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தவிசாளாின் குறிப்பு 

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடருக்ைாை நியமிக்ைப்பட்ட  

நிைழ்ைால அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழு  2015 நதவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திைதி 

நிறுவப்பட்டசதாடு அதன் புலனாய்வுப் பணிைள் 2016 சனவாி மாதம் 09 ஆந் திைதி 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. முதல் மூன்று மாத ைாலப்பகுதியில் இந்த குழுவினால் (2016 சனவாி 

மாதம் 09 ஆந் திைதி ததாடக்ைம் 2016 ஏப்றில் மாதம் 07 வகர) 38 நிறுவனங்ைள் 

சம்பந்தமான 41 புலனாய்வுைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டசதாடு அங்கு இனங்ைாணப்பட்ட 

விடயங்ைள் சம்பந்தமான தனது அவதானிப்புைகளயும் விதப்புகரைகளயும்  இந்த தைௌரவ 

சகபக்கு 2016 தசத்ததம்பர் மாதம் 22 ஆந் திைதி சமர்ப்பித்தது. 

இந்தக் குறுைிய ைாலத்தினுள் குழுவினால் அரசாங்ை நிறுவனங்ைளில் நிதி ஒழங்குைகள 

சமற்தைாண்டு தசல்லும் நிமித்தம் அழுத்தம் தைாள்ளப்பட்டிருந்ததன் மூலம் பல 

நிறுவனங்ைளினால் அகடயப்பட்டுள்ள திருப்தியான தசயலாற்றுகை, சாதைமான வளர்ச்சி 

என்பன ததாடர்பில் நான் தபரும் மைிழ்ச்சியகடைின்சறன்.  

அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் அடுத்த நடவடிக்கையாை 2016 ஆம் ஆண்டு சம 

மாதத்திலிருந்து ஒற்சறாபர் மாதம் வகர நடத்தப்பட்ட 36 புலனாய்வு விசாரகணைகள 

அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு தயாாிக்ைப்பட்ட குழுவின் இரண்டாவது அறிக்கைகய இன்று 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைக் ைிகடத்தகம மைிழ்சிக்குாிய ஒருவிடயமாகும்.  

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினது விசாரகணயின் ைீழ் வருைின்ற 842 பிரதான 

அரசாங்ை நிறுவனங்ைள் அகனத்தும் ஒரு வருட ைாலத்திற்குள் குழுகவ சமலும் கூட்டுவது 

என்பது தசயல்முகற சாத்தியமற்றது என்பதால், அதன் நிமித்தம் புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட ைணனி தமன்பாை உள்ளீடுைளின் மூலம் நிறுவனங்ைளின் 

தைவல்ைகள ஒன்கலன் முகறகமகயப் பயன்படுத்திப் தபற்றுக்தைாள்ளகல 

சதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட தைவுதிறன்ைளின் அடிப்பகடயில் ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கு 

உட்படுத்துவதனூடாை நிறுவனங்ைளுக்கு இகடயில் ததாடர்ச்சியான ஒரு ததாடர்கபப் 

சபணிச்தசல்லல், நிறுவனங்ைகள அகழக்கும் புதிய முகறயியகல உருவாக்ைி மாைாண 

மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைகள குழுவிற்கு அகழக்கும் நடவடிக்கைகய 

துல்லியப்படுத்துவதன் மூலம் புதிய ஒரு திருப்புமுகனயுடன் ததாழிற்படும் குழு, 

நிறுவனங்ைளில் ைணனி தமன்பாை நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் பாவகனகய ஊக்குவிக்கும் 

வகையில் தூண்டுவதன் ைாரணமாை இது வகர அந்த நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் அதிைமான 

நிறுவனங்ைளில் தசயற்படுத்தப்படுவகத தபாிதும் பாராட்டியக்கூடியது எனக் 

குறிப்பிட்டது.  

குழுவின் முக்ைிய சநாக்ைம் யாததனில் பிற்பட்டைால விசாரகணைகள சமற்தைாள்வது 

மாத்திரமன்றி நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற முகறசைடுைள், பலவீனங்ைள் 

என்பவற்கறக் குகறத்து அவற்றில் முன்தனற்றத்கத ஏற்படுத்துவதாகும் என்பதும் இங்கு 

குறிப்பிடப்பட சவண்டிய ஒரு விடயமாகும்.  

அரச வருமானத்தில் தபரும்பங்ைளிப்பிகன வைிக்ைின்ற பிரதான நிறுவனங்ைளின் ைணினி 

உள்ளீடுைள்  பாவகன  சம்பந்தமான சிக்ைல்ைகளத் தீர்த்துகவத்தல், விருத்திதசய்தல்  

மற்றும் அந்நிறுவனங்ைளுக்ைிகடயில் ைணினி வகலயகமப்புச் தசயற்பாதடான்கற 

தயாாித்தல் ஊடாை நிறுவனங்ைளில் இடம்தபறுைின்ற ஊழல்ைள், தவறுைள் மற்றும் 

முகறசைடுைகளக் குகறத்தல், அதன் மூலமாை அரசாங்ைத்திற்கு ைிகடக்ைசவண்டிய 

வருமானத்கத  அதிைாித்தல், அந்நிறுவனங்ைளிலிருந்து சசகவதபறுைின்ற மக்ைளுக்கு 

வசதிைகள வழங்குதல் ஆைியவற்கற சநாக்ைமாைக்தைாண்டு  தைௌரவ இரான் 

விக்ைிரமரத்ன  அவர்ைளின் தகலகமயில் தாபிக்ைப்பட்ட உப குழுவின் அறிக்கைகயயும்  
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இகடக்ைால அறிக்கையாை 2016.11.23 ஆந் திைதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தசதாடு  

அவ்வறிக்கை மூலமாை  முன்கவக்ைப்பட்டுள்ள விதப்புகரைகள துாிதமாை அமுலாக்குதல் 

ததாடர்பில் அரசாங்ைத்தின் ைவனம் தசலுத்தப்படுதமன எதிர்பார்க்ைிசறன். 

2016 ஆம் ஆண்டில் குறுைிய ைாலஎல்கலக்குள் 69 நிறுவனங்ைகள குழுவின்முன் 

சதாற்றுமாறு அகழப்பித்து அந்நிறுவனங்ைள் பற்றி 74 புலனாய்வுைகளயும் விசசடமான 

விடயங்ைள் பற்றிய 3 புலனாய்வுைகளயும் சமற்தைாள்வது சவால் நிகறந்ததாை அகமந்தது. 

அதன் விகளவாை அரச நிதிக் ைட்டுப்பாடு  ததாடர்பான சமற்பார்கவ தபாறியகமப்பிகன 

பலப்படுத்தி நல்லாட்சிகய நிகலநாட்டுவதற்ைாை குழுவினால் பாராட்டத்தக்ை பங்ைளிப்பு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளததன்பது எனது நம்பிக்கையாகும்.  இத்தகன புலனாய்வுைகள ஒசர 

ஆண்டில் சமற்தைாண்டகமயும் உபகுழு அறிக்கையுடன் மூன்று அறிக்கைைகள 

ஏற்புகடய ஆண்டுக்குள்சள பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தகமயும்  அரசாங்ை ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவின் வரலாற்றில் ஒரு சாதகனயாை  அகமயுதமன்பதும் எனது 

நம்பிக்கையாகும்.    

நிறுவனங்ைளின் தசயற்பாடுைகள புலனாய்வு தசய்தபின்னர்  அகவ ததாடர்பில் 

குழுவினால் வழங்ைப்படுைின்ற விதப்புகரைள் எதிர்மகறயானகவ என நிலவிய 

ைருத்தியகல தைர்த்து தனது நிதிசார் நடவடிக்கைைகளயும் தசயலாற்றுகைகயயும்   

சாதைமான மட்டத்தில் சபணிவருைின்ற நிறுவனங்ைளின் தசயலூக்குவிப்புக்ைாைவும்  

அந்நிறுவனங்ைகள பாராட்டுவதற்ைாைவும் குழு தயக்ைமின்றி நடவடிக்கை 

சமற்தைாண்டது. 

ைட்சி சபதமின்றி மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும்  குழுவின் தசயற்பாடுைகள 

சமற்தைாண்ட குழு அங்ைத்தவர்ைளான உறுப்பினர்ைளுக்கு    எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தைாள்ளவும் இச்சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக்தைாள்வசதாடு பாரளுமன்றச் 

தசயலாளர் நாயைம், பிரதிச் தசயலாளர் நாயைம், உதவிச் தசயலாளர் நாயைங்ைகள 

உள்ளிட்ட இதற்ைாை அர்ப்பணிப்புடன் தசயலாற்றுைின்ற அரசாங்ை ைணக்குக் குழுப் 

பணியைத்தின் பதவியணிக்கும் எனது விசசட நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தைாள்ைிசறன். 

அத்துடன் குழுவின் தசயற்தபாறுப்பிகன மிகுந்த  விகனத்திறனுடனும் தசயல்விகளவு 

மிக்ைதாைவும் ஈசடற்றுவதற்ைாை உச்ச அளவிலான ஒத்துகழப்பிகன வழங்குைின்ற 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி திகணக்ைளத்தின் உத்திசயாைத்தர்ைள் 

அகனவருக்கும் தபாது திகறசசாியின் உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும்  

நன்றியுகடயவனாசவன். 

நிைழ்ைால  அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் திட்டமிடப்பட்ட புதிய 

அளவுசைால்ைளின் ஊடாை இற்கறவகர தவற்றிைரமான வகையில் 

தசயலாற்றப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்  அந்நிகலகமகய ததாடர்ந்தும் சமம்படுத்தி தனது 

எதிர்ைால தசயற்பாடுைளுக்ைாை புதிய ததாழில்நுட்ப முகறயியல்ைளுடன் அகமந்ததாழுைி 

புதுவிதமாை தசயலாற்றும் தபாருட்டு அரசாங்ை நிறுவனங்ைகள ஈடுபடச்தசய்யும் 

தபாருட்டு குழுகவ  தசயற்படுத்தக் ைருதியுள்சளன் என்பகதயும் இங்கு மைிழ்ச்சியுடன் 

அறிவிக்ை விரும்புைிசறன். 

 

லசந்த அலைியவன்ன 

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் தவிசாளர் 
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அறிக்கை 

இலங்கை ஜனநாயை சசாசலிஷக் குடியரசின் அரசியலகமப்பின் 148-வது உறுப்புகரயின் 

பிரைாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு வழங்ைப்பட்டுள்ள அரச நிதி அதிைாரத்கத சமற்பார்கவ 

தசய்து தசயற்படுத்தும் பிரதான குழுவான அரச ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் அடிப்பகடப் 

பணி யாததனில் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதியினால் பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள ைணக்ைாய்வு அறிக்கைைள் மற்றும் அரச நிறுவனங்ைளின் தசயல் 

நிகறசவற்றத்கதப் புலனாய்வு தசய்தல், மீளாய்வு தசய்தல் மற்றும் வகைப் தபாறுப்புக் 

கூறுவதற்கு ைடப்பாடுள்ள அரச அலுவலர்ைள் மற்றும் உாிய ஆவணங்ைகள பாிசீலகன 

தசய்து உாிய பணிைளின் நிதி சார்ந்த மற்றும் தபௌதீை தசயல் நிகறசவற்றம், சிக்ைனம், 

விகனத்திறன், பயனுறுதி ஆைியவற்றுடன் இவற்கற தசயற்படுத்துகையில் ஏசதனும் 

ஊழல்ைள் அல்லது முகறசைடுைள் அல்லது சட்ட விதிைள் அல்லது சுற்று நிருபங்ைள் 

மீறப்பட்டுள்ளனவா என்பகத பாிசீலித்து அவற்கற சீர்தசய்து தைாள்வதற்ைான 

ஆசலாசகனைகள வழங்குவதாகும். 

இதற்ைாை இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் 125-வது நிகலயியல் ைட்டகளயின் ைீழ் அரச 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் தசயற்பணி வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

125(2) அரசாங்ை தசலவுைகள எதிர்சநாக்குவதற்ைாைப் பாராளுமன்றத்தினால் 

வழங்ைப்பட்ட ஒதுக்ைீட்டுத் ததாகைைகளக் ைாட்டுைின்ற ைணக்குைகளயும், குழு 

தக்ைததனக் ைருதும் பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் ைணக்குைகளயும் அகவ பற்றி 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதியின் அறிக்கைைளுடனும் உள்ளூர் அதிைார சகபைள் 

பற்றிய ைணக்குப் பாிசசாதைர் தகலகம அதிபதியின் அறிக்கைைளுடனும் பாிசசாதித்தல்’ 

குழுவின் ைடகமயாதல் சவண்டும். 

ஏசதனும் திகணக்ைளதமான்றின் அல்லது உள்ளூர் அதிைார சகபயின் 

விசாரகணக்குட்படுத்தப்பட்ட ைணக்குைள், நிதி நிகலகம, நிதி அலுவல்ைள் என்பன 

ததாடர்பான தசயற்பாட்டு நகடமுகற மற்றும் தபாதுவான முைாகமத்துவம் 

ததாடர்பாைவும் அடிப்பகடயில் எழும் ஏசதனுதமாரு விடயம் ததாடர்பாைவும் 

இக்குழுவினால் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடப்படுதல் சவண்டும். 

குழுவினால் விதிக்ைப்படும் ஏசதனுதமாரு திகணக்ைளத்தின் அல்லது உள்ளூர் அதிைார 

சகபயின் அகனத்துக் ைணக்குைள், நிதி நிகலகம, மற்றும் முைாகமத்துவத்கத விசாரகண 

தசய்து குழுவுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்ைாை, குழு சதகவதயனக் ைருதுமிடத்து குழு 

உறுப்பினர்ைகளக் தைாண்ட உப குழுதவான்கற குழு நியமிக்ைலாம்.  

குழுவுக்கு அல்லது அதன் ஏசதனும் உப குழுவுக்கு அதன் பணிைகள நிகறசவற்றுவதற்ைாை 

எந்சவார் ஆகளயும் அதன் முன் வரவகழப்பதற்கும் எந்ததவாரு பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, 

பதிசவட்கட, அல்லது பிற ஆவணத்கதக் சைட்டுப் தபறுவதற்கும், பாிசசாதிப்பதற்கும், 

ைளஞ்சியங்ைள், தசாத்துக்ைள் முதலியவற்கறப் பார்கவயிடவும் 

அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் சவண்டும்.  



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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அதன் பிரைாரம் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வில் அரசாங்ை ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவினது இரண்டாவது அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு 

அங்ைீைாிக்ைப்படும்.  

இந்தக் குழுவின் தசயல்சநாக்ைில் வருைின்ற அகமச்சுைள், திகணக்ைளங்ைள், மாவட்ட 

தசயலாளர் அலுவலைங்ைள், உள்ளூராட்சி அதிைார சகபைள், மாைாண சகபைள் 

என்பவற்றுக்கு இகடயில் 69 நிறுவனங்ைள் 2016 ஆம் ஆண்டு விசாரகணக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டன.  அந் தநிறுவனங்ைளுக்கு இகடயில் 2016 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 

முதல் ஒற்சறாபர் மாதம் வகர 31 நிறுவனங்ைள் ததாடர்பிலும் மற்றும் 3 விசஷட 

விடயங்ைள் ததாடர்பிலும் தவளியிடப்பட்ட ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்கையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் ததாடர்பாை நடத்தப்பட்ட 36 விசாரகணைளுக்கு ஏற்ப 

நிறுவனத்தின் பிரதான தபாறுப்புக்கூறும் அதிைாாியின் எழுத்து மற்றும் வாய்தமாழி 

ாீதியான விளக்ைங்ைளுக்கும், அசத சபான்று  குழுவுக்கு ைிகடக்ைின்ற ஏகனய 

தைவல்ைளுக்கு இணங்ை சமற்தைாள்ளப்பட்ட விசாரகணைள் மற்றும் அகவ ததாடர்பில் 

வழங்ைப்பட்ட குழுவின் ைருத்துக்ைள், சிபாாிசுைள் மற்றும் ைட்டகளைள் என்பன குழுவின் 

முன் அகழக்ைப்பட்ட நிறுவனங்ைள் அகடந்துள்ள முன்சனற்றம் மற்றும் குழுவினால் 

நிகறசவற்றப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படும் எதிர்ைால சவகலத்திட்டங்ைள் என்பன இந்த 

அறிக்கையில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன.  

இந்த அறிக்கையின் மூலம் தவளிப்படுத்தப்படும் விடயங்ைளிலிருந்து அரசாங்ை 

நிறுவனங்ைளினுள் சமலும் ைாணப்படுைின்ற முகறசைடுைள், குகறபாடுைள் என்பவற்கறக் 

குகறத்துக்தைாண்டு தபாருத்தமான நிதி தநறிமுகறகயயும் பயனுள்ள 

தசயலாற்றுகைகயயும் சபணிச்தசல்லாம் எனவும் அதற்குத் சதகவயான அரச 

தைாள்கைைள் மற்றும் தீர்மானங்ைள் என்பன சமற்தைாள்ளப்படும் என குழு நம்பிக்கை 

ததாிவித்தது.   
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குழுவின் எதிர்ைால திட்டம் 

01. மாைாண சகபைள், உள்ளூராட்சி சகபைள் மற்றும் மாைாண சகபைளின் ைீழ் 

வருைின்ற துகண நிறுவனங்ைள் என்பன ததாடர்பான தைவல்ைகளப் தபற்றுக் தைாள்ளல், 

மதிப்பிடுதல் மற்றும் விசாரகண தசய்தல்.  

ைடந்த ைாலங்ைளில் ஒரு முன்சனாடிக் ைருத்திட்டமாை ஆரம்பிக்ைப்பட்ட அகமச்சு, 

திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அதிைார சகபைள் என்பவற்றின் மனித வளங்ைள், 

நிதி மற்றும் தபௌதீை வளங்ைள் என்பவற்றின் முைாகமத்துவம் ததாடர்பில் தபற்றுக் 

தைாள்ளப்பட்ட தைவல்ைள் ைணினிமயப்படுத்தி புள்ளிைகள வழங்குவதனூடாை ஒரு 

மதிப்பீட்கட சமற்தைாண்டு அதன்படி அந்த நிறுவனங்ைகள குழுவுக்கு அகழப்பதற்ைான 

ஒரு சவகலத்திட்டம் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது.  

நிைழ்ைாலத்தில் அதிலும் பார்க்ை அந்த தசயன்முகறைள் ததாடர்பில் மாைாண மற்றும் 

உள்ளூராட்சிமன்றங்ைள் என்பவற்றின் ைீழ் வரும் அகமச்சுைள்/திகணக்ைளங்ைள், 

நிதியங்ைள், நியதிச்சட்ட சகபைள் மற்றும் அதிைார சகபைள் என்பன ததாடர்பான ஒரு 

மதிப்பீட்கட சமற்தைாள்வதற்கும் குழு ஏற்தைனசவ நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதுடன் 2017 

ஆம் ஆண்டாகும் சபாது அந்த நிறுவனங்ைகளக் தைாண்டு பூரணப்படுத்தப்பட்ட 

வினாக்தைாத்துக்ைகள சநரடியாை ைணனி கமய ஒன்கலன் முகறகமயில் குழுவுக்கு 

வரவகழத்துப் தபற்றுக் தைாள்வதற்கும், ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியினால் சநரடியாை இது 

ததாடர்பில் ததாடர்புபட்டு உாிய தைவல்ைள் பற்றி ஆராய்வதற்கும் தனது அபிப்பிராயத்கத 

உள்ளடக்ைிய அறிக்கைதயான்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படவுள்ளது. 

இதன் மூலம் நிறுவனங்ைள் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுவது மட்டுமன்றி உாிய 

நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற நிதி நிகல மற்றும் தசயலாற்றுகை என்பன ததாடர்பான 

ஒரு புாிந்துணர்கவப் தபற்றுக் தைாண்டு அவற்றிலுள்ள பலவீனங்ைகள குகறத்துக் 

தைாள்வதற்கும், ைிகடக்ைக்கூடிய சந்தர்ப்பங்ைகள சாியான முகறயில் பயன்படுத்தும் 

வகையில் வழிைாட்டுவதற்கும் குழு எண்ணுைின்றது.  

அசத சபான்று குழுவினால் பலப்படுத்தப்பட்ட மாைாண சகபைள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ைள் என்பவற்கற குழுவின் முன் அகழத்து குறித்த நகடமுகறைகள ததாடர்ந்தும் 

முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்கும் அது ததாடர்பில் அதிை ைவனம் தசலுத்துவதற்கும் குழு 

எண்ணுைின்றது. 

02. பாராளுமன்ற தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் இகணத்தள மற்றும் தபாதுமக்ைள் 

உறவுைகளக் ைட்டிதயழுப்பல்  

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் எதிர்வரும் ஒவ்தவாரு மாதத்திலும் குழு சமலும் 

அகழப்பதற்கு ைருதுைின்ற நிறுவனங்ைளின் பட்டியகல குழுவின் 

இகணயத்தளத்தினூடாை அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் பிரைடனப்படுத்துவதற்கு 

எதிர்பார்ப்பசதாடு அதனூடா அந்த நிறுவனங்ைள் ததாடர்பில் ைாணப்படுைின்ற 

தபாதுமக்ைளின் ைருத்துக்ைகள குழுவிற்கு தபற்றுக் தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதன் 

மூலம் அந்தந்த நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படும் உண்கமயான நிகலகமைள் பற்றிய 

ைருத்துக்ைகளப் தபற்றுக் தைாள்வதற்கும், அதனூடாை அந்நிறுவனங்ைகள குழுவின் 
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முன்னிகலக்கு அகழக்கும் அளவுசைாலாைப் பயன்படுத்துவதற்கும் அது ததாடர்பில் 

விசாரகணைகள சமற்தைாண்டு நிைழக்கூடிய முகறசைடுைகள குகறத்துக் 

தைாள்வதற்கும், நிறுவனங்ைளின் ததாழிற்பாடுைகள முகறப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படவுள்ளது.  

03. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படும் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்கைைள் 

பற்றி ஆராய்தல் 

ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியினால் வருடாந்தம் ைணக்ைாய்வு தசய்யப்படும் நிறுவனங்ைள் 

ததாடர்பில் தயாாிக்ைப்படும் ைணக்ைாய்வு அறிக்கைைள் பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் அந்தக் ைண்ைைாய்வு அறிக்கைைகள அடிப்பகடயாைக் 

தைாண்டு உாிய நிறுவனங்ைள் ததாடர்பில் விசாரகண தசய்யும் தபாருட்டு 

பாராளுமன்றத்தின் தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் முன் அகழக்ைப்படும். அதன் 

பிரைாரம் அந்த அகனத்து அறிக்கைைகளயும் ஆராய்வதில் தசயன்முகற ாீதியில் சாத்தியம் 

இல்லாதிருந்தாலும், எதிர்ைாலத்தில் கூடுமான வகரயில் அந்த அகனத்து 

அறிக்கைைகளயும் ஆராய்வதற்கும் குழு எதிர்பார்க்ைின்றது. ஏற்தைனசவ அது ததாடர்பில் 

ைணிசமான முன்சனற்றம் அகடயப்பட்டுள்ளகம ததளிவாகுைின்றது.  

2005-2016 ஒற்சறாபர் மாதம் வகர ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் திகணக்ைளத்தினால் 

அரசாங்ைத்தின் பிரதான தசலவினப் பிாிவு ததாடர்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள ைணக்ைாய்வு அறிக்கைைள் மற்றும் தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய 

குழுவினால் ஆராயப்பட்ட மற்றும் ஆராயப்படவுள்ள அறிக்கைைள் ததாடர்பான சுருக்ைக் 

குறிப்பு ைீசழ தரப்பட்டுள்ளது.  

புள்ளிவிபர குறிப்புைள் மற்றும் வகரபடம் 
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அகமச்சு/திகணக்ைள 

விசசட தசலவினக் 

கூறுைள் 

159 514 120 175 459 

மாவட்ட தசயலைங்ைள் 25 51 4 13 42 

உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைள் 

335 11 7 5 13 

மாைாண சகபைள் 9 76 32 19 89 

தமாத்தம் 528 652 163 212 603 
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04. தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் வழங்ைப்படும் ைட்டகளைள் மற்றும் 

சிபாாிசுைள் என்பவற்கற தசயற்படுத்துதல் மற்றும் அது ததாடர்பான அறிக்கைைகள 

சமர்ப்பித்தல்  

தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் நிறுவனங்ைள் அகழக்ைப்படும் சபாது அந்த 

நிறுவனங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் ைட்டகளைகளயும் சிபாாிசுைகளயும் நிகறசவற்றுவது 

ததாடர்பில் குழுவினால் அகழக்ைப்படும் அறிக்கைைள் உாிய சநர ைாலத்திற்கு குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளனவா என்பது பற்றி ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கும் அது ததாடர்பான 

பின்ததாடர் நடவடிக்கைகய சமற்தைாள்வதற்கும் குழு எதிர்பார்க்ைின்றது. அதற்ைான 

ஆரம்ப ைட்ட நடவடிக்கைைள் முன்தனடுக்ைப்பட்டுள்ளன.  

2016 ஆம் ஆண்டில் குழுவினால் விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 70 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து 234 அறிக்கைைள் அகழக்ைப்பட்டுப் தபற்றுக் 

தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 2016.11.18 ஆம் திைதிற்கு 91 அறிக்கைைள் ைிகடக்ைப் 

தபற்றுள்ளன. குழுவின் பின்ததாடர் நடவடிக்கை துல்லியமாை இடம்தபற்று வருவதால் 

ைிகடக்ைப் தபறாத அறிக்கைைள் ததாடர்பான விபரங்ைள் ததாடர்பில் அடிக்ைடி ைவனத்கத 

தசலுத்தி, உாிய ைாலப் பகுதியினுள் குறித்த சிபாாிசுைகள தசயற்படுத்துவது ததாடர்பிலும் 

குழு ைவனம் தசலுத்தியுள்ளது. ஆகையால் ைிகடக்ைப் தபறாத மற்றும் தாமதமகடந்த 

அறிக்கைைள் மற்றும் குறித்த சிபாாிசுைள் தசயற்படுத்தப்படாகம ததாடர்பிலும் குழு தனது 

ைவனத்கத தசலுத்துவதும், தாமதங்ைகளத் தவிர்த்துக்தைாள்வதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

எடுப்பதும் குழுவின் சநாக்ைமாகும்.  

05. தைவல் ததாழில்நுட்பத்கத அனுசாிக்கும் தபாருட்டு தற்தபாழுது பின்பற்றப்படுைின்ற 

ைருமங்ைளில் சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய திருத்தங்ைகள இனங்ைண்டு அத்தகைய 

திருத்தங்ைகள சமற்தைாண்டு, பதவியணியின் பயிற்சித் சதகவைகள இனங்ைண்டு அதற்கு 

வாய்ப்பளித்தல்    

குழுவினால் ஏற்தைனசவ சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுைகள நகடமுகறப்படுத்துதல், 

எதிர்ைாலத்தில் குறுங்ைால மற்றும் நீண்டைால அடிப்பகடயில் பின்பற்றுவதற்கு 

எதிர்பார்க்ைப்படும் தசயற்பாடுைளுக்கு தபாருத்தமானவாறு குறிப்பாை 

ைணனிமயப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்குறுத்துகை, தற்தபாழுது ைாணப்படுைின்ற 

நகடமுகறைளில் ஏற்படுத்தப்பட சவண்டிய திருத்தங்ைள், அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

பதவியணிக்கு சபாதிய பயிற்சிைகளப் தபற்றுக் தைாடுத்தல் என்பன அத்தியாவசிய 

அம்சங்ைளாகும் என குழு சுட்டிக்ைாட்டியது.  

 

  



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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தபாது அவதானிப்புைள் 

1. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு 

DMA (2009) (1) ஆம் இலக்ை 2016.06.09 ஆம் திைதிய நிதிச் சுற்றறிக்கையின் பிரைாரம் ஒரு 

வருடத்திற்கு நான்கு ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் 

நடத்தப்படுதல் சவண்டும் என்றிருந்த சபாதிலும், அவ்வாறு கூட்டங்ைள் 

இடம்தபறுவதில்கல எனவும், ஒரு சில நிறுவனங்ைளில் உள்ளைக் ைணக்ைாய்வாளர் பதவி 

ஒன்று இல்கல எனவும் அவதானிக்ைப்பட்டது. அவ்வாறு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளிலும் 

ைணக்ைாய்வ மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் மாவட்ட அலுவலைங்ைளில் 

நடத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்படுவதும் அவதானிக்ைப்பட்டது.  

உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளின் ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் கூட்டங்ைள் மாவட்ட 

தசயலைங்ைளில் நடத்தப்படுவது சபாதுமானதல்ல என்பகத வலியுறுத்திய குழு இதற்கு 

சமலதிைமாை ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் ைட்டாயமாை 

நிறுவன மட்டங்ைளில் நடத்தப்படுவது முக்ைியம் எனவும், சமற்குறித்த குகறபாடுைகள 

நிவர்த்தி தசய்வது பிராதன தபாறுப்புக்கூறும் அதிைாாிைளின் தபாறுப்பாகும் எனவும் குழு 

சுட்டிக்ைாட்டியது.  

2. ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு பதில்ைகள அனுப்பி கவத்தல்  

குழு முன் நிறுவனங்ைள் அகழக்ைப்படும் சபாது அந்தந்த நிறுவனங்ைளினால் ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளுக்கு பதில்ைள் வழங்ைப்படுவதில்கல எனவும், அந்த நிறுவனங்ைளினால் 

அனுப்பி கவக்ைப்படும் பதில்ைள் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் திகணக்ைளத்திற்கு 

ைிகடக்ைப் தபறுவதில்கல எனவும் உாிய சான்றுைள் பற்றி விசாாிக்ைப்படும் சநரங்ைளில் 

ததாிய வந்தது. இவ்வாறு ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு பதில்ைள் அனுப்பி 

கவக்ைப்படும் சபாது இகடயில் நிைழும் தாமதங்ைள் அல்லது ைாணாமல் சபாதல் ஆைியன 

ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் எனவும், இந்நிகலகமகய தவிர்த்துக் தைாள்ளும் 

தபாருட்டு உாிய பதில்ைள் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிற்கு ைிகடக்ைப் தபற்றகமகய 

உறுதிப்படுத்திக் தைாள்வது அவசியம் எனவும், அது ததாடர்பில் இரு தரப்புைளும் 

ைலந்துகரயாடி ஒரு முகறயியகல ஒழுங்ை தசய்ய சவண்டும் எனவும் குழு சிபாாிசு 

தசய்ைின்றது.   

3. ஆரம்பிக்ைப்பட்டு இகடயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அல்லது நட்டம் தபறுைின்ற 

ைருத்திட்டங்ைள் 

பாாிய முதலீடுைகள சமற்தைாண்டு ஆரம்பிக்ைப்பட்ட பல்சவறுபட்ட ைருத்திட்டங்ைள் 

பிற்ைாலத்தில் நட்டத்தில் இயங்குைின்ற சந்தரப்பங்ைளும் இகடயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள 

சந்தர்ப்பங்ைளும் தபருமளவில் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

இந்த நிகலகமகயத் தடுப்பதற்ைாை தைாள்கைத் தீர்மானங்ைகள சமற்தைாள்வதற்கு 

முன்னர் அது ததாடர்பாை சிறப்பாைப் பயின்று அரசியல் ைருத்துக்ைள் மற்றும் தனிப்பட்ட 

நிைழ்ச்சி நிரல்ைள் என்பவற்கற முதலாைக் தைாண்டு தசயற்படுவகத புறந்தள்ளி நாட்டின் 

நலனுக்ைாை உண்கமயாைசவ எடுக்ைப்பட சவண்டிய தீர்மானங்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட 

சவண்டுதமனவும், நீண்டைால சாத்தியவள அறிக்கைைகளப் தபற்றுக்தைாண்டு அதற்ைாை 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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திட்டங்ைகள வகுக்கும்சபாது நகடமுகற ாீதியான தரவுைள் மற்றும் ைாலைட்டங்ைள் 

என்பவற்றுக்கு ஏற்ப வகுக்ைப்பட சவண்டுதமனவும் விதப்புகர தசய்ைின்ற குழுவானது 

மூடப்பட்டுள்ள அல்லது ததாடர்ந்தும் நட்டம் ஈட்டுைின்ற ைருத்திட்டங்ைள் இருக்கும் 

பட்சத்தில் அவற்கற பிற சநாக்ைங்ைளுக்ைாை ஆற்றுப்படுத்தி நட்டங்ைகளக் 

குகறத்துக்தைாள்வதற்ைாைவும் இலாபத்கத அதிைாித்துக்தைாள்வதற்ைாைவும் நடவடிக்கை 

எடுக்ை சவண்டுதமன வலியுறுத்துைின்றது. 

4. பணியாளர் தவற்றிடங்ைள்  

விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சுமார் 90% நிறுவனங்ைளில் தவற்றிடங்ைள் உள்ளதாை 

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதற்ைாை முகறயான சவகலத்திட்டம் ஒன்கறத் தயாாிக்ை சவண்டும் என்பகத சிபாாிசு 

தசய்த குழு நிறுவனத்தின் அடுத்த ைட்டப் பணிைளின் தன்கம மற்றும் எதிர்பார்ப்புைள் 

பற்றிய திட்டங்ைகளத் தயாாித்து அதன்படி எதிர்ைாலத்தில் சதகவயான பதவியணி பற்றி 

தீர்மானிக்ை சவண்டும் எனவும், நிறுவனத்தில் சசகவயாற்றும் பணியாளர்ைளின் 

வயததல்கல பற்றியும், அவர்ைள் ஓய்வு தபறும் ைாலம் மற்றும் பதவி உயர்வு ததாடர்பான 

ைால எல்கல பற்றியும் ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் எனவும், அதன்படி அடுத்து வரும் 

ஆண்டுைளுக்குத் சதகவயான பதவியணிகய முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்ை சவண்டும் 

எனவும், இகவயகனத்கதயும் ஆராய்ந்து ஆட்சசர்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு ததாடர்பான 

திட்டங்ைகள வகுக்ை சவண்டும் எனவும் குழு சிபாாிசு தசய்ைிறது.     

5. மாைாண சகபைள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அதிைாரசகபைள்  

அ).  உள்ளுராட்சி மன்றங்ைளுக்ைான சட்ட அலுவலர் பதவிைள் 

பிரசதச சகபைள் பற்றிய அவதானிப்பின்சபாது தவளிக்தைாணரப்பட்ட விடயங்ைளுக்கு 

அகமவாை பிரசதச சகபைள், நைர சகபைள் மற்றும் மாநைர சகபைள் என்பவற்றில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள சட்ட அலுவலர்ைள் இன்கமயின் ைாரணமாை தபரும்பாலான 

சந்தர்ப்பங்ைளில் ைட்டகளைகள நகடமுகறப்படுத்ததல் மற்றும் பிரச்சிகனைகளத் 

தீர்த்தல் ஆைிய நடவடிக்கைைளின்சபாது தாமதங்ைள் ஏற்படுவது அவதானிக்ைப்பட்டது. 

மாைாண சகபைகளச் சசர்ந்த சட்ட அலுவலர்ைளுக்கு பிரசதச சகபைளின் பணிைகளயும் 

சமற்தைாள்ள சவண்டி ஏற்பட்டுள்ளது. மிைவும் பயனுள்ள மற்றும் ஆக்ைவிகளவுடன்கூடிய 

சசகவக்ைாை ஆைக் குகறந்தது மாநைர சகபைளுக்கும் நைர சகபைளுக்கும் ஒதுக்ைப்பட்ட 

சட்ட அலுவலர்ைகள ஈடுபடுத்துவதானது மிைவும் பயனுள்ளதாை அகமயுதமன குழு 

முன்தமாழிைின்றது. அசதசவகள, ஒரு மாவட்ட உதவி ஆகணயாளருக்கு ஒரு சட்ட 

அலுவலர் வீதம் தபற்றுக்தைாடுப்பதன் முக்ைியத்துவத்கத குழு வலியுறுத்துைின்றது. 

மாைாண சகபக்கு இகணக்ைப்பட்டுள்ள சட்ட அலுவலர்ைளின் எண்ணிக்கைகய 

அதிைாிக்ை சவண்டும் எனவும் குழு வலியுறுத்தி நிற்ைின்றது.  

ஆ). தபாதுச் சுைாதாரப் பாிசசாதைர்ைகள நியமித்தல். 

மாநைர சகபைளுக்கும் நைர சகபைளுக்கும் தபாதுச் சுைாதார உத்திசயாைத்தர்ைள் 

இகணக்ைப்பட்டிருந்தாலும் பிரசதச சகபைளுக்கு தபாதுச் சுைாதார உத்திசயாைத்தர்ைள் 

இகணக்ைப்பட்டிருக்ைாதகமயானது சுற்றாடல் சம்பந்தப்பட்ட சிக்ைல்ைள் நிலவுைின்ற 

இன்கறய ைாலைட்டத்தில் பாரதூரமான ஒரு குகறபாடு என்பதகன அவதானித்த 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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குழுவானது பிரசதச சகபைளுக்கும் தபாதுச் சுைாதார உத்திசயாைத்தர்ைள் 

நியமிக்ைப்படுவது தபாருத்தமானததன விதப்புகர தசய்ைின்றது. 

இ).ைாணிைகளத் துண்டுைளாைப் பிாித்து விற்பகன தசய்தல். 

உள்ளுராட்சி மன்ற அதிைாரப் பிரசதசங்ைளில் ைாணிைள் துண்டுைளாைப் பிாித்து விற்பகன 

தசய்யப்படுவதானது தபருமளவில் இடம்தபற்று வருவசதாடு இக்ைாணிைளில் நீர் 

வழிந்சதாடுவதற்ைான முகறைள் மற்றும் தபாது வசதிைள் ததாடர்பாை அதிை ைவனஞ் 

தசலுத்தப்படுவதில்கலதயன அவதானிக்ைப்பட்டசதாடு தபாது வசதிைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்படுைின்ற ைாணித் துண்டுைள் தபரும்பாலும் பயன்பாட்டுக்ைாை எடுக்ைப்பட 

முடியாத சதுப்பு நிலங்ைள் சபான்றதான இடங்ைள் எனவும் தவளிக்தைாணரப்பட்டது. இந்த 

நிகலகமகயத் தவிர்த்துக் தைாள்வதற்ைாை உாிய சதகவைள் பூர்த்தி தசய்யப்படும் வகர 

அவற்றுக்ைாை அனுமதியளிக்ைப்படுதகல இகடநிறுத்துமாறு குழுவானது விதப்புகர 

தசய்ைின்றது. 

ஈ).அரசாங்ைத்துக்குச் தசாந்தமான பயன்படுத்தப்படாத உத்திசயாைபூர்வ இல்லங்ைள் / 

பழுதகடதல். 

பிரசதசச் தசயலைங்ைளுக்குச் தசாந்தமான உத்திசயாைபூர்வ இல்லங்ைள் சம்பந்தப்பட்ட 

உத்திசயாைத்தர்ைளால் பயன்படுத்தப்படுவதில்கலதயன்பது அவதானிக்ைப்பட்டசதாடு 

குறிப்பிட்ட உத்திசயாைத்தர்ைள் குறித்த பிரசதசங்ைளிசலசய அகமந்துள்ள தமது தசாந்த 

வீடுைளில் குடியிருப்பதும் உத்திசயாைபூர்வ இல்லங்ைளில் வசதிைள் ைாணப்படாதகமயும் 

இதற்குக் ைாரணதமன அவதானிக்ைப்பட்டது. 

அசதசவகள, குறிப்பிட்ட உத்திசயாைபூர்வ இல்லங்ைள் உாிய முகறயில் 

தபாறுப்சபற்ைப்படவில்கலதயன்பதும் அவதானிக்ைப்பட்டது. அதன் பிரைாரம் 

தபாறுப்சபற்ைப்படுதகல மிை விகரவாைப் பூர்த்தி தசய்யுமாறும், பயன்படுத்தப்படாத 

உத்திசயாைபூர்வ இல்லங்ைகள இனங்ைண்டு அவற்கற தகுதியுகடய பிற 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்குப் தபற்றுக்தைாடுப்பதற்ைான இயலுகம ததாடர்பாை ைவனஞ் 

தசலுத்துமாறும் ததாிவித்த குழுவானது அவ்வீடுைளுக்கு சைல வசதிைளும் வழங்ைப்பட 

சவண்டுதமனவும், நித்தமும் திருத்தல் நடவடிக்கைைள் மற்றும் சமற்பார்கவ 

நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டுதமனவும் விதப்புகர தசய்ைின்றது. 

உ). வாிப்பண அலகுைள் / விளம்பரப் பலகை வருமானங்ைள் / ததாகலசபசிக் ைம்பங்ைள் 

மாைாண சகபைள், மாநைர சகபைள், நைர சகபைள் மற்றும் பிரசதச சகபைள்  

என்பவற்றுக்ைான அதிைாரப் பிரசதசங்ைளில் அகமந்துள்ள வாிப்பண அலகுைள் அளவுசார் 

ாீதியிலும் தரம்சார் ாீதியிலும் சாியாை இனங்ைாணப்படவில்கலதயனவும், அதன் 

ைாரணமாை அரசாங்ைத்துக்குக் ைிகடக்ைப்பட சவண்டிய வருமானம் 

இழக்ைப்படுைின்றததனவும் அவதானித்த குழுவானது விளம்பரப் பலகைைள், 

ததாகலசபசிக் ைம்பங்ைள் சபான்ற வருமான அலகுைள் தாபிக்ைப்பட்டுள்ள இடங்ைகள 

இனங்ைாணப்பதற்ைாை ைிராம சசகவ உத்திசயாைத்தர்ைளின் உதவிகயப் 

தபற்றுக்தைாள்ளுமாறும் சாியான மதிப்பீடுைள் மற்றும் தபறுமதிைள் என்பவற்கற மீளத் 

தீர்மானிக்குமாறும் அதன் மூலம் அரசாங்ைத்துக்குக் ைிகடக்ைப்பட சவண்டிய  

வருமானங்ைகளப் தபற்றுக்தைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுமாறும் 

விதப்புகர தசய்ைின்றது. 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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அசதசபான்று சைல உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளிலும் இகணந்த ைணினி 

தமன்தபாருள்ைகள உபசயாைிப்பதன் மூலம் இந்த நிகலகமகய விகனத்திறனாக்ை 

முடியுதமன குழு சமலும் சிபாாிசு தசய்தது.  

ஊ). குப்கப முைாகமத்துவம் 

மாநைர சகப, நைர சகப மற்றும் பிரசதச சகப ஆளுகைப் பிரசதசங்ைளில் குப்கபைகள 

அைற்றுவதற்ைாை வருடதமான்றில் பாாிய ததாகை தசலவாவதால் இவ்வாறான 

தசலவுைளில் வருமானத்கத ஈட்டும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைள் உள்ளதாை 

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

குப்கபைகள அைற்றுதல் ஒரு சிக்ைலான நிகலகமகய ஏற்படுத்தியுள்ள இவ்வாறான ஒரு 

சூழலில் ைிராமிய மட்டத்தில் குப்கபைகள வகைப்படுத்துவதற்கு ஊக்குவித்து ஆசலாசகன 

வழங்குதலும், குப்கபைகள குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் சசைாித்தல் மற்றும் சசைாிப்பு 

நிகலயங்ைகள உருவாக்குவதற்கும், அவற்கற மீள் சுழற்சியாக்ைம் தசய்தலில் கூடுதல் 

ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் எனவும், அரசாங்ைம் இவ்விடயத்தில் தைாள்கை ாீதியான 

தீர்மானம் ஒன்கற எடுக்ை சவண்டும் எனவும், அதற்ைான புதிய சட்டங்ைள் உருவாக்ைப்பட 

சவண்டும் எனவும் குழு சிபாாிசு தசய்ததுடன், குப்கபைகள வகைப்படுத்தல் மற்றும் மீள் 

சுழற்சியாக்ை சவகலத்திட்டம் ததாடர்பில் மக்ைகள விளிப்புணர்வு தசய்யும் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் உருவாக்ைப்படுவதன் முக்ைியத்துவத்கதயும் குழு வலியுறுத்தியது. 

சமலும், ைகரசயார வலயத்தில் சசருைின்ற குப்கபைகள அைற்றுவது பற்றி ஆராய்கையில் 

ைடல் எல்கலயிலிருந்து 300 மீற்றர் தகரகய சநாக்ைியும், 2 ைிசலா மீற்றர் ைடகல 

சநாக்ைியுமுள்ள பிரசதசம் ைகரசயார பாதுைாப்பு மற்றும் ைகரசயார வள 

திகணக்ைளத்திற்குச் தசாந்தமாை உள்ளசபாதிலும் அங்குள்ள குப்கபைகள அைற்றும் பணி 

சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுக்கு உாியததன ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

திகணக்ைளத்தின் நிருவாை எல்கலைகள புதிய ததாழில்நுட்பத்கத உபசயாைித்து 

படமாக்ைல் தசய்ய சவண்டும் எனவும், அது ததாடர்பில் ஆய்வு ஒன்கற சமற்தைாண்டு 

ைகரசயார பாதுைாப்பாளர்ைகளயும் ைிராம அலுவலர்ைகளயும் அந்தப் பணியிகன 

ஒழுங்குப்படுத்த ஈடுபடுத்துமாறும், சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுடனான 

சிறந்த இகணப்பாக்ைத்தின் மூலம் குப்கப முைாகமத்துவத்கத வலுவாை ஒழுங்கு 

முகறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்ை சவண்டும் எனவும் குழு சிபாாிசு தசய்ைிறது. 

எ).உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளில் ைணக்ைாளர்ைள் / உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர்ைகள 

நியமித்தல்  

வருடாந்த வருமானமாை ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிைமான ததாகைகயக் தைாண்டுள்ள சைல 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுக்கும் சமற்றர ைணக்ைாளர்ைள் மற்றும் உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வாளர்ைகள நியமிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ை சவண்டும் எனவும், அதன் மூலம் 

ஊழல், சமாசடி மற்றும் முகறசைடுைள் ஏற்படுவதற்ைான சந்தர்ப்பங்ைகள 

இல்லாததாழிப்பதற்கும், நியமமான நிதி நிருவாைத்கத ஏற்படுத்த முடியும் எனவும் குழு 

ைருதுைிறது. 
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நிறுவனங்ைளுக்சை உாித்தான விடயங்ைள் 

1) அம்பாந்சதாட்கட மாவட்ட தசயலைம்   

நான்கு பிரசதச தசயலாளர் அலுவலைங்ைளினால் பதிவு தசய்யப்பட்டிருந்த ைாணிைளுக்கு 

610 ைாணி உறுதிைகளயும் ைாணிப் பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பதியப்படாத ைாணிைளுக்கு 

337 ைாணி உறுதிைகளயும் அவற்றின் உாிகமயாளர்ைளுக்கு பைிர்ந்தளிக்கும் வகையில் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படவில்கல எனவும், அவற்றில் சில 32 வருடங்ைகள விஞ்சியுள்ளன 

எனவும் ததாிய வந்தது.  

இத்தகைய தாமதத்திற்கு வழிவகுத்த ைாரணங்ைகளக் ைண்டறிந்து இவற்றுக்கு உடனடி 

நடவடிக்கைகய எடுக்குமாறும், இந்த விடயம் ததாடர்பில் தனியான ஒரு 

உத்திசயாைத்தகர நியமித்து அந்த நவடடிக்கைைகள துாிதப்படுத்துமாறும் குழு சிபாாிசு 

தசய்ைின்றது.   

2)  சட்ட மாஅதிபர் திகணக்ைளம் 

நிறுவனங்ைளில் நிதி முகறசைடுைள் மற்றும் இதர நிருவாை பிரச்சிகனைள் ஏற்பட்ட 

சந்தர்ப்பங்ைளில் அதற்கு அறிவுகரைகள தபறும் சநாக்ைத்துடன் சட்ட மாஅதிபர் 

திகணக்ைளத்திற்கு அனுப்பப்படுைின்ற விடயங்ைள் ததாடர்பாை பின் ஆய்வு தசய்வதில் 

குகறப்பாடுைளும் தாமதங்ைளும் ஏற்படுவகத குழுவினால் அவதானிக்ை முடிந்தது. இக் 

ைாரணத்தினால் நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற ஊழல்ைள் மற்றும் அரச நிதிகய தவறாை 

பயன்படுத்துவகத தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதால் 

முகறசைடுைள் ததாடர்ச்சியாை இடம்தபறுைின்ற நிகலகம ஏற்படுவகத அவதானிக்ை 

முடிந்தது. 

சமற்படி தாமதங்ைகள தவிர்ப்பதற்கு சட்ட மாஅதிபர் திகணக்ைளத்திற்கு சதகவயான 

வளங்ைள் வழங்ைப்பட சவண்டுதமன்பசதாடு உாிய சமற்பார்கவயின் ைீழ் 

விசாரகணைகள நடத்துவதற்கு தாமதிக்ைாது சட்ட மா அதிபர் அறிவுகரைகள வழங்ை 

சவண்டியது இன்றியகமயாதததன குழு வலியுறுத்துைின்றது. 

3) சமாட்டார் வாைனத் திகணக்ைளம் 

ைாணாமல் சபாயுள்ள சைல சைாப்புைகளயும் இயன்றளவில் ைண்டு பிடிக்ை முடியவில்கல 

என்பசதாடு வாைனக் சைாப்புைள் ைாணாமல் சபானகம ததாடர்பாை விசாாிப்பதற்கு 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ள குழுவின் தகலவராை ஏற்புகடய ைாலப்பகுதியில் சமற்படி 

பிரச்சகனக்குாிய நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட்ட உத்திசயாைத்ததராருவர் 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளகம ததாடர்பில் குழு தனது அதிருப்திகயத் ததாிவித்தது. 

விசாரகணக் குழுவினால் தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கை தனக்கு ைிகடத்துள்ளதாைவும், அந்த 

அறிக்கை ததாடர்பாை தனக்கும் திருப்தி அகடய முடியாதுள்ளதால் பிறிததாரு 

உத்திசயாைத்தர் மூலம் சமற்படி நடவடிக்கைைள் மீள விசாாிக்குமாறு பி.ை.அ. ததாிவித்த 

கூற்றுக்கு இணங்ைிய குழு இது ததாடர்பில் உடனடியாை தபாருத்தமான ஒரு 

முகறயியகலத் தயாாிக்குமாறும், எஞ்சிய சைல சைாகவைகளயும் ைணக்ைாய்வாளர் 

அதிபதியிடம் சமர்ப்பிக்குமாறும் ைட்டகளயிட்டது. இந்தப் பிர்சசிகனக்கு  தீர்வு ைாணும் 

வகர அதன் முன்சனற்றம் பற்றி விசாரகண தசய்வதற்கும் பாாியளவிலான முகறசைடுைள் 
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மற்றும் சமாசடிைள் நகடதபறும் நிறுவனமாை இருப்பதனால் குழு ததாடர்ச்சியாை 

அவதானிக்ை எதிர்பார்க்ைின்றது.    

4)  இலங்கை விமான/தகர/ைடற் பகடைள் 

முப்பகடயினால் நிகறசவற்றப்படும் உயர் சசகவ, குழுவினால் பாராட்டப்பட்டதுடன் 

முப்பகடயின் மனித, நிதியியல் முைாகமத்துவ நிகலகய சமம்படுத்துவதற்ைாை 

நிலவிவரும் பலவீனங்ைகள நீக்ைி தசயற்படுவதன் முக்ைியத்துவத்திகன குழு 

வலியுறுத்தியது.  

அ) தற்சபாது முப்பகடைளின் உள்ளை ைணக்ைாய்வு பிாிவுைள் ஓரளவுக்கு ஆக்ைபூர்வமாை 

தசயற்படுைின்ற சபாதிலும் ைணக்ைாய்வு தசயற்பாட்டின் சுயாதீனம் உள்ளை ாீதியாைவும் 

தவளிவாாியாைவும் பிரதிபலிப்பதானது திகணக்ைள உத்திசயாைபூர்வ சசகவக்கு புறம்பாை 

அரசாங்ைத்தின் இதர நிறுவனங்ைளில் சபான்று இலங்கை ைணக்ைாய்வாளர் சசகவயின் 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு மிைவும் உைந்தததன்பது குழுவினால் அவதானிக்ைப்பட்டது. 

ஆ) பல்சவறுபட்ட அவசர சதகவைளுக்ைாை பண்டங்ைகளக் தைாள்வனவு 

தசய்கையில், தபறுகை வழிைாட்டல்ைள் மற்றும் நிதிப் பிரமாணங்ைளுக்கு முரணாை 

முற்தைாடுப்பனவுைள் சமற்தைாள்ளப்படுவதாை  அவதானித்த குழுவானது, உாிய தபறுகை 

தசயன்முகறக்கு அகமவாை தைாள்வனவுைகள சமற்தைாள்ளுமாறும், விசசட அல்லது 

அவசர சந்தர்ப்பங்ைளல்லாதவிடத்து,  முடியுமானவகரயில் இலகு தைாடுப்பனவு முகறகய 

பின்பற்றுமாறும் விதப்புகர  தசய்ைின்றது. 

5)  அரச அச்சைக் கூட்டுத்தாபனம்  

ஆவணக் சைாப்புைள் ைாணாமற்சபாயுள்ளகமயினால் ைடன் மீளஅறவிடுதல் மற்றும் 

உள்ளை விசாரகண நடவடிக்கைைள் இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், குற்றவாளிைளுக்கு 

தண்டகன வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.  1984 முதல் 2009 வகரயிலான 

ைாலப்பகுதிக்குள் பணி நீக்ைம் தசய்யப்பட்ட ஐந்து உத்திசயாைத்தர்ைளது ைடன் 

பத்திரங்ைள் மற்றும் பணி இகடநிறுத்தம் தசய்யப்பட்ட 31 உத்திசயாைத்தர்ைளது ஆவணக் 

சைாப்புக்ைள் மற்றும் ஏகனய ைாரணிைள் ைாரணமாை பணியிலிருந்து விலைிய 9 

உத்திசயாைத்தர்ைளது பத்திரங்ைள் ைாணாமாற்சபாயுள்ளகமயால், குறிப்பிட்ட விடங்ைள் 

ததாடர்பில் நடவடிக்கை சமற்தைாள்வது சிரமமாை அகமந்துள்ளது. 

ைாணாமற்சபாயுள்ள ஆவணக் சைாப்புைள் ததாடர்பில் இதற்குப் தபாறுப்புக் கூற 

சவண்டிய உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு எதிராை  நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளுமாறும், 

அகமச்சரகவ குழுதவான்றின் மூலம் நிதி அகமச்சின் விதப்புகரைள் சைிதம் சட்ட 

மாஅதிபருக்கு ஆற்றுப்படுத்துமாறும்,  அந்த ஆசலாசகனைளின் பிரைாரம் 3 மாத 

ைாலப்பகுதிக்குள் இந்த சிக்ைகலத் தீர்ப்பதற்குமான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறும் குழு பணிப்புகர விடுத்தது.  

6)  மாவட்ட தசயலைம் மாத்தகற 
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2012 ஆைஸ்ட் 29 ஆம் திைதி ரூபா 1,919,764/- தசலவில் மாவட்ட தசயலைத்தில் பாதுைாப்பு 

ைமரா முகறகம தபாருத்தப்பட்டிருந்த சபாதிலும், இதன் ததாழிற்பாடுைள் சீராை 

நிகறசவற்றிக் தைாள்ளப் படாகமயினால் 2016 ஜூன் 01 திைதியளவில் முழு ைமரா 

முகறகமயும் தசயலிழந்திருந்துடன் இதன் மின் ைம்பிைள் ைளற்றப்பட்டு 

நீக்ைப்பட்டிருந்தகம அவதானிக்ைப்பட்டது. நிறுவனத்தின் பாதுைாப்பு முகறகமக்கு 

ஏற்பட்டுள்ள ஒரு பாதிப்பாை ைாணப்படுைின்ற இதற்கு சாியான நடவடிக்கை எடுக்ை 

முடியாது சபானகம, நிறுவனத்தினதும் ஊழியர்ைளினதும் ததாழில் தைௌரவத்திற்கு ஒரு 

இழுக்ைாகும் என குழு சுட்டிக்ைாட்டியது.   அகமச்சினால் ைமரா முகறகமகய பாிசசாதித்து 

சவறு அரசாங்ை நிறுவனதமான்றுக்சைனும் இதகன தபற்றுக்தைாடுப்பதற்ைான ஆற்றகல 

ஆராயுமாறு குழு பி.ை.அ.க்கு உத்தரவிட்டதுடன் இந்நிறுவனத்தின் சைல நிர்வாை 

நடவடிக்கைைகளயும் குகறயின்றி நிகறசவற்றும் தபாறுப்கபயும் நிறுவனத்தின் தபௌதீை 

மற்றும் மனித வளங்ைளின் தபாறுப்கபயும் மாவட்ட தசயலாளருக்கு 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு குழு ைட்டகளயிட்டுள்ளது.  

7) மாைாண சுைாதார திகணக்ைளம் – ஔதடங்ைள் ைாலாவதியாைியுள்ளகம 

மாைாண சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளத்திற்கு தசாந்தமான 06 கவத்தியசாகலைள் 

மற்றும் குருநாைல் மாவட்ட சுைாதார சசகவைள் பணிப்பாளர் அலுவலைத்தின் பிராந்திய 

மருத்துவ விநிசயாை பிாிவில் 413 வகையான ஔடதங்ைளின் ரூபா 16,945,704/- 

தபறுமதியான 10,162,768 அலகுைளும் தபறுமதிகய ைணிப்பிட முடியாத சமலும் 53 

வகையான ஔடதங்ைளும், ைாலாவதியாைியுள்ளகம, மாதிாிைள் தபாருந்தாகம, நிறம் 

மற்றும் வாசம் மாற்றமகடதல் முதலிய ைாரணங்ைளால் பாவகனயிலிருந்து 

நீக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் குழுவுக்கு புலனாைியுள்ளது. 

