைமச்சின் கீழ் சி நீரக ேநாயாளிக க்கு கு நீர் வழங்கும் ேவைலத் 
திட்டத் க்ெகன ஒ  பில் யன் பா ஒ க்கப்பட் ள்ள டன் இவ்ேவைல திட்டத்தினால் 
எதிர்த்திைச ஊ  பரவல் அலகு (Ro Plants) அைமத்தல், மைழநீர் க த்திட்டங்கைள 
தாபித்தல் அடங்கலான பல க த்திட்டங்கைளச் ெசய்வதற்கும் ேதசி நீர் வழங்கல், 
வ காலைமப்  சைபயினால் ேமலதிகமாக 32,000 நீர் இைணப் க்கைள வழங்குவதற்கும், 
சி  நீரக ேநாயினால் பாதிப் ற்ற கஷ்டப் பிேதச கிராமங்க க்கு நீர் வழங்குவதற்காக 16 
ப சர்கைள ஈ ப த்த ம், நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபயினால் பலவித காரணங்களின் 
ேபாில் காணிகளி ந்  அகற்றப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க ம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ெமன உத்திேயாகத்தர்கள் கூறினர். 

ெகா ம்  நகாில் 900 ஏக்கர் காணியில் வசதி குைறந்த களில் வசிக்கும் 65000 
கு ம்பங்களில் ெகா ம்  நகர டைமப்  ேவைலத் திட்டத்தின் தலாம் கட்டத்தின் கீழ் 
9227 கு ம்பங்கைள திய களில் மீளக்கு யமர்த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதன ம் 
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 இவற்றில் 4937 கு ம்பங்கள் ஏற்கனேவ கு யமர்த்தப்பட் ள்ளன என ம் ைமயான 
ேவைலத்திட்டத்தின் வில் வி விக்கப்ப ம் காணிகளில் 250-300 ஏக்கர் அளவிலான 
காணிைய சந்ைதக்கு வி விக்க எதிர்ப்பார்ப்பதாக ம் நகர அபிவி த்தி அதிகார ைசப 
உத்திேயாத்தர்கள் கூறினர். 

2. ஏைனய விடயங்கள் 

2.1 பிபிைல பிரேதசச் ெசயலாளர் பிாிவில் ேவைல வைடயாத நீர் வழங்கல்  
க த்திட்டங்கைள நிைற  ெசய்தல்-(ெகௗரவ விஜித ேப ெகாட) 

பிபிைல பிரேதசச் ெசயலாளர் பிாிவில் ேவைல வைடயாத நீர் க த்திட்டங்கள் 
பல இ ப்பதாக ெகௗரவ உ ப்பினர் எ த் க் காட் ய டன் இக்க த்திட்டங்கைள 3500 
மில் யன் பா ேவைலத் திட்டத்தில் உள்ளீர்க்கும் சாத்தியம் பற்றி ஆராய்ந்  பார்க்கும்ப  
ெகௗரவ தவிசாளர் அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்க க்கு பணிப் ைர வழங்கினார்.  

2.2 மாேகா நகர அபிவி த்திக் க த்திட்டம் இைடநி த்தப்படல் (ெகளரவ 
ாீ.பீ.ஏக்கநாயக்க) 

திைறேசாி  நிதி கிைடக்குமானால் இக்க த்திட்டத்ைத மீண் ம் 
ெசய்ற்ப த்தலாெமன நகர அபிவி த்தி அதிகார ைசப உத்திேயாகத்தர்கள் கூறிய டன் நிதி 
ஏற்பா கைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ேவண் ேகாைள ன்ைவக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் கூறினார். 

2.3 ன்ேமாதர நீர்ப்பாசன திட்டத் டன் இைணந்ததாக ஆரம்பிக்க உத்ேதசிக்கப்பட்ட 
ெபாத் ெவவ நீர்ப்பாசன க த்திட்டம் (ெகௗரவ ாீ.பீ.ஏக்கநாயக்க) 

ெகாாிய உதவியின் கீழ் ெசயற்ப ம் க த்திட்டத் க்கு ஆேலாசகர்கைள 
நியமிப்பதற்கான ெப ைக ன்ெமாழி கள்  ேகாரப்பட் ள்ளதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், 
வ காலைமப்  உத்திேயாகத்தர்கள் கூறினர். 

2.4 இம வ நகர அபிவி த்தி ஸ்தம்பிதமைடதல்-(ெகௗரவ சந்திம ரக்ெகா ) 

அ த்த கட்ட ேவைலக க்கு சுமார் பதினான்கு மில் யன் பா நிதி ஏற்பா கள் 
ேதைவெயன ேதசிய காணிமீட்  மற் ம் அபிவி த்திக்  கூட் த்தாபனத்தின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் கூறிய டன் , க த்திட்டத்ைத ெதாடர்ந் ம் ெசயற்ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள குறித் க்ெகாள் ம்ப  ெகௗரவ தவிசாளர், அைமச்சு 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு பணிப் ைர வழங்கினார். 

இம வ உத்ேதச வர்த்தக கட் டத்ெதாகுதிைய அைமப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா  ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் ேவண் க்ெகாண்டார். 

2.5 கா  மாவட்டத்தில் உத்ேதச நீர் க த்திட்டத்ைத ாிதமாக நிைற  ெசய்தல்-
(ெகௗரவ சந்திம ரக்ெகா ) 

திக்கும் ற மற் ம் தம் ெஹல – ஹப்பாவல நீர்வழங்கல் திட்டத்ைத ாிதமாக 
ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக எ க்கும்ப  ெகௗரவ பிரதிச் நபாநாயகர் ேகட் க்ேகாண்டேதா   
நிதிசார்  பிரச்சிைனகள் காரணமாக ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் நிர்மாணிப் ப் பணிகள் 
தாமதமைடந்தி ப்பதாக நீர் வழங்கல், வ காலைமப்   சைபயின் அதிகாாிகள் 
ெதாிவித்தனர், 

2.6 மட்டக்களப்  கல்குடா ெதாகுதியின் கு நீர் பற்றாக்குைறக்கு தீர்  கா தல் 
(ெகௗரவ பசீர் ேசகு தா த்) 

ேமற்ப  சிக்க க்கு தற்கா க தீர்வாக பாசிக்குடாவிற்கு நீர் வழங்குகின்ற நீர்க் 
குழாய்கைள கிரான் பிரேதசத் டன் இைணக்க ம் நிரந்தர தீர்வாக திய 
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 க த்திட்டெமான்ைற திட்டமி வதற்கு பிேராித் ள்ள ேபாதி ம் பயன்ப த்தப்ப ம் நீர் 
லம் பற்றி சிக்கல் எ ந் ள்ளதாக ம் ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்ததார். 

2.7 பானந் ைற பஸ்தாிப் நிைலய திய  கைட வாிைசையதிறந்  ைவத்தல் (ெகௗரவ 
ெரஜிேனால்ட் குேர ) 

கைட வாிைசைய 2015 மார்ச் மாதம் 25 ஆம் திகதியன்  திறந்  ைவத்  பணம் 
ெச த்தியவர்க க்கு கைட அைறகைள வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் 
ெதாிவித்தார். 

2.8 ெமாரட் வ கட் ெபத்த ேவரஸ் கங்ைக க த்திட்டம் ஸ்தம்பிதமைடதல் ( ெகௗரவ 
ஜீவன் குமாரண ங்க) 

 தனி நபெரா வர் சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டதன் காரணமாக ேமற்ப  
க த்திட்டத்ைத ெதாடர்ந்  ெசயற்ப த்த யவில்ைல என்பேதா  அவ டன் 
கலந் ைரயா  ேமற்ப  சிக்க க்கு தீர்ெவான்  ெபற் த் தந்ததன் பின்னர் க த்திட்டத்ைத 
மீண் ம் ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக எ ப்பதாக நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  சைபயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

2.9 தம் ல்ைல, அகற்றப்பட்ட  இந்  ேகாவி க்கும் 47 கு ம்பங்க க்கும் மாற்  
காணிகைள ெபற் த் த தல் ( ெகௗரவ ஆர்.ேயாகராஜன் ) 

 ேமேல குறிப்பிட்டவர்க க்கு இற்ைறவைர மாற் க்காணி வழங்கப்படவில்ைல 
என ெகௗரவ உ ப்பினர் ெதாிவித்தேதா  இச் சிக்கல் ெதாடர்பாக கவனம் ெச த் வதாக 
ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.10 தீப்பற்றி அழிந்த ண் ேலாயா  நகரத்தின் கட்டடங்கைள ம் கைள ம் 
னரைமத்தல் (ெகௗரவ ஆர் ேயாகராஜன்) 

 னரைமப்பிற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா கைள திைறேசாியி ந்  ெபற் க் 
ெகாள்ள எதிர்பார்ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.11 ெகாட்டகைல நகரத்தின் அபிவி த்தி ஸ்தம்பிதமைடதல் ( ெகௗரவ ஆர். 
ேயாகராஜன்) 

 ேமற்ப  நகரத்தின் பல அபிவி த்தித் திட்டங்கள் இைடயில் 
நி த்தப்பட் ப்பதாக ெகௗரவ அைமச்சர் ெதாிவித்தார். 

2.12 க க்கு நீர் விநிேயாகிக்கின்ற வழி ைறைய தளர்த் தல் (ெகளரவ 
ஆர்.ேயாகராஜன்) 

க க்கு நீர் விநிேயாகிப்பதற்கு நீர் வழங்கல், வ காலைமப்   சைப அதிக பணம் 
அறவி வதாக ம், நீர் இைணப்பிைன ெபற் க்ெகாள் ம் ேபா  சைபக்கு வழங்க 
ேவண் ய சில ஆவணங்கைள ெபற் த்தர ெகா ம்பி ள்ள ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்த மக்கள் 
தவறிவி வதாக ம் ெகௗரவ  உ ப்பினர் ெதாிவித்தார். 

திதாக நீர் இைணப் கள் வழங்கும் ேபா  ச ைகநிைறந்த மற் ம் இலகுவான 
வழி ைறையப் பின்பற்ற ெகாள்ைக ாீதியான தீர்மானெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ெமன ம் ெகௗரவ உ ப்பினர் ெதாிவித்தார். 

