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01/06 ආරක්ෂක අමාත්යාංශය බත්තරමුල්ලට
• දැනට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය පිහිටි කොළඹ ගාලු මුවදොර පරිශ්රය අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක්
මඟින් විදේශ ආයෝජන ව්යාපෘති දෙකක් සඳහා ලබා දීමට රජය දැනටමත් තීරණය කර ඇත.

• එබැවින් එම පරිශ්රයේ පිහිටි ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්රධානී කාර්යාලය
සහ යුධ හමුදා මුලස්ථානය මෙන්ම නිල නිවාස පහසුකම් සහිතව සියලු ආරක්ෂක හමුදා මුලස්ථාන
ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාවක් මත බත්තරමුල්ල, අකුරේගොඩ ට ගෙන යාමට තීරණය කරන ලඳී.

• ඩොලර් මිලියන 1000ක සෘජු ආයෝජන සහිත ව්යාපෘති දෙකක් සඳහා මෙම ඉඩම අළෙවි කිරීමෙන්
ලැබෙන ආදායමෙන් මේ සඳහා ප්රතිපාදන යොදා ගනු ලැබේ.

02/14 ගෘහ සේවිකාවන් වශයෙන් විදෙස්ගත වන කාන්තාවන්ගේ අවම වයස අවුරුදු 21 දක්වා වහා වැඩි
කෙරේ

• විදේශ රැකියා සඳහා සංක්රමණය වන ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන්ගෙන් බහුතරය ගෘහ සේවකයින් බව
වාර්තා වේ.

• ශ්රී ලංකාවේ සිට විදේශ රැකියා සඳහා වාර්ෂිකව විදේශගත වන සංක්රමණිකයන්ගෙන් 50%කට
ආසන්න ප්රමාණයක් කාන්තාවන්ය.

• ගෘහ අංශයේ රැකියා සඳහා අඩු වයස් කාන්තාවන් විදෙස්ගත වීමේදී ඔවුන් අපයෝජන හා
විවිධාකාර සූරා කෑම් වලට ලක් වීමේ අවදානමක් ඇත. එහෙයින් විදේශ රැකියා ප්රවර්ධන හා
සුභසාධන අමාත්ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ යෝජනාවක් මත ගෘහ සේවයේ රැකියා සඳහා
සංක්රමණය වන්නන් ගේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වහා වැඩි කිරීමට අමාත්ය
මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

03. / 25 ඇ.ඩො මිලියන 53.49 ක ස්විඩනයේ ආධාර මත උතුරු මැද ග්රාමීය විදුලි යෝජනා ක්රම
550ක්
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• ස්විඩනයේ ආධාර යටතේ නිවාස 110,000 කට සහ කුඩා ව්යාපාර හා කර්මාන්ත 10,000 කට පමණ
අළුතෙන් විදුලිය බලය ලබාදීම සඳහා ග්රාමීය විදුලි බල ව්යාපෘති 550 ක් උතුරු මැද පළාතේ ආරම්භ
කරනු ලැබේ.

• මෙම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් උතුරු මැද පළාතේ විදුලි අවශ්යතාවය 100% ක් ම
සම්පුර්ණවේ.

• ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාවක් මත මෙම ව්යාපෘතියේ සමස්ත පිරිවැයෙන් 85% ක මුදල වන ඇ.ඩො
53.59 මිලියනයක ණය ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ස්විඩනයේ Nordea Bank AB බැංකුව සමඟ ගිවිසුමකට
එළඹීමට අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමැතිය දෙන ලඳී..

• මෙහි 15% ඉතිරිය ශ්රි ලංකා රජය විසින් දරනු ලැබේ.

04. / 26 උතුරු පළාතේ සියළු සෞඛ්ය මධ්යස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ජපානයෙන් රුපියල්
මිලියන 150 ක ආධාර

• උතුරු පළාතේ යාපනය, මන්නාරම, වවුනියාව, කිළිනොච්චිය හා මුලතිව් යන දිස්ත්රික්ක පහේ වසර
30ක ත්රස්තවාදී ක්රියා හේතුවෙන් බොහෝ සෞඛ්ය ආයතන වලට අලාභ හානි සිදුවිය.

• යුද්ධයෙන් පසුව ක්රියාත්මක කළ නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය යටතේ බොහෝ සෞඛ්ය
මධ්යස්ථාන වල ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු විදේශ අධාර යටතේ ක්රියාත්මක කර තිබේ.

• සෞඛ්ය අමාත්ය මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ යෝජනාවක් මත රුපියල් මිලියන 150ක ජයිකා
ආධාර යටතේ දිස්ත්රික්කයේ රෝහල්වල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය
ලැබිණි.

• ඒ අනුව
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ව්යාපෘතිය
වියදම (රු.මි)
යාපනයේ පළාත් සෞඛ්ය පුහුණු ආයතනයක් ඉදිකිරීමට
50

කිළිනොචිචියේ දිස්ත්රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර
ඒකකයට උපකරණ සැපයීමට

25

කිළිනොච්චිය දිස්ත්රික් මහ රෝහලේ හෙදියන් සඳහා
නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීමට
45

වව්නියාව දිස්ත්රික් මහ රෝහලේ ලේ බැංකුව ඉදිකිරීම සඳහා

30

05./28 අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලයේ සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා ඇ.ඩො මිලියන 10.5ක කුවෙට් ආධාර

• අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලයේ අධ්යයන කටයුතු සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් නංවාලීම සහ ජාතික
අවශ්යතාවයට ගැලපෙන පරිදි නව උපාධි වැඩසටහන් ඇරඹීම සඳහා වන ව්යාපෘතිය සඳහා ආධාර
ලබා දීමට ‘අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වන කුවේට් අරමුදල’ එකඟත්වය පළ කොට ඇත.

• අදියර දෙකකින් යුත් මෙම ව්යාපෘතියේ 01 - A අදියර ඇ.ඩො. මිලියන හතක වියදමින් දැනට
ක්රියාත්මකව පවතී.

• මෙහි අදියර 01 - B යටතේ කුවෙට් අධාර උපයෝගි කරගෙන පීඨ සඳහා අවශ්ය ගොඩනැගිලි හා
ශිෂ්ය නේවාසිකාගාර ඉදකිරීම් ඇතුළුව විශ්වවිද්යාලයට අවශ්ය ජල සහ විදුලි සැපයුම ඇතුළු
අනෙකුත් යටිතල පහුසුකම් සපයනු ලැබේ.

මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල
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