சமற்படி பிரச்சிகன சைல மாைாண சகபைளிலும் ைாணப்படுவததன்பதால் இதற்கு 

முகறயான தசயன்முகறதயான்றின் சதகவப்பாட்கட சுட்டிைாட்டிய குழு இதில் தகலயீடு 

தசய்யுமாறு பி.ை.அ.க்கு அறிவுகர வழங்ைியதுடன் சைல மாைாண சகபைகளயும் 

வரவகழத்து இப்பிரச்சிகன பற்றி ைலந்துகரயாடி, இப்பிரச்சிகனைள் சதான்றுவதற்ைான 

ைாரணங்ைள் மற்றும் இவற்கற தடுப்பதற்கு சமற்தைாள்ள சவண்டிய தசயன்முகறைகள 

உறுதிப்படுத்த சவண்டுதமனவும், இதற்கு பிரதம ைணக்ைீட்டு அலுவலர் சநரடியாை 

தகலயிட சவண்டுதமனவும், இந்நிகலகமக்ைான ைாரணங்ைள் மற்றும் தடுப்பதற்கு 

சமற்தைாள்ள சவண்டிய தசயன்முகறைகள ைண்டறிந்து இதற்கு அகமவாை மத்திய 

அரசாங்ைத்திற்கு விதப்புகரைகள சமர்ப்பிக்ை சவண்டுதமனவும், குழு விதப்புகர 

வழங்ைியுள்ளது. 

அத்துடன் ைாலாவதியான ஔடதங்ைகள குறிப்பிட்ட அங்ைீைாரத்துடன் உாிய 

ைாலப்பகுதியில் அப்புறப்படுத்துவது பற்றியும் பி.ை.அ. ைவனம் தசலுத்த சவண்டுதமன 

விதப்புகர தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

8)  ததஹிவகள – ைல்ைிகச மாநைர சகப 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 16 

2015 ஆம் ஆண்டளவில் இந்நைரசகபயின் தமாத்த நிலுகவ வருமானம் ரூபா 

917,399,000/- ஆை ைாணப்பட்டகம. 

இதில் வாி மற்றும் குத்தகை நிலுகவ வருமானம் ரூபா 344,899,000/- ஆை ைாணப்பட்டகம. 

2012 ஆண்டில் நிலுகவ வாி வருமானத்தில் ரூபா 31 மில்லியன் பதிவழிக்ைப்பட்டகம. 

நைின்தாஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிடப்பட சவண்டிய ரூபா 2,900,000/- ஐ 

பதிவழித்தகமக்ைான ைாரணங்ைள் 

இந்த நிலுகவ வருமானத்கத அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும், நிலுகவ வாியில் ரூபா 100 மில்லியன் ஏற்ைனசவ 

அறவிடப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ. கூறினார். 

மாநைர சகபயின் விதப்புகரக்ைகமய உாிய பணத்கத பதிவழிப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதாை ை.அ. கூறினார். இது பற்றி உள்ளூராட்சி ஆகணயாளர் 

அறிந்திருக்ைாகமகய அவதானித்த குழு அங்ைீைாரம் தபறாமல் அறவிடப்பட சவண்டிய 

வாிப் பணத்கத பதிவழித்தகம பற்றி முழுகமயான விசாரகணதயான்கற சமற்தைாண்டு 

இது பற்றி அறிக்கைதயான்கற தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு உள்ளூராட்சி ஆகணயாளருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

9)  தபாலிஸ் திகணக்ைளம் 

தபாலிஸ் திகணக்ைளத்தினால் நிகறசவற்றப்படும் சசகவ ததாடர்பில் குழுவினால் 

விசசட பாராட்டு ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

ஒட்டுதமாத்த பணியாட்தடாகுதியில் 16% தவற்றிடங்ைளும் உள்ளை ைணக்ைாய்வுப்  

பிாிவில் 64% தவற்றிடங்ைளும் ைாணப்படுதல். 3 பிாிவுைகளக் தைாண்ட தபாலிஸ் 

சசகவயில் பல்சவறுபட்ட பிாிவுைளில் சுமார் 16,000   தவற்றிடங்ைள் ைாணப்படுவதுடன், 

உத்திசயாைபூர்வ சசகவக்கு ஆட்சசர்ப்பதற்கு தற்சபாது ைாணப்படும் பயிற்சிப் 

பாடசாகலைளின் எண்ணிக்கை சபாதியதாை அகமயாகம.  

சுமார் 3700 தபாலிஸ் உத்திசயாைத்தர்ைகள  ஏகனய இடங்ைளில் பாதுைாப்பு 

நடவடிக்கைைளில் ஈடுபடுத்த சவண்டி  சநர்ந்துள்ளகமயால், தபாதுக் ைருமங்ைகள 

முன்தனடுத்துச் தசல்வது சிக்ைலாை அகமதல். 

தபாலிஸ் திகணக்ைளத்தில் நீண்ட ைாலமாை ஆட்சசர்ப்பு மற்றும் பதவியுயர்வுைகள 

வழங்குவதில் தசயன்முகறதயான்று ைாணப்படாகம, உத்திசயாைத்தர்ைளின் சம்பள 

நிலகம, சபாதியளவு உத்திசயாைபூர்வ இல்ல வசதிைள் ைாணப்படாகம ஆைியனவும் 

இப்பிரச்சிகன தீவிரமகடவதற்கு ைாரணமாை அகமந்துள்ளன என்பகத அவதானித்த 

குழுவானது, மாவட்டத்தினுள் ைாணப்படும் தபாலிஸ் நிகலயங்ைள் மற்றும் உள்ளடங்கும் 

பிரசதசங்ைளின் அளவு மற்றும் மாைாணங்ைளுக்கு அகமவாை தமாழித் சதகவப்பாடு 

குறித்தும் ைவனம் தசலுத்தி, சதகவயான உத்திசயாைத்தர்ைளின் எண்ணிக்கைகய சாியாை 

தீர்மானிக்ை சவண்டுதமனவும், இதற்ைகமய ஆட்சசர்ப்பு மற்றும் பயிற்சி வழங்ைப்பட 
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சவண்டுதமனவும், இது ததாடர்பில் அரசாங்ைம் தைாள்கைாீதியான தீர்மானதமான்கற 

சமற்தைாள்ள சவண்டுதமனவும் வலியுறுத்தியது.  

10)  சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழு  

சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழுவுக்கு அங்ைத்தவர்ைகள நியமித்தல், கூட்டங்ைகள நடாத்துதல், 

கூட்ட நடப்தபண் மற்றும் ஆகணக்குழுவுக்கு பிரதித் தவிசாளர்ைள் நியமிக்ைப்படாகம 

மற்றும் அங்ைத்தவர்ைளாை அகமச்சின் தசயலாளர்ைள் நியமிக்ைப்படுதல்  ததாடர்பில் குழு 

தனது ைவனத்கதச் தசலுத்தியது.  

ஆகணக்குழுவானது 15 அங்ைத்தவர்ைகளக் தைாண்டிருப்பதுடன், ைல்வி 

ஆகணக்குழுவின் ைடகமப் தபாறுப்புைள்  குறித்து புாிந்துணர்வுடனும் 

விகனத்திறனுடனும்,   அர்த்தபுஷ்டியுடனும்  தசயற்படக்கூடிய, பாடசாகலக் ைல்வித் 

துகறயில் ஈடுபட்ட நிபுணர்ைகளக்தைாண்ட உள்ளடக்ைதமான்று ஆகணக்குழுவில் 

ைாணப்பட சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியது. 
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2016 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுக் கூட்டங்களின்பபாது 

புலனாய்வு சசய்யப்பட்ட பிரதான பிரச்சினனகளும் அவதானிப்புகளும் 

 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவ திகணக்ைளம் 

2016 சம 04 

1 நிதிசயற்பாடுைளின் குகறவான 

பயன்பாடு, ைகரசயாரம் சபணல் 

பற்றிய சதசிய தைாள்கை 

தைாள்கைாீதியான விடயங்ைளிலான 

மாற்றங்ைள் மற்றும் பல்சவறு சுற்றாடல் 

நிகலகமைளிலான மாற்றங்ைள் 

நிதிசயற்பாடுைளின் குகறவான 

பயன்பாட்டுக்கு ைாரணமாை 

அகமந்தததனவும் ைகரசயாரம் சபணல் 

பற்றிய சதசிய தைாள்கை மும்தமாழியிலும் 

தயாாிக்ைப்பட்டு நிகறவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளசதாடு அதற்ைான மக்ைள் 

ைருத்துக்ைள் தபறப்பட உள்ளதாைவும் ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

சமற்படி சதசிய தைாள்கைகய 

அங்ைீைாித்துக் தைாள்வதற்ைான 

தசயற்பாட்டிகன தசயற்படுத்துைின்ற 

விதம் பற்றிய ைாலப்பகுதி உள்ளிட்ட 

அறிக்கைகய இரண்டு வாரங்ைளுக்குள் 

குழுவுக்கு வழங்குமாறு  பி.ை.அ/ 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

2 ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் 

ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவ 

திகணக்ைளத்தினால் சபார்ற் சிட்டி 

ைருத்திட்டம் பற்றிய சுற்றாடல் 

மதிப்பீட்டு அறிக்கை  

தவளீயிடப்பட்டுள்ளகமயும்  சபார்ற் 

சிட்டி ைருத்திட்டம் ைாரணமாை 

இடம்தபறுைின்ற சுற்றாடல் சசதமும் 

ைடலாிப்பும் 

சபார்ற் சிட்டி ைருத்திட்டம் ததாடர்பாை 

திகணக்ைளத்தினால் வழங்ைப்பட்டுள்ள 

விதப்புகரைள் மற்றும் நிபந்தகனைளுடன் 

தவௌியிடப்பட்டுள்ள புதிய  சுற்றாடல் 

உாிமப்பத்திரம் பற்றிய அறிக்கைகய 

குழுவுக்கு வழங்குமாறு  பி.ை.அ/ 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது.  

ைருத்திட்டம் ைாரணமாை நிைழ்ைின்ற 

ைடலாிப்பிகன தடுப்பதற்ைாை எடுத்துள்ள 

நடவடிக்கைைள் பற்றிய விபரங்ைகள 

உள்ளடக்ைிய அறிக்கைதயானறிகன 

குழுவுக்கு அனுப்பிகவக்குமாறு பி.ை.அ/ 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

3  திகணக்ைளத்தினால் ைகரசயார 

வலயத்தில் குவிைின்ற 

குப்கபகூளங்ைகள அைற்றுவதற்ைாை  

பிரசயாைிக்ைின்ற சவகலத்திட்டமும் 

ைகரசயாரம் சபணலுக்ைாை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைளும் 

 

ைடல் எல்கலயில் இருந்து 300 மீற்றர்ைள் 

நிலப்பிரசதசம் சநாக்ைியும் 2 ைிசலா 

மீற்றர்ைள் ைடகல சநாக்ைியும்  உள்ள 

பரப்பு ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் 

ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவ 

திகணக்ைளத்தின் நிர்வாைத்திற்கு 

ைட்டுப்பட்டுள்ளசபாதிலும்  அந்த 

நிலப்பரப்பில் குப்கபகூளங்ைகள 

அைற்றும் தசயற்தபாறுப்பு ஏற்புகடய 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுக்கு 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

கையளிப்பட்டுள்ளதாை ை.அ. 

சுட்டிக்ைாட்டினார். 

திகணக்ைளத்தின் நிர்வாை வலயத்கத 

நவீன ததாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

சதசப்படமாக்குமாறும் அதுபற்றிய 

அறிக்கைகய குழுவுக்கு அனுப்பிகவக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் குழுவினால் 

பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. ைகரசயாரப் பாதுைாப்பு 

பகடயணிகயயும் ைிராம 

அலுவலர்ைகளயும்  இந்த பணிைகள 

ஒழுங்குறுத்துவதற்ைாை ஈடுபடுத்துமாறும் 

சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைளுடன் சாதைமான 

இகணப்பாக்ைத்தின் ஊடாை குப்கபகூள 

முைாகமத்துவத்திற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறும் குழுவினால் 

பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

4 ைகரசயாரப் பகுதியில் அத்துமீறிய 

நிர்மாணிப்புைகள அைற்ற நடவடிக்கை 

எடுக்கையில் சதான்றுைின்ற 

சமூைாீதியான பிரச்சிகனைள் மற்றும் 

ஒருசில இடங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற 

ததாழில்முயற்சி நிகலயங்ைள் 

 

சமூைாீதியான பிரச்சிகனைகளப் சபான்சற 

ைகரசயாரப் பகுதியில் நிலவுைின்ற 

சுற்றுலாத் ததாழில்முயற்சி பற்றியும் 

ைவனஞ்தசலுத்தி ஏற்புகடய உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைள் சபான்சற முதலீட்டுச் சகப, 

உல்லாச பிரயாணச் சகப சபான்ற 

நிறுவனங்ைளுடனும்  ஒருங்ைிகணந்து 

சமற்தைாண்டு இந்த ைகரசயாரப் 

பகுதியின் சபணலுக்ைான ைாத்திரமான 

சவகலத்திட்டத்கத ைகடப்பிடிக்குமாறு 

குழுவினால்  பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு 

பணிப்புகர வழங்ைப்பட்டது. 

5. திகணக்ைளத்தில் உள்ளைக் 

ைணக்ைாயய்வுக்கூறு ஒன்று 

தாபிக்ைப்படாகம 

உடனடியாை உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுப் 

பிாிதவான்றிகன  தாபிக்குமாறும் 

அதசனாடு இகடசநர்விகளவான 

ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ குழுவிகனத் 

தாபிக்குமாறும் குழுவினால்  

பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

6 மூன்று அகலதாங்ைிைகள 

நிர்மாணிக்கையில் சம்பந்தப்பட்ட 

ஒப்பந்த நிறுவனத்தினால் 

உடன்படிக்கை மீறப்பட்டிருத்தல், 

சவகலைகள நிகறவு தசய்யாகம 

மற்றும் சவகலச் சான்றிதழ்ைள் இன்றி 

ரூபா 4 மில்லியன் முற்பணம் 

ஒப்பந்ததாரருக்கு 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம. 

9400 ைற்றுண்டுைள் ததாடர்பான 

தசலுத்துதல் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளததனவும் 

எவ்வாறாயினும் தடுத்துகவத்த 

பணத்திலும் உடன்படிக்கையின் 

பிரைாரமும் ரூபா 20 மில்லியன் 

பணத்ததாகை அறவிடப்படுள்ளததனவும்    

ை.அ. அறிவித்தார். அது பற்றிய 

முழுகமயான அறிக்கைதயான்றிகன  

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதிக்கு 

அனுப்பி கவக்குமாறு  குழுவினால்  



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

 

 

 

அரசாங்ை இரசாயன பகுப்பாய்வு திகணக்ைளம் 

2016 சம 05 

1. i.2014 சனவாி 26 ஆம் திைதிய சதசிய 

நூலைங்ைள், சுவடிச் சசகவைள் 

சகபயின் ஆசலாசகன 

சுற்றறிக்கையின் படி நூலை புத்தை 

ஆய்தவான்று இற்கற வகர 

சமற்தைாள்ளப்படாகம. 

ii. துகறசார் தபாருட் பட்டியகல 

இற்கறவகரப்படுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைாகம. 

iii. திகணக்ைளத்தின் வழக்குப் 

தபாருட்ைள் பற்றி இடம்தபற்றுள்ள 

முகறசைடுைளின் அடிப்பகடயில் 

04 உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு எதிராை 

வழக்கு ததாடரப்பட்டுள்ளதுடன் 

சட்ட மாஅதிபாின் அறிவுகரகய 

தபறுவதற்கு 07 ஆண்டு ைாலம் 

தாமதப்படுத்தப்பட்டிருத்தல். 

இது பற்றி ைவனம் தசலுத்துமாறு 

குழுவினால் பி.ை.அ./ை.அ. க்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது 

2. 2015 ஆண்டளவில் பாிசசாதிப்பதற்கு 

3,955 மாதிாிைள் ைாணப்படுவதாைவும், 

இவற்றில் 10 ஆண்டுைகள தாண்டிய 

மாதிாிைள் தபருவாாியான அளவு 

இற்கறவகர 

பாிசசாதகனக்குட்படுத்தப்படாது 

ைாணப்படுதல். 

சபார் ைாலத்தில் தபருமளவிலான 

மாதிாிைள் பகுப்பாய்விற்கு 

ைிகடத்தகமயும், இரசாயண பகுப்பாய்வு 

அறிக்கைைள் சைாரப்பட்டு அறிக்கைைள் 

தவளியிடுவதற்கு முன்னர் இகடயில் 

வழக்குைள் நிகறவு தசய்யப்பட்டகமயும், 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் பற்றாக்குகற 

நிலவியகமயும் இதற்கு ைாரணதமன 

பி.ை.அ./ை.அ. இனால் குழுவிடம் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

பாிசசாதிப்படவுள்ள மாதிாி 

எண்ணிக்கையில் 5-10 ஆண்டுைளுக்கு 

இகடப்பட்ட ைாலத்கத ைடந்த நிகலயில் 

இற்கறவகர அறிக்கை வழங்ைப்படாத 

மாதிாி எண்ணிக்கையும் இவற்றில் சமலும் 

நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கைைள் சதகவயற்ற 

அளவு பற்றியும் நீதிச் சசகவைள் 

ஆகணக்குழு ஊடாை அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு பி.ைஅ./ை.அ. க்கு குழு 

அறிவித்தது. 
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 22 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

3. உத்திசயாைத்தர் பயிற்சி உத்திசயாைத்தர் பயிற்சி மனித 

பற்ைள், எலும்புக் கூடுைளின் டி.என்.ஏ 

பாிசசாதகனகய சமற்தைாள்வதற்கு 

தைாய்க்ைா ைருத்திட்டதமான்றின் ைீழ் 

திகணக்ைளத்தின் உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு 

தைாாியாவில் பயிற்சிதயான்கற 

தபற்றுக்தைாடுப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருப்பதாைவும் 

டிஜிட்டல் நீதிமன்ற ஆய்வுகூடதமான்கற 

திகணக்ைளத்தில் தாபிப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார். 

திகணக்ைளத்தின் ஊடாை தசய்ய முடியாத 

பாிசசாதகனைகள தசய்யக்கூடிய 

தவளிநாட்டு / உள்நாட்டு 

தவளிநிறுவனங்ைள் பற்றி 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிடம் 

வழங்குமாறும், தவளிநாட்டு பயிற்சி 

பாடதநறிைளுக்கு உத்திசயாைத்தர்ைகள 

அனுப்புவது பற்றி திட்டமிடுமாறும், குழு 

பி.ை.அ./ை.அ. க்கு ஆசலாசகன 

வழங்ைியது.  

சட்ட வகரஞர் திகணக்ைளம் 

2016 சம 06 

1 திகணக்ைளத்தினால் ஆராய்ச்சிக் கூறு 

ஒன்று தாபிக்ைப்பட்டிராகம. 

சட்ட ஆராய்ச்சிக் கூறு ஒன்றிகன 

தைாழும்பு பல்ைகலக் ைழைத்தின் சட்ட 

பீடத்தில் தாபிப்பதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளததனவும் அது 

மிைவும் பயனுறுதிமிக்ைததனவும் பி.ை.அ. 

கூறினார். 

 

2 
நீதி நியதிச்சட்டங்ைகள 

திருத்தியகமத்தல் மற்றும் 

ஒருங்ைிகணத்தல் ைருத்திட்டத்தின் 

நடப்பு நிகலகம 

 

திருத்தியகமக்ைின்ற சட்டங்ைள் A 

ததாடக்ைம் Z  வகரயான ததாகுதிைளாை 

பிாிக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு இன்றளவில் 

இங்கு K ததாகுதி வகர  

நிகறவுதசய்யப்பட்டுள்ளததனவும் 

எதிர்பார்த்தவகையில் 2017 ஆம் 

ஆண்டளவில் அக்ைருத்திட்டத்கத நிகறவு 

தசய்வதற்ைான இயலுகம 

ைிகடயாததனவும்  இகணப்பாக்ை 

உத்தசயாைத்தர் பதவி தவற்றிடம் 

நிலவுைின்றகமயும்   இதில் 

தாக்ைசமற்படுத்தி உள்ளததனவும் ை.அ. 

கூறினார். உத்திசயாைத்தர்ைள் 

இகளப்பாறுவதற்குள்ள திைதிைள் பற்றிக் 

ைவனஞ்தசலுத்தி சமற்படி 

தவற்றிடங்ைகளப் பூர்த்திதசய்வதற்ைான 

முன்னாயத்துடன் தசயலாற்ற 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சவண்டுதமனவும் குழுவினால் 

வலியுறுத்தப்பட்டது. 

3 
திகணக்ைளத்தில் சட்டமூலங்ைகள 

தயாாித்தல் பற்றிய தரவுைகள 

குறித்துக்தைாள்ளும் முகறயியலில் 

குகறபாடு நிலவுைின்றகம 

 

அதற்ைாை ைணினி வகலயகமப்புடனான 

ஒழுங்ைகமந்த முகறயியதலான்கற 

நிறுவுமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்ைப்பட்டது. 

சமற்படி முகறயியலுக்கு 

வசதியளிப்பதற்ைாை சட்டமூலதமான்றுடன் 

சமர்ப்பிக்ைப்படசவண்டிய 

ஆவணங்ைகளக் ைாட்டுைின்ற மாதிாிப் 

படிவதமான்கறத் தயாாித்து அகமச்சு 

உள்ளிட்ட ஏற்புகடய நிறுவனங்ைளால் 

தபற்றுக்தைாள்ளக்கூடிய வகையில்  

திகணக்ைள தவப் தளத்தில் பிரசுாிக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் இங்கு 

குழுவினால் சமலும் அறிவிக்ைப்பட்டது.  

அகமச்சினால் இற்கறவகர வகரவு 

தயாாிப்பதற்ைாை / திருத்தியகமப்பதற்ைாை  

அனுப்பப்பட்டுள்ள சட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை,  இவற்றில் தயாாித்து 

அனுப்பியுள்ள சட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

மற்றும் தயாாிக்ை எஞ்சியுள்ள  

எண்ணிக்கை பற்றிய ைாலப்பகுதியுடனான 

அறிக்கைதயான்கற அனுப்பிகவக்குமாறு 

குழுவினால்  பி.ை.அ/ை.அலுவலருக்கு 

பணிப்புகர வழங்ைப்பட்டது. 

தபற்சறாலிய வள அபிவிருத்தி அகமச்சு 

2016 சம 18 

1.. ஒட்டுதமாத்த பதவியணியில் 

நிலவுைின்ற 28% தவற்றிடத்கத 

நிரப்புவதற்ைாை சமற்தைாண்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள் பற்றி குழு  வினவியது. 

 

அலுவலை இடவசதி சபாதாகம 

நிலவுைின்ற தவற்றிடங்ைகள 

நிரப்புவதற்குத் தகடயாை 

அகமந்துள்ளசபாதிலும் ைடகமைகள 

உள்ளடக்ைிப் புாிவதற்ைாை  சபாதியளவு 

நடவடிக்கைைள்  

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ. 

/ை.அ. ததாிவித்தார். 

2. 2015 மூலதனச் தசலவினங்ைளின் ைீழ் 

ஒதுக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைளில் 52.1 % 

எஞ்சி இருந்தகமக்ைாை ைாரணத்கத 

வினவியது. 

 

2015 தபற்சறாலிய வளங்ைள் அபிவிருத்தி 

தசயலாளர் பணியைம் இவ்வகமச்சிடம் 

கையளிக்ைப்பட்டகமயால் அங்கு எஞ்சி 

இருந்த ஏற்பாடுைள் அகமச்சின் ைீழ் 

ைணக்குப் பதியப்பட்டகம இதற்கு 

ைாரணமாை அகமந்துள்ளததன பி.ை.அ. 

/ை.அ. ததாிவித்தார்.  

3. 
அகமச்சின் முன்னாள் சமலதிை 

தசயலாளர் கூட்டத்தாபன தகலவர்/ 

முைாகமத்துவப் பணிப்பாளராை  

பதிற்ைடகம ஆற்றுகையில்  சம்பளம் 

மற்றும் படிைளாை ரூ. 503,447/= மற்றும் 

தவதறான்று இடம்தபற்றுள்ளதாை 

ஏற்றுக்தைாண்டு  ரூ. 224,065/= 

பணத்ததாகைகய திருப்பிச் தசலுத்த 

நடவடிக்கை சமற்தைாண்ட அவர் 2014 

இல் இகளப்பாறியகமயால் எஞ்சிய 

பணத்கத அறிவிட்டுக்தைாள்ள இயலுகம 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ரூ. 317,800/= தபற்றுக்தைாண்டகம 

பற்றி குழு வினவியது. 

ைிகடயாததன பி.ை.அ. /ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

4. 
தபற்சறாலியக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் 

கஹதரக்ஸ் மசலசியா  

ைம்தபனிக்ைிகடயில் நிலவுைின்ற 

சசகவ உடன்படிக்கைகய 

இற்கறப்படுத்துதல் ஓராண்டுக்கு 

சமற்பட்ட ைாலப்பகுதிக்கு தாமதித்தகம 

பற்றி ைாரணம் வினவப்பட்டது. 

கஹதரக்ஸ் மசலசியா  ைம்தபனியுடன் 

எண்தணய் ைலகவ தசய்வதற்ைான புதிய  

ததாழில்முயற்சிதயான்கற 

ஆரம்பிப்பதற்ைான  உடன்படிக்கைகய 

தயாாிக்கையில்  இடம்தபற்ற தவறு 

அதற்கு ைாரணமாை அகமந்தசதாடு  

2013.10.18  ஆந் திைதியில் இருந்து  

அமுலுக்கு வரத்தக்ைதாை உடன்படிக்கை 

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுள்ளததன பி.ை.அ. 

/ை.அ. ததாிவித்தார். 

5.  
சப்புைஸ்ைந்த எண்தணய் சுத்திைாிப்பு 

நிகலயத்கதயும் ைாணப்படுைின்ற 

குழாய் வழிைகளயும்  பழுதுபார்த்தல் 

சம்பந்தமாை  சமற்தைாண்டுள்ள 

நடவடிக்கைைளின் முன்சனற்றம் 

குழுவின் விசாரகணக்கு இலக்ைாைியது. 

எண்தணய் சுத்திைாிப்பு நிகலயத்தின் 

நவீனமயமாக்ைல்  ததாடர்பாை 

நியமிக்ைப்பட்ட புலகமசாலிைள் குழுவின் 

அறிக்கை  நிதி அகமச்சின் 

அவதானிப்புைளுடன்  தைௌரவ 

அகமச்சாின் தகலகமயிலான குழுவினால் 

ைற்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டு  

தயாாிக்ைப்பட்ட பத்திரம்   

அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரத்தின் 

தபாருட்டு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

குழாய் வழிப் பழுதுபார்த்தல்  சம்பந்தமாை  

நியமிக்ைப்பட்ட தபறுகைக்குழு  அதற்ைாை 

4 நாடுைகள முன்தமாழிந்துள்ளசதாடு 

அந்நாடுைளின் தூதரைங்ைள் மூலமாை 

விகல மனுக்ைகள சைாாி தபாருத்தமான 

சைள்வியாளகர   ததாிவுதசய்ய   

நடவடிக்கை  எடுப்பதாை பி.ை.அ./ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

6. 
நாட்டின் ஒட்டுதமாத்த எாிதபாருள் 

சைள்விகய சுத்திைாிப்பு நிகலயம் 

மூலமாை மாத்திரம் 

நிவர்த்திதசய்வதாயின்  அதனால் 

நாட்டுக்கு ைிகடக்ைின்ற நிதிசார் 

அனுகூலம் எவ்வளதவன குழு 

வினவியது. 

50,000 பீப்பாய்ைளாை அகமந்த நாளாந்த 

உற்பத்தியானது ஒட்டுதமாத்த சைள்வியின் 

35% ஆை அகமவசதாடு சுத்திைாிப்பதன் 

மூலமாை முழுக் சைள்விகயயும் 

நிவர்த்திதசய்வதாயின் வருடாந்தம் 350 

மில்லியன் தடாலர் தசலாவணிகய 

சசமித்துக்தைாள்ள இயலுதமன பி.ை.அ. 

ததாிவித்தார்.   