2.13 ெதஹிஅத்தகண் ய பிரேசத்தின் கு  நீர் ேதைவைய ர்த்திச் ெசய்தல் ( ெகௗரவ 
பீ. தயாரத்ன) 

 ெதஹிஅத்தகண் ய சீ  வலய ( C System) ஒ ங்கிைணந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் 
தற்ேபாதயநிைலைமைய பற்றி ெகௗரவ உ ப்பினர் வினவிய ேபா  அதன் சாத்தியக்கூற்  
ஆய்வான  இ திக் கட்டத்தில் இ ப்பதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  சைபயின் 
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 உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர்.  
ெதஹிஅத்தகண் ய பிரேதச மக்கள் சி நீரகம் சார்ந்த  ேநாய்களினால் தீவிரமாக 

பாதிக்கப்பட் ள்்ளதாக ெகௗரவ பீ.தயாரத்ன ெதாிவித்த டன் அதற்கு தீர்வாக எதிர்திைச 
ஊ பரவல் அலகுகைள நி ம் பல விேசட க த்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்பார்ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

ச தாய நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்கள் ெப மள   ெவற்றியளிக்கவில்ைலெயன 
ெகௗரவ பீ.தயாரத்ன ெதாிவித்த டன் ெதஹிஅத்தகண் ய பிரேசத்தில் மக்கள் அடர்த்தி 
குைறவான பிரேசதங்களில் பாாிய நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
ேபா  பிரச்சிைனயாக உள்ளதாக ம் ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

‘2.14 வடமத்திய மாகாணத்தில் எதிர்திைச ஊ பரவல் அலகுகைள நி ம் 
க த்திட்டத்தின் ெச த்தித் தீர்த்தல்கைள நிைற ெசய்தல் (ெகௗரவ எஸ்.எம் 
சந்திரேசன) 

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 18 எதிர்திைச ஊ பரவல் அலகுக க்கு இற்ைறவைர பணம் 
ெச த்தப்படவில்ைலெயன ெகௗரவ உ ப்பினர் ெதாிவித்த டன் அந்நிதிப் பிரச்சிைன 
வர ெசல த்திட்ட பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப ெமன ெதாிவித்த ெகௗரவ 
தவிசாளர் அலகுகைள திறந் ைவத்தல் சம்பந்தமாக ஆரா மா  ேமலதிக ெசயலாள க்கு 
(ெதாழில் ட்பம்)  ஆேலாசைன வழங்கினார். 

2.15  மாவத்தகம நீர் வழங்கல் க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் தைடப்பட் த்தல் 
(ெகௗரவ ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க) 

க த்திட்டத்திற்கு ெபா த் திைறேசாியினால் ெபா ப் தி 
விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ளெதன் ம் க த்திட்டம் சம்பந்தமாக ெபா த் திைறேசாி டன் 
கலந் ைரயா வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதாக ம் ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.16 தர்காநகர் தாழ்நில பிரேதசத்தின் வ கான் ெதாகுதிைய அைமத்தல் (ெகௗரவ 
ெமாஹமட் அஸ்லம்) 

இக்க த்திட்டத்திற்கு ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்வதில் பிரச்சிைன இ ப்பதாக 
ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.17 யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகம் பிரேசத்தில் நிலக்கீழ் நீர் மாசைடதல் (ெகௗவர ஈ. 
சரவணபவன்) 

இப்பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ேமதகு சனாதிபதி அறிக்ைகெயான்ைற 
ேகாாி ள்ளதாக ம் இப்பிரச்சிைனைய ஆராய்வதற்காக அைமச்சுக்கிைடயிலான 
கு ெவான்ைற நியமிக்குமா  அைமச்சின் ெசயலாள க்கு பணிப் ைர 
வழங்கப்பட்டதாக ம் பிரச்சிைனக்கான நிரந்தர தீர்வாக உப்  அகற் ம் 
ெசயன் ைறெயான்  ேதைவெயன காணக்கூ யதாக ள்ளதாக ம் தற்கா க தீர்வாக 
ப சர்கைள பயன்ப த்தி நீர் விநிேயாகம் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதாக ம் 
ெகௗரவ தவிசாளர் ேம ம் ெதாிவித்தார். 

2.18  அம்பாைற பிரேதசத்தில் நீர் ேதைவைய ர்த்திெசய்தல் (ெகௗரவ  தி மதி 
ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 

ஒ க்கீ கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைன காரணமாக அம்பாைற ன்றாம் கட்ட நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டம்  தைடபட் ப்பதாக ம் பதியத்தலாவ, மஹஒய மற் ம 
ெதஹிஅத்தகண் ய பிரேசதங்களில் பல ச தாய நீர் வழங்கல் மற் ம் எதிர்திைச ஊ பரவல் 
அலகுகைள நி வதற்கு பிேரரைணகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதகா ம் ெஹனானிகல 
பிரேதசத்ைத இலக்குைவத்  நீர் வழங்கல் க த்திட்டெமான்ைற நி வதற்கு திட்டங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்ததாக ம் ெதாிவித்த ெகௗரவ உ ப்பினர் இக்க த்திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா  ேவண் ேகாள் வி த்த டன் 
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 இக்க த்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்கான சாத்தியத்ைத ஆராய்ந்தறி மா  
ெகௗவர தவிசாளர் அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஆேலாசைன வழங்கினார். 

2.19 பரவிவ ம் சி நீரக ேநாய் நிைலைய கட் ப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் தல். (ெகௗரவ வி ற விக்கரமநாயக்க) 

ேமற்ப  விடயம் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட விேசட கு வின்் 
ெசயற்பா கள் மற் ம் சி நீரக ேநாைய கட் ப்ப த் வதற்கு ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைககள் பற்றி ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க வினவினார். 

ேமற்ப  பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்காக ேமதகு சனாதிபதியின் தைலைமயில் விேசட 
கு ெவான்  நியமிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் சம்பந்தப்பட்ட ெசயன் ைறக்கு தனியார் 

ைறைய ம் பங்ேகற்கெசய்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக ம் ேமதகு சனாதிபதியின் சீன 
விஜயத்தின் ேபா  சீன அரசாங்கம் இப்பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு உதவி வழங்குதல் 
சம்பந்தமாக விேசட கவனம் ெச த் ம் என எதிர்பார்ப்  ேதான்றி ள்ளெதன ம் ெகௗரவ 
தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.20  ெஹாரைண பிரேதசத்தில் நீர்த் ேதைவயிைனப் ர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ த்தல் ( ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க) 

கந்தைன நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட  நிர்மாணப்பணிகளின் 
தற்ேபாைதய நிைலைம ெதாடர்பாக ெகௗரவ உ ப்பினர் வினவியேதா  நீர் சிகிச்ைசக் 
கூறின் நிர்மாணப்பணிகள் இடம்ெபற்  வ வதாக ம், தற்ேபா  நில கின்ற நீர்க் 
ேகாாிக்ைகையப் ர்த்தி ெசய்வதற்கான ஆற்றல் சுத்திகாிப்  நிைலயத்திற்கு உள்ளெதன ம் 
ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

கும் க்க பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நீர்த் தாங்கியின் லம் இற்ைறவைர நீர் 
வழங்கப்ப தல் இடம்ெபறவில்ைலெயன ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
ெதாிவித்தேதா  மார்ச் மாதம் இ தியில் நீைரப் ெபற் க்ெகா க்க எதிர்பார்ப்பதாக ேதசிய 
நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

லத்சிங்கள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ஏகல்ஓயா மற் ம் ம ராவல பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் நார் பான வைர நிர்மாணப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர்க் 
க த்திட்டத்திற்கான தற்ேபாைதய நிைலைம ெதாடர்பாக ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க 
அவர்கள் வினவியேதா  க த்திட்டம் ெதாடர்பாக அறிக்ைகெயான்ைறப் ெபற் த் 
த வதற்கு நடவ க்ைகெய ப்பதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

ெஹாரைண மில்லனிய வழி மற் ம் ெஹாரைண சல்கஸ் சந்தி ெதாடக்கம் 
தல்கஹவில வழி என்பவற்ைற அண் ய பிரேதசங்க க்கு நீர் வழங்கப்ப ம் 
க த்திட்டங்க க்கான தற்ேபாைதய நிைலைம ெதாடர்பாக ெகௗரவ வி ற 
விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் வினவியேதா  க த்திட்டம் ெதாடர்பாக காணப்ப கின்ற 
சிக்கல்கைளத் தீர்ப்பதற்காக நி வன மட்டத்தில் கலந் ைரயாடல்கள் 
இடம்ெபற் வ வதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ெதாிவித்தனர். 

ேமற்ப  விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் அறிக்ைகையப் ெபற் த்த மா  
ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் ேகாாிக்ைக வி த்தேதா  அதன்ெபா ட்  
ெகௗரவ தவிசாளாின் அ மதி கிைடத்த . 

2.21 ெஹாரைண பிரேதசத்தில் நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபக்கான அபிவி த்திக்  
க த்திட்டங்கள் இைடந வில் ஸ்தம்பிதமைடதல் (ெகௗரவ வி ற 
விக்கிரமநாயக்க) 

ெமாறகஹேஹன நகர அபிவி த்தி ம் ெஹாரைண பஸ்தாிப்  நிைலயத்திற்கான 
இரண்டாம் கட்ட அபிவி த்திப் பணிக ம் ஸ்தம்பிதமைடந்தி ப்பதாக ெகௗரவ உ ப்பினர் 
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 ெதாிவித்தேதா  அக்க த்திட்டங்களின் ெபா ட்  நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பதாக நகர 
அபிவி த்தி அதிகார சைப உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

2.22 ெகா ம்  நகரத்ைதச் சார்ந்ததாக நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட நகர அபிவி த்தி 
மற் ம் அலங்காிப்  ேவைலத்திட்டம் ஸ்தம்பிதமைடதல் (ெகௗரவ லசந்த 
அலகியவன்ன ) 

கடந்த காலப்பகுதியில் குறித்த ேவைலத்திட்டத்திற்கான அ லாக்கத்தில் ஓரள  
குைறபா  காணப்பட்டா ம் தற்ேபா  அ  ைறயாக நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ வதாக ம் ேதைவயான சந்தர்ப்பங்களில் பா காப் ப் பிாி க க்கான அங்கத்தவர்கைள 
ஈ ப த் வதற்கு நடவ க்ைகெய ப்பதாக ம் ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

ேவைலத்திட்டத்தின் ெசயற்பாட் ைன ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்காக மீண் ம் 
ெபாலீஸ் சுற்றாடல் பிாிவின் உதவிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு குறிப்பிட்ட அலகுடன் 
கலந் ைரயாடல் நடத்தப்பட்டதாக ம், அதற்கு ேமலதிகமாக ேமற்பார்ைவ 
நடவ க்ைககளின் ெபா ட்  நடமா ம் ஓர் அலகு ஈ ப த்தப்பட் ள்ளதா ம் நகர 
அபிவி த்தி அதிகார சைப உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித்தனர். 