7 
எாிதபாருள் ஆய்வு நடவடிக்கைைளின் 

தற்தபாகதய நிகல 

தற்சபாது ைண்டுபிடிப்பின்தபாதான 

தரவுைளுக்கு அகமய மன்னார்சதாணியில் 

5 பில்லியல் தபரல் எாிதபாருளும் 9 

ாில்லியன் ைனவளவான இயற்கை 

எாிவாயுவும் இருப்பதுடன் அது அறுபது 

ஆண்டுைளுக்ைான சதகவகய 

நிகறவுதசய்ய சபாதியளதவனவும் 

எாிதபாருள் ைிணதரான்றின் 

அைழ்விலிருந்து 60 வருடங்ைளுக்கு 

சதகவயான எாிதபாருட்ைளின் 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

உற்பத்திற்கு 50 மில்லியன் 

தடாலாிலிருந்து ஒரு பில்லியன் வகர 

தசலவு ஏற்படுவதாைவும் மன்னார்சதாணி  

எம் 2 பகுதி ஆய்வு நிகலயிலிருந்து 

அபிவிருத்தி நழகலகய எட்டியுள்ளதால் 

உைந்த முதலீட்டாளர் ஒருவகர 

தபற்றுக்தைாள்வது தசயலைத்தின் முக்ைிய 

சநாக்ைமாகுதமன பி.ை.அ. /ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

8 
தபாலிப்சடா லங்ைா ைம்பனியின் 

தபாறுப்பும் மாற்றமும்  
2008 ஆம் ஆண்டு மத்திய சுற்றாடல் திைார 

சகபயின் ைீழ் தாபிக்ைப்பட்ட குறிப்பிட்ட 

ைம்பனி பிலாஸ்டிக், தபாலிதின் சபான்ற 

திண்ம ைழிதபாருட்ைகளக் தைாண்டு 

எாிதபாருள் தயாாிப்பில் விசசடமாை 

ஈடுபட்டுள்ளதாைவும் அதன் 60%, 30% 

மற்றும் 10% பங்குைள் முகறசய அகமச்சு, 

தயாாிப்பாளர்ைள் மற்றும் தமாரட்டுகவ 

பல்ைகலக்ைழை எாிதபாருள்வள 

ஆராய்ச்சிப் பீடத்கத சாருதமான பி.ை.அ. 

மூலம் அறிவிக்ைப்பட்டது.  

பதியப்படாத ைடன்ைள் மற்றும் 2015 சனவாி மாதம் நகடதபற்ற முறிைள் வழங்ைல் ைாரணமாை 

அரச நிதி முைாகமத்துவத்துக்கு பாதைம் / நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதா என்பகத புலனாய்வு 

தசய்வதற்ைாை அகழக்ைப்பட்ட  விசசட குழுக் கூட்டம் 

2016 யூன் மாதம் 07 

1. இலங்கை மத்திய வங்ைி அரச ைணக்குக் 

குழுவின் விடயப்புக்குள் வராவிடினும் 

நிதி அகமச்சு இதற்குள் வருவதால், 

இப்புலனாய்வுக்கு 

அகழக்ைப்பட்டததன தவிசாளர் 

வலியுறுத்தினார்.   

இலங்கை மத்திய வங்ைியின் மூலம்     

2015 சனவாியில் சமற்தைாள்ளப்பட்ட   

முறிைள் வழங்ைல்  ைாரணமாை அரச நிதி 

முைாகமத்துவத்துக்கு பாதைம் / நட்டம் 

ஏற்பட்டுள்ளதா என்பது குழுவின் 

விசாகணக்கு உள்ளானது. அதன்படி 

இம்முறிைள் வழங்ைல் முகறயியல் 

ததாடர்பான குழுவின் விசாரகண 

இலங்கை மத்திய வங்ைி தற்பாது நிதி 

அகமச்சின் ைீழ் இல்லாததால் முறிைள் 

ததாடர்பில் கூற்தறான்கற தவளியிட 

தனக்கு முடியாததன ததாிவித்தார். 

சதகவயான  வருமானம் 

தசலவினத்கதவிடக் குகறைின்ற சபாது 

அல்லது எதிர்பாரா தசலவினங்ைகள 

எதிர்தைாண்டுள்ள சபாது,  

பாராளுமன்றத்தினால் விதிக்ைப்பட்டுள்ள 

உச்ச எல்கலக்கு உட்பட்டதாை, ைடன் 

தபற சவண்டி ஏற்படுைின்றததனவும், 

அதன்படி மத்திய வங்ைி திகறசசாியின் 

சவண்டுசைாளின் படி, சதகவயான 

பணத்கத வழங்குவதுடன், திகறசசாி 

முறிைள் வழங்ைல் இவற்றில் ஒரு முகறகம 

எனவும், சந்கத நடத்கதகய ஆராய்ந்து, 

அரசுக்கு ஆைக்குகறந்த ைிரயம் 

ஏற்படக்கூடியவாறு இந்நடவடிக்கைைள் 

நகடதபற சவண்டும் எனவும், பி.ை.அ./ 

ை.அ. ததளிவு படுத்தினர்.  

பி.ை.அ. / ை.அ. முன்கவத்த விளக்ைத்தின் 

உள்ளடக்ைம் ததாடர்பாை திருப்தி 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அகடயாத குழு, முறிைள் வழங்ைல் 

நகடதபற்ற முகற பற்றி அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்கும்படி பி.ை.அ. க்கு பணித்த 

சபாதிலும் இலங்கை மத்திய வங்ைி தனது 

விடயப் பரப்பிற்குள் வராததால் 

அவ்வாறான அறிக்கைகய சமர்ப்பிப்பது 

ைடினமானது என நிதி அகமச்சின் 

தசயலாளர் கூறினார். இது பற்றி ைவனம் 

தசலுத்திய குழு இவ்விடயம் ததாடர்பான 

ைலந்துகரயாடகல தற்ைாலிைமாை இகட 

நிறுத்துவதாைவும், குழுவின் தவிசாளர் 

சமுைம் அளித்திருக்ைாதபடியால் 

இவ்விசாரகணக்கு மீண்டும் அகழக்ை 

சவண்டும் எனவும் தீர்மானிக்ைப்பட்டது 

2. அரசாங்ைத்தினால் தபறப்பட்டுள்ள 

ைடன்ைளில் பதியப்படாத ைடன்ைள் 

இருப்பதற்ைான சாத்தியப்பாடு 

ைாணப்படுைின்றதா என குழு 

வினவியது. 

அரசாங்ைம் ைடன்தபறும் முகற மற்றும் 

ைடன் முைாகமத்துவம் தசய்யப்படும் முகற 

பற்றி விளக்ைிய பி.ை.அ./ ை.அ. அரச 

கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் சகபைள் சபான்ற 

நிறுவனங்ைளினால் தபறப்படும் ைடன்ைள் 

உாிய வருடத்தில் திகறசசாி 

ஆவணங்ைளில் பதியப்படாமல் 

இருப்பதற்ைான சாத்தியப்பாடு 

ைாணப்படுைின்றது எனக் குறிப்பிட்டார். 

ைடன் தபறப்படும் நகடமுகற எவ்வாறு 

இருப்பினும் திகறசசாியின் முன் 

அங்ைீைாரத்துடன் தபறப்படும் ைடன்ைள் 

ைட்டாயமாை பதியப்படுைின்றது எனவும், 

அவ்வாறு அல்லாத சந்தர்ப்பங்ைள் 

ைாணப்படின் அக் ைடன்ைள் 

முைாகமத்துவத்தின் பலவீனம் ைாரணமாை 

அவற்கறப் பதிவதில் ஏற்படும் தாமதசம 

அன்றி பதியப்படாத ைடன்ைள் இருக்ை 

முடியாது என்பது குழுவின் ைருத்தாை 

இருந்தது.  

குழுவின் ைருத்துடன் இணங்குவதாை 

பி.ை.அ./ை.அ. கூறியதுடன், 

அரசாங்ைத்தினால் திகறசசாி ஊடாைப் 

தபறப்படும் அகனத்துக் ைடன்ைளும் 

பதியப்படுவதுடன், இதற்குப் புறம்பாை 

ஏகனய நிறுவனங்ைள், குறிப்பாை அரச 

சார்புள்ள நிறுவனங்ைளினால் தபறப்படும் 

ைடன்ைள் அந்தந்த நிறுவனங்ைளின் 

ஐந்ததாகையில் ைாணப்படும் 

சந்தர்ப்பங்ைள் இருப்பதாைவும், அதற்குப் 

புறம்பாை திகறசசாியின்  

ஐந்ததாகையினால் அந் 

நிறுவனங்ைளுக்கும், அந்நிறுவன  

ஐந்ததாகையினால் திகறசசாியின்  

ஐந்ததாகைக்கும் மாற்றப்படுைின்ற 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சந்தர்ப்பங்ைளும் ைாணப்படுவதாைக் 

கூறினார். எவ்வாறாயினும் அரச அல்லது 

அரசு சார்ந்த நிறுவனங்ைள் தமது 

மானியங்ைகளத் தாண்டி உள்நாட்டு 

அல்லது தவளிநாட்டு ைடப்பாடுைகள 

ஏற்படுத்திக் தைாள்வதாைவும், அதன்படி 

2015 ஆம் ஆண்டில் தபறப்பட்ட 

தைவல்ைளின் படி இத்ததாகை ரூபா 1043 

பில்லியன் எனவும், இவ்வாறான 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் திகறசசாியில் 

பதியாவிடினும், அரசாங்ைம் சார்பில்  

திகறசசாி இத்ததாகைகய தசலுத்த 

சவண்டி ஏற்படுவதினால் நிச்சயமற்ற பற்று 

நிகலதயான்று ஏற்படுவதாைவும் பி.ை.அ./ 

ை.அ. வலியுறுத்தினர்.  

சனத்ததாகை மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திகணக்ைளம் 

2016 ஜுன் 08 

1. 2015ஆம் ஆண்டு எதிர்ப்பார்த்த 

இலக்கை அகடய முடியாத சமூைவியல் 

மற்றும் சுைாதார ஆராய்ச்சி.  

குறிப்பிட்ட ஆய்வு ததாடர்பில் DHS  

ததாில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துவதற்ைாை 

ICF  என்ற அதமாிக்ை நிறுவனம் 

முன்கவத்திருந்த 367 மில்லியன் ரூபா 

மதிப்பீட்டில் 25% ஐ குகறத்துக்தைாள்ள 

நடவடிக்கை எடுத்தசதாடு அதற்கு 

அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரத்கத 

தபற்றுக் தைாண்டதன் பின் 

அத்ததாழில்நுட்பத்கத பயன்படுத்தி 

ஆராய்வு நடாத்தப்படுவசதாடு 

இவ்வாண்டு முடிவதற்கு முன் அதன் 

பணிைகள பூர்த்திச்தசய்ய முடியுதமன 

தவளிப்படுத்தப்பட்டது. 

2. சதசிய ைணக்குைகள 

தயாாிக்ைின்றசபாது அடிப்பகட ஆண்டு 

மாற்றப்பட்டகமயினால் 

புள்ளிவிபரங்ைளில் ஏற்பட்டுள்ள 

மாற்றங்ைள் 

 

நாட்டின் தபாருளாதார விாிவாக்ைத்கத 

ைருத்திற்தைாண்டு அடிப்பகட ஆண்டு 

மாற்றப்படுவசதாடு ைடந்த ைாலத்தில் 13 

துகறைள் அதற்ைான அடிப்பகடயாை 

தைாள்ளப்பட்டசதாடு தற்ைாலத்தில் 89 

வகர விாிவாக்ைப் பட்டிருப்பதாைவும் 

இதற்கு சமலதிைமாை ஐக்ைிய நாடுைள் 

அகமப்பு அறிமுைப்படுத்தியுள்ள புதிய 

சர்வசதச ைணக்ைீட்டு முகறகமைளும் நிதி 

நிறுவனங்ைளின் வழிைாட்டலும் இதன் 

சபாது ைவனத்திற்தைாள்ளப்படும் எனவும் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

2010 – 2015 ைால வீச்சிகட 2002 மற்றும் 

2010 ஆைிய இரு வருடங்ைகளயும் 

அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு சதசிய 

ைணக்குைள் தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அதன் பிரைாரம்  

(1) 2015 ஆண்டுக்ைாை 2002 ஐ அடிப்பகட 

ஆண்டாைக் ைருதி நாட்டின 

தபாருளாதார வளர்ச்சி, சசமிப்பு வீதம் 

மற்றும் முதலீடுைள் வீதம் ஆைியகவ 

அடங்ைிய அறிக்கைதயான்று 

(2) சமீபத்தில் நடாத்தப்பட்ட குடும்ப 

வரவுதசலவு பற்றிய ஆய்கவ 

அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு குடும்ப 

வரவு / தசலவு ஒவ்தவாரு பிாிவுக்கும் 

பைிர்ந்து தசன்றுள்ள விதம் 

வீதவாாியாைவும் ரூபாய்ைளாைவும் 

ைாட்டப்படும் அறிக்கைதயான்று 

(3) 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுைள் 

ததாடர்பாை சதசிய நுைர்சவார் விகலச் 

சுட்தடண்ணின் சமல் மற்றும் கமயப் 

பண வீக்ைத்துக்கு இகடயிலுள்ள 

மாற்றம் ைணிப்பிடப்பட்ட 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

தபற்றுத்தருமாறு ைட்டகளயிடப்பட்து. 

 

ததால்தபாருளியல் திகணக்ைளம் 

2016 யூன் 08 

1. உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் பதவிக்கு 

உத்திசயாைத்ததராருவர் 

நியமிக்ைப்படவில்கல என்பசதாடு 

தபறுகை நடவடிக்கையில் மிைவும் 

குகறப்பாடுைள் உள்ளகம குழுவினால் 

அவதானிக்ைப்பட்டது. 

ைணக்ைாய்வாளர் சசகவ 

உத்திசயாைத்ததராருவகர உள்ளை 

ைணக்ைாய்வுப் பிாிவிற்கு தபற்றுத் தரும்படி 

தபாது நிருவாை அகமச்சிக்கு  

அனுப்பியுள்ள சைாாிக்கைக்கு இது வகர 

பதில் ைிகடக்ைவில்கலதயன பி.ை.உ./ 

ை.உ. ததாிவித்தார். 

இது ததாடர்பாை அகமச்சின் விசசட 

ைவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டுதமனவும் 

அகமச்சு தகலயிட்டாவது 

ைணக்ைாய்வாளதராருவகர நியமித்து 

அதன் பணிைகள முகறப்படுத்த 

நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் குழு 

விதப்புகர வழங்ைியுள்ளது. 

2. 2015 – 2016 ஆம் ஆண்டுைளில் 

சபாதுமான அளவு குழுக்கூட்டங்ைள்   

நடாத்தப்படாகம 

 

முன்பு சதசிய மரபுாிகமைள் மற்றும் 

ைலாசார அலுவல்ைள் அகமச்சின் ைீழிருந்த 

இத்திகணக்ைளம் ைல்வி அகமச்சின் ைீழ் 

வந்ததன் பின் குழுக்கூட்டங்ைகள 

முகறயாை நடாத்த நடவடிக்கை  

எடுப்பதாை பி.ை.உ. / ை.உ. கூறினார். 

3. தமாத்த பணியாட்தடாகுதியான 2476 

சபாில்  இல் 31% வீத  தவற்றிடங்ைள் 

உள்ளகம 

 

தகைகமயுள்ளவர்ைகள 

சசர்த்துக்தைாள்வதில் நகடமுகறாீதியான 

சிக்ைல்ைள் இருப்பதால் அரசாங்ை சசகவ 

ஆகணக்குழுவுடன் ைலந்துகரயாடி 

நிலவுைின்ற தவற்றிடங்ைகள நிரப்ப 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

நடவடிக்கை எடுப்பதாை பி.ை.உ. / ை.உ. 

கூறினார். 

சமீபத்தில் அரசாங்ை சசகவ 

ஆகணக்குழுவுடன் 

நடாத்தப்பட்ட ைலந்துகரயாடலின் சபாது 

உதவி பணிப்பாளர் பதவிக்ைான 

ஆட்சசர்ப்பு தகைகமைகள திருத்துவதற்கு 

இணங்ைியதாை ததாிவித்தார் 

4. 2013 ஆம் ஆண்டில் அநுராதபுரம் 

விஜயராம விைாகரத் ததாகுதியின் தூபி 

மற்றும் பக்ைச்சுவாின் சபணுகைப் 

பணிைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட 

ரூ.2,014,638 பணத்ததாகைகய சவறு 

பணிைளுக்ைாை ஈடுபடுத்தியகம 

ததால்தபாருளியல் தபறுமதிமிக்ை 

தபாலன்னறுகவ மானிக்ைம்பட்டிய தூபி 

சம்பந்தமாை பிரசதசவாசிைளின் 

பல்சவறுவிதமான அச்சுறுத்தல் 

ஏற்பட்டகம ைாரணமாை சதகவக்கு 

முன்னுாிகம வழங்குவதற்கு சநர்ந்ததால் 

சமற்படி ஒதுக்ைீட்டிகன பயன்படுத்தி 

அத்தூபியின் சபணுகை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டது. 

அநுராதபுரம் விஜயராம விைாகரத் 

ததாகுதியின் தூபி மற்றும் பக்ைச்சுவாின் 

சபணுகைப் பணிைள் மத்திய சுற்றாடல் 

அதிைாரகப ைலாசார நிதியத்தினால் 

சமற்தைாள்ளவுள்ளததன பி.ை.அ/ை.அ 

சமலும் ததாிவித்தார் 

5. யுதைனாவ தூபியின் சபணுகைக்கு 

தரம்வாய்ந்த தசங்ைற்ைகள 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு இயலாமல் 

சபானகம மற்றும் ஒதுக்ைீட்டின் 

குகறபயன்பாடு 

உாிய தரத்திலான தசங்ைற்ைகள 

தபற்றுக்தைாள்ளுவதில் ைாணப்பட்ட 

சிரமம் ைாரணமாை 2013 ஆம் ஆண்டில் 

ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 10 மில்லியன் 

ஒதுக்ைீட்டிகன பயன்படுத்துவதற்கு 

இயலாமல் சபானது என பி.ை.அ. அல்லது 

ை.அ. ததாிவித்தார்.  

அமுக்ை இயலளவு 600 -800 தசங்ைற்ைகள 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

முயற்சிைள் சதால்வியகடந்ததாைவும் 

இறுதியில் சந்தஹிரு தூபிக்கு 

தசங்ைற்ைகள வழங்ைிய 

வழங்குநாிடமிருந்து தைாள்வனவு 

தசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதாைவும் பி.ை.அ/ை.அ 

சமலும் ததாிவித்தார் 

 வழங்குநர்ைகள பதிவுதசய்வதற்ைாை 

ஒழுங்குமுகறயான திட்டதமான்கற 

தயாாிப்பதன் அவசியத்கத வலியுறுத்திய 

குழு எஞ்சிய ஒதுக்ைீடுைள் சம்பந்தமாை 

சமற்தைாள்ளப்படும் நடவடிக்கைைள் பற்றி 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

6 2016 ஒதுக்ைீடு தசயலாற்றுகையின் 

முன்சனற்றம் மற்றும் 

ததால்தபாருளியல் சபணுகை 

ரூ.1520 மில்லியன் தமாத்த ஒதுக்ைீட்டில் 

ரூ.1200 மில்லியன் மீண்தடழும் 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

பணிைளில் ைாணப்படும் தகடைள் பற்றி 

குழுவின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 
தசலவினத்திற்ைாைவும் ரூ.152 மில்லியன் 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைாைவும் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் திட்டமிடப்பட்ட 

பணிைளில் சுமார் 30% சவகலைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டு தீைவாபிய சபணுகை 

ஒதுக்ைப்பட்ட ரூபாய் ஒரு 

மில்லியனுக்ைான சவகலைள் தற்சபாது 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. பாைாப்புப் 

பணிைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த 5 

மில்லியன் ரூபா நிதியில் 1 மில்லியன் ரூபா 

தீைவாவி சார்பில் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

ததாியவந்தது.  

சமலும், விடயங்ைகள ததௌிவுபடுத்திய 

பி.ை.அலுவலர், பணியாள் ததாகுதியில் 

தபருமளவு தவற்றிடங்ைள் நிலவுைின்றகம  

சபணுகைப் பணிைளுக்கு தகடயாை 

அகமந்துள்ளதாைவும் 28 

உதவிப்பணிப்பாளர் பதவிைளில் 26 

பதவிைளும்  12 பணிப்பாளர் பதவிைளில் 

10 பதவிைளும் தவற்றிடமாை  

ைாணப்படுவகதயும் உதாரணமாை 

ததாிவிக்ை முடியுதமன ததாிவித்தார். 

தவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்கு 

எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைகள 

திைதிவாாியாை தயாாிக்ைப்பட்ட 

அறிக்கைதயான்றின் மூலமாை 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ/ை.அ இற்கு 

பணிப்புகர வழங்ைப்பட்டது. 

7. ததால்தபாருட்ைகளப் பாதுைாக்கும் 

தபாருட்டு பங்ைளிப்புச் தசய்யும் 

நபர்ைகள ஊக்குவிப்பதற்ைாைத் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ள நிதியத்திற்கு 2010-

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் பகுதியில் 

ைிகடத்த 73,486,473.00 ரூபா ததாகை 

தபாது கவப்புக் ைணக்ைில் 

பிடித்துகவக்ைப்பட்டு 2015 ஆம் 

ஆண்டு இறுதியில் அரசாங்ை 

வருமானத்திற்கு வரவுகவப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டதால் 

நிதியத்தின் குறிக்சைாள் 

அகடயப்படாகம.   

ைடந்த ைாலத்தில் உள்ளை பிரச்சிகனைள் 

ைாரணமாை பாிசுப் பணத்கத 

வழங்குவதற்கு இயலாமல் சபானதாைவும் 

ததால்தபாருட்ைகள பாதுைாப்பதற்ைாை 

திகணக்ைளத்தில் சநரடியாைவும் 

மகறமுைமாைவும் பங்ைளிப்பு வழங்குைின்ற 

அகனவருக்கும் அதன் நன்கமைள் தசன்று 

சசரும் வகையில் சட்டவிதிமுகறைகள 

மாற்றியகமப்பதன் சதகவப்பாடு 

எழுந்துள்ளதாைவும் அதற்சைற்ப 

நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாண்டுவருவதாைவும் பி.ை.அ/ை.அ 

ததாிவித்தார். 

ைணக்ைாளர் சசகவயில் நிலவும் தவற்றிடங்ைள் மற்றும் சம்பளங்ைள் ததாடர்பாை 

ைலந்தாசலாசிப்பதற்ைான கூட்டம் 

2016 யூன் 09 

1. 2017 - 2020 வகர ஏற்படக் கூடிய 

தவற்றிடங்ைள் ததாடர்பான 

எதிர்வுகூறல் 

ைீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தசயற்பாடுைள் 

ஏற்தைனசவ எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாை தபாது 

நிருவாை மற்றும் முைாகமத்துவ 

அகமச்சின் தசயலாளர் ததாிவித்தார். 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சமற்படி விடயம் ததாடர்பாை 

2015.06.11ஆம் திைதி நகடதபற்ற 

முதலாவது ைலந்தாசலாசிப்பில் 

எடுக்ைப்பட்ட முடிவுைளின் 

முன்சனற்றம் குறித்து குழு வினவியது 

- இலங்கை ைணக்ைாளர் சசகவக்கு 

தகைகம தபற்றவர்ைகள ஆட்சசர்ப்புச் 

தசய்வதற்கு ஆண்டுசதாறும் பாீட்கச 

நடாத்தப்படுதல். 

- நாடளாவிய ாீதியில் அகனத்து 

சசகவைகளயும் இகணத்து தபாதுவான 

பாீட்கச முகற ஒன்கறப் 

சபணுவதற்ைாை அகமச்சரகவயின் 

அங்ைீைாரம் சைாரப்பட்டுள்ளது. 

- 03 வருடங்ைளின் பின்னர் 2015ஆம் 

ஆண்டில் ஆட்சசர்ப்பு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சநரடியான 

ஆட்சசர்ப்புக்ைாை அரசாங்ை சசகவ 

ஆகணக்குழுவின் அங்ைீைாரம் 

எதிர்பார்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

- தகைகம தபற்றவர்ைகள ஆட்சசர்ப்புச் 

தசய்வதற்ைாை இலங்கை ைணக்ைாளர் 

சசகவ பிாிவு பாீட்கசகய 

நடாத்துவதற்கு திட்டமிட்டு வருைிறது. 

- விசசட தரங்ைளுக்ைான சநர்முைப் 

பாீட்கசைகள நடாத்துவதற்ைாை 

அரசாங்ை சசகவ ஆகணக்குழுவின் 

அங்ைீைாரம் எதிர்பார்க்ைப்பட்டுள்ளது.  

- இலங்கை ைணக்ைாளர் சசகவயில் 

பதவியணி பற்றிய நிகலகமகய 

முகறயாை ைாலத்திற்குக் ைாலம் 

மீளாய்வு தசய்வதற்ைாை நாடளாவிய 

சசகவ சங்ைங்ைளின் ைருத்துக்ைள் 

/முன்தமாழிவுைகள வழங்குமாறு 

சைாரப்பட்டுள்ளது  

சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம் (மீண்டும் அகழத்தல்) 

2016 யூகல 10 

1 597 வாைன சைாப்புைள் ைாணாமற் 

சபானகம ததாடர்பான தற்சபாகதய 

நிகலகம 

 

597 சைாப்புைகள வழங்கும்படி 

சவண்டப்பட்டதன் படி இது வகர 33 

சைாப்புைள் மாத்திரசம ைிகடத்துள்ளன 

எனவும், சமலதிைமாை சைாரப்பட்ட 

தைவல்ைள் ஏதும் ைிகடக்ை வில்கல 

எனவும் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதித் 

திகணக்ைளத்தினால் சுட்டிக் 

ைாட்டப்பட்டது.   

இக்சைாப்புைகளத் சதடும் முயற்சிைள் 

நகடதபறுைின்றது எனவும்,  

சைாப்புைகளக் கையாளும் அலுவலர்ைளின் 

அகடயாளத்கத 

உறுதிப்படுத்தக்கூடியவாறு ஒரு முகறகம 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும், அதன்படி 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

எதிர்ைாலத்தில் அவ்வாறான நிகலகம 

ஏற்படாவண்ணம் நடவடிக்கை 

எடுத்துள்ளதாை ை.அ. கூறினார். இப்பதில் 

திருப்தி அளிக்ைவில்கல எனக் கூறிய குழு, 

எஞ்சிய சைாப்புைகள வழங்குவதற்ைான 

நகடமுகற பற்றிய  ைால 

அட்டவகணயுடனான அறிக்கைகய ஒரு 

மாதத்தில் வழங்கும்படியும், அவ்வாறான 

சம்பவங்ைள் எதிர்ைாலத்தில் 

நகடதபறுவகதத் தவிர்க்ை எடுத்துள்ள 

நடவடிக்கைைள் உள்ளிட்ட விாிவான 

அறிக்கைகயயும் அனுப்பும்படி 

பி.ை.அ./ை.அ. க்கு பணிக்ைப்பட்டது. 

2 2015 ஆம் ஆண்டில் பதிவு தசய்யப்பட்ட 

668,907 புதிய வாைனங்ைளில் 105,628 

(Motor Car) சமாட்டார் ைார் பற்றிய 

தைவல்ைகள சுங்ைத்துக்கு அனுப்பிப் 

தபற்றுக் தைாண்ட விதப்புகரைள் 

ததாடர்பாை 

 

இவ்வாைனங்ைளின் தைவல்ைகள சுங்ை 

அறிக்கைைளுடன் ஒப்பிடுகையில் 164 

வாைனங்ைளின் தைவல்ைள் 

தபாருந்துவதில்கல என ை.அ. 

குறிப்பிட்டது. 

இது ததாடர்பான சர்ச்கசைகளத் 

தீர்ப்பதற்கு சுங்ைத்துடன் இகணந்து 

நடவடிக்கை எடுக்ை சவண்டும் எனவும், 

2016 ஆைஸ்ட் 01 ஆம் திைதி ததாடக்ைம் 

புதிய சவகலத்திட்டம் தசயற்படுத்தப்படும் 

எனவும் ை.அ. கூறினார். வாைன 

இறக்குமதி மற்றும் பதிவு தசய்தல்  

ததாடர்பாைவுள்ள பிரச்சிகனைகள தீர்த்து 

சமற்படி தசயற்பாடு ததாடர்பான 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு அனுப்ப 

நடவடிக்கை எடுக்கும் படி பி.ை.அ. / 

ை.அ.க்கு ைட்டகள இடப்பட்டது. 

3 E-சமாட்டாின் ைருத்திட்டத்கத 

அமுல்படுத்துதல் பற்றிய தற்சபாகதய 

நிகலகம 

 

இதற்ைாை முன்கவத்த அகமச்சரகவ 

நிருபம் 

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கலதயனவும், பின்பு 

நிதி அகமச்சினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள 

அறிக்கையின் பிரைாரம் நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டு வருவதாைவும் 

கூறினார். இக்ைருத்திட்டம் 

தசயற்படுத்தப்படும்  ைாலைட்டம் அடங்ைிய 

தசயற்பாட்டு அறிக்கைகய ஒரு மாத 

ைாலத்திற்குள் குழுவிற்கு தபற்றுத்தரும் படி 

பி.ை.அ. / ை.அ. க்கு ைட்டகள இடப்பட்டது. 