2.23 கடவத்ைத நகர அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (3k க த்திட்டம்) ஸ்தம்பிதமைடதல். 
(ெகௗரவ லசந்த அலகியவன்ன ) 

ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடர்பாக மீளாய் க் கூட்டெமான்ைற நடாத் வதற்கு 
எதிர்பார்ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் குறிப்பிட்டார். 

2.24 ம தாைன ெசன்றல் சினிமாக் காணி குைறந்த மதிப்பீட் த் ெதாைகயில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப தல்.( ெகௗரவ ைபசால் காசிம்) 

குறிப்பிட்ட காணிைய மீண் ம் மதிப்பீ  ெசய்  நட்டத்ைத அறவிட் க்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்குமா  ெகௗரவ உ ப்பினர் ேகட் க்ெகாண்டேதா  அதற்காக அைமச்சு 
இணக்கப்பா  ெதாிவித்த . 

2.25 அங்கு ெகால ெபெலஸ்ஸ மற் ம் தங்கல்ல வர்த்தக ெதாகுதியின் நிர்மாணப் 
பணிகள் ஸ்தம்பிதமைடதல் (ெகௗரவ மகிந்த அமர ர) 

நிதி ஒ க்க பிரச்சிைனயினால் ஸ்தம்பிதமைடந்தி ந்த அந்த க த்திட்டங்களின் 
பணிகைள மீள ஆரம்பித் ள்ளதாக நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ெதாிவித்தனர். 

2.26 அங்கு  ெகாலெபெலஸ்ஸ மித்ெதனிய மற் ம் பரவகும் ற நீர் விநிேயாகத் 
திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் (ெகௗரவ மகிந்த அமர ர) 

அந்த க த்திட்டங்கைள உள்நாட்  வங்கி நிதியின் கீழ் நிர்மாணிப்பதற்கு 
எதிர்ப்பார்ப்பதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ெதாிவித் ள்ளனர். 

 2.27 மி வன்ெகாைட நீர் க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் (ெகௗரவ லசந்த 
அலகியவன்ன)  

க த்திட்டத் க்கான கடன் ெப வதற்காக சீனா எக்சிம் வங்கி டன் 
கலந்தாேலாசித்  வ வதாக நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப  உத்திேயாகததர்கள் 
ெதாிவித் ள்ளனர். 

2.28 வன்ெவல்ல நகர் ற நீர் விநிேயாகத் திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள்-(ெகௗரவ 
ைவ.ஜி.பந்மசிறி) 

ெத  ஓயா மற் ம் வன்ெவல்ல நீர் விநிேயாகத் திட்டத் க்காக   
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 ஆேலாசகர்கைள நியமிப்பதற்காக ெப ைககள் ேகாரப்பட்டதாக ேதசிய நீர் வழங்கல், 
வ காலைமப் ச் சைபயின் உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர். 

2.29 அவிசாவைல மற் ம்  ேஹாமாகைம, க வைல ேதர்தல் ெதாகுதிகளில் 
நைட ைறப த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 4 நீர் விநிேயாகத் திட்டங்களின் 
தற்ேபாைதய நிைலைம (ெகௗரவ கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)  

உள்நாட்  வங்கி நிதி உதவி டன் நைட ைறப்ப த்தப்பட உள்ள ேமற்ப  
க த்திட்டங்களில் 3 க த்திட்டங்க க்கு ாிந் ணர்  ஒப்பந்தங்கள் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட டன் எஞ்சிய க த்திட்ட ம் வழங்கப்பட் ள்ள டன் நிதி 
வழங்குவதற்காக வங்கிக்கு திைறேசாியினால் வழங்கப்ப ம் றி இ வைர 
வழங்கப்படவில்ைல என் ம் ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  சைபயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர். 

2.30 ெகாெலான்னாைவ சு  ெந ம் ர கப் பயிற்சி  நைடபாைதயின் நிர்மாணிப்  
ஸ்தம்பிதமைடதல்- (ெகௗரவ ஆர் மிந்த சில்வா) 

ெகாெலான்னாைவ நகர அலங்கார ேவைலத் திட்டம் ெதாடர்பாக ெகௗரவ 
உ ப்பின டன் கலந் ைரயாட எதிர்ப்பார்ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித்தார். 

2.31 ெகாெலான்னாைவ  குப்ைபக்கூள காைமத் வம்- (ெகௗரவ ஆர். மிந்த சில்வா) 

அதற்காக  உலகலாவிய  உதவி அ ப்பைடயில் க த்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டதா ம் சுற் ப் றத்தி ள்ள சில வதிவிடவாளர்க க்கு மாற்  

கைள வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பதாக ம் ெகௗரவ தவிசாளர் ெதாிவித் ள்ளார். 

3. ஒத்திைவப் -  

ஆேலாசைனக் கு  காலவைரயைற அன்றி ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   

 

நிதி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வின்  
தலாவ  கூட்டம்  - 2015 ஏப்பிறல், 09 

ச கமளித்த கு  உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க (தவிசாளர்) 
ெகௗரவ .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
ெகௗரவ (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
ெகௗரவ ஏ. எச். எம். ெபள  
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார 

ச கமளித்த கு  அங்கத்தவரல்லாத உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண 
ெகௗரவ எஸ்.சீ. த் குமாரன 
ெகௗரவ திலங்க சுமதிபால 
ெகௗரவ எச். ஆர். மித்ரபால 
ெகௗரவ ேஹமால் குணேசக்கர 
ெகௗரவ ெப மாள் ராஜ ைர 
ெகௗரவ எம்.ாீ. ஹஸன் அ  
ெகௗரவ ெபான். ெசல்வராசா 
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 ெகௗரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 
ெகௗரவ உதித் ெலாக்குபண்டார 
ெகௗரவ ஆர். ேயாகராஜன் 
ெகௗரவ ஹுைனஸ் பா க் 
ெகௗரவ ந ன் பண்டாற ஜயமஹ   

1.        தினப்பணிகள்  

1.1 சட்ட லங்கைளப் பாிசீ ைன ெசய்தல் 

1.1.1 பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன  (தி த்தச்) சட்ட லம் 

1.1.2 நிதிச் சட்ட லம் 

1.1.3 ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தச்) சட்ட லம் 

1.1.4 ெதாைலத்ெதாடர்  அற ட்  (தி த்தச்) சட்ட லம் 

1.1.5 ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தச்) சட்ட லம் 

1.1.6 நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட லம் 

1.1.7 உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தச்) சட்ட லம் 

ேமற்ப  சட்ட லங்கைளப் பாிசீ த்த கு  அவற்ைற இரண்டாம் மதிப்பீட் ற்காக 
பாரா மன்றத்திற்கு ஆற் ப்ப த் வதற்கு அங்கீகாரம் அளித்த . 

1.2 வ டாந்த அறிக்ைககைளப் பாிசீ த்தல் 

1.2.1 2013/2014 ஆம் ஆண் க க்கான .எவ்.சி.சி.வங்கியின் கணக்காய்வாளர்களின் 
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம். 

1.2..2 2013 ஆம் ஆண் ற்கான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 

1.2.3 2013 ஆம் ஆண் ற்கான மக்கள் வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 

1.2.4 2011 ஆம் ஆண் ற்கான இலங்ைக ஏற் மதிக் கடன் காப் திக் 
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 

1.2.5 2013 ஆம் அண் க்கான இலங்ைகக் கணக்கியல் மற் ம் கணக்காய்  
நியமங்களின் கண்காணிப் ச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக 

ேமற்ப  வ டாந்த அறிக்ைககைளப் பாிசீ த்த கு  அதற்கு இணக்கம் 
ெதாிவித்த டன் பாரா மன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்க ேவண் ெமன ம் தீர்மானித்த . 

2. பிேரரைணகள் ெதாடர்பான  ன்னறிவித்தல்கைள பாிசீலைன ெசய்தல் 

2.1 2014 இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களத்தின் தரம் 11 இன் உதவி சுங்க அத்தியட்சகர் 
பதவிக க்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட்  பாீட்ைசக்கு ேதாற் வதற்குாிய 
உாிைமைய ேகா தல் – மாத்தைற, திக்கஹெகாரட் வ என்ற கவாியில் வதி ம் 
தி . டீ.ஈ.எஸ். ரத்னேசகரவின் ேகாாிக்ைக – 4969 – ெகௗரவ சனத் ஜயசூாிய 
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 தி .டீ.ஈ.எஸ்.ரத்னேசகர சமர்ப்பித் ள்ள ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்ற 
யாத டன், ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற மற் ம் வர்த்தமானி அறிவித்த க்கு அைமவாக 

பாீட்ைசத் திைணக்களத்தினால் விண்ணப்பப்ப வம் ம க்கப்பட்டைம சாிெயன 
அைமச்சினால் ெகௗரவ உ ப்பின க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 

2.2 பிேரரைண இலக்கம் 4522 இற்கு ஏற்ப சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள விதப் ைரகைள 
ஏற் க்ெகாள்ள யாைமயினால் நியாயமான தீர்ெவான்ைற 
ெபற் க்ெகா க்குமா  ேகா தல் – 5000 – ெகௗரவ த்திக பதிரண 

ேமலதிக தீர்மானெமான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு இப்பிேரரைணைய பணிப்பாளர் 
சைபயின் மனிதவள ஊதியக் கு க்கு சமர்ப்பிக்க ேமலதிக காலம் ேதைவ என 
வங்கியினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 

3. ஏைனய விடயங்கள் 

3.1 கந்தளாய் சம்பிக்க ரயிஸ் மில்ஸ் ெபற் ள்ள கடன் ெதாைகைய ெச த் வதற்கு 
நிவாரணம் ஒன்ைற வழங்குமா  ேகாரல் -  ெகௗரவ எம்.ேக.டீ.எஸ்.குணவர்தன 

இலங்ைக வங்கியிடமி ந்  கந்தளாய் சம்பிக்க ரயிஸ் மில்ஸ்  ெபற் ள்ள கடன் 
ெதாைகைய ெச த்த யாமல் கடன் மற் ம் வட் ப் பணம் தற்சமயம் பாாிய 
பணத்ெதாைகயாக திரண் ப்பதால் இப்பணத்ைத அறவி ம் ேபா  அாிசி ஆைல 
உாிைமயாள க்கு நிவாரணெமான்ைற அளிக்குமா  ெகௗரவ எம்.ேக.டீ.எஸ்.குணவர்தன 
ேகாாி ள்ளார். 

இவ்விடயம் பற்றி ஆரா மா  ெகௗரவ தவிசாளா் இலங்ைக வங்கியின் தைலவைர 
அறி த்தினார். 

3.2 2015 ஜனவாி மாதம் 08 ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி ேதர்த ல் வழங்கிய 
ேதர்தல் வாக்கு திக்கு அைமவாக ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர  ெசல  திட்டத்தில் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் 10 
மில் யன் பாைவ உடன யாக ெபற் க்ெகா க்குமா  ேகாரல் – ெகௗரவ 
பீ.ராஜ ைர 

 ேமற்ப  விடயம் பற்றிய நடவ க்ைகைய ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார 
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் யைமயால் ஆேலாசைனக் கு வில் கலந் ைரயாடப்பட்ட விடயங்கைள 
அைமச்சிற்கு சமர்ப்பிக்குமா  ெகௗரவ தவிசாளர், நிதி அைமச்சின் ெசயலாள க்கு 
அறிவித்தார். 

3.3 ெகௗரவ உ ப்பினர்க க்கு 2014 ஆண் ன் பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர  ெசல  
திட்டத்தில் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட நிதியத்தில் ெபா  மக்க க்கு 
விநிேயாகிப்பதற்காக ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் மாவட்ட 
ெசயலகங்களினால் வி விக்காைம பற்றிய பிரச்சின – ெகௗரவ உதித் 
ெலாக்குபண்டார. 

ேமற்ப  விடயம் பற்றிய நடவ க்ைகைய ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார 
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்பதால் ேதைவயான வழி ைறகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ஆேலாசைனக்கு வில் கலந் ைரயாடப்பட்ட விடயங்கள் அவ்வைமச்சிற்கு சமர்ப்பிக்குமா  
ெகௗரவ தவிசாளர், நிதி அைமச்சின் ெசயலாள க்கு அறிவித்தார். 

3.4 2014 இன் இைடயறாதேவைலக க்குச்ெசய்யேவண் ள்ளெகா ப்பன கள் – 
ெகௗரவதிலங்கசுமதிபால அவர்கள் 

மாவட்டெசயலாளர்களினால்2014 ஆம் ஆண் ன் இைடயறாத ேவைலக க்காக 
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 சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள 8.5 பில் யன் பா க்கான பட் யல்கைளத் தீர்த் ைவப்ப  
ெதாடர்பாகெகௗரவபிரதமஅைமச்ச டன்கலந் ைரயாடப்பட்டெதன் ம், ேமற்ப  
ெகா ப்பன கைள இரண் கட்டங்களாக ெச த்தத்தீர்மானிக்கப்பட்டெதன் ம் நிதி 
அைமச்சர் அறிவித்தார். அதற்கைமய தற்கட்டமாக 04 
பில் யன் பாஏற்கனேவஉள்நாட் அ வல்கள்அைமச்சின்ெசயலாள க்குவழங்கப்பட் ள்
ளெதன் ம் 2014.04.15 ஆம் திகதியளவில் எஞ்சியெதாைகைய ெச த்த ள்ளதாக ம் 
நிதிஅைமச்சின் ெசயலாளர்கலாநிதிஆர்.எச்.எஸ். சமர ங்ககுறிப்பிட்டார். 

3.5 கடந்த அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சினால் வழங்கப்பட்ட 
ஏற்பா களின்கீழ்திட்டமிடப்பட்டவிேசடக த்திட்டங்கைள ர்த்திெசய்வதி ள்ளசி
க்கல்கள் – ெகௗரவ .எஸ்ராதாகி ஷ்ணன்அவர்கள். 

ெகாத்மைல பிரேதசத்தில்பகுதியளவில் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள சுமார் 20 விேசட 
க த்திட்டங்கள் காணப்ப வதாகசுட் க்காட் ய ெகௗரவபிரதியைமச்சர் இ ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளேவண் யஅ த்தகட்டநடவ க்ைககள் பற்றி வினவினார். 

க த்திட்டங்களின்சகல விபரங்கைள ம் நிதி அைமச்சின் ெசயலாளாிடம் 
சமர்ப்பிக்குமா  ெகௗரவதவிசாளர்ெகௗரவபிரதியைமச்ச க்குஅறிவித்தார்.  

3.6 அரசாங்கத்தினால் அ ல்ப த்தப்ப கின்றகமக்காரர்களின் ெநல்ைலக் 
ெகாள்வன  ெசய் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த் வதற்காக எப்பாவல இலங்ைக வங்கிக்கிைளக்கு நிதிகிைடப்பதி ள்ள 
தாமதம் – ெகௗரவஎஸ்.சி. த் குமாரன  அவர்கள் 

இ பற்றிஆராய்வதற்காகெநல்சந்ைதப்ப த்தல்சைபயினால்ெநல்ெகாள்வன ெசய்த
பின்னர்இ வைரநிதிகிைடக்கா ள்ளகமக்காரர்களின்ெபயர்ப்பட் யைலத்தமக்குப்ெபற் த்
த மா ெகௗரவதவிசாளர்ெகௗரவஉ ப்பின க்குஅறிவித்தார். 

4. ஒத்திைவத்தல் 

கு காலவைரயைறயின்றிஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறித்தவ சமய அ வல்கள் பற்றிய  
ஆேலாசைனக் கு வின்  

தலாவ  கூட்டம்  - 2015 ஏப்பிறல், 28 

ச கமளித்த கு  உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க (தவிசாளர்) 
ெகௗரவ எம். ேக. ஏ. டீ. எஸ். குணவர்தன 
ெகௗரவ ஆர். மிந்த சில்வா 

ச கமளித்த கு  அங்கத்தவரல்லாத உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
ெகௗரவ மில்ேராய் பிரனந்  
ெகௗரவ அஜித் குமார 
ெகௗரவ ரஞ்ஜித் த ெசய்சா 
ெகௗரவ லசந்த அழகியவன்ன  
ெகௗரவ ெபான். ெசல்வராசா 
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 1. தினப்  பணிகள் 

1.1 சட்ட லங்கைள பாிசீ த்தல் 

1.1.1 கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் (தி த்தச்) சட்ட லம் 

ெவௗிநாட் க் கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிக்கும் ேபா  ாியப்ப ப்ப கின்ற 
பல்ேவ  ேமாச கைள குைறப்பதற்கு தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள சட்டத்தில் 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதால், அதைன சட்டத்தில் ைகவிரல் 
அைடயாளத்ைத ெப தல் என உள்ளடக்குவதன் லம் ேமற்ெகாள்வதற்கு கு வின் 
அங்கீகாரத்ைத வழங்குமா  ெகௗரவ தவிசாளர் ேகாாினார். 

ேமற்ப  தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பான சட்ட நிைலைமைய விபாித்த சட்டமா 
அதிபர் திைணக்கள உத்திேயாகத்தர்கள், இலங்ைக சனநாயக ேசாச ச கு யரசின் 
அரசியைமப் க்கும்  குறிப்பாக 13 வ  அரசியலைமப்  தி த்தத் டன் இ   

ரண்படவில்ைல என ெதாிவித்தார்கள். 
ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் ெவௗிநாட்  கட ச்சீட் கைள வழங்கும் ெசயற்பாட் க்கும் 

ேமற்ப  சட்ட லத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற தி த்தத்தின் லம் 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்ற ைகவிரல் அைடயாள ைறைம ஏற் ைடயதாகின்றதா என 
ெகாளரவ எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ் குணவர்தன வினவினார். சாதாரண ேசைவைய ேபான்  ஒ  
நாள் ேசைவயின் கட ச்சீட் கைள வழங்கும் ேபா ம் ேமற்ப  திட்டம் ஏற் ைடயதாக்கிக் 
ெகாள்ளப்ப ெமன கு வர , கு யகல்  திைணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் தி  
எம்.என் ரணசிங்க ெதாிவித்தார். இதன் ேபா  இலத்திரனியல் ைறயில் தர கள் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப வ டன், பிறிெதா  சந்தர்ப்பத்தில் ேதைவேயற்ப ன் பயன்ப த் ம் 
ேநாக்கில் ேமற்ப  தர கள் பா காக்கப்ப ெமன ம் ேமற்ப  தர கைள கட ச்சீட் ல் 
உள்ளடக்குவதற்கு அதி ெதாழில் ட்ப ைறகள் பயன்ப த்தப்ப வதால் ஒேர நப க்கு 
பல்ேவ  ெபயர்களில் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட கட ச்சீட் கைள ெப வதற்கான ேமாச யான 
வாய்ப் கள் இல்லாமல் ேபாகுெமன ம் அவர் ேம ம் ெதாிவித்தார். 

விளக்கமளித்த மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறித்தவ சமய அ வல்கள் 
அைமச்சின் ேமலதிகச் ெசயலாளர் தி  டபிள் . ஏ. சூலாநந்த ெபேரரா, இதன் ேபா  தர க் 
களஞ்சியெமான்  தயாாிக்கப்ப வதால் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் தர கைள மீண் ம் 
மீண் ம் பாவிப்பதற்கான வாய்ப்  கிட் ெமன ம், ேவ  ஒ வாின் ைகப்படத்ைத 
பயன்ப த்தி பல்ேவ  ெபயர்களில் ேமாச யான ைறயில் கட ச்சீட் கைள 
ெப வதற்கான வாய்ப் க ம் தவிர்க்கப்ப ெமன ம் சுட் க்காட் னார். 