4 நிருவாை பணிைகள 

முகறசார்ந்ததாக்ைல் 

நிரல் அகமச்சின் தசயலாளரால் 

வழங்ைப்பட்டுள்ள ஆசலாசகனைளின் 

பிரைாரம், புதிய சுற்றறிக்கைைகள வழங்ைி 

திகணக்ைளத்தின் நிருவாை பணிைகள 

முகறப்படுத்துவதற்குத் சதகவயான 

நடவடிக்கை சமற்தைாண்டிருப்பதாை குழு  

விசாாித்த சபாது ை.அ. ததாிவித்துள்ளார். 

திகணக்ைளத்தின் பணிைகள 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சமற்பார்கவயிட நிரல் அகமச்சின் 

உத்திசயாைத்தர்ைளும் அடங்ைிய 7 

சபகரக்தைாண்டுள்ள குழுதவான்கற 

நியமித்திருப்பதாை  பி.ை.அ./ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

5 இரண்டு சக்ைர உழவு இயந்திரங்ைகள 

இறக்குமதி தசய்த சுங்ை குறிப்பீடுைகள 

பயன்படுத்தி தவறான முகறயில் 7 

பிராசடா ரை ஜீப் வண்டிைகள பதிவு 

தசய்தல் ததாடர்பான தற்சபாகதய 

நிகலகம 

7 பிராசடா ரை ஜீப் வண்டிைள் பதிவு 

தசய்யப்படுவகத இரத்துச்தசய்ய 

எடுத்துள்ள நடவடிக்கை பற்றி குழு 

விசாாித்துள்ளது. சமற்படி வாைனங்ைளின் 

பதிவு தசய்தகல இரத்துச்தசய்ய சட்ட  

மாஅதிபாிடமிருந்து ஆசலாசகன தபற 

நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாை ை.அ. 

ததாிவித்துள்ளார். சமாட்டார் வாைன 

சபாக்குவரத்து சட்டத்தினால் 

வழங்ைப்பட்டுள்ள தத்துவங்ைளின் 

பிரைாரம் தசயற்படாமல் இது ததாடர்பாை 

சிக்ைலான தசயற்பாட்டிகன நாடியிருப்பது 

பற்றி குழுவிற்கு திருப்தியகடய 

முடியாததனவும், சட்ட மாஅதிபருடன் 

ைலந்தாசலாசித்து, அது 

 ததாடர்பாை துாிதமான, உறுதியான 

மற்றும் சாியான  தசயற்பாட்தடான்றிகன 

நாடும் படியும், ஒரு மாதத்திற்குள் அதன் 

முன்சனற்றத்கத குழுவிடம் அறிவிக்கும் 

படியும் பி.ை.அ.க்கு ஆசலாசகன 

வழங்ைப்பட்டசதாடு இச்சம்பவத்துடன் 

ததாடர்புகடய உத்திசயாைத்தருக்கு 

எதிராை நகடதபறும் ஒழுக்ைாற்று 

விசாரகணகய ஒரு வருடத்திற்குள் 

நிகறவு தசய்யும் படியும் 

அறிவிக்ைப்பட்டது. 

இலங்கை ைடற்பகட 

2016 யூன் 22 

1 2015 ஆம் ஆண்டுக்தைன 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள வருடாந்த 

தசயற்பாட்டுத் திட்டம் நகடமுகறச் 

சாத்தியமானததாரு திட்டமாை 

இல்லாகம 

 

நகடமுகறச் சாத்தியமான 

திட்டதமான்கற தயாாித்து அதன் பிரைாரம் 

நடவடிக்கை எடுக்ை சவண்டுதமன்றும் 

அதன் பிரைாரம் சமைாலத்துக்கு 

ஏற்புகடயதாை இலக்குைள் 

அகடயப்பட்டுள்ளனவா என்பது 

ததாடர்பாை மதிப்பீடு தசய்யப்பட 

சவண்டுதமனவும் குழு ை.அ. இற்கு 

பணித்தது 

2 இலங்கை ைடற்பகடக்கு தசாந்தமாை 

சிவில் உத்திசயாைத்தர்ைகள தைாண்ட 

உள்ளை ைணக்ைாய்வு பிாிதவான்கற 

தாபிக்ை சவண்டியதன் அவசியம் 

 

உள்ளை ைணக்ைாய்வு பிாிதவான்கற 

தாபிப்பதற்கு சதகவயான 

ைணக்ைாய்வாளர்ைகளயும் உள்ளை 

ைணக்ைாளர்ைகளயும் தபற்றுக் 

தைாள்வதற்கு தபாது நிருவாை அகமச்சு 

மற்றும் முைாகமத்துவ சசகவைள் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

திகணக்ைளத்துக்கு பாதுைாப்புச் 

தசயலாளாின் கைதயாப்பத்துடன் 

எழுத்துமூலமான சைாாிக்கைதயான்கற 

முன்கவக்ை சவண்டுதமன்றும் அது 

ததாடர்பாை நிதி அகமச்சுடனும் தபாது 

நிருவாை அகமச்சுடனும் துாிதமாை 

ைலந்துகரயாடி சதகவயான 

பணியாட்தடாகுதிகய 

திருத்தத்துக்குட்படுத்தி சதகவயான 

உத்திசயாைத்தர்ைகள ஆற்றுபடுத்துவது 

ததாடர்பாை நடவடிக்கை எடுத்து அது 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற ஒரு 

மாதத்துக்குள் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்ை 

சவண்டுதமன்றும் பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது 

3 நிதி ஒழுங்குவிதி 237 ஐ மீறும் 

வகையில் தைாள்வனவு தசய்வதற்கு 

உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ள தபாருட்ைள் 

இலங்கை ைடற்பகடக்கு ைிகடப்பதற்கு 

முன்னதாை ைாசசாகல எழுதப்படல் 

மற்றும் வழங்குநர்ைளுக்கு 

ைாசசாகலைள் வழங்கும் முன் 

தசலுத்தப்பட்ட பண அனுப்பல் பத்திர 

முகறகமயும் 2011 ஆம் ஆண்டு யூகல 

மாதம் முதல் 2015 திதசம்பர் வகரயான 

ைாலப்பகுதியில் சமற்படி முகறகமகய 

பயன்படுத்தி 8653 சந்தர்ப்பங்ைளில் ரூ. 

2,729,523,290/- தசலவிட்டு தபாருள் 

தைாள்வனவு தசய்தலும் 

2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த முகறயியல் 

சீர்தசய்யப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ. 

குறிப்பிட்டடார். நகடமுகற 

சதகவக்ைகமய சமற்படி தசயன்முகறகய 

பின்பற்ற சவண்டிய சதகவ 

ஏற்பட்டிருப்பின் அதற்கு திகறசசாியின் 

அங்ைீைாரத்கத தபற சவண்டியது 

அத்தியாவசியதமன குழுவினால் 

வலியுறுத்தப்பட்டது. 

4 இலங்கை ைடற்பகடயினால் 

நடாத்தப்படுைின்ற  வருமானம் ஈட்டும் 

சைல வர்த்தை நடவடிக்கைைள் 

இதற்ைான அடிப்பகட மூலதனம் மற்றும் 

இதர தசலவுைளுக்ைான நிதி இகணந்த 

நிதியத்திலிருந்த தபறப்படுவதாைவும் அக் 

ைருத்திட்டங்ைள் மூலமான சதறிய 

இலாபத்கத முழுகமயாை இகணந்த 

நிதியத்தில் வரவு கவத்தல் மற்றும் இதர 

நிதி ததாடர்பாை ஒழுங்குவிதிைளுக்கு 

அகமய நடவடிக்கை எடுத்தல் ததாடர்பாை 

திகறசசாியுடன் ைலந்துகரயாடி நிதி 

ஒழுங்குவிதிைளுக்ைகமய தசயற்படுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுத்து 2016 யூன் மாதம் 20 

ஆம் திைதிக்கு முன்னதாை குழுவிற்கு 

அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ. இற்கு 

குழு அறிவுறுத்தல் வழங்ைியது. 

ைடற்பகடயினரால் முன்தனடுக்ைப்படும் 

ததாழில்முயற்சிைள், இத்ததாழில் 

முயற்சிைளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஆரம்ப 

மூலதனம், வருமானம் மற்றும் தசலவு 

நிலகமைள் மற்றும் இலாபம் அல்லது 

நட்டம் பற்றிய அறிக்கைகய ஒரு மாத 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  

 35 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு  பி.ை.அ./ை.அ.இற்கு  

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.   

5 2011ஆம் ஆண்டினுள் ரூ. 23,373,952/= 

தசலவில் 10,000 சசாடி சப்பாத்துக்ைள் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 

இது ததாடர்பிலான தபறுகைைள் குழுக் 

கூட்டங்ைளின்சபாது ததாழிநுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினதராருவரது 

பங்சைற்பின்றி தபறுகைைள் குழு 

தீர்மானம் சமற்தைாள்ளல் மற்றும் 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணக்கு 

விகடயளிக்ைாகம. 

இது ததாடர்பிலான அறிக்கைகய ஒரு 

மாத ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு  பி.ை.அ./ை.அ.இற்கு  

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.   

6. 2012ஆம் ஆண்டில் சதசத்துக்கு மகுடம் 

ைண்ைாட்சிக்ைாை சதகவக்ைதிைமாை 750 

ஸ்தைப்சபால்டின் 1000 அலகுைகளக் 

தைாள்வனவு தசய்ததன் மூலம் ரூ. 

2,094,731/= வீண்தசலவு ஏற்படுதல்.  

ஒரு ஸ்தைப்சபால்டின் அலைானது நான்கு 

பாைங்ைகளக் தைாண்டிருப்பதாைவும், 

குறிப்பிட்ட நான்கு பாைங்ைளும்  1000 

அலகுைதளனக் 

ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளதாைவும் பி.ை.அ./ை.அ. 

குழுவுக்கு அறிவித்தார். இவ்விகட குறித்து 

திருப்பதியகடய முடியாததன குழுவில் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டதுடன், இது பற்றிய 

அறிக்கைகய தாமதமின்றி வழங்குமாறு 

ை.அ.  இற்கு  அறிவிக்ைப்பட்டது. 

7 ஒப்பந்தம் வழங்ைப்படும்சபாது வழங்ைல் 

நிராைாிக்ைப்படுவகத தவிர்ப்பதற்ைாை 

விகலசுட்டி மற்றும் விகனத்திறன் 

ைாப்புறுதி தபற்றுக்தைாள்ளப்படாகத 

  

இத்தகைய நிகலகமைள் சநரடியாை 

வழங்ைல் நகடமுகறைளுக்கும் 

மகறமுகறமாை ஏகனய அகனத்துப் 

பிாிவுைளுக்கும் பாதைமாை அகமவதால் 

உாிய பாதுைாப்கபப் தபற்றுக் தைாள்வதன் 

முக்ைியத்துவம் பற்றி குழு வலியுறுத்தியது.  

இலங்கைப் தபாலீஸ் திகணக்ைளம் 

2016 யூன் 22 

1. ஒட்டுதமாத்த பணியாள் ததாகுதியில் 

16% உம் உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுப் 

பிாிவில்  64% உம் தவற்றிடங்ைள் 

ைாணப்படுவதானது திகணக்ைளத்தின் 

சசகவைகள முன்தனடுத்துச் 

தசல்வதற்கு தகடயிகன 

ஏற்படுத்தவில்கலயா என்பது 

ததாடர்பாை குழு ஆராய்ந்தது. 

3 பிாிவுைகளக் தைாண்டகமந்துள்ள 

தபாலீஸ் சசகவயின் பல்சவறுபட்ட 

பிாிவுைளில் சுமார் 16,000 தவற்றிடங்ைள் 

ைாணப்படுவசதாடு உத்திசயாைபூர்வ 

சசகவக்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்வதற்ைாை 

தற்சபாதுள்ள பயிற்சிப் பாடசாகலைளின் 

எண்ணிக்கை சபாதுமானதாை 

அகமயாதகம தபரும் தாக்ைத்திகன 

ஏற்படுத்தியுள்ளதாைவும் மாற்று 

இடங்ைகள நிருவி பயிலும் இளவல் பகட 

இயக்ைதின் ஊடாை எதிர்ைால 

சதகவைளுக்கு ஏற்றவகையில் 

ஆட்சசர்ப்புப் தபாறிமுகறதயான்கற 

உருவாக்குவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுப்பதாைவும் ை.அ. ததாிவித்தார்.  



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தபாலீஸ் திகணக்ைளத்தில் நீண்ட 

ைாலமாை ஆட்சசர்ப்பு மற்றும் பதவி 

உயர்வு வழங்குவதற்தைான 

தபாறிமுகறதயான்று இருக்ைாதகம 

மற்றும் உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான 

சம்பளம், சபாதியளவு உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லங்ைளுக்ைான வசதிைள் இன்கம 

சபான்ற விடயங்ைள் இச்சிக்ைல் 

தீவிரமகடவதற்குக் ைாரணமாை 

அகமந்துள்ளன என்பகத அவதானித்த 

குழு இது ததாடர்பில் அரசாங்ைம் 

தைாள்கைத் தீர்மானத்கத எடுக்ை 

சவண்டும் என்பகத வலியுறுத்தியது.  

2. 2014 இல் வீடகமப்புத் 

திட்டதமான்றுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட 

ரூபா 500 மில்லியன் இதுவகர 

பயன்படுத்தப்படாதகம ததாடர்பாை 

குழுவினால் ஆராயப்பட்டது. 

ரூபா 500 மில்லியன் ஒதுக்ைீடானது 

திகணக்ைள சவண்டுசைாளின் சபாில் 

வழங்ைப்பட்ட ஒரு ததாகையல்ல மாறாை 

தபாலீஸ் உத்திசயாைத்தர்ைளின் தபாருட்டு 

வீடகமப்புத் திட்டதமான்கற 

உருவாக்குவதற்ைாை ைடந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்ைப்பட்ட 

ததாகைதயான்தறனவும் அதன் தபாருட்டு 

அவிசாவகளப் பிரசதசத்தில் தற்சபாது 

ைாணிதயான்கறச் 

சுவீைாித்துக்தைாள்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைள் இடம்தபற்று 

வருவதாைவும் பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார். 

3. தபாலீஸ் நிகலயங்ைளில் 

நடவடிக்கைைகள முன்தனடுத்துச் 

தசல்வதற்ைாை சபாதியளவு 

உத்திசயாைத்தர்ைள் இன்கம 

ததாடர்பாவும் அது ததாடர்பாை 

எடுக்ைக்கூடிய மாற்று நடவடிக்கைைள் 

ததாடர்பாைவும் குழுவின் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டது 

சுமார் 3700 தபாலீஸ் 

உத்திசயாைத்தர்ைகள பிற இடங்ைளில் 

பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைளில் 

ஈடுபடுத்துவதற்கு சநர்ந்தகமயினால் 

வழக்ைமான நடவடிக்கைைகள 

முன்தனடுத்துச் தசல்வதானது சிக்ைலாை 

அகமந்துள்ளததனவும், 

அத்தியாவசியமான இடங்ைளில் மட்டும் 

தபாலீஸ் உத்திசயாைத்தர்ைகள ஈடுபடுத்தி 

ஏகனய இடங்ைளுக்கு சிவில் பாதுைாப்புத் 

திகணக்ைள உத்திசயாைத்தர்ைகள 

ஈடுபடுத்துவது இருக்ைின்ற 

மாற்றுவழிதயன ை.அ. ததாிவித்தார். 

ஊழியர் எண்ணிக்கை ததாடர்பாை 

ஆய்தவான்கற சமற்தைாண்டு தபாலீஸ் 

நிகலயங்ைளுக்குத் சதகவயான 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் எண்ணிக்கை 

ததாடர்பாை தயாாிக்ைப்பட்ட 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்குச் 

சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாை 

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார். 

4. தபாலீஸ் நிகலயங்ைளின் 

விகனத்திறகன அதிைாிப்பதற்ைாை 

இது ததாடர்பாை ஐந்து வருடத் 

திட்டதமான்று தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு 

அடிப்பகட நடவடிக்கையாை தைாழும்புப் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ததாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 

விதம் ததாடர்பாை குழு ஆராய்ந்தது 

பல்ைகலக்ைழைத்தின் உதவியின் மீது விரல் 

அகடயாளப் பாிசசாதகன, 

கைதுதசய்யப்பட்ட நபர்ைளின் 

தைவல்ைகள இகணயம் மூலம் (Online) 

தபற்றுக்தைாடுத்தல், தபாலீஸ் 

அறிக்கைைகள விநிசயாைித்தல் சபான்ற 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவசதாடு அதற்ைாை 

ைணனித் ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் 

(ICT) உதவிகயப் தபற்றுக்தைாள்ள 

எதிர்பார்க்ைப்படுவதாை ை.அ. ததாிவித்தார். 

தபாலீஸ் திகணக்ைளத்திற்ைான 

ஒட்டுதமாத்த தைவல் ததாழில்நுட்ப 

சவகலத்திட்டம் ததாடர்பாை ைால 

ைட்டங்ைள் குறிப்பிடப்படுைின்ற 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்குச் 

சமர்ப்பிக்குமாறு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

5.  2013 ஆம் ஆண்டில் முகறயான 

அனுமதிப்பத்திரங்ைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்ளாத தனியார் 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து விலங்குைகளயும் 

விலங்குணவுைகள தைாள்வனவு 

தசய்தலும் குறுைிய ைாலத்திற்குள் 

குதிகரைள் இறத்தல்  

ைம்பனி பதிவுத் திகணக்ைளத்தின் ைீழ் 

பதிவுதசய்துதைாண்டுள்ள ஜயந்தி 

என்டபிகரச்சஸ் என்ற நிறுவத்திலிருந்து 

விலங்குணவு தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டுவருவதுடன் அதற்கும் 

விலங்குைள் இறப்பதற்கும் இகடயில் 

ததாடர்புைள் இல்கலதயனவும், 

புற்றுசநாய், குடல்புண், வயது குறிப்பிட்ட 

இயப்புைளுக்ைான ைாரணங்ைதளன 

பாிசசாதகனைளில் ததாியவந்துள்ளது.   

ைால்நகடைளின் பாதுைாப்பு நிமித்தம் 3 

மிருை கவத்தியர்ைகள ஆட்சசர்த்துக் 

தைாள்வதற்கும் நீண்டைாலத் தீர்வாை 

குதிகரைகள உடலாசராக்ைியமான 

விதத்தில் ததாழுவமிட்டு கவப்பதற்ைாை 

தஹாரணப் பிரசதசத்தில் 50 ஏக்ைர் 

ைாணிகயக் தைாள்வனவு தசய்ய 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டு வருவதாை 

பி.ை.அ. சமலும் ததாிவித்தார். 

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம் 

2016 யூன் 23 

1. அரசாங்ைத்தின் சட்டதிட்டங்ைளுக்கு 

முரணாை சமலதிைசநரக் 

தைாடுப்பனவுைள் தசலுத்தல் 

 

இது சமலதிைசநரக் தைாடுப்பனவு அல்ல. 

அலுவலைக் ைடகமைளின் சபாில் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட ஒரு தைாடுப்பனவு 

(work based payment) எனவும், இது 

ததாடர்பில் பல நிறுவனங்ைளிலிருந்து 

நிதிைள் வழங்ைப்படுைின்றன எனவும், 

திகறசசாியிலிந்து எந்தவிதமான நிதிைளும் 

சமலதிைசநரக் தைாடுப்பனவுைளுக்ைாைப் 

தபற்றுக் தைாள்ளப்படுவதில்கல எனவும் 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் பிரதான 

ைணக்ைாளர் குறிப்பிட்டார்.  

அந்த நிதித் ததாகையில் 10% வீதமான 

ததாகை திரட்டு நிதியத்திற்கு 

வரவுகவக்ைப்படுதல் சவண்டும் என 

வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

என்பகத சுட்டிக்ைாட்டிய குழு, ஏகனய 

நாடுைளிலுள்ள முகறயியல் பற்றி 

ஆராய்ந்து, இது ததாடர்பில் முழுகமயான 

ஒரு அறிக்கைகய சமர்ப்பிக்குமாறு 

பிரதான ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

அல்லது ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

2. வாைனங்ைளின் பதிவின் சபாது 

தபாய்யான தைவல்ைள் ைணனித் தரவு 

முகறகமயினுள் உள்ளீர்க்ைப்பட்டு 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற சமாசடிைகளத் 

தடுக்கும் தபாருட்டு சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்திற்கும் மற்றும் சமாட்டார் 

வாைனங்ைள் பதிவுத் 

திகணக்ைளத்திற்கும் இகடயில், 

ைணனித் தரவு முகறகம 

ஒன்றுக்தைான்று 

ததாடர்புபடுத்தப்படுதல் மற்றும் 

தானியக்ை இணக்ைல் 

முகறகமதயான்று தயாாிக்ைப்படுதல். 

தற்தபாழுது வாைனங்ைளின் பதிவு 

ததாடர்பான விபரங்ைள் சீ.டீ. தட்டுக்ைளில் 

உள்ளடக்ைப்பட்டுப் தபற்றுக் 

தைாள்ளப்படுைின்றன எனவும், அந்தத் 

தரவுைள் சுங்ைத் திகணக்ைளத்திலுள்ள 

தரவுைளுடன் இணக்ைல் 

தசய்யப்படுைின்றன எனவும், எதிர்வரும் 03 

மாத ைாலங்ைளினுள் இரண்டு 

நிறுவனங்ைளினதும் தரவு முகறகமைள் 

ஒன்றுடதனான்று இகணக்ைப்படுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும் எனவும்  

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார்.  

3. விரல் அகடயாளங்ைகளப் பதிந்து 

வரகவ அறிக்கையிடுவது ததாடர்பான 

தற்சபாகதய நிகல. 

 

குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள 

அறிக்கையின் பிரைாரம், ைடகமயின் 

தன்கமக்கு ஏற்ப, விரல் அகடயாளங்ைள் 

பதிவு இயந்திரத்தின் மூலம் 

கைதயாப்பமிடுவது ஒரு சில 

அலுவலர்ைளுக்கு தசயல்முகற ாீதியில் 

சாத்தியப்படக் கூடியதாை அகமயாது என 

பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

இது ததாடர்பில் ைாணப்படுைின்ற 

பிரச்சகனைள் பற்றி உாிய தரப்புைளுடனும் 

மற்றும் நிதி அகமச்சுடன் ைலந்துகரயாடி 

முகறப்படுத்துமாறும், அது ததாடர்பில் 

ஆராய்ந்து ஒரு அறிக்கைகய குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமமாறும் பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

அதசபான்று  

ஏற்தைனசவ தைாண்டுவரப்பட்டுள்ள விரல் 

அகடயாள இயந்திரங்ைள் பழுதகடவகதத் 

தவிர்க்கும் நிமித்தம் சவறு அரசாங்ை 

நிறுவனங்ைளுக்குப் தபற்றுக் 

தைாடுப்பதற்ைான வாய்ப்பு இருக்ைின்றதா 

என்பது பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்குமாறு குழு 

பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு ைட்டகளயிட்டது. 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

4. வாித்தீர்கவ விலக்ைளிப்பு 

அடிப்பகடயில் தபாருட்ைகள 

விற்பகன தசய்யும் வர்த்தை நிகலய 

உாிகமயாளர்ைளினால் அத்தகைய 

வாிச் சலுகைகய விமானப் 

பயணிைளுக்கு வழங்ைப்படுவகதக் 

ைண்ைாணிக்கும் நிமித்தம் சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள். 

குடிவரவு மற்றும் குடியைல்வுத் 

திகணக்ைளத்தினூடாை புதிய ஒரு ைணனி 

தமன்பாைம் வர்த்தை நிகலயங்ைளுக்கு 

அறிமுைப்படுத்தப்படவுள்ளது எனவும், 

அதன் மூலம், விமானப் பயணிைள் 

விமானத்தில் பயணிக்கும் சநரத்திசலசய 

தமக்குத் சதகவயான தபாருட்ைகளக் 

தைாள்வனவுக் ைட்டகளயினூடாைப் 

தபற்றுக் தைாள்வதற்ைான வசதிைள் தசய்து 

தைாடுக்ைப்படுைின்றன எனவும், அதற்கு 

பிகணமுறிக் ைளஞ்சியத் தரவுைள் 

இகணக்ைப்படும் எனவும், எதிர்ைாலத்தில் 

தசயல்வலுப்தபறும் துல்லியமான ஒரு 

விமானப் பயணச் சீட்டிற்கு மாத்திரம் 

தபாருட்ைகளக் தைாள்வனவு 

தசய்யக்கூடிய விதத்தில் புதியதவாரு 

சவகலத்திட்டம் தசயற்படுத்தப்படும் 

எனவும் பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

விமானப் பயணிைளுக்கு உாித்தாகும் வாிச் 

சலுகை உாிய முகறயில் ைிகடயாகம 

பற்றி அவதானித்த குழு, ைடந்த மூன்று 

ஆண்டுைளினுள், வாித்தீர்கவ 

விலக்ைளிப்பின் அடிப்பகடயில் 

தபாருட்ைகள விற்பகன தசய்யும் வர்த்தை 

நிகலயங்ைளினால் தபற்றுக் 

தைாடுக்ைப்பட்ட தபாருட்ைளின் 

தபறுமானங்ைள் மற்றும் தபற்றுக் 

தைாடுக்ைப்பட்ட வாிச் சலுகைைள் என்பன 

ததாடர்பான ஒரு அறிக்கைகய ஒரு மாத 

ைாலத்திற்குள் சமர்ப்பிக்குமாறும் குழு 

ைட்டகளயிட்டது. 

5. சுங்ைத் தீர்கவ நடவடிக்கைைளுக்ைான 

தபறுமானங்ைகள மதிப்பிடும் ைருமம் 

அடிக்ைடி மாற்றத்திற்குள்ளாவுதால் 

அதிைளவில் வாித்தீர்கவ வருமான 

நட்டம் ஏற்படுைின்றது என்பகத 

சுட்டிக்ைாட்டிய குழு, இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்டிருந்த ப்ராசடா வகை 407 

வாைனங்ைளிலிருந்து ஏற்பட்டுள்ள 

வாித்தீர்கவ நட்டம் அண்ணளவாை 

3000 மில்லியன் ரூபா என்பகதயும் 

அவதானித்தது. 

 

இதன் மூலம் ஏற்பட்டுள்ள அந்த நட்டம் 

அரசாங்ைத்திற்கு ஏற்படவில்கல எனவும், 

ஏற்தைனசவ சமன்கம தங்ைிய ஜனாதிபதி 

அவர்ைளினால் நியமிக்ைப்பட்ட விசஷட 

குழுதவான்றின் மூலம், இது ததாடர்பான 

விசாரகணைள் நடத்தப்பட்டு வருைின்றன 

எனவும் பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார். 

இது ததாடர்பில் நடத்தப்படும் விசாரகண 

பற்றிய அறிக்கைகய 2016.07.15 ஆம் 

திைதி அன்று குழுவுக்குப் தபற்றுத் தருமாறு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

6. வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் மூலம் விகல 

அதிைாிக்ைப்பட்ட வாைன இறக்குமதி 

வாித்தீர்கவகயத் தவிர்த்துக் தைாள்ளும் 

வகையில், வாைனங்ைள் இலங்கைத் 

துகறமுைத்திற்கு எடுத்துவரப்படுவதற்கு 

இது ததாடர்பில் விசாரகணதயான்று 

நடத்தப்படுவதாை ை.அ. குறிப்பிட்டார். 

அந்த விசாரகண நிகறவு 

தசய்யப்பட்டவுடன், அது பற்றிய ஒரு 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

03 மற்றும் 06 நாட்ைளுக்கு முன்னர் 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் ைணனித் தரவு 

முகறகமயினுள் வாித்தீர்கவகளக் 

குறித்துக்தைாண்டு அந்த வாைனங்ைகள 

உள்ளடக்குவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுத்தல். 

அறிக்கைகய குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு 

பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு அறிவிக்ைப்பட்டது.  

 

7. பீ.எம்.டப்ளியூ.எம். 05 என்ற வகுதி 

4395 சிலிண்டர் தைாள்ளவுகடய 

இரண்டு வாைனங்ைளின் இறக்குமதி 

ததாடர்பில் வாி தசலுத்தப்பட்ட 

சநரத்தில், நிர்ணயிக்ைப்பட 

சவண்டியிருந்த நிகலயான விகலகய 

விடவும் குகறந்த விகல 

நிர்ணயிக்ைப்பட்டதால், 

அரசாங்ைத்திற்கு ஆைக்குகறந்தது ரூ. 

7,705,170/= சுங்ைத்தீர்கவ 

அரசாங்ைத்திற்கு ைிகடயாமல் 

சபானகம. 

இது ததாடர்பில் விசாரகணதயான்று 

நடத்தப்படுைின்றது எனவும், குறித்த 

நபர்ைளின் சாட்சிைள் பதியப்பட்டுள்ளன 

எனவும், ை.அ. குறிப்பிட்டார். அது 

ததாடர்பில் அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிப்பதற்கும் உடன்பட்டார். 