ெபற் க் ெகாள்ளப்ப ம் தர கள் ன்றாந் தரப்ெபான்றின் ைகக க்கு ேபாவைத 
த ப்பதற்கான ெசயன் ைறெயான்  உள்ளதா  என ம் அவ்வா  நடந்தால் அதற்கு 
தண்டைன அளிப்பதற்ேகற் ைடய சட்டங்கள் நைட ைறயில் உள்ளதா என ம் வினவிய 
ெகௗரவ ஜீ.எச் அஜித்குமார ேமற்ப  தகவல்கள் ேவ  தரப்ெபான்றின் ைகக க்கு 
ேபாவைத த ப்பதற்கு ெசயன் ைறெயான்  வகுக்கப்பட ேவண் ெமன ம் 
சுட் க்காட் னார்.  

அதற்கு பதலளித்த சட்டமா அதிபர் திைணக்கள உத்திேயாகத்தர்கள் ேமாச யான 
ைறயில் தர கைள ெபற் க்ெகாண்டால் அதற்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைகைய 

ேமற்ெகாள்வதற்கான ெசயன் ைறெயான்  இன் ம் எம  நாட் ல் நைட ைறயில் 
இல்ைல என ெதாிவித்தார்கள். 

இ  ெதாடர்பான ஒ ங்குவிதிகைள (Regulations) பின்னர் நி வன ாீதியாக தயார் 
ெசய்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக  கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
தி .எம்.என்.ரணசிங்ஹ குறிப்பிட்ட டன், ஏைனய நா களில் காணப்ப ம் சட்ட 
நிலைமகைள ம் ஆராய்ந்  பார்த் , உாிய விதத்தில் ெசயற்ப மா  ெகௗரவ தவிசாளர்  
அவைர அறி த்தினார்.  
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 2. ஏைனய விடயங்கள் 

2.1 ஆட்பதி த் திைணக்களமான  எந்த அைமச்சின் கீழ் ெதாழிற்ப கின்ற  என்ப  
குறித்  வின தல் – ெகௗரவ ஜீ.எச்.அஜித் குமார 

தற்ேபா  இத்திைணக்களமான  மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் 
கிறித்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சின் கீழ் ெதாழிற்ப வதாக அைமச்சின் ேமலதிக 
ெசயலாளர், தி .டபிள் .ஏ.சூலானந்த ெபேரரா ெதாிவித்தார்.  

2.2 மத்திய கிழக்கி ந்  இந்நாட் க்கு வ ைக த ேவார் பயங்கரவாத லனாய் ப் 
பிாிவினால் ைக  ெசய்யப்ப வ  குறித்  விளக்கமளித்தல் – ெகௗரவ 
ெபான்.ெசல்வராசா 

பயங்கரவாத் க்கு ஆரம்பத்தில்  உதவியவர்கள் மத்திய கிழக்கு நா களில் 
வசித் விட்   இந்நாட் க்கு வ ைக த ைகயில் பயங்கரவாத லனாய் ப் பிாிவினால் 
(Terrorism Investigation Division) ைக  ெசய்யப்ப வதாக ம், இ  மனிதபிமானமற்ற 
ெசயெலன ம் ெகௗரவ ெபான்.ெசல்வராசா சுட் க்காட் னார்.  

அைமச்சின் ெபா மக்கள் தினத்தில் வ ைக தந்  விடயங்கைள ன்ைவக்குமா  
ெகௗரவ தவிசாளர், ெகௗரவ உ ப்பின க்கு ஆேலாசைன வழங்கினார்.  

2.3 ெகாடக்கெவல ெபா ஸ் பிாிவில்  இடம்ெபற்ற சம்பவம் ெதாடர்பான விளக்கத்ைத 
ன்ைவத்தல் – ெகௗரவ ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா  

ெகாடக்கெவல ெபா ஸ் பிாிவில் நான்கு நபர்க க்கு இைடயில் இடம்ெபற்ற 
சாதாரண ஒ  சிக்கைல தீர்த்  ைவப்பதற்காக வந்தி ந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்,  
அந்நபர்கள் ைகக்குண் டன் காணப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்  ைறப்பாட்ைட தாக்கல் 
ெசய் ள்ளதாக ெகௗரவ ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா சுட் க் காட் ய டன், இதனால் தீங்கு 
விைளவிக்கும் ஆ தங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பிைண ெபற யாத ஒ  நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதாக ம், இ  ற் தாக உண்ைமக்குப் றம்பான ஒ  விடயெமன ம் 
குறிப்பிட்டார். 

இப்பிரச்சிைனைய எ த் லமாக தமக்கு ன்ைவக்குமா  ெகௗரவ தவிசாளர், 
ெகௗரவ அைமச்ச க்கு ஆேலாசைன வழங்கினார். 

2.4 நிரபராதி என்ற கூற்றிைன வழங்குமா  ேகா தல் – ெகௗரவ மிந்த சில்வா  

சமந்த குமார எனப்ப ம் ெவேல சுதாவின் சம்பவம் ெதாடர்பில் தாம் நிரபராதி எ ம் 
கூற்றிைன குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் ஊடாகப் ெபற் க் ெகாள்வைதத் 

ாிதப்ப த் மா  ெகௗரவ மிந்த சில்வா ேகாாினார். 
இ  ெதாடர்பில் எ த்  லமான ஒ  ேகாாிக்ைகைய ைறப்பாட்  வ வில் 

தமக்கு ன்ைவக்குமா  ெகௗரவ தவிசாளர் ெகௗரவ உ ப்பின க்கு ஆேலாசைன 
வழங்கினார்.   

2.5 குமார குணரத்னத்தின் பிரச்சிைன குறித்  வின தல் – ெகௗரவ ஜீ.எச்.அஜித் 
குமார 

இ  ெதாடர்பில் வழங்கப்பட் ள்ள நீதிமன்ற ஆைணயில் அ ப்பைட உாிைம 
வழக்கு இல்ைலெயன குறிப்பிடப்பட் ந்த டன், இ தித் தீர்ப்பிைன வழங்கும் உாிைம 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்ச க்கு காணப்ப வதனால், இ  ெதாடர்பில் இ தித் 
தீர்ப்பிைன வழங்குமா  ெகௗரவ ஜீ.எச்.அஜித் குமார ெகௗரவ தவிசாளாிடம் ேகாாினார். 

இ  ெதாடர்பில் தாம் எதிர்காலத்தில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதாக ெகௗரவ 
தவிசாளர் குறிப்பிட்டார்.  
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 3.  ஒத்திைவத்தல் 

கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் (தி த்தச்) சட்ட லத்ைத இக்கு வில் அங்கீகாித் க் 
ெகாள்வதற்கு ஒத் ைழப்  வழங்கிய பணியாட்ெடாகுதியினர் உள்ளிட்ட சகல க்கும் 
ெகௗரவ தவிசாளர் தம  நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாண்டார். அத் டன் கு  2015 ேம 
மாதம் 19 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

 

நிதி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வின்  
இரண்டாவ  கூட்டம்  - 2015 ேம, 20 

 

ச கமளித்த கு  உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க (தவிசாளர்) 
ெகௗரவ வன் விேஜவர்தன 
ெகௗரவ இரான் விக்கிரமரத்ன   
ெகௗரவ .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் 
ெகௗரவ ஏ. எச். எம். ெபள  

ச கமளித்த கு  அங்கத்தவரல்லாத உ ப்பினர்கள் 
ெகௗரவ மஹிந்த அமர ர 
ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்க 
ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்க 
ெகௗரவ ந ன் பண்டாற ஜயமஹ 
ெகௗரவ ெப மாள் ராஜ ைர 

1. ஏைனய விடயங்கள்: 

1.1 ச க ேசைவகள் அைமச்சுக்கு நிதி கிைடக்கப்ெபறாைமயினால் தபாலகங்கள் 
லம் ஏப்ரல் மாதம் தல் இற்ைறவைர திேயார் ெகா ப்பன கள் இ வைர 

ேமற்ெகாள்ளப்படாைம - ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ 
 

ச க ேசைவவகள், நலன் ாி மற் ம் கால்ைநடவளர்ப்  அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
ேகட் க்ெகாள்ளப்பட்டதன் பிரகாரம் 2015 ஏப்பிரல்மாத ெகா ப்பன க க்காக 
திைறேசாியினால் நிதி வழங்கப்பட்டெதன ம் 2014.12.31 ஆம் திகதியன்  248,000 
ஆகவி ந்த உதவிெப னர்களின் ெதாைக 2015 ஏப்பிர ல் 386,000 ஆக உயர்ந்ததாக ம் 

பா. 2,000/- ஆகிய இத்ெதாைகைய அைமச்சின் லம் வழங்கப்பட் ள்ளெதன ம் ேதசிய 
வர  ெசல த்திட்ட பணிப்பாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டார். 
 

1.2 2014 ஆம் ஆண் ல் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சினால் வழங்கப்பட்ட 
நிதிையக்ெகாண்  ஒ  பகுதி மாத்திரம் நிைறேவற்றப்பட் ள்ள ெதாடர் நீர் 
விநிேயாகத்திட்டத்ைத நிைறேவற்றி க்க நிதியிைன வழங்க ேகாறிக்ைக 
வி த்தல் -  ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்க 

நீர் விநிேயாகத்திட்டத்திற்கான நிதி நீர்ப்பாசன அைமச்சிற்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளெதன ம், ேதைவயான நிதியிைன அவ்வைமச்சின் லம் 
ெபற் க்ெகாள் மா ம் பிரதி நிதி அைமச்சர் ெகௗரவ மஹிந்த சமரசிங்க அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட டன் அதற்கு ெகளரவ தவிசாளர் அ மதி வழங்கினார். 
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 1.3 பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு மகாெபால லைமப் பாிசில் நிதி 
வழங்கப்படாைம - ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்க 

மகாெபால லைமப் பாிசில் நிதிக்கான ேகாாிக்ைக அைனத்ைத ம் நிைறேவற் வ  
க னெமன குறிப்பிட்ட ெகௗரவ தவிசாளர்,  ேதசிய ெலாத்தர் சைபயின் நிதி ைறயாக 
வரவி டப்பட் ள்ளதாெவன ெதசிய ெலாத்தர் சைபயின் தைலவர் தி மதி ஷாமிலா 
ெபேரரா அவர்களிடம் வினவினார்கள். 

ேதசிய ெலாத்தர் சைபயான  மகெபால நிதியத்திற்கு நிதி 
ைவப்பி வதில்ைலெயனக் குறிப்பிட்ட தைலவர், அ  சனாதிபதி நிதி லேம அவ்வா  
ைவப்பி டப்ப வதாகக் குறிப்பிட்டார்கள். 

லைமப் பாிசில் நிதியிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக இலக்ேரானிக் 
ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த்த உத்ேதசித் ள்ளதாக ம் குறிப்பிட்டார். 

1.4 கு ணாகல் மிதிவண் கள் சங்கத்தின்  ேகாாிக்ைகெயான்றிைன ன்ைவப்பதாக 
ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்க அவர்கள் குறிப்பிட்டார். 

ெபாலன்ன ைவ மக்களின் ைக ட்ரக்டர்க க்கான ேகாறிக்ைகைய ம் கு ணாகல் 
மிதிவண் கள் சங்கத்தின் ேகாாிக்ைகைய ம் க த்திற்ெகாள்வதாக ம் இ  சம்பந்தமாக 
ஊடகங்கள் லமாக மக்க க்கு அறி த்தல் ெசய்யேவண் ெமன ம் ெகௗரவ தவிசாளர் 
குறிப்பிட்டார்கள். 

ம  வாி மற் ம் ஏற் மதி வாி ஆகியவற்ைற தி த் வதற்காக ன்ைவக்கப்பட ள்ள 
சட்ட லத்திைன நிைறேவற் வதற்காக அைனத்  உ ப்பினர்களின ம் ஒத் ைழப்ைப 
எதிர்பார்ப்பதாக ெகௗரவ தவிசாளர் குறிப்பிட்டார். 
 

2. ஒத்திைவப் :  

கு , 2015 ஜூன் மாதம் 17 ஆம் திகதிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

  

 



     ஆேலாசைனக் கு க்களின்  மாதாந்த அறிக்ைக ( ேம மாதம் - 2015) 
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On receiving confirmation, the minutes of the following Consultative Committees 
are  included in this Publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due to the non-confirmation, the minutes of the following Consultative 
committees are not included in this Publication. 
 

 

 

 

 

 

 

  Name of the Committee Date of the 
Committee  

1 Urban Development, Water Supply and Drainage 19.03.2015 

2 Finance 09.04.2015 

3 Public Order, Disaster Management and Christian 
Affairs 28.04.2015 

4 Finance 20.05.2015 

  Name of the Committee Date of the 
Committee  

1 Social Services, Welfare and Livestock 
Development 21.04.2015 

2 Education 20.05.2015 

3 Lands 21.05.2015 

4 Food Security 22.05.2015 
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Consultative Committee on Urban Development, Water Supply and Drainage 

First Meeting - 19th March, 2015 

Committee Members Present 

The Hon. Rauf Hakeem (Chairman)  
The Hon. Jeewan Kumaratunga 
The Hon. Dinesh Gunawardena 
The Hon. Mahinda Amaraweera  
The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
The Hon. Mohomed Aslam     

Non Committee members 

The Hon. Chandima Weerakkody 
The Hon. Basheer Cegu Dawood 
The Hon. Mahinda Amaraweera  
The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
The Hon. Neranjan Wickramasinghe  
The Hon. Reginold Cooray  
The Hon. H.M.M. Harees  
The Hon. Faizal Cassim 
The Hon. P. Dayaratna 
The Hon. S.M. Chandrasena 
The Hon. T.B. Ekanayaka 
The Hon. Gitanjana Gunawardena 
The Hon. R. Yogarajan 
The Hon. E. Saravanapavan  
The Hon.  (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 
The Hon. Vidura Wickramanayaka 
The Hon.  Vijitha Berugoda 
The Hon. (Ms) Kamala Ranathunga 
The Hon. R. Dumindha Silva 
The Hon. Y.G. Padmasiri 

1.  Announcements by the Chairman 
1.1 Consideration of the 100 Day Programme 

An allocation of Rs.1 billion has been made by the Ministry for the programme to 
provide drinking water to the Kidney patients, and the relevant officers stated that under  the 
aforesaid programme action will be taken towards the establishment of RO plants, 
implementation of multiple projects including the establishment of rain water projects, the 
provision of 32000 additional water connections by the National Water Supply and Drainage 
Board, Deploying 16 Tractor bowsers for distributing  water in rural villages around areas 
highly affected by Kidney diseases, adopting relief measures for the people removed from 
their  own lands by the Urban Development Authority owing to various reasons. 
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 The officials of the Urban Development Authority stated that it is expected to resettle 
9227 families out of 65000 families residing in houses with less facilities in an extent of 900 
acres of Colombo town, in new houses under the first step of the Urban Housing programme 
of Colombo and it has already been completed resettling 4937 families by now and it is also 
expected to release 250-300 acres that will be saved  by the completion of the  programme to 
the market. 

2. Other Matters 

2.1  Completion of the Water supply projects of the Bibila Divisional Secretariat division 
 which have not been completed ( Hon.Vijitha Berugoda) 

Hon.member pointed out that there are a number of water supply projects in the 
Bibila Divisional Secretariat division which have not been completed  and  the 
Hon.chairman instructed the officers of the ministry to inquire the possibility of absorbing 
the  aforesaid projects to the Rs.3500 million programme. 

2.2  Breakdown of the Mahawa Urban Development Project (Hon.T.B. Ekanayake) 

The officers of the Urban Development Authority stated that the said project can be 
restarted depending on the receipt of treasury allocations and the Hon.Chairman stated that 
action will be taken to submit a request to obtain funds. 

2.3  Pothuwewa Water Supply Project proposed to be initiated around Thunmodara 
 Water Supply Scheme (Hon.T.B. Ekanayake) 

The officers of the National  Water Supply and Drainage Board stated that 
Procurement proposals were called  for the appointment of consultants for the project 
implemented under Korean Aid. 

2.4  Break down of Imaduwa City Development (Hon.Chandima Weerakkodi) 

The Officers of the National Land Reclamation and Development Corporation stated 
that allocations of around  Rs. Fourteen million is required for the future  work  and the Hon. 
Chairman instructed the officers of the Ministry to note down to take action towards the 
continuous implementation of the project. 

Hon. Deputy speaker requested to take action to construct the proposed Market 
Complex of Imaduwa. 

2.5  Expeditious Completion of the proposed water supply schemes of Galle District  
 (Hon.Chandima Weerakkodi) 

The Hon. Deputy Speaker requested that action be taken to implement the 
Dikkumbura, Dambuhela-Happawala water projects expeditiously and the officers of the 
Water Supply and Drainage Board stated that the said projects have been delayed due to 
financial issues. 

2.6  Solution to the drinking water problem in Kalkuda seat in Baticcolo ( Hon.Basheer 
 Segudawud) 

Hon. Chairman stated that although it has been proposed to connect the pipe system 
providing water to Pasikuda to the area of Kiran as a temporary solution to this issue, and to 
plan a new project as a permanent solution, certain issues are available  related to the water 
source to be utilized for these purposes .  
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 2.7  Opening the row of new shops at the Panadura Bus Stand ( Hon Reginold Cooray) 

Hon Chairman stated that action will be  taken to  declare open the line of shops on 
25th March  2015 and to provide shops to those who have made the relevant payments . 

2.8  Break down of the Weras Ganga Project of Katubedda,Moratuwa ( Hon. Jeewan 
 Kumarana thunga)  

The officers of the Water Supply and Drainage Board stated that the aforesaid project 
could not be continuously implemented owing to the issue of legal action that has been taken 
by an individual and  that action will be taken to re-implement the project by giving  a 
solution to the relevant problem having discussed with the said person 

2.9  Provision of alternative lands for the Hindu temple and 47 families removed from 
 Dambulla (Hon.R.Yogarajan) 

The Hon. member stated that alternative lands have not been so far provided for the 
said category and the Hon Chairman stated that attention will be drawn to this issue. 

2.10  Reconstruction of the buildings and houses that caught fire in the Puundaluoya town 
 ( Hon. R. Yogarajan) 

Hon Chairman stated that it is expected to obtain the allocations which are required 
for the reconstruction from the Treasury 

2.11  Breakdown of the Development of Kotagala town ( Hon. R. Yogarajan) 

Hon Member stated that  most of the development work of the said town have been 
stopped half way. 

2.12  Simplifying the methodology of providing water for houses ( Hon. R. Yogarajan) 

Hon.Member stated that a higher amount of money is charged by the Water supply 

and drainage board to provide water connections to houses and a large group of people 

living around the watta areas of  Colombo fail to submit certain documents that should be 

given to the Water supply and drainage board to obtain water connections. 

Hon.Member stated that a policy decision should be taken to adopt a subsidized and 

convenient methodology pertaining to the provision of new water connections. 

2.13  Meeeting the drinking water requirements of  the Dehiattakandiya area (Hon. P. 
 Dayarathne) 

The Hon. Member inquired about the current status of the Dehiattakandiya C system- 

integrated water project and the officers of the National  Water Supply and Drainage Board 

stated that the relevant feasibility study is at its final stage. 

Hon. P. Dayarathne stated that the people of Dehiattakandiya area immensely suffer 

from kidney related diseases and the Hon. Chairman stated that  it is expected to implement  

a number of special projects of establishing  RO plants as a solution to the said issue. 

Hon. P. Dayarathne stated that the community water projects are mostly a failure and 

the Hon. Chairman stated that the low population  density in certain areas of Dehiattakandiya 

is an obstacle in implementing large scale water projects . 
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 2.14  Completing the payments of  the project to establish RO plants  in the North  Central 
 Province( Hon.SM Chandrasena) 

Hon. Member stated that so far money has not been paid for 18 RO plants which have 
been constructed and the Hon. Chairman who stated that the relevant financial  issue will be 
directed to the Director General-Budgets, further instructed the additional secretary 
( Technical) to look into the opening of RO plants. 