 

 

இலங்கை தகரப்பகட 

2016 யூன் 24 

1. தபாது கவப்புக் ைணக்ைிலுள்ள மீதி 

ரூபா 1,327,018/=  நிலுகவ தீர்ப்பனவு 

தசய்யப்படாகம  

நீதிமன்ற தசயற்பாட்டுக்கு உள்ளாைியுள்ள 

ரூபா 400,000/= பணத்ததாகைகயத் தவிர 

ஏகனய அகனத்து நிலுகவைகளயும் 

அடுத்துவரும் யூகல மாதம் 

முடிவகடவதற்கு முன் தீர்ப்பதாை  ை.அ. 

ததாிவித்துள்ளார். 

2. நிலுகவயாை இருந்த ைடன் மிகுதிைகள 

அறவிடுதல் (அரச உத்திசயாைத்தர் 

முற்பணம் “பி” ைணக்கு) ததாடர்பாை 

எடுத்துள்ள நடவடிக்கை 

 

அக்ரஹார ைாப்புறுதியின் ைீழ் 

பிகணயாளர்ைள் இன்றி வழங்ைப்பட்டுள்ள 

பண்டிகை முற்பணம் ைாரணமாை இந்நிகல 

ஏற்பட்டுள்ளதாைவும், இதற்குப் பின் ைடன் 

வழங்கும் சபாது பிகணைசளாடு சமற்படி 

ைடகன வழங்குவதாைவும், ைட்டாய 

சசமிப்புைளிலிருந்து அறவிடவும் பதவி 

விட்டு நீங்ைியவர்ைளுக்கு தபாது 

மன்னிப்புைாலத்கத  வழங்ைி மீண்டும் 

ைடகமக்கு சமூைமளிக்ை இடமளிப்பதன் 

மூலமாை சமற்படி ைடகன அறவிட 

நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாைவும் ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

3. 2015 திதசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திைதி 

வகர தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைளான 

ரூபா 552,425,500/=   

இப்பணத்தில் சுமார் 75% தகரப்பகடக்கு 

வழங்ைியுள்ள எாிதபாருளுக்ைாை 

திகறசசறியினால் தசலுத்த சவண்டிய 

பணம் என்பசதாடு அப்பணத்கத தசலுத்த 

நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாைவும், 

அத்சதாடு மிகுதி பணமும்  தீர்க்ைப்பட்டு 

வருவதாைவும் பி.ை.அ. / ை.அ.ததாிவித்தார். 
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4. 55 வயகத தாண்டியுள்ள இறந்த 

இராணுவ வீரர்ைளின் உறவினர்ைளுக்கு 

சம்பளம் மற்றும் தைாடுப்பனவாை ரூபா 

15,626,164/= தசலுத்தியகமகய 

சாிதசய்யுமாறு வழங்ைப்பட்ட 

ஆசலாசகனைளின் தசயற்பாட்டு நிகல 

சமற்படி பணத்தில் ரூபா 13 மில்லியன் 

இது வகர அறவிட்டிருப்பதாைவும், மிகுதி 

பணத்கத அறவிட நடவடிக்கை 

எடுத்துள்ளதாைவும் ை.அ. ததாிவித்தார். 

5. நூலைத்திற்கு புத்தைங்ைகள 

தைாள்வனவு தசய்யும் சபாது  

தபறுகைச் தசயற்பாட்டிகன மீறிச் 

தசயற்படுதல் 

தைாள்வனவு தசய்த புத்தைங்ைளுக்ைாை 

தபாருட்ைள் ைிகடப்பதற்கு முன் பணம் 

தசலுத்தியகமக்கு ததாடர்புகடய 

உத்திசயாைத்தருக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று 

நடவடிக்கை சமற்தைாண்டுள்ளதாைவும், 

எதிர் ைாலத்தில் அகனத்து பணிைகளயும் 

தபறுகைச் தசயற்பாட்டிற்சைற்ப 

சமற்தைாள்வதாைவும் ை.அ.ததாிவித்தார் 

6. சமாதகர தராக்ஹவுஸ் முைாமின் 

நிர்மாணிப்தபான்றுக்கு முன்வார்ப்புக் 

தைாங்ைிறீட்டுைகள தைாள்வனவு 

தசய்வதற்ைாை, முன்வார்ப்புக் 

தைாங்ைிறீட் உற்பத்தி தசய்யாத 

நிறுவனதமான்றுக்கு சைள்விப் பத்திரம் 

வழங்குதல் 

ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 

விதப்புகரயின் ைீழ் பதிவு தசய்துள்ள 

வழங்குனதராருவருக்கு சமற்படி சைள்விப் 

பத்திரம் வழங்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், அதன் 

நிர்மாணிப்புப் பணிைள் உாிய முகறயில் 

நிகறவு தசய்யப்பட்டிருப்பதாைவும் ை.அ. 

ததாிவித்தார். சைள்விப் பத்திரம் வழங்ை 

முன் ததாடர்புகடய வழங்குனர்ைளின் 

சாத்தியக்கூறு பற்றி விசசட ைவனம் 

தசலுத்த சவண்டுதமன குழுவினால் 

வலியுறுத்தப்பட்டது. 

7. ஒட்டுதமாத்த தபறுகைச் தசயற்பாடு 

பலவீனமான மட்டத்தில் இருப்பதால் 

அதகன முகறசார்ந்ததாக்குவதற்கு 

பின்பற்றசவண்டிய முகறயியல்ைள் 

 

பகடயினர் சார்ந்த பணிைள் ஏகனய 

நிறுவனங்ைளின் பணிைகள விடவும் 

விசசடமாை ைருத சவண்டும் என்பதால், 

தபறுகைச் தசயற்பாட்டில் ஏசதனும் 

மாற்றங்ைள் சமற்தைாள்ள சவண்டுதமனில் 

அதற்சைற்ப சட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்கு 

விதிைகள தயாாித்துக்தைாள்ளும் படி குழு 

பி.ை.அ.க்கு ஆசலாசகன வழங்ைியசதாடு 

சமற்படி ஒட்டுதமாத்த தசயற்பாட்டிகன 

பற்றி மத்திய அகமச்சின் தகலயீட்டில் 

சதகவயான பணிைகள சமற்தைாண்டு அச் 

தசயற்பாடு பற்றிய அறிக்கைகய 

குழுவுக்கு தபற்றுத்தரும்படி பி.ை.அ.க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

8. முப்பகடயின் ைணக்குப் 

பிாிவுைளிலுள்ள தவற்றிடங்ைகளயும் 

ைணக்ைாளர் சசகவ உத்திசயாைத்தாின் 

சதகவகய 

 

பட்டயக் ைணக்ைாளரான உள்ளை 

ைணக்ைாய்வுப் பணிப்பாளதராருவர் 

தகரப்பகடயில்  இருப்பதாைவும், அவாின் 

ைீழ் தகைகமயுகடய 16 

உத்திசயாைத்தர்ைளும் 256 பணியாட்ைளும் 

இருப்பதாைவும் இராணுவத்திற்குள் 

உள்ளை ைணக்ைாய்வு நடவடிக்கைள்  

முகறசார்ந்த வகையில் 

இடம்தபறுவதாைவும் ை.அலுவலர் 

ததாிவித்தார். 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைணக்ைாய்வு உத்திசயாைத்தர்ைளும் 

ைணக்ைாளர் சசகவயும் சுயாதீனமாை 

தசயற்படசவண்டுதமனவும் ைணக்ைாய்வு 

சைாட்பாடுைளுக்சைற்ப பணியாற்ற 

சவண்டுதமனவும் குழு வலியுறுத்தியது. 

திகறசசாி சுற்றுநிருபங்ைளுக்சைற்ப 

ைணக்ைாய்வுப் பிாிவு அகனத்து 

அகமச்சுைளிலும் தாபிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 

இராணுவம் சபான்ற நிறுவனமாை 

இருப்பினும் சிவில் உத்திசயாைத்தர்ைகள 

தைாண்டததாரு சுயாதீனமான 

பிாிதவான்று இருக்ைசவண்டுதமன்றும் 

தபாது திகறசசாி உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

ைருத்தாைவிருந்தது. இது சம்பந்தமாை 

தபாது நிருவாை அகமச்சிடம் 

சவண்டுசைாள் விடுக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பி.ை.அ ததாிவித்தார். 

9. பாவகனயின் பின்னர் அைற்றப்பட்ட 

ைனரை சுடுைலன் சதாட்டாக்ைளின் 

உகறைகள அைற்றும் நகடமுகறயிலும் 

யுத்தம் முடிவகடந்த பின்னர் 

எஞ்சியிருந்த சதாட்டாக்ைகள 

விற்பகன தசய்யும் விடயத்திலும் 

ஏசதனும் முகறசைடுைள் 

இடம்தபற்றுள்ளதா என்பகதப் பற்றி 

குழு வினவியது 

 

தவற்று சதாட்டா உகறைகள 

கைத்ததாழில் அபிவிருத்தி சகபக்கு 

வழங்கும் நகடமுகறயில் 

இடம்தபற்றுள்ளதாை கூறப்படும் 

முகறசைடுைள் தற்சபாது 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் பாதுைாப்பு 

அகமச்சின் அனுமதியுடன் சில தபௌத்த 

ஆலயங்ைளுக்கு சிறு ததாகைதயான்று 

வழங்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் எஞ்சிய 

ததாகைகய பைிரங்ை சைள்விப்பத்திர 

நகடமுகறயின் ைீழ் விற்பகன தசய்த 

பின்னர் அரச வருமானத்தில் வரவு 

கவப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும் பி.ை.அ 

ததாிவித்தார். யுத்தம் முடிவகடந்த பின்னர் 

எஞ்சிய சதாட்டாக்ைகள உள்நாட்டு 

கைத்ததாழிலாளர்ைளுக்கு வழங்குதல் 

மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் முகறயியல் 

பற்றிய அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

அனுப்பிகவப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாை ை.அ சமலும் 

ததாிவித்தார். 

10 இராணுவ நலன்புாி தசயற்பாட்டின் 

தற்சபாகதய முன்சனற்றம் 

நடவடிக்கை ைடகமயின் சபாது 

மரணித்தவர்ைளுக்கும் 

படுைாயமுற்றவர்ைளுக்கும் முன்னுாிகம 

ைிகடப்பதாைவும் இதற்சைற்ப தற்சபாது 

இனங்ைாணப்பட்டுள்ள 402 

குடும்பங்ைளுக்கு வீடுைகள அகமத்துக் 

தைாடுக்கும் ைருத்திட்டதமான்று 

இராணுவத்தினால் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும்   ை.அ 

ததாிவித்ததுடன் இதற்கு சமலதிைமாை 

பாதுைாப்பு அகமச்சின் ை ீீ்ழுள்ள “அப்பி 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தவனுசவன் அப்பி” (எமக்ைாை நாம்) 

நிதியத்தின் மூலமும் வீடகமப்புக் 

ைருத்திட்டதமான்று 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுவதாைவும் 

ததாிவித்தார் 

11 முப்பகட உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

பிள்களைகள பாடசாகலைளுக்கு 

சசர்த்துக்தைாள்ளும் சபாது 

ைகடபிடிக்ைப்பட்ட பங்கு முகற 7 

இலிருந்து 5 வகர 

குகறக்ைப்பட்டுள்ளகம 

இது சம்பந்தமாை மீண்டும் ைல்வி 

அகமச்சின் ைவனத்திற்கு 

தைாண்டுவருவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளுமாறு பி.ை.அ இற்கு 

ஆசலாசகன வழங்ைப்பட்டது. 

இலங்கை விமானப் பகட 

2016 யூன் 24 

1. முப்பகடைளின் உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வுப் பிாிவுைகள 

வலுவூட்டுவதற்ைாை ைணக்ைாளர் 

சசகவயின் (சிவில்) 

உத்திசயாைத்தர்ைகள ஈடுபடுத்துதல் 

 

முப்பகடைளுக்ைான சிவில் பதவிைளுக்ைாை 

ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யப்படும்சபாது 

முைாகமத்துவச் சசகவ திகணக்ைளத்தின் 

அங்ைீைாரம் சதகவப்படுவதனால் 

பாதுைாப்பு அகமச்சின் ஊடாை 

அவ்வங்ைீைாரத்கதப் தபற்றுக்தைாண்டு 

தபாது நிருவாை அகமச்சுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தி சதகவயான 

உத்திசயாைத்தர்ைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுப்பதாை பி.ை.அ./ை.அலுவலர் 

ததாிவித்தார். 

முப்பகடைளுக்குத் சதகவயான 

பதவியணிைளுக்குாிய தைவல்ைகள 

தாமதமின்றி நிதி அகமச்சிடம் 

ஆற்றுப்படுத்தி, அங்ைீைாரத்திகனப் 

தபற்றுக்தைாண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 01 ஆம் 

திைதியில் சைல தவற்றிடங்ைகளயும் 

நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு 

குழுவானது பி.ை.அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

2. அரசாங்ை உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

முற்பண பீ ைணக்குக்கு உாியதாை 2010 

திதசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் 

அறவிட்டுக்தைாள்ளப்பட 

சவண்டியிருந்த ரூபா 23,466,822/= 

ததாகை ைடன் நிலுகவகய 

அறிவிடுதல் அல்லது பதிவழித்தல் 

என்பவற்றுக்ைாை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைளின் முன்சனற்றம் 

 

சுமார் ரூபா 45 இலட்சத்கத 

அறவிட்டுக்தைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. தசலுத்தல்ைகளத் 

தட்டிக் ைழித்துள்ள 1640 சபருக்கு மத்தியில் 

ரூபா 10,000/= க்கு குகறந்த ைடன்ைள் 

1021 ஐ பதிவழிப்பதற்கும் 439 ைடன்ைகள 

மீண்டும் அறவிட்டுக் தைாள்வதற்கும் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு 

எதிர்ைாலத்தில் இத்தகைய ைடன் 

நிலுகவைள் ஏற்படாதிருக்ை தபாறுப்பாை 

இருப்பதாைவும் பி.ை.அ./ை.அலுவலர் 

ததாிவித்தார். 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைடன் அறிவிட்டுக்தைாள்வதில் 

ைாணப்பட்ட பலவீனங்ைள் இதற்குக் 

ைாரணமாை அகமந்துள்ளதால் உாிய 

முகறயியதலான்றுக்கு அகமவாை 

அதகனப் பலப்படுத்திக் தைாள்ள 

சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியது. 

3. 2012 ஆம் ஆண்டுக்ைாை விமானப் 

பகடயினருக்கு பாதணிைகளக் 

தைாள்வனவு தசய்யும்சபாது அதற்கு 

முந்திய வருடத்தின் வழங்குனாின் ஆைக் 

குகறந்த விகலக் ைணக்குைகளப் 

புறக்ைணித்து அதிை விகலக்கு அகவ 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டதன் மூலம் 

ரூபா 5,502,000/= ஐ 

சசமித்துக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாதகம 

மற்றும் ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் 

குழுவின் விதப்புகரைள் ைணக்ைாய்வின் 

சதகவைளுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாகம 

 

தஹலிடுவர்ஸ் ட்சரடின் இகணந்த ைம்பனி 

ஊடாை தைாள்னவு 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளசதாடு 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்ட தபாருட்ைளின் 

தைாள்வனவுக்குப் பின்னரான 

தபாறுப்பிகன உாிய முகறயில் 

தபாறுப்சபற்று நடவடிக்கை எடுப்பதாை 

பி.ை.அ./ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

எவ்வாறாயினும்,  

ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 

விதப்புகரகய தவறான முகறயில் 

நகடமுகறப்படுத்தியதனால் அது 

ததாடர்பாை விசாரகண 

சமற்தைாள்ளப்படுதமனவும் தபாறுப்பு 

வாய்ந்தவர்ைளுக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுதமனவும் 

பி.ை.அ./ை.அலுவலர் சமலதிைமாைவும் 

ததாிவித்தார். 

எதிர்ைாலத்தில் தைாள்வனவு 

வழிைாட்டல்ைளுக்கு அகமவாை 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாண்டு 

இத்தகைய பலவீனங்ைள் ஏற்படாதிருக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறு குழு 

ைட்டகளயிட்டது. 

4. நிதிப்பிரமான இலக்ைம் 237 ஐ மீறி 

2015 திசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு ரூபா 

203,738,728/= தபறுமதியான 

தபாருட்ைள் முன்கூட்டிசய பணம் 

தசலுத்தி தனியார் 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து தைாள்வனவு 

தசய்யப்படுதல். 

மின்சார சகப, நீர் வழங்ைல் சகப, 

தரநியமங்ைள் பணியைம், சபாக்குவரத்துச் 

சகப, எயார் லங்ைா விமானக் ைம்பனி, 

சபான்ற அரச நிறுவனங்ைளிடமிருந்து 

ைடன் வசதி அடிப்பகடயில் சசகவைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்ளும்சபாது ைாணப்படுைின்ற 

சிரமங்ைளின் ைாரணமாை இத்தகைய 

முகறதயான்கறப் பின்பற்ற 

சநர்ந்ததாைவும் அத்தியாவசிய 

தைாள்வனவுைகளத் தவிர முன் தசலுத்தல் 

அடிப்பகடயில் தற்சபாது தைாள்வனவு 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதில்கல என்றும் 

பி.ை.அ./ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

இத்தகைய தைாள்வனவுைளின் ைாரணமாை 

தரத்தில் குகறந்த தபாருட்ைள் 

ைிகடக்ைப்படுவதும் சபாலியான 

பட்டியல்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படலாம் 

என்பதனாலும் தைாள்வனவு 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

முகறயியலின் பிரைாரம் நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாண்டு முகறசைடுைகள 

தவிர்த்துக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்கும்படி ஆசலாசகனைள் 

வழங்ைப்பட்டன. 

5. ைம்பனிைள் சட்டத்தின் ைீழ் 

பதிவுதசய்யப்படடுள்ள 

நிறுவனதமான்றின் பணிப்பாளர் சகப 

அங்ைத்தவர்ைளாை அரசாங்ை 

அதிைாாிைள் பணியாற்றும்சபாது 

ைாணப்படுைின்ற சட்ட ாீதியான 

தன்கம. 

விமானப் பகடயுடன் இகணந்த 

தஹலிடுவர்ஸ் நிறுவனம் வர்த்தை 

அடிப்பகடயில் சசகவைகள வழங்கும் ஒரு 

நிறுவனம் என்பசதாடு அதன் வருமானம் 

திகறசசாிக்கு வரவு கவக்ைப்படுவதாைவும் 

அதன் பணிப்பாளர் சகப அங்ைத்தவர்ைள் 

எதுவித சம்பளத்கதசயா 

தைாடுப்பனவுைகளசயா 

தபற்றுக்தைாள்வதில்கல எனவும் 

பி.ை.அ./ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

ைம்பனிைள் சட்டத்தின் ைீழ் அரசாங்ை 

உத்திசயாைத்தர்ைள் ைம்பனிதயான்றில் 

பதவிைகள வைிப்பது ததாடர்பாை சிக்ைல் 

ைாணப்படுவதாை ஏற்றுக்தைாண்ட 

பி.ை.அ./ை.அலுவலர் அது ததாடர்பாை 

மீண்டும் புலனாய்தவான்கற 

சமற்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாை 

சமலதிைமாைவும் ததாிவித்தார். 

6 2010.12.31 க்கு அரசாங்ைத்தின் தபாது 

சசகவைகள வழங்குவது ததாடர்பில் 

விமானப் பகடக்கு 5.7 மில்லியன் ரூபா 

வரசவண்டியுள்ளதுடன், 1.6 மில்லியன் 

ரூபா தவளி விவைாரங்ைள் 

அகமச்சிலிருந்தும், 9 மில்லியன் ரூபா 

தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

அகமச்சிலிருந்தும் மற்றும் 2.3 

மில்லியன் ரூபா ஜனாதிபதி 

தசயலைத்திலிருந்தும் வரசவண்டிய 

ததாகைைளாை இருந்தகம.   

அறவிடும் நிமித்தம் உாிய பிாிவுைளுக்கு 

அனுப்பி கவக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார் 

7 உள்ளை ாீதியில் 96 நிதியங்ைள் 

நிருவைித்துச் தசல்லப்படுைின்றகம, 

அவற்றின் இயக்ைத்திற்கு இராணுவப் 

பகடயின் தபௌதீை மற்றும் மனித 

வளங்ைள் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருக்ைிறன்றகம, முதலீட்டு 

வருமானங்ைளில் அரசாங்ைத்திற்குாிய 

பங்கு தசலுத்தப்படாமல் பிரதான 

நிதியங்ைளில் மாத்திரம் வரவுகவக்ைப் 

பட்டிருக்ைின்றகம அசத சபான்று 

அந்தக் ைருத்திட்டங்ைள் மற்றும் 

அவற்றின் ைணக்குைள் பற்றிய 

விபரங்ைள் ைணக்ைாய்வுப் பிாிவுக்கு 

உாிய விதத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்படாகம.    

விமானப் பகட ஊழியர்ைளின் மாதாந்த 

சம்பளத்திலிருந்து அறவிடப்படும் முதலீடு 

அறவிடப்பட்டு, முப்பகடைளின் 

ஊழியர்ைளுக்கு சலுகை விகலயின் ைீழ் 

சசகவ வழங்ைப்பட்டது எனவும், விமானப் 

பகடயின் 24 பிாிவுைளில் ைாணப்படும் 

இல்லங்ைள், பட்டகறைள் மற்றும் நலன்புாி 

நிதியங்ைள் முதலியவற்றில் பல வகையான 

ைணக்குைள் இருக்ைின்றது எனவும், 

ஒவ்தவாரு ைணக்கும் உாிய விதத்தில் 

ைணக்ைாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுப் 

சபணப்படுைின்றன எனவும், அரசாங்ை 

நிதிசயற்பாடுைளிலுள்ள 

பற்றாக்குகறைகள நிவர்த்தி 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தசய்துதைாள்ளும் தபாருட்டு இது 

பயன்படுத்தப்படுைின்றது எனவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார்..  

அரசாங்ைத்தின் தசாத்துக்ைகளயும் மற்றும் 

அரசாங்ை ஊழியர்ைகளயும் ஈடுபடுத்தி 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற வருமானம் 

ஈட்டும் தசயற்பாடுைளிலிருந்து ைிகடக்கும் 

நிதிைள் நலன்புாி விடயங்ைளுக்ைாை 

மாத்திரம் வரவுகவக்ைப்படுவது 

நியாயமல்ல என்பகதயும், 

அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றும் 

ஊழியர்ைளுக்கும் அசத சபான்று 

அரசாங்ைத்தின் உள்ளீடுைளுக்கும் 

நியாயமான விைிதாசாரம் உாித்தாை 

சவண்டும் என்பகதயும், அசத சபான்று 

அவற்கற முகறப்படுத்துவகத 

விட்டுவிட்டு, தகடப்படச் தசய்வது 

குழுவின் சநாக்ைமல்ல என்பகதயும் குழு 

சுட்டிக்ைாட்டியது.  

முற்பகடைள் சமற்தைாள்ளும் ைருமங்ைள் 

ததாடர்பில் தபாதுவான ைணக்ைாய்வுக் 

தைாள்கைதயான்றின் ைீழ் சமலும் சபணிச் 

தசல்லும் தபாருட்டு சதகவயான ஒரு 

தபாறிமுகறத்திட்டத்கதத் தயாாித்து, ஒரு 

மாத ைாலத்திற்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ. இற்கு குழு 

ைட்டகளயிட்டது 

8 2009 ஆம் ஆண்டு 187 சூாிய சக்தி வீாீ 

மின்குமிழ்ைளும் 37 மின்ைலங்ைளும் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டகமயும் 

மற்றும் உத்தரவாத ைாலத்தினுள் அகவ 

இயங்ைாது சபானகமயால் விமானப் 

பகடக்கு 19 மில்லியன் ரூபா 

நட்டதமான்று ஏற்பட்டிருந்தகம.   

2009 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் தபாருட்ைள் 2 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன எனவும், பின்னர் 

சதடிப்பார்த்த சபாது அந் நிறுவனங்ைள் 

தற்தபாழுது இல்கல என்பது ததாிய 

வந்துள்ளது எனவும், அது ததாடர்பில் 

விசாரகணதயான்று இடம்தபறுைின்றது 

எனவும், நட்டத்கத அறவிடும் தபாருட்டு 

சட்ட ஆசலாசகனைகளப் தபற்றுக் 

தைாள்வதற்ைான நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும் எனவும் பி.ை.அ. /ை.அ. 

குறிப்பிட்டார்.  

9 இன்று அதிைளவான ைட்டிடங்ைள் 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டு வருவதுடன் 

அவற்றிலிருந்து எழக்கூடிய தீப்பிடித்தல் 

ஆபத்துக்ைள் ததாடர்பில் விமானப் 

பகடயின் தீயகணப்புப் பிாிகவ 

முன்னாயத்தமாை கவத்திருத்தல் 

 

தீயகணப்புப் பிாிவின் தீயகணப்பு 

உபைரணங்ைள் ரத்மலாகன மற்றும் 

ைட்டுநாயக்ை ஆைிய இடங்ைளில் 

கவக்ைப்பட்டுள்ளன எனவும், தைாழும்கப 

அண்மித்த பகுதியில் தபாருத்தமான ஒரு 

ஸ்தலம் இல்லாகமயானது ஒரு 

பிரச்சிகனயாகும் எனவும், தபாருத்தமான 

இடவசதியுகடய ஒரு ஸ்தலம் 

வழங்ைப்படுவது ைாலத்திற்சைற்ற 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சதகவயாகும் எனவும், எந்ததவாரு 

சவாகலயும் எதிர்தைாள்வதற்கு விமானப் 

பகடயின் தீயகணப்புப் பிாிவு 

எந்சநரத்திலும் ஆயத்தமாைவுள்ளது 

எனவும் பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

இந்த விடயம் ததாடர்பில் மாநைர 

சகபக்கும் மற்றும் சமல் மாைாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சுக்கும் 

சைாாிக்கைதயான்கற விடுக்குமாறும், 

ைலந்துகரயாடி தபாருத்தமான ஒரு 

சவகலத்திட்டத்கதத் தயாாித்து 

வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ை முடியும் 

எனவும் குழு ததாிவித்தது 

சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழு 

2016 யூகல 08 

1. பாடசாகல ைல்வித் திட்டத்திற்கு 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட ததாழில்நுட்ப 

பாடதநறிகய 

நகடமுகறப்படுத்துவதில் ைாணப்படும் 

முன்சனற்றம் 

 

இந்த பாடத்திட்டத்கத 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைாை ைல்வி 

ஆகணக்குழுவினால் முன்கவக்ைப்பட்ட 

விதப்புகரைள் அதற்சைற்றவாறு 

நகடமுகறப்படுத்தப்படவில்கலதயன 

ஆகணக்குழு உறுப்பினர்ைளினால் 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. இவ்விடயங்ைகள 

தபருமளவு ைலந்துகரயாடிய பின்னர் 

ததாழில்நுட்பப்  பாடதநறிகய 

நகடமுகறப்படுத்தும் விடயத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட நகடமுகறைளுக்கும்  

அதற்தைன சதசிய ைல்வி 

ஆகணக்குழுவினால் முன்கவக்ைப்பட்ட 

விதப்புகரைளுக்கும் இகடயில் 

ைாணப்படும் இகசவு அல்லது 

இகசவின்கம பற்றிய விளக்ைமானததாரு 

அறிக்கைகய சகபக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு 

பி.ை.அ/ை.அ க்கு பணிப்புகர 

வழங்ைப்பட்டது. 

2. நீண்ட ைாலம் தசலவிடப்பட்டு  

தயாாிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் 

அகமச்சகரகவயின் 

அங்ைீைாரத்திற்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

குணவர்தன குழு அறிக்கை ததாடர்பாை 

ஆகணக்குழுவினால் இப்புதிய அறிக்கை 

தயாாிக்ைப்படும் சபாது குணவர்தன 

குழுவின் அறிக்கையில் உள்ளடங்ைியுள்ள 

விதப்புகரைளும் அதற்கு ஒத்ததாை 

நடாத்தப்பட்ட குழுக்ைளினது 

விதப்புகரைள் மற்றும் பிசரரகணைளும் 

பாிசீலகனக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாைவும் 

புதிய பிசரரகணத் ததாகுப்பு அவற்கற 

உள்ளடக்ைியுள்ளதாைவும் ை.அ 

ததாிவித்தார். குணவர்தன குழுவின் 

விதப்புகரைளுக்கும் தற்சபாது 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள புதிய ஆகணக்குழு 

அறிக்கைக்கும் இகடயில் ைாணப்படும் 

இகசவு அல்லது  இகசவின்கம அத்துடன் 

அவ்விதப்புகரைகள நகடமுகறப்படுத்தும் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சபாது எழுந்த அல்லது எழுைின்ற 

மாற்றங்ைள் உள்ளிட்டதாை 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ/ை.அ இற்கு 

பணிப்புகர வழங்ைப்பட்டது. 

3. சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழுவின் 

உறுப்பினர்ைகள நியமித்தல், 

கூட்டங்ைகள நடாத்துதல், 

கூட்டநடப்தபண், ஆகணக்குழுவிற்கு 

பிரதி தகலவர்ைள் நியமிக்ைப்படாகம 

மற்றும் உறுப்பினர்ைளாை அகமச்சின் 

தசயலாளர்ைகள நியமித்தல் ஆைியகவ 

ததாடர்பாை குழு வினவியது. 

ஆகணக்குழு 15 அங்ைத்தவர்ைகள 

தைாண்டுள்ளதாைவும் அவ்வகனத்து 

உறுப்பினர்ைளும் நியமனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ 

ததாிவித்தார். தங்ைளது ைடகமப்பணிைகள 

பற்றி ததௌிவான அறிவுடன் 

விகனத்திறன்மிக்ை வகையிலும் 

அர்த்தபுஷ்டியாைவும் ஈசடற்றக்கூடிய 

அத்துடன் பாடசாகலக் ைல்வித் துகறயில் 

ஈடுபட்டு அனுபவமுகடய 

நிபுணத்துவமிக்ைவர்ைகளக் தைாண்டதாை 

இக்குழு அகமயசவண்டுதமனவும் குழு 

வலியுறுத்தியது. 

4. அதிபர்ைள் நிர்வாைப் பணிைளுக்ைாை 

அதிை ைவனம் தசலுத்துவதனால் 

பாடசாகலைளில் ைல்வி அபிவிருத்தி 

நலிவகடவதனால் இந்நிகலகய 

இனங்ைண்டு இதகன நிவர்த்தி 

தசய்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாதவன 

வினவப்பட்டது. 

இந்நிகலகமகய ஆகணக்குழு 

இனங்ைண்டுள்ளதாைவும் நிருவாைக் 

ைடகமைகள நிகறசவற்றுதல் 

ததாடர்பிலான நகடமுகறைள் பற்றிய 

சட்டவிதிமுகறைகள ஆக்குவதற்கு 

பிசராிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ 

ததாிவித்தார். சமலும், பாடசாகல 

மாணவர்ைள் மீது பிரசயாைிக்ைப்பட்டுள்ள 

பாீட்கச அழுத்தத்கத குகறப்பதற்ைாை 

விதப்புகர முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் 

உதாரணமாை ை.தபா.த (சா/த) 

பாீட்கசயின் பாடங்ைளின் 

எண்ணிக்கைகய 8 ஆை குகறப்பதற்ைான 

பிசரரகண முன்கவக்ைப்ட்டுள்ளகமகய 

சுட்டிக்ைாட்ட முடியுதமனவும் சமலும் 

ததாிவித்தார். ஆகணக்குழுவினால் 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள புதிய அறிக்கையின் 

உள்ளடக்ைம் ததாடர்பாை ைவனஞ் 

தசலுத்திய குழுவானது அவ்வறிக்கைகயத் 

துாிதமாை சனாதிபதியிடம் கையளிப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறு 

பி.ை.அ./ை.அலுவலருக்கு ஆசலாசகன 

வழங்ைியது. 

5. பல்ைகலக்ைழை அனுமதி முகறயில் 

ைாணப்படுைின்ற முகறசாரா 

தன்கமயின் ைாரணமாை 

மாணவர்ைளுக்கு அநீதி இகழக்ைப்படல் 

 

ஏசதனுதமாரு பாடதநறியின் நிமித்தம் 

முதற்தடகவயாை பதிவு தசய்யப்படுைின்ற 

மாணவர்ைள் இரண்டாம் தடகவ 

பாீட்கசயில் சித்தியகடந்த பின்னர் 

அப்தபறுசபறுைளின் அடிப்பகடயில் 

ததாடர்புகடய பாடதநறியில், முதலாம் 

பதிவின் ைாரணமாை, முதலாம் ஆண்டுக்கு 

அனுமதிதபற முடியாமல் சபாவதன் 

ைாரணமாை அநீதி இகழக்ைப்படுவசதாடு 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அதன் விகளவாை பல்ைகலக்ைழைங்ைளில் 

இடமிருந்தும் மாணவர்ைள் 

அனுமதிக்ைப்படாதகமயின் ைாரணமாை 

இன்னும் சில மாணவர்ைளுக்கு அநீதி 

ஏற்படுவதாை குழு அவதானித்தது. 

அவ்விடயங்ைளின் அடிப்பகடயில் 

இப்பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்ைாை 

தைாள்கை ாீதியான முடிவுக்கு 

வரசவண்டியது அவசியதமன குழு 

வலியுறுத்தியசதாடு அதன் தபாருட்டு 

சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழுவின் 

தகலயீட்டிகனயும் பங்ைளிப்பிகனயும் 

நல்குமாறு சைட்டுக்தைாண்டது. 

6. பாடசகலப் பிள்களைளுக்கு 

பாடசாகலைளிலும் அவற்றுக்கு 

தவளியிலும் இடம்தபறுைின்ற பாலியல் 

ாீதியான துஷ்பிரசயாைங்ைகளத் 

தடுப்பதற்ைான முகறயியதலான்றின் 

சதகவ ததாடர்பாை குழு ைவனஞ் 

தசலுத்தியது. 

 

அதற்ைாை பிள்களைகள 

வழிப்புணர்வூட்டுவதற்ைான மாற்று 

நடவடிக்கை முகறைள் மற்றும் 

பாடசாகலப் பாடத்திட்டத்தில் பாலியல் 

ைல்வியிகன உள்ளடக்கும்சபாது 

பின்பற்றப்பட சவண்டிய நுணுக்ைமான 

வழிமுகறைள் என்பன ததாடர்பாைவும் 

குழுவில் ைலந்துகரயாடப்பட்டது. சதசிய 

ைல்விக் தைாள்கைகயத் தயாாிக்கும்சபாது 

இவ்விடயங்ைள் ததாடர்பாைவும் விசசட 

ைவனஞ் தசலுத்துமாறு குழுவானது 

பி.ை.அ./ை.அலுவலருக்கு ஆசலாசகன 

வழங்ைியது. 

பைிரங்ைச் சசகவைள் ஆகணக்குழு 

2016 யூகல 08 

1. 2010, 2011 மற்றும் 2012 ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைான வருடாந்த 

தசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

தயாாிக்ைப்படாகம 

சமற்படி ஆண்டுைளுக்ைான வருடாந்த 

தசயற்பாட்டுத் திட்டம் தயாாிக்ைபடாத 

சபாதிலும் 2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான 

தசயற்பாட்டு திட்டதமான்று 

தயாாிக்ைப்பட்டு இன்றளவில் 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதாை ஆகணக்குழுவின் 

தசயலாளாினால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

சமற்படி வருடாந்த திட்டத்துக்ைகமய 

முன்சனற்ற மீளாய்வும் முன்சனற்ற 

அறிக்கையிடலும் சமற்தைாள்ளப்பட 

சவண்டுதமன குழுவினால் 

வலியுறுத்தப்பட்டசதாடு சமற்படி 

முன்சனற்ற அறிக்கைகய குழுவிற்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு ஆகணக்குழுவின் 

தசயலாளருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

2 ஆகணக்குழுவிற்கு எதிராை அரச 

உத்திசயாைத்தர்ைளால் 

ததாடரப்பட்டுள்ள வழக்குைளுக்கு 

இதற்கு முன்னதாை சட்ட மாஅதிபர் 

திகணக்ைளத்தின் ஒத்துகழப்பு 

சமற்படி வழக்ைின் முதல் இரண்டு 

தவகணைளுக்கு சட்ட மாஅதிபர் 

திகணக்ைளம் சதாற்றியிருந்த சபாதிலும் 

அதற்கு பின்னர் வழக்கு தவகணைளின் 

சபாது தனியார் சட்டத்தரணிைளின் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தபறப்பட்ட சபாதிலும் தனியார் 

சட்டத்தரணிைளின் உதவி 

தபறப்படவில்கல. ஆனால் 

குறிப்பிட்டததாரு வழக்குக்கு 

முக்ைியத்துவம் அளிக்ைப்பட்டு சட்ட 

மாஅதிபாின் அங்ைீைாரமின்றி தனியார் 

சட்டத்தரணிைளின் உதவி தபறப்பட்டு 

அதற்தைன ரூபா 318,052/- 

தசலுத்தப்பட்டகம 

உதவிகய தபறுமாறு சட்ட 

மாஅதிபாினால் ஆகணக்குழுவிற்கு 

அறிவிக்ைபட்டதாை ஆகணக்குழுவின் 

தசயலாளர் ததாிவித்தார் 

3 பைிரங்ை சசகவைள் 

ஆகணக்குழுவினால் 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற நிகறவு 

தசய்யப்படாத ஒழுக்ைாற்று 

நகடமுகறைள், புதிய ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகறைள், புதிய சசகவ விதிைள், 

இடமாற்றல் நகடமுகறகய 

தயாாித்தல், சமன்முகறயீடுைள் 

சபான்ற விடயங்ைள் ததாடர்பாை குழு 

வினவியது. 

சமன்முகறயீடுைகள விசாரகண தசய்தல் 

ததாடர்பாை மாத்திரம் தாமதம் 

நிலவுவதாைவும் சில அகமச்சுைளால் 

அவதானிப்புைகள அனுப்புவதில் தாமதம் 

ஏற்பட்டுள்ளகம ைண்டறியப்பட்டதால்  

அவ்வாறு அவதானிப்புைள் அனுப்புவதில் 

தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள அகமச்சுைள் 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற யூகல 

20 ஆம் திைதியன்று நகடதபறவுள்ள 

அடுத்த அமர்வுக்கு தைாண்டு வருமாறு 

ஆகணக்குழுவின் தசயலாளருக்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

சமற் குறிப்பிட்ட விடயங்ைள் ததாடர்பாை 

படிவங்ைள், அறிவுறுத்தல் பத்திரங்ைள், 

சதகவயான விபரப் பட்டியதலான்கற 

தயாாித்து ஏற்புகடய அகமச்சுைளுக்கு 

அனுப்புமாறும், சமற்படி பட்டியலுக்கு 

ஏற்புகடயதாைாத தைவல்ைகள 

ஏற்றுக்தைாள்ளாமல் சமற்படி தைவல்ைகள 

உாியவாறு பூர்த்தி தசய்து மீள 

தருவிப்பதற்கு முகறயான 

சவகலத்திட்டதமான்கற தயார் 

தசய்யுமாறும், குழுவானது 

ஆகணக்குழுவின் தசயலாளருக்கு   

பணிப்புகர விடுத்தது. 

சட்ட மாஅதிபர் திகணக்ைளம் 

2016 யூகல 20 

1. ைணக்ைீட்டு அலுவலராைிய சட்ட 

மாஅதிபர் இக்கூட்டத்தில் 

பங்சைற்றிருக்ைாதகம ததாடர்பாை குழு 

ஆராய்ந்தது.  

பாராளுமன்றத்தின் அரசாங்ைக் ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவில் பங்சைற்குமாறு 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட முகறசார்ந்த 

அகழப்பின் பின்னர் அதற்ைாை 

சம்பந்தப்பட்ட திகணக்ைளத் தகலவர் 

மற்றும் ைண்ணைீட்டு அலுவலராைிய சட்ட 

மாஅதிபர் பங்சைற்பது அல்லது 

பங்சைற்ைாதிருப்பது ததாடர்பாை 

நகடமுகறயிலுள்ள சட்ட நிகலகம 

ததாடர்பாை ததளிவுபடுத்தி 2016 யூகல 27 

ஆம் திைதிக்கு முன்னர் 

அறிக்கைதயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

குழுவானது பி.ை.அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

அபிவிருத்தி உபாய முகறைள் மற்றும் சர்வசதச வர்த்தை அகமச்சு 

2016 யூகல 20 

1. தபாது ைணக்குக் குழுவின் ஊடாை அரச 

நிறுவனங்ைளின் மானிட, தபௌதீை 

மற்றும் நிதியியல் தசயற்றிறகன 

மதிப்பிடுவதற்ைாை தயாாிக்ைப்பட்ட 

வினாக்ைளுக்கு அகமய அகமச்சின் 

விகனத்திறன் ததாடர்பில் குழு ைவனம் 

தசலுத்தியது . 

இது அண்கமயில் தாபிக்ைப்பட்ட 

அகமச்சாை இருப்பதால் தற்சபாதுள்ள 

மானிட, தபௌதீை மற்றும் நிதியியல் 

தசயற்றிறன் பற்றிய குகறபாடுைகள 

நிவர்த்தி தசய்துவருவதாை 

குறிப்பிடப்பட்டது. 

ைிராமியப் தபாருளாதாரம் பற்றிய அகமச்சு 

2016 யூகல 21 

1. 2015 ஆம் ஆண்டு சுமார் ரூபா 16 

மில்லியன் தசலவில் சவலாட் 

நிறுவனத்தினால் ாிதீைம பண்கணயில் 

வீதிதயான்று 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா 160 

மில்லியன் ைட்டிடம் மற்றும் 

தைாட்டில்ைளுக்ைாை தசலவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிர்மாணப் 

பணிைளுக்ைாை அதிகூடிய தசலவு 

ஏற்பட்டுள்ளதுடன், இகவ 

தரமானகவயாைவும் 

திருப்திைரமானகவயாைவும் 

ைாணப்படாகம மற்றும்  இந்த 

விகலைள் ஏற்றுக்தைாள்ள 

முடியாதகவயாைவும் ைாணப்படுதல். 

இது ததாடர்பில் விசசட குழுதவன்கற 

அகமத்து, அதன் 

விதப்புகரைளுக்ைகமவாை எதிர்ைால 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வதாைவும், 

குறிப்பிட்ட வீதியானது தரமானதாை 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், ஏகனய 

நிர்மாணப் பணிைள் ததாடர்பில் ைால்நகட 

வளர்ப்பு சகபயானது 

திருப்தியகடந்துள்ளதாைவும், சைல 

நடவடிக்கைைள் ததாடர்பிலும் பின்னாய்வு 

தசய்வதாைவும் பி.ை.அ குழுவுக்கு 

அறிவித்தார்.   

2. ரூபா 4.3 பில்லியன் தசலவில் 4500 

பசுமாடுைள் இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 

இப்பசுமாடுைள் ைாப்புறுதி 

தசய்யப்படாகம மற்றும் இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட பசுமாடுைளில் 

குறிப்பிடத்தக்ைளவு பசுமாடுைள் (சுமார் 

10%) மரணித்தல்.   

 

முன்னர் ைாணப்பட்ட ைால்நகட வளர்ப்பு 

அகமச்சின் ைீழான சதசிய ைால்நகட 

அபிவிருத்தி சகபயின் ைீழ் இக்ைருத்திட்டம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டதாை ததாிவித்த 

பி.ை.அ./ை.அ.,  ைாலநிகல மாற்றங்ைள் 

மற்றும் சநாய்ைளுக்கு ஆளாதல் 

ைாரணமாை சில பசுமாடுைள் 

மரணமகடந்துள்ளதாைவும், ைப்பல்ைளில் 

ஏற்றி வரப்படுகையில் விலங்குைள் 

மரணமகடயவில்கல எனவும்   

ததாிவித்தார். ஏற்றி வரப்படுகையில் 

மரணிக்கும் விலங்குைளுக்கு ைாப்புறுதிக் 

ைாப்பீடு ைிகடக்ைப்தபறுவதாைவும் பி.ை.அ. 

குழுவுக்கு அறிவித்தார்.  



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

பசுமாடுைகள இறக்குமதி தசய்கையில் 

ஏற்பட்ட நட்டம், ைாப்புறுதி தசய்தல் 

மற்றும் விலங்குைள் மரணிப்பதற்ைான 

ைாரணம் ஆைியகவ  உள்ளிட்ட விபரமான 

அறிக்கைகய அரசாங்ை ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழுவானது பணிப்பகர விடுத்தது. 

3. படல்ைம பால் உற்பத்தித் 

ததாழிற்சாகலகய அகமத்தல். 
இத்ததாழிற்சாகலயானது யூசரா 36.8 

மில்லியனுக்கு மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், தயாாிப்பு 

தைாள்ளளவு 2 இலட்சம் லீற்றராைக் 

ைாணப்படுவதுடன்,  இது 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் 

நாரசஹன்பிட்ட ததாழிற்சாகலகய 

மூடிவிடுவதாைவும் , பி.ை.அ./ை.அ.   

ததாிவித்தார். 

4. ைாணப்படுைின்ற பால் விற்பகன 

நிகலயங்ைள் மூடப்படுதலும் புதிதாை 

விற்பகன நிகலயங்ைள் 

ஆரம்பிக்ைப்படுதலும். 

 

பால் விற்பகன நிகலயங்ைளிலிருந்து 

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இலாபம் 

ைிகடக்ைாகமயால், சில விற்பகன 

நிகலயங்ைள் மூடப்பட்டதாை பி.ை.அ. 

ததாிவித்தார்.  

இது ததாடர்பில் சமற்தைாள்ளக்கூடிய 

நடவடிக்கைைகள உள்ளடக்ைிய விபரமான 

அறிக்கைகய ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்குள் 

சமர்ப்பிப்பதற்ைான நடவடிக்கைகய 

சமற்தைாள்ளுமாறு குழு பணிப்புகர 

விடுத்தது. 

5 தபாருளாதார நிகலயங்ைளின் 

ைணக்குைள் முகறயாை 

பராமாிக்ைப்படாகம மற்றும்  

ைணக்ைாய்வுக்கு முன்கவப்பதில் 

ஏற்பட்டுள்ள தாமதம். 

குறிப்பிட்ட பிரசதச தசயலாளரது 

சமற்பார்கவயின் ைீழ் குறிப்பிட்ட 

நிகலயங்ைளின் நிருவாை நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டுமாகையால், 

இது ததாடர்பில் பிரசதச தசயலாளர் 

தபாறுப்புக்கூற சவண்டுதமனத் ததாிவித்த 

குழுவானது இந்த விடயம் ததாடர்பில் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி 

திகணக்ைளத்துடன்  சபச்சுவார்த்கத 

நடத்தி, தபாருளாதார மத்திய 

நிகலயங்ைளின் ைணக்ைீட்டு 

நடவடிக்கைைள், அந்த நிகலயங்ைளின் 

தற்சபாகதய நிலகம மற்றும் அகவ 

முகறயாைவும் சாியாைவும் 

முன்தனடுக்ைப்படுதல் ததாடர்பிலான 

விபரமான அறிக்கைகய ஒரு மாத 

ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவிக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது. 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

6 அகமச்சினால் ைால்நகடப் பிாிவின் 

பால் உற்பத்திகய அதிைாிப்பதற்ைாை 

2010 ஆம் ஆண்டு முதல் 2015 ஆம் 

ஆண்டு வகரயில் ரூபா 5213.4 

மில்லியன் தசலவிடப்பட்டுள்ளதுடன், 

2010 உடன் ஒப்பிடுகையில் 2015 ஆம் 

ஆண்டளவில் பால் உற்பத்தி சுமார் 

126,889,200 லீற்றாினால் 

அதிைாிக்ைாித்துள்ளது. இதற்ைகமய ஒரு 

லீற்றர்  பால் உற்பத்திகய 

அதிைாிப்பதற்ைாை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள தசலவு ரூபா 

41 ஆைக் ைாணப்படுைின்றசபாதிலும், 

2015 மத்திய வங்ைி அறிக்கையின் 

பிரைாரம், பால் உற்பத்திக்ைான 

சாதாரண ைிரயம் ரூபா 32.42 ஆைக் 

ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

பால் உற்பத்திகய பிரபல்யப் படுத்தும் 

சநாக்ைில் "மில்சைா" நிறுவனம் 

தசயற்படுவதாைவும், குகறபாடுைகளக் 

குகறப்பதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும், பால் 

உற்பத்தி ததாடர்பிலான 

புள்ளிவிபரங்ைளுக்கு இகடயில் 

தபாருத்தமற்ற தன்கம ைாணப்படுைின்ற 

சபாதிலும், குறுங்ைால அடிப்பகடயில் 

இவ்வாறு ைணித்தல் நியாயமற்றததன 

பி.ை.அ. ததாிவித்தார். 

விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம் 

2016 யூகல 21 

1. பாற் பண்கணயாளர்ைளின் 

தபாருளாதாரத்கத ைட்டிதயழுப்புவது 

ததாடர்பில் விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் 

சுைாதார திகணக்ைளத்தினால் 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் 

யாகவ என குழு வினவியது. 

அகமச்சினால் முக்ைியமாை சிறிய 

அளவிலான பாற் 

பண்கணயாளர்ைளுக்ைான 03 முக்ைிய 

ைருத்திட்டங்ைள் 

முன்தனடுக்ைப்படுவதாைவும், அதாவது 

அவர்ைளது உற்பத்திைகள சசைாிக்கும் 

சவகலத்திட்டம், பண்கணைளின் 

விகனத்திறகன அதிைாித்தல் மற்றும் 

எதிர்ைாலத்தில் ஓய்வூதியத்கத 

வழங்குவதற்குமான பிசரரகணைள் 

முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ./ை.அ 

ததாிவித்தார். 

2. 2016 ஆண்டளவில் நாட்டின் தமாத்த 

பால் உற்பத்தி இலக்ைிகன பூர்த்தி 

தசய்வதற்ைான ஆற்றல் பற்றி குழு 

ஆராய்ந்தது. 

 

சராசாியாை ஒரு பசுவிலிருந்து 16 லீற்றர் 

பாகலயும் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

பசுமாடு ஒன்றிலிருந்து 20 கும் 22 கும் 

இகடப்பட்ட லீற்றர் பாகலயும் 

தபற்றுக்தைாள்ள முடியுதமன  

பி.ை.அ./ை.அ. ததாிவித்தார். அத்துடன் 

நாட்டில் பால் சதகவ நாதளான்றுக்கு 

350,000 தமற்றிக் ததான் என்பதுடன் 

உற்பத்தி 150,000 தமற்றிக் ததான்னாை 

ைாணப்படுவதால் இப்பற்றாக்குகறகய 

பூர்த்தி தசய்வதற்கு திட்டங்ைள் 

வகுக்ைப்பட்டிருப்பதாை பி.ை.அ./ை.அ. 

சமலும் கூறினார். 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சிவில் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம் 

2016 ஆைஸ்ட் 10 

1 2014 திசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு முற்பண 

‘பீ’ ைணக்ைின் ஆைக்குகறந்த வரவு 

வகரயகறக்கு ரூ. 1,891,058/= என்ற 

இலக்கு அகடயப்படாதிருந்தகம 

 

ஆைக்குகறந்த வரவு வகரயகறைகளத் 

திருத்தும் நிமித்துமாறு சைாரப்பட்டாலும் 

சிவில் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளத்திற்குாிய 

அகமச்சின் அகமச்சர்ைள் மாறியகம 

தாமத்திற்கு ைாரணம் எனவும், தற்தபாமுது 

அது ததாடர்பில் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும் பி.ை.அ./ை.அ. 

குழுவுக்கு அறிவித்தார். 

2 2007 ஆம் ஆண்டு தபப்ருவாி மாதம் 

முதல் 2008 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 

மாதம் வகரயான ைாலப் பகுதியினுள் 

பயன்படுத்தப்படாத ஒரு ைட்டிடத்திற்கு 

வாடகையாை ரூ.6,600,000/= 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தகம 

வீடகமப்பு அபிவிருத்தி அகமச்சுக்குச் 

தசாந்தமான மூன்று மாடிைளுள்ள இந்தக் 

ைட்டிடத்தில், ஒரு மாடி 2007 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் திைதி முதல் 03 மாத 

ைாலத்திற்கு, அரசாங்ைத்தின் 

ைட்டகளயின்படி அஷ்ரப் முபாரக் என்ற 

ஒரு முஸ்லிம் தைாண்டாட்டத்தின் நிமித்தம் 

தபற்றுக் தைாடுக்ை சநாீ்ந்தகமயால், அதன் 

புதுப்பித்தல் பணிைள்  தாமதமகடந்தன 

எனவும், தற்தபாழுது அந்தக் ைட்டிடம், 

திகணக்ைளத்தின் சதகவக்ைாைப் 

பயன்படுத்தப்படுைின்றது எனவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

இது ததாடர்பில் விாிவான ஒரு 

அறிக்கைகய விகரவில் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு, குழு பி.ை.அ./ை.அ. இற்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

3 திகறசசாியின் அனுமதியின்றி வங்ைிக் 

ைணக்கு சபணப்படுைின்றகம. 

 

ைடந்த ைாலங்ைளில் பகடைளுக்கு 

தனித்தனியாை திறக்ைப்பட்டிருந்த 

ைணக்குைள் அகனத்தும் மூடப்பட்டு, 

2016.08.01 ஆம் திைதியிலிருந்து 

திகறசசாியிலிருந்து  அனுமதியின் சபாில் 

புதிய நகடமுகறக் ைணக்குைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன எனவும், 

திகணக்ைளத்தின் வருமானம் சசாீ்ந்த 

கவப்புக் ைணக்குைள் 2015.12.31 ஆம் 

திைதியிலிருந்து மூடப்பட்டு, அந்தக் 

ைணக்குைளிலிருந்த நிதிைள் திரட்டு 

நிதியத்திற்கு வரவுகவக்ைப்பட்டன எனவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  ைடந்த 8 

மாதங்ைளினுள் அண்ணளவாை 378 

மில்லியன் ரூபா ஈட்டப்பட்டு, அந்த 

நிதியத்திற்கு வரவுகவக்ைப்படுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது எனவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. சமலும் குறிப்பிட்டார்.   
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

4 ஏறக்குகறய 40,000 ஊழியர்ைள் 

இருக்ைின்ற சிவில் பாதுைாப்புத் 

திகணக்ைளத்தின் மூலம் 

நிகறசவற்றப்படுைின்ற ைருமங்ைள் 

மற்றும் அரச, தனியார் நிறுவனங்ைளின் 

தசயற்பாடுைளுக்கு அவர்ைள் 

பங்ைளிக்ைக்கூடிய விதம் ஆைியன 

ததாடர்பில் ைலந்துகரயாடப்பட்ட 

முக்ைிய விடயங்ைள் 

சுமார் 2,500 பணியாளர்ைகள 

இனம்ைண்டு, தைவல்ைகள பட்டியலிட்டு, 

நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற 

ததாழில்சார் சதகவப்பாடுைகளக் 

ைண்டறிந்து அதற்ைாை ஈடுபடுத்த 

எதிர்பார்ப்பதாை பி.ை.அ /  ை.அ 

ததாிவித்தார் 

சிவில் பாதுைாப்பு பகடயணியின் 

நடவடிக்கைைகள சமம்படுத்துவதற்ைாை 

திட்டமிடப்பட்ட சவகலத்திட்டம் ஒன்கற 

தயாாிக்ை சவண்டிய சதகவகய 

ைடுகமயாை வலியுறுத்திய குழு சுற்றுலாச் 

சகப, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சகப மற்றும் 

முதலீட்டுச் சகப சபான்ற நிறுவனங்ைள் 

இகணந்து தபாது 

சவகலத்திட்டதமான்கறத் 

தயாாிக்குமாறும், அதகன அகமச்சின் 

தசயலாளர் இகணப்பாக்ைம் தசய்ய 

சவண்டும் எனவும் ைட்டகளயிட்டது.   

5 நிதி ஒழுங்குவிதி 115 (4) இன் படி 

உடன் முந்திய நிதியாண்டுக்கு 

முன்கனய நிதியாண்டுக்கு 

ஏற்புகடயதாை தைாடுப்பனவுைகளச் 

தசய்யும்சபாது பிரதம ைணக்ைீட்டு 

அலுவலாின் அனுமதிகயப் தபற 

சவண்டுதமனினும் 2011 ஆம் ஆண்டு , 

அவ்வாறு தபறாது ரூபா 1,353,408/= 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளது.   

இங்கு தவறு ஒன்று நிைழ்ந்துள்ளகத  

ஏற்றுக்தைாண்ட பி.ை.அ /  ை.அ எதிர் 

ைாலத்தில் அவ்வாறு நிைழாதிருப்பதற்கும், 

சட்ட ஒழுங்கு விதிைளுக்ைகமய 

தசயலாற்றுவதற்கும் இணக்ைம் 

ததாிவித்தார். 

6 2013 இல்  7 வாைனங்ைள் 

பழுதுபார்க்ைப்பட்டு சிபாாிசு அறிக்கை 

இன்றி ரூபா 467,455/= 

தசலுத்தப்பட்டிருத்தல்  

 

ைடந்த ைாலத்தில் வாைன பழுதுபார்ப்பு 

ததாடர்பில் ததாழில்சார் நிபுணத்தும் 

தபற்றிருந்த இராணுவ சமஜர் ஒருவாின்  

சிபாாிசின் சபாில் உாிய தைாடுப்பனவு 

தசலுத்தப்பட்டசபாதும் தற்சபாது பிரசதச  

தசயலைத்தில் பணியாற்றும் சபாக்குவரத்து 

பாிசசாதைாின் சிபாாிசின் சபாில் மாத்திரம் 

தசலுத்தப்படுவதாை  பி.ை.அ /  ை.அ 

ததாிவித்தார். 