2.15 Breakdown of the constructions of Mawathagama water supply project 
 (Hon .Neranjan Wickramasinghe) 

Hon. Chairman stated that a treasury guarantee has been issued for the project and 
that action will be taken to discuss about the project  with the treasury. 

2.16  Construction of the drainage system of the lowland area of Dargatown (Hon. 
 Mohommad Aslam) 

Hon. Chairman stated that there are certain problems related to making allocations for 
the aforesaid project. 

2.17  Pollution of underground water in Chunnakkam area of Jaffna.
 (Hon.E.Saravanapavan) 

Hon. Chairman stated that HE the president has asked for a report pertaining to this 
issue and that the secretary to the ministry has been directed to appoint an inter ministerial 
committee to study this matter, and that the requirement of a desalination project is explicit  
as a permanent solution for the issue and further stated that action will be  taken to distribute 
water by bowsers as a temporary measure to the issue. 

2.18  Fulfilling the water requirements of Ampara area( Hon.Sriyani Wijewickrama) 

Hon. Member who stated  that the constructions of the third phase water project of 
Ampara have been suspended owing to issues related to allocations, and  that several 
proposals have been submitted related to the establishment of a number of RO plants  and 
Community water projects in the areas of Padiyathalawa,Mahaoya and Dehiattakandiya and 
that plans were submitted to establish a water project targeting the Henanigala area  further 
requested that steps be taken to implement the said projects , and the Hon. Chairman 
instructed the officers of the Ministry to consider the possibility of implementing the 
aforesaid projects. 

2.19  Taking action to control the kidney diseases spreading in the area.( Hon.  Vidura 
 Wickramnayake) 

Hon.Vidura Wickramanayake  questioned about the functioning of the Special 
Committee appointed to study the above matter  and about the steps that have been taken to 
control the kidney disease. 

Hon. Chairman stated that a special committee headed by HE the president has been 
appointed to solve the said matter ,and  that it is expected to take the participation of the 
private sector  for the relevant process, and that special attention will be drawn by the 
Chinese government pertaining to extending support to solve this issue as it is expected by  
the tour  made by HE the president  to China. 

2.20 Taking steps to fulfill the drinking water needs of the people in Horana area (Hon. 
 Vidura Wickramanayake) 

Hon. Member enquired about the present situation of the construction work of Phase 
II of the water purification plant in Kandana and the officials from the National Water 
Supply and Drainage Board informed that the construction work of the water treatment unit 
is being carried out and that the purification plant has the capacity to supply water to meet 
the present demand. 
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 Hon. Vidura Wickramanayake stated that water is not supplied to Kumbuka area 
from the tank that has been constructed in that area and officials from the National Water 
Supply and Drainage Board informed the Committee that they expect to supply water from 
that tank towards the end of the month of May.       

Hon. Vidura Wickramanayake also enquired about the present situation of the water 
supply project that was started in Egaloya in Bulathsinhala Divisional Secretary’s Division 
up to Narthupana in Madurawala Divisionala Secretary’s Division and officials from the 
National Water Supply and Drainage Board stated that they would take steps to submit a 
report regarding the project.  

Hon. Vidura Wickramanayake further enquired about the present situation of the 
projects to supply drinking water to the areas along Horana – Millaniya road and the road 
from Horana Salgashandiya to Thalgahawila and officials from the National Water Supply 
and Drainage Board sated that discussions are underway at institutional level to settle the 
issues that have arisen related to the project.   

Hon. Vidura Wickramanayake requested that a detailed report regarding the relevant 
matter be submitted and the approval of the Hon. Chairman was given for that.   

2.21  Halting of the development projects implemented by the Urban Development 
 Authority in Horana area (Hon. Vidura Wickramanayake) 

Hon. Member stated that Moragahahena town development activities and 
development work of Phase II of Horana bus-station have come to a halt and officials from 
the Urban Development Authority informed that provisions have been allocated for those 
projects.  

2.22 Halting of the urban development and beautification programme that had been 
 implemented related to the City of Colombo (Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

Hon. Chairman stated that there had been certain shortcomings with regard to the 
implementation of that programme during the past period, but it is being implemented 
systematically at present and members of the security forces are deployed where necessary.     

The officials from the Urban Development Authority informed the Committee that a 
discussion had been held with the Environmental Police Unit in order to get the co-operation 
of that unit once again to monitor the implementation of that programme and that a mobile 
unit has been deployed in addition to that for monitoring activities.  

2.23 Halting of Kadawatha town development programme (3K Project) (Hon. Lasantha 
 Alagiyawanna) 

Hon. Chairman stated that he expects to hold a review meeting with regard to that 
programme.  

2.24 Selling of the land of Central Cinema in Maradana at an undervalued price (Hon. 
 Faizal Cassim) 

Hon. Member requested that the aforesaid land be valued again and action be taken to 
recover the loss and the Ministry agreed to do so.  

2.25 Halting of the construction works of the shopping complexes in Angunakolapelessa 
 and Tangalle (Hon. Mahinda Amaraweera) 

Officials from the Urban Development Authority informed the Committee that the 
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 works of the aforesaid projects, which had been halted due to issues related to the allocation 
of provisions, have been recommenced at present.  

2.26 Construction of the water supply projects in Angunakolapelessa, Middeniya and 
 Barawakumbura. (Hon. Mahinda Amaraweera) 

Officials from the National Water Supply and Drainage Board informed the 
Committee that the construction work is expected to be carried out under the funds obtained 
from local banks.  

2.27 Construction of the Minuwangoda water supply project (Hon. Lasantha 
 Alagiyawanna) 

Officials from the National Water Supply and Drainage Board informed the 
Committee that discussions with China Exim Bank are underway for obtaining loans to 
implement that project.  

2.28 Construction of Ruwanwella urban water supply project (Hon. Y.G. Padmasiri) 

Officials from the National Water Supply and Drainage Board informed the 
Committee that procurement proposals had been called for the appointment of consultants 
for the Deduru Oya and Ruwanwella water supply schemes. 

2.29 The present situation of the 04 water supplied projects that are proposed to be 
 implemented in Avissawella, Homagama and Kaduwela electorates (Hon. 
 Gitanjana Gunawardane) 

Officials from the National Water Supply and Drainage Board stated that contract 
agreements for three of the projects that had been proposed to be implemented under the 
funds from local banks, and the remaining project, too, had been awarded and that the bond 
that is issued to the bank by the Central Bank had not been issued yet.     

2.30 Halting of the construction work of the jogging track in Sudunelumpura, 
 Kolonnawa (Hon. R. Duminda Silva) 

Hon. Chairman stated that he expected to discuss the Kolonnawa town beautification 
project with the Hon. Member. 

2.31 Managing the garbage dump in Kolonnawa (Hon. R. Duminda Silva) 

Hon. Chairman stated that a project had been implemented for this under World Bank 
aid and action is being taken to provide alternative houses for residents of a few surrounding 
houses. 

3.  Adjournment  

 The Committee was adjourned sine die. 
 

Consultative Committee on Finance 

First Meeting - 09th April, 2015 

Committee Members Present 

The Hon. Ravi Karunanayake (Chairman) 
The Hon. V. S. Radhakrishnan 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva 
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 The Hon. A. H. M. Fowzie 
The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Non Committee Members Present 

The Hon. M. K. A. D. S. Gunawardana 

The Hon. (Prof) Tissa Vitarana 
The Hon. S.C. Mutukumarana 
The Hon. Thilanga Sumathipala 
The Hon. H.R. Mithrapala 
The Hon. Hemal Gunasekera 
The Hon. Perumal Rajathurai  
The Hon. M.T. Hasan Ali 
The Hon. Pon. Selvarasa 

The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe 
The Hon. Udith Lokubandara  
The Hon. R. Yogarajan 
The Hon. Hunais Farook 
The Hon. Nalin Bandara  Jayamaha 

1. Business of the day 

1.1 Consideration of Bills 

1.1.1 Betting and Gaming Levy (Amendment) Bill 

1.1.2 Finance Bill 

1.1.3 Economic Service Charge (Amendment) Bill 

1.1.4 Telecommunication Levy (Amendment) Bill 

1.1.5 Value Added Tax (Amendment) Bill 

1.1.6 Nation Building Tax (Amendment) Bill 

1.1.7 Inland Revenue (Amendment) Bill 
The Committee agreed that the report be presented to Parliament for  Second Reading 

of  above Bills.  

1.2  Consideration of Annual Reports. 

1.2.1 Auditors’ Report and Accounts of the DFCC Bank for the year 2013/2014 

1.2.2 Annual Report of the Regional Development Bank  for the year 2013 

1.2.3 Annual Report of the People’s Bank for the year 2013 

1.2.4 Annual Report of the Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation for the year 
 2011 

1.2.5 Annual Report of the Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring 
 Board for the year 2013 

The Committee considered the above Annual Reports and agreed to the same, and 
decided to report it to the Parliament. 
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 2. Consideration of notices of motions 

2.1  Request made regarding the right to sit for the examination held to recruit for the 
 posts of Assistant Superintendent of Customs Grade II in the Department of Sri 
 Lanka Customs -2014 – Request of Mr. D. E. S. Rathnasekara at Matara, 
 Diggahakoratuwa – 4969 – Hon. Sanath Jayasooriya 

The Ministry has informed the Hon. Minister that the request made by Mr. D. E. S. 
Rathnasekara cannot be fulfilled and the rejection of the application by the Department of 
Examinations is correct according to the Scheme of Recruitment and the gazette notification.  

2.2  The request made again for a justifiable solution because the recommendations given 
 with regard to the motion no .4522 cannot be accepted – 5000- Hon. Buddhika 
 Pathirana 

The bank has informed that this motion should be submitted to the Board of Directors 
of the Human Resources and Remuneration Committee for further consideration. 

3.  Any other matters. 

3.1  The request made to get some relief on the payment of the loan taken by Kantale 
 Champika Rice Mills- Hon. M.K.D.S.Gunewardhana 

The Hon. M. K. D. S. Gunawardhana requested to provide some relief to the owner of 
the of the Kantale Champika rice mills  since the outstanding loan balance is very high due 
to their inability to   pay the loan obtained from the Bank of Ceylon. 

Hon. Chairman instructed the Chairman of the Bank of Ceylon to look into the 
matter. 

3.2     Request made for the immediate provision of   Rs. 10 million to the MP’s from the 
 decentralized budget as promised in the run up to the Presidential Election conducted 
 on 08th January 2015 - Hon. P. Rajadorai 

Hon. Chairman informed the secretary to the Ministry of Finance that since action in 
this regard should be taken by the Ministry of Policy Planning, Economic Affairs, Child, 
Youth and Cultural Affairs the matters discussed in the Consultative Committee should be 
presented to that Ministry. 

3.3  The problem of the District Secretariats’   not releasing the goods purchased from the 
 money given from the decentralized budget of the MP’s in the year 2014 to be 
 distributed among the people- Hon. Udith Lokubandara. 

Hon. Chairman informed the secretary to the Ministry of Finance that since action in 
this regard should be taken by the Ministry of Policy Planning, Economic Affairs, Child, 
Youth and Cultural Affairs the matters discussed in the Consultative Committee should be 
presented to that Ministry to take necessary action. 

3.4  Payments for the continuous work for the year 2014 – Hon. Thilanga Sumathipala 

The secretary to the Ministry of Finance informed that a discussion was held with the 
Hon. Prime Minister regarding the settlement of the bill amounting to Rs. 8.5 billion that has 
been submitted by the District Secretaries for the continuous work of the year 2014 and a 
decision was taken to pay the bill in two phases. The secretary to the Ministry of Finance Dr. 
R. H. S. Samaratunga stated that as the first phase Rs. 04 billion has been released to the 
secretary to the Ministry of Home Affairs and the balance will be issued on 15.04.2014 
accordingly. 
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 3.5 The problems with regard to the completion of the projects planned under the 
 allocations given by the Ministry of Economic Development of the previous 
government – Hon. V. S. Radakrishnan 

Hon. Deputy Minister pointed out that there are about 20 projects at halfway stage in 
Kotmale area and he requested about the steps that should be taken in this regard. 

Hon. Deputy Minister informed the Hon. Chairman that all the details about the 
projects should be submitted to the secretary to the Ministry of Finance. 

3.6  The delay in receiving money to the Bank of Ceylon branch in Eppawala to pay for 
 the programme implemented by the government to purchase paddy from the farmers 
 – Hon. S.C. Muthukumarana. 

To look into that matter Hon. Chairman informed the Honorable Member of 
Parliament to give a list of names of the farmers who have not been paid money after the 
paddy marketing board purchased their paddy. 

4.  Adjournment 

The committee was adjourned sine die.  
 

 

Consultative Committee on Public Order, Disaster Management and Christian 
Affairs First Meeting - 28th April, 2015 

Committee Members Present 

The Hon. John Amaratunga (Chairman)  
The Hon. M.K.A.D.S. Gunarawardana   
The Hon. R. Dumindha Silva    

Non Committee Members Present 

The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
The Hon. Milroy Perera 
The Hon. G.H. Ajith Kumara 
The Hon. Ranjith de Soyza 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
The Hon. Pon Selvarasa  

1.  Business for the day 
1.1  Consideration of Bills 

1.1.1  Immigration and Emigration (Amendment) Bill 

Since it is required to make an amendment to the Immigration and Emigration Act 
that is currently enforced in order to minimise various fraudulent activities that are 
committed when issuing passports, the Hon. Chairman requested that the approval of the 
Committee be granted to carry out the same by including ‘obtaining fingerprints’ into the 
Act.  

Officers of the Attorney General’s Department who explained the legal status of the 
aforesaid amended Bill stated that it does no contradict the Constitution and especially the 
13th amendment to the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 
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 Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana inquired whether the fingerprint system that is 
introduced through the amendment to this Bill would be applied when issuing passports 
through the one-day service. Mr. M.N. Ranasinghe, the Director General of the Department 
of Immigration and Emigration stated that the system will be adopted in the normal 
processing service as well as the one-day processing service. He further stated that data is 
obtained through electronic means and will be stored with the intention of retrieving it later 
if the need arises, and mentioned that this would make it possible to prevent a person from 
obtaining more than one passport under different names through fraudulent methods as 
advanced technological methods will be adopted to feed the data into the respective passport. 

Mr. W.A. Chulananda, the Additional Secretary of the Ministry of Public Order, 
Disaster Management and Christian Affairs who explained the matter pointed out that data 
can be used again and again as a data base is to be created through this system and 
mentioned that instances of obtaining passports through fraudulent means with photographs 
of different individuals and with different names can be prevented. 

Hon. G.H. Ajith Kumara inquired whether there is a methodology to prevent such 
data from being passed on to third parties and whether the country has legal provisions to 
punish such persons in the event of such action and he further pointed out that it is essential 
to formulate a methodology to prevent such data from being passed on to other parties.  

Responding to the query, the officers of the Attorney General stated that a 
methodology to take legal action in the event of fraudulent acquisition of such data is not yet 
implemented in the country. 

Mr. M.N. Ranasinghe, Director General of the Department of Immigration and 
Emigration, stated that making regulations with regard to this will be done later at institution 
level and Hon. Chairman directed him to take action as appropriate after considering the 
legal situation existing in the other countries.  

2. Other Business 

2.1 Enquiring as to what ministry the Department of Registration of Persons functions 
 under – Hon. G.H. Ajith Kumara 

Mr. W.A. Chulananda Perera, Additional Secretary to the Ministry, stated that this 
Department is presently functioning under the Ministry of Public Order, Disaster 
Management and Christian Affairs.    

Explanation regarding the arrest of persons who arrive in this country from the 
Middle East by the Terrorism Investigation Division – Hon. Pon Selvarasa 

Hon. Pon Selvarasa pointed out that persons who had supported terrorism earlier are 
arrested by the Terrorism Investigation Division when such persons arrive in this country 
having lived in the Middle East and he pointed out that it is not humane to do so.  

Hon. Chairman directed the Hon. Member to be present at the public day of the 
Ministry and raise this matter.    

Pointing out matters regarding an incident that took place in Godakawela police area 
– Hon. Ranjith De Zoysa 
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 Hon. Ranjith De Zoysa pointed out that the police officers who came to settle a petty 
dispute among four persons in the Godakawela police area have lodged a compliant stating 
that those persons had been in possession of a grenade and that a situation in which it is hard 
to get bail has been consequently created under Oppressive Weapons Act, and he stated that 
this is completely false.  

Hon. Chairman directed the Hon. Member to refer the issue to him in writing.    

2.4  A  request for a declaration of innocence – Hon. Duminda Silva  

Hon. Duminda Silva made a request  to   expedite the measures  to have a declaration 
of his innocence  through Criminal Investigation Department  , in connection with the 
incident  in relation to Samantha kumara alias Wele Suda  .  Hon. Chairman advised the 
member   to foreword him a written complaint in this   regard.  

2.5 inquiring on the issue related to Kumar Gunarathnam –Hon. G.H Ajith kumara  

Hon. Ajith   kumara   requested     Hon. Chairman   to issue a final decision    , since 
The court order that was given in  this  regard  stated  that  there is no  fundamental right case 
and the right to issue a final decision  is with the subject minister  . 

Hon.Chairman stated that he will take measure in  this  regard  in  time  to  come .  

3. Adjournment  

Hon. Chairman extended   his thankfulness towards   the staff and all who rendered 
their  support  to  get  Immigration and Emigration (Amendment) Bill approved,   in this 
committee and the committee was adjourned  till 19 th  Tuesday of May 2015 .  

 

 

Consultative Committee on Finance Second Meeting - 20th May, 2015 
 

Committee Members Present 

The Hon. Ravi Karunanayake (Chairman) 

The Hon. Ruwan Wijewardene 

The Hon. Eran Wickramaratne   

The Hon. V. S. Radhakrishnan 

The Hon. A.H.M. Fowzi 

Non Committee Members Present 

The Hon. Mahinda Samarasingha 

The Hon. Ashok Abeysinghe 

The Hon. Dilip Wedaarachchi 

The Hon. Nalin Bandara  Jayamaha 

The Hon. Perumal Rajathurai 
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 1.  Any other matters  
1.1  Non payment of elders’ allowances by the post offices from April up to now due to 
 non receipt of funds to the Ministry of Social Services – the Hon. Nalin Bandara 
Jayamaha 

The Director General of the National Budget Department stated that as requested 
from the Ministry of Social Services, Welfare and Livestock Development, funds were 
provided from the General Treasury for payments in April, 2015 and this allowance of Rs. 
2000/- had been paid by that Ministry  by increasing the number of beneficiaries as at 
31.12.2014 from 248,000 up to 386,000 by April. 

1.2  Request for provisions to complete the partially completed remaining water projects 
 with the money provided by the Ministry of Economic Development in 2014 – the 
 Hon. Asok Abeysinghe 

The Hon. MahindaSamarasinghe, State Minister of Finance informed that the relevant 
provisions for the water projects had been granted to the Ministry of Irrigation and also 
informed to obtain the necessary provisions through that Ministry and the Hon. Chairman 
approved the same. 

1.3  Non receipt of Mahapola bursaries by the university students - the Hon. 
 AsokAbeysinghe 

The Hon. Chairman stated that it is difficult to fulfill all the applications for Mahapola 
scholarships and enquired from Mrs. Shamila Perera, Chairperson of the National Lotteries 
Board whether money had been credited properly from the National Lotteries Board. 

The Chairperson replied that funds are not credited by the National Lotteries Board to 
the Mahapola Trust Fund and it is credited by the President’s Fund. 

The Hon. Chairman stated that an electronic methodology would be introduced to 
obtain the bursaries. 

1.4  The Hon. AsokAbeysinghe stated that a request of the Motor cycle  Association, 
 Kurunegala would be submitted. 

The Hon. Chairman stated that the request for hand tractors in Polonnaruwa and the 
request for motor cycles in Kurunegala would be considered and the people should be made 
aware of these requests over the media. 

The Hon. Chairman stated that the co-operation of all the Hon. MPP is expected to 
pass the bills to be tabled for amendment of Excise and Import Taxes. 

2.  Adjournment 

The Committee, was adjourned till 17th June, 2015. 
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