பழுதுபார்த்தல் ததாடர்பில் தசலுத்தப்பட்ட 

ைட்டணங்ைள் பற்றிய அறிக்கைதயான்கற 

சகபக்கு முன்கவக்குமாறு 

தசலுத்தப்படுவதாை  பி.ை.அ /  ை.அ 

ததாிவித்தார். 

7 2014 ஆம் ஆண்டு திகணக்ைளத்தின் 

ைருத்திட்டங்ைளின் மூலம் ஈட்டிய 

ததாகையில் ரூபா 9,457,520/= 

தசலவில் வீடிசயா ைமரா ஒன்றும் 

துகண உறுப்புக்ைளும் தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளகம. 

“ைருத்திட்டங்ைள், சசகவ சமம்படுத்தல் 

மற்றும் அதற்ைிகணயான திகணக்ைளச் 

தசலவுைள்” எனும் தகலப்பின் ைீழ் 

திகறசசாியின் அனுமதியின் சபாில் 

திகணக்ைள ைருத்திட்டங்ைளின் மூலம் 

ஈட்டிய ததாகையில் இச்தசலவுைள் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ஏற்ைப்பட்டதாைவும், ஆண்டுசதாறும் 1% 

மூலதன ஒதுக்ைீட்டில் இவ்வாறான 

தைாள்வனவுைகளச் தசய்வது மிைவும் 

ைடினமானததனவும், இந்த 

உபைரணங்ைளின் மூலம் இன்றளவில் ரூபா 

19 இலட்சம் வகரயிலான ததாகைகய 

ஈட்ட முடிந்துள்ளதால் அது பயனற்ற 

தசலவு அல்லதவன பி.ை.அ/  ை.அ 

ததாிவித்தார். 

8 தபாலிஸ் திகணக்ைளம் ததாடர்பாை 

2016.06.22ஆம் திைதி நகடதபற்ற 

ைணக்குக் குழுவில் தபாலிஸ் 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்குப் பதிலாை 

சிவில் பாதுைாப்பு உத்திசயாைத்தர்ைகள 

தபாது இடங்ைளின் பாதுைாப்பு மற்றும் 

பிரபுக்ைளின் பாதுைாப்பிற்ைாை 

ஈடுபடுத்தும் இயலுகம ததாடர்பாை 

எழுப்பப்பட்ட விடயம் 

அதற்ைான ஆரம்பைட்ட நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், முதல் 

நடவடிக்கையாை சிவில் பாதுைாப்பு 

உத்திசயாைத்தர் ஒருவர் வீதம் 

ஈடுபடுத்துவதும் படிப்படியாை 

எண்ணிக்கைகய அதிைாித்து அந்த 

பணிக்ைாை இந்த உத்திசயாைத்தர்ைகள 

மாத்திரம் ஈடுபடுத்த நடடிக்கை 

எடுப்பதாைவும் பி.ை.அ /  ை.அ 

ததாிவித்தார்.   

சமல் மாைாண சகப 

2016 ஆைஸ்ட் 11 

1 ைணக்ைாய்வு தசயற்பாட்டில் சமல் 

மாைாண சகபயில் நிலவும் ைீசழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குகறபாடுைள் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம 

அதிபதியினால் சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. 

 வருடாந்த தசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

மற்றும் தபறுகைைள் திட்டம் 

தயாாிக்ைப்படாகம 

 ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ குழு 

அகமக்ைப்படாகம 

 உள்ளை ைணக்ைாய்வு முகறயாை 

இயங்ைாகம 

 ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு 

பதில் ைிகடக்ைாகம 

 நிதி கூற்றுக்ைள் உாிய சநரத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம 

 அரசாங்ை நிதி / ஒதுக்ைீடுைள் 

குறுைிய ைாலத்திற்கு முதலீடு 

தசய்யப்பட்டகமயால் 

ஒப்பீட்டளவில் நிதி ாீதியான 

நட்டம் ஏற்பட்டகம (இது சைல 

மாைாண சகபைளுக்கும் 

தபாதுவான பண்பாகும்) 

இக்குகறபாடுைகள இற்கறபடுத்துமாறு 

குழு ஆசலாசகன வழங்ைியது. 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

2 ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதியினால் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட முழு விளக்ைத்திற்கு 

பதிலளித்தல் 

• மாைாண ைல்வி திகணக்ைளம் – 

விகடயளிக்ைாத ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளின் எண்ணிக்கை = 12  

• மாைாண சுைாதார திகணக்ைளம் - 

விகடயளிக்ைாத ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளின் எண்ணிக்கை = 14 

• மாைாண வீதி அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகப - விகடயளிக்ைாத 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளின் 

எண்ணிக்கை = 04 

• உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைள் - 

விகடயளிக்ைாத ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளின் எண்ணிக்கை = 

155 

விளக்ைத்திற்குாிய சைல 

விடயங்ைளுக்குமாை ததாகுக்ைப்பட்ட  

பதிலறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறும் அத்துடன் ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளுக்கு விகடயளிக்ைாத ைீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்ைள் பற்றி 

ைாரணங்ைளுடன் அறிக்கைதயான்கற 

2016 தசப்தடம்டர் 11 திைதிக்கு முன் 

குழுவிற்கு அனுப்புமாறும் பி.ை.அ./ை.அ. 

க்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

3 அரசாங்ை நிதி ஒதுக்ைீடுைகள 

குறுைியைாலத்திற்கு முதலீடு 

தசய்தகமயால் ஒப்பீட்டளவில் 

அரசாங்ைத்திற்கு நிதி ாீதியான நட்டம் 

ஏற்படுதல். 

 

இது பற்றிய விளக்ைத்திகன அடுத்து 

ஒன்பது மாைாணங்ைளுக்குமாை 

ததாகுக்ைப்பட்ட விாிவான 

அறிக்கைதயான்கற அனுப்புமாறு குழு 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

ததாிவித்தது. நிதி அகமச்சு, நிதி 

ஆகணக்குழு, மாைாண பிரதம 

தசயலாளர்ைள் மற்றும் ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதியுடன் ைலந்துகரயாடி  

இவ்விடயம் பற்றி தபாருத்தமானதும் 

பயனுள்ளதுமான 

சவகலத்திட்டதமான்கற பிசராிக்குமாறு 

குழுவினால்  பி.ை.அ./ை.அ. க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

4 மாைாண சகபயின் உள்ளை 

ைணக்ைாய்வு நடவடிக்கைைளின் 

நகடமுகற 

 

உள்ளை ைணக்ைாய்வுக்ைாை மாைாண 

சகபயில் பிாிதவான்று நிறுவப்பட்டுள்ள 

சபாதிலும் இது சபாதுமானதாை 

இல்கலதயன ை.அ. ததாிவித்துள்ளார். 

மாைாண சகபைளில் உள்ளை ைணக்ைாய்வு 

பிாிவுைகள நிறுவுவதற்கு 

பணியாட்தடாகுதி எண்ணிக்கைகய 

அங்ைீைாிக்கும் சபாது 

ைருத்திற்தைாள்ளப்பட்ட விடயங்ைள், சைல 

மாைாண சகபைளுக்கும் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை 

மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் சமல் மாைாண 

சகபக்கு அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ள ஊழியர் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

எண்ணிக்கை பற்றி அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு திகறசசாி 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு குழு அறிவித்தது. 

நீர்ப்பாசன திகணக்ைளம் 

2016 தசத்ததம்பர் 22 

1. நீர்ப்பாசன திகணக்ைளத்தினால் 

பின்பற்றப்படுைின்ற தைாடுப்பனவு 

நகடமுகற அரச நிதி 

ஒழுங்குவிதிைளுக்கு ஏற்புகடயதாை 

இல்லாகமயால் அது ததாடர்பாை குழு 

வினவியது. இந்த நகடமுகறகய 

திருத்துமாறு விடுக்ைப்பட்ட 2011 மார்ச் 

மாதம் 24 ஆம் திைதிய அரச ைணக்குைள் 

குழுவின் ைட்டகள 

நகடமுகறப்படுத்தப்படாகம 

ததாடர்பாை குழு அவதானித்துள்ளது. 

 

முன்னர் இருந்த முகறக்ைகமய 

பிாிவுைளுக்கு தபாறுப்பான 

தபாறியியலாளர் அங்ைீைாித்தல், 

அத்தாட்சிப்படுத்தல், மற்றும் தைாடுப்பனவு 

தசய்தல் ஆைிய மூன்று விடயங்ைகளயும் 

நிகறசவற்றிய சபாதிலும், தற்சபாது 

அதகன சாிதசய்து அதன்படி 

தைாடுப்பனவுைகள அங்ைீைாித்தல் 

நீர்ப்பாசன தபாறியியலாளர், 

அத்தாட்சிப்படுத்தல் பிாிவு உதவியாளர் 

மற்றும் தைாடுப்பனவு பிரதான எழுதுனர் 

என்றவாறு உத்திசயாைத்தர்ைளால் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் இந்த 

நகடமுகறக்கு அங்ைீைாரத்கத 

தபறுவதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

இடம்தபற்று வருவதாைவும், பி.ை.அ./ை.அ. 

அறிவித்தார். 

2. ைிங், நில்வலா ைருத்திட்டம் ததாடர்பாை 

ரூபா 40 மில்லியனுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட 

ஒரு விடயம் ததாடர்பான 

உடன்படிக்கைக்கு முரணாை 2015 ஆம் 

ஆண்டு ரூபா 2700 மில்லியன் 

அகமச்சினால் சீனக் 

ைம்பனிதயான்றுக்கு சவகலைகள 

ஆரம்பிப்பதற்ைான முற்பணமாை 

(Mobilization  Advance) 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இது 

மதிப்பிடப்பட்ட தமாத்த ததாகையில் 

4.35% ஆகும் என்பசதாடு அந்தப் 

பணிைள் இதுவகர 

ஆரம்பிக்ைப்படவில்கல. 

இந்த ைருத்திட்டம் ததாடர்பான 

விசாரகணைகள நடத்துவதற்கு 

குழுதவான்று நியமிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 

அதன் பின்னர் அகமச்சரகவயினால் 

மீண்டும் ஆராயப்பட இருப்பதுடன் அதன் 

ைட்டகளப்படி எதிர்வரும் நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்படுதமன பி.ை.அ./ை.அ. 

அறிவித்துள்ளார். 

3 103 ஆற்று வடிநிலங்ைளில் 

அபிவிருத்திதசய்ய அவசியமானவற்கற 

இனங்ைாண நடவடிக்கை எடுத்தல் 

 

அபிவிருத்தி தசய்யக்கூடிய 10 ஆற்று 

வடிநிலங்ைகள இனங்ைண்டு சமற்படி 

ஆற்று வடிநிலங்ைகள அபிவிருத்திதசய்ய 

நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டு 

வருவதாைவும் ைாலநிகலத் தாக்ைங்ைகளக் 

குகறத்துக்தைாள்வதற்ைான 

ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் இந்நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டு வருவதாைவும் 

பி.ை.அ./ை.அ. கூறினார்.  82 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தசயற்றிட்டங்ைள் தற்சபாது 

இனங்ைாணப்பட்டுள்ளசதாடு இகவ 

மூசலாபாயத் திட்ட முகறகமயின்ைீழ் 

குகறந்த சுற்றாடல் மற்றும் சமுைத் 

தாக்ைங்ைகளக்தைாண்ட தசயற்றிட்டங்ைள், 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூைத் தாக்ைங்ைகளக் 

குகறத்துக்தைாள்ள அவசியமான 

தசயற்றிட்டங்ைள் மற்றும் தசய்யஇயலாத 

தசயற்றிட்டங்ைள் என இனங்ைண்டு 

குகறவான சுற்றாடல் மற்றும் சமூைத் 

தாக்ைங்ைகளக்தைாண்ட    

தசயற்றிட்டங்ைளுக்கு முந்துாிகம வழங்ைி 

பின்னர் ஏகனய ைருத்திட்டங்ைகள 

அமுலாக்ை நடவடிக்கை சமற்தைாள்வதாை 

பி.ை.அ. /ை.அ. கூறினார்.  

2010 ஆம் ஆண்டில் தயாாிக்ைப்பட்ட 

நீர்வள முைாகமத்துவத் திட்டங்ைள், அகவ 

அமுலாக்ைப்படுைின்ற விதங்ைள் மற்றும் 

புதிய குழுவின் பணிைள் பற்றிய 

ைாலைட்டங்ைளுடனான 

அறிக்கைதயான்கற ஒற்சறாபர் 22 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னராை சமர்ப்பிக்குமாறு குழு 

பணிப்புகர விடுத்தது.  

4 அம்பாந்சதாட்கட தங்ைல்ல சுற்றுப் 

பிரசதசங்ைளில் குடிநீர் சிக்ைகலத் 

தீர்த்தல் ததாடர்பாை சமற்தைாண்டுள்ள 

நடவடிக்கைைளும் ைளுைங்கை 

திகசதிருப்பல் ைருத்திட்டமும்  

தவள்ளப்தபருக்கு அச்சுறுத்தல்  மற்றும் 

நீர்த் தட்டுப்பாடு ஆைிய இரண்டு 

விடயங்ைளுக்ைான  தீர்வாை ைளுைங்கை 

ைருத்திட்டம் முக்ைியத்துவம் 

வைிக்ைின்றததனவும் இதன்சபாது 

சதான்றுைின்ற சிக்ைலான நிகலகமைகள 

தவிர்த்துக்தைாள்வதற்ைாை சுரங்ை 

வழியூடாை நீகர தைாண்டுதசல்லல் மற்றும் 

சிறிய நீர்த்சதக்ைங்ைகள  நிர்மாணித்தலும் 

அசதசவகளயில் ஆறு பாய்ந்துதசல்லல் 

இடம்தபறுதல் ஆைிய நடவடிக்கைைள்  

இடம்தபறக்கூடியவகையில் 

இந்நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ள 

இயலுமாதவன பாிசீலகனதசய்து 

பார்க்குமாறும் குழு ஆசலாசகன 

வழங்ைியது. 

இவ்விடயங்ைள் ததாடர்பாை திகணக்ைளம் 

பாிசீலகனதசய்து பார்ப்பதாைவும் 

ைமத்ததாழிலுக்ைாை பயன்படுத்துைின்ற 

நீகர இயலுமானவகர சசமித்துக்தைாள்ள  

நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் பி.ை.அ./ை.அ. 

கூறினார். 

5 2016 ஆம் ஆண்டில் மூலதனச் 

தசலவுைளில் தசலவிடப்பட்டுள்ள 

அளவும் அவ்வாண்டின் 

தசயலாற்றுகையும் 

மூலதனச் தசலவுக்ைாை ரூ. 12.5 பில்லியன் 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் அதில் 2016 

ஓைத்து 31 ஆந் திைதியளவில் 39% 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தசலவிடப்பட்டுள்ளததனவும் 66% 

நிகறசவற்றப்பட்டுள்ள பணிைளுக்ைாை 

தசலுத்தப்படல் சவண்டுதமனவும் உாிய 

சநரத்தில் ைட்டுநிதி ைிகடக்ைசவண்டியது 

மிைவும் முக்ைியமானததனவும் அதில் 

தாமதம் நிலவுைின்றததனவும் பி.ை.அ. 

/ை.அ. கூறினார். அத்துடன் தமாத்த 

மூலதனச் தசலவில் பிரதான 

நீர்ப்பாசனங்ைளுக்ைாை ரூ. 9 பில்லியன் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் பி.ை.அ. /ை.அ. 

கூறினார். 

தசயலாற்றியுள்ள 66% இல் ரூ. 3800 

மில்லியன் பணத்ததாகை 

சைாரப்பட்டுள்ளததன பி.ை.அ. /ை.அ. 

கூறினார். 

6 சுைலாசதவி வாவி மற்றும் தவலிஓயா 

ஆைிய ைருத்திட்டங்ைளில் 

இடம்தபற்றுள்ள முகறசைடுைள் 

சம்பந்தமாை ைடந்த குழுவில் 

ைலந்துகரயாடப்பட்டசதாடு 

ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கைைளும் 

சட்டாீதியான தன்கமயும்   

 

இது சம்பந்தமான சட்ட ஆசலாசகனைள்  

2014 ஆம் ஆண்டில் ைிகடத்தததனவும்  

அதற்ைிணங்ை குற்றவியல் சட்டத்தின் ைீழ் 

வழக்குத் ததாடுக்ை நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு சட்டத்துகற தகலகம 

அதிபதி திகணக்ைளம் 

பாிந்துகரத்துள்ளததனவும்  பி.ை.அ./ை.அ. 

கூறினார். இது சம்பந்தமாை அவசியமான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாண்டு  அது 

பற்றிய அறிக்கைதயான்கற  குழுவுக்கு 

அனுப்பிகவக்ை நடவடிக்கை எடுக்குமாறு 

பி.ை. அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது.  

7 தவதஹரைல ைருத்திட்டத்தின் 10 

தைாங்ைிறீட் ைலகவ இயந்திரங்ைள் 

தசயலிழந்தகம ததாடர்பாை 

சமற்தைாண்டுள்ள நடவடிக்கைைள். 

 

இந்த விடயம் சம்பந்தமாை சட்ட 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ள 

சட்டத்துகற தகலகம அதிபதி 

திகணக்ைளத்திற்கு  அறிவித்துள்ளதாைவும் 

இந்த இயந்திரங்ைள் நீண்டைாலம் 

பாவிக்ைப்பட்டுள்ளகமயாலும் அவற்கற 

விற்பகன தசய்வதால் ரூ. 4 மில்லியகன 

தபற்றுக்தைாள்ள இயலுதமன்பதால் ரூ. 3 

மில்லியனாை அகமந்த நட்டத்கத அது 

ஈடுதசய்யுதமன்பதாலும் இந்த விடயம் 

சம்பந்தமாை அரசாங்ைத்திற்கு நட்டம் 

ஏற்படவில்கல என்பதால் சட்ட 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வது 

அவசியமற்றததன சட்டத்துகற தகலகம 

அதிபதி திகணக்ைளம் 

அறிவித்துள்ளததனவும் பி.ை.அ. /ை.அ.  

சகபக்கு அறிவித்தார். 

இதற்ைாை சட்டத்துகற தகலகம 

அதிபதியின் ஆசலாசகனைகள சைாாிய 

ைடிதம், சட்டத்துகற தகலகம அதிபதி 

அறிவுறுத்தல்ைள் அடங்ைிய ைடிதத்தின் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

பிரதி மற்றும் இதன் முன்சனற்றம் 

ததாடர்பான அறிக்கைகய  ஒரு 

வாரத்திற்குள் அனுப்பிகவக்குமாறு  

பி.ை.அ./ை.அலுவருக்கு பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது.  

8 (அ). விடய இலக்ைம் 28201 தைாண்ட 

அரசாங்ை உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான 

முற்பணக் ைணக்கு சம்பந்தமாை  2012 

திதசம்பர் 31  ஆந் சததியிலான 

இணக்ைக்கூற்றின் பிரைாரம்  அன்கறய 

தினத்தில் அறவிடுதல் நிலுகவயாை 

இருந்த  மீதிைளின் கூட்டுத்ததாகை ரூ. 

18,620,869/= ஆை அகமந்தசதாடு 

சமற்படி நிலுகவயான மீதிகய 

அறவிட்டுக்தைாள்வதற்ைான 

ததாடர்நடவடிக்கைைள் பலவீனமான 

நிகலயில் ைாணப்பட்டன.  

(ஆ). 2015 திதசம்பர் 31 ஆந் திைதியில் 

2 வருடங்ைகள விஞ்சிய ரூ. 

53,464,992/= கவப்புைள் சம்பந்தமாை 

நிதி ஒழுங்குவிதி 571 இன் பிரைாரம் 

தசயலாற்றியிராகம.  

(இ). 2012 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த 

பண்ட மதிப்பாய்வு அறிக்கைைளில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 

திகணக்ைளத்திற்குச் தசாந்தமான 21 

அரசாங்ை குடிமகனைளில் உள்ள 

அத்துமீறிய குடியிருப்பாளர்ைள் 

சம்பந்தமாை சட்டநடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ள நடவடிக்கை 

எடுத்திராகம.  

(ஈ).2012 ஆம் ஆண்டின் பண்ட 

மதிப்பாய்வு அறிக்கைக்ைிணங்ை 

திகணக்ைளத்திற்குச் தசாந்தமான 310 

அரசாங்ை குடிமகனைளில் குடியமர 

உத்திசயாைத்தர்ைள் முன்வராகம, 

அகவ சீரழிந்துள்ளகம ஆைிய   

ைாரணங்ைளின் சபாில் 

நீண்டைாலத்திலிருந்சத பாவகனயின்றி 

நிலவியது. 

(உ).54 உத்திசயாைபூர்வ விடுதிைள் 

சவறு திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் 

நிறுவனங்ைளுக்கு 

சாட்டப்பட்டிருந்ததாை 2012 ஆம் 

ஆண்டின் தபாருள் சைாடல் 

அறிக்கைகைளில் 

இது பற்றிய அறிக்கைகய ஒற்சறாபர் 22 

ஆந் திைதிக்கு முன்னராை சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழு சவண்டுசைாள் விடுத்தது. 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 62 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததபாதிலும் அகவ 

முகறயாை சாட்டப்படாகம.  

(ஊ) ரபதைன்ஒய நீர்ப்பாசன 

ைருத்திட்டத்கத திறந்துகவக்கும் 

விழாவிற்கு தவளியிட மக்ைகள 

தைண்டுவருவதற்ைாை ரூபா 2,143,527/= 

ரூபா தசலவிடப்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

அதன் பயன் பற்றிய  விளக்ைமின்கம.  

9 நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளத்துக்குச் 

தசாந்தமான 22 குளங்ைளில் படகுச் 

சசகவ ஆரம்பிக்கும் முயற்சி 

பயனளிக்ைாததால் இக்ைருத்திட்டம் 

தவற்றியளிக்ைவில்கல என குழு 

அவதானித்ததது.  

இகத முன்சனற்றுவதற்ைான 

சாத்தியப்பாடு ததாடர்பான அறிக்கை 

அல்லது தகடதசய்வதாயின் அதற்ைான 

ைாரணங்ைள் அடங்ைிய அறிக்கைகய 

நவம்பர் 01 ஆம் திைதிக்கு முன்பு குழு 

சைாாியது. 

10 2014 சுற்று நிருபத்தின்படி 

ஆட்சசர்க்ைப்பட்ட பதவியில் 

நிரந்தரமாக்ை சவண்டியிருந்தும் சுற்று 

நிருபத்துக்கு மாறாை சசகவயில் 

அமர்த்தப்பட்ட பதவியில் 

நிரந்தரமாக்ைப்பட்டகம. 

 

இது ததாடர்பாை விசாரகண நடத்துவதாை 

பி.ை.அ./ ை.அ. கூறினார். சுற்று 

நிருபத்துக்கு மாறாை   

நிரந்தரமாக்ைப்பட்டவர்ைள், இதற்தைன 

ைகடப்பிடிக்ைப்பட்ட நகடமுகற மற்றும் 

பணிகய முடிக்ைக்கூடிய திைதிைள் 

ததாடர்பான அறிக்கைகய ஒக்சதாபர் 22 

ஆம் திைதிக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கும்படி 

குழு பணித்தது. 

அரசாங்ை அச்சைத் திகணக்ைளம் 

2016 தசப்ததம்பர் 22 

1 2016 ஆம் ஆண்டுக்ைாை தபறுகைத் 

திட்டதமான்கறத் தயாாிக்ைாகம 

தபறுகைத் திட்டதமான்று 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளசபாதும் அதகன 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

ஆற்றுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைாததால் 

இரண்டு வார ைாலத்தில் அதகன 

சமர்ப்பிக்ை நடவடிக்கை எடுப்பதாை 

பி.ை.அ /  ை.அ குழுவில் ததாிவித்தார்.  

திகணக்ைளத்தின் பணிைள் ததாடர்பாை 

அகமச்சு தீவிர ைவனம் தசலுத்த 

சவண்டுதமனத் ததாிவித்த குழு 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள தபறுகைத் திட்டத்கத 

அகமச்சின் விதப்புகரைளுடன் எதிர்வரும் 

26 ஆம் திைதி ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதிக்கு ஆற்றுப்படுத்தி அதன் 

பிரதி ஒன்கற குழுவில் சமர்ப்பிக்குமாறு 

ைட்டகளயிட்டது 

2 திகணக்ைளத்தில் நிலவும் பதவி 

தவற்றிடங்ைகளப் பூர்த்தி 

தசய்வதற்ைாை எடுத்துள்ள 

நடவடிக்கைைளின் முன்சனற்றம் 

 

பிரதி மற்றும் உதவி அச்சாளர் 

தகலகமயதிபதி பதவிைள் 12 இற்ைாை 

உள்வாாி மற்றும் தவளிவாாி 

விண்ணப்பதாரர்ைளிலிருந்து 

ஆட்சசர்ப்பதற்ைான சபாட்டிப் பா ீீ்ட்கச 

ஒன்றும் சநர்முைப் பாீட்கச ஒன்கறயும் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  

 63 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

நடாத்தி அரசாங்ை சசகவ 

ஆகணக்குழுவின் அங்ைீைாரத்திற்ைாை 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 107 

இரண்டாம் நிகலப் 

பதவிைளுக்ைானவர்ைகள பயிலுநர் 

அடிப்பகடயில் ஆட்சசர்ப்பு தசய்து 03 

வருட ைால தவற்றிைரமான 

பயிற்சிகயயடுத்து NVQ 5 தகைகமகயப் 

பூர்த்தி தசய்த பின்னர் நிரந்தர சசகவயில் 

உள்ளீர்ப்பதற்கும், சமலதிை அச்சாளர் 

தகலகமயதிபதி பதவி வைிக்கும் 

அலுவலர்ைளிலிருந்து மூப்புாிகம மற்றும் 

தகைகமைளின் அடிப்பகடயில் விசசட 

தரத்திற்கு பதவி உயர்த்தி பின்னர் 

அச்சாளர் தகலகமயதிபதி பதவிக்கு 

நியமிக்கும் வழிமுகறக்கு அகமவாை 

தசயலாற்ற அரசாங்ை சசகவ 

ஆகணக்குழுவின் ைவனத்திற்கு தைாண்டு 

வரப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ /  ை.அ குழுவில் 

ததாிவித்தார்.   

அச்சாளர் பதவிக்கு ஆட்சசர்ப்பு 

தசய்யும்சபாது உள்ளை 

விண்ணப்பதாாிைளுக்கு முன்னுாிகம 

வழங்ை சவண்டுதமன்பகத வலியுறுத்திய 

குழு பிரமாணக் குறிப்பின்படி பதவி 

தவற்றிடங்ைகளப் பூர்த்தி தசய்வதற்ைாை 

எடுக்ைவுள்ள நடவடிக்கைைள் ததாடர்பாை 

தயாாித்த அறிக்கைதயான்கற ஒக்சதாபர் 

மாதம் 05ஆம் திைதிக்குப் பின்னர் 

குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ /  ை.அ 

ைட்டகள இடப்பட்டது. 

3 2015 திதசம்பர் 31 வகரயான 

ைாலத்தில் பதவி நீக்ைம் தசய்த, பணி 

இகடநிறுத்தப்பட்ட மற்றும் சவறு 

ைாரணங்ைளினால் சசகவயினின்று 

விலைிய அலுவலர்ைளிலிருந்து 

நிறுவனத்திற்கு அறவிட்டுக்தைாள்ள 

சவண்டிய பணத்கத அறவிடுவதற்ைாை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைளின் 

முன்சனற்றம் 

 

1984 - 2009 ைாலப்பகுதியில் பணி நீக்ைம் 

தசய்த 05 அலுவலர்ைளின் ைடன் 

ஆவணங்ைள் மற்றும் பணி இகடநிறுத்தம் 

தசய்யப்பட்ட 31 அலுவலர்ைளின் 

சைாப்புைள் ைாணாமல்சபாயுள்ளதால் 

அகவ பற்றிய தைவல்ைகளத் சதடி 

வருவதாைவும், 35 அலுவலர்ைள் 

ததாடர்பாை சட்ட மாஅதிபாின் 

ஆசலாசகனகய எதிர்பார்த்துள்ளதாைவும், 

சவறு ைாரணங்ைளினால் சசகவயினின்று 

விலைிய 09 சபாின் ஆவணங்ைள் 

நிறுவனத்தில் இல்லாத ைாரணத்தினால் 

நடவடிக்கை எடுப்பதில் சிரமம் 

ஏற்பட்டுள்ளதாைவும் பி.ை. அ / ை.அ 

குழுவில் ததாிவித்தார்.   

ைாணாமல்சபாயுள்ள சைாப்புைள் 

ததாடர்பாை அதற்குப் தபாறுப்பான 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அலுவலர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 

எடுப்பதற்கும், அகமச்சின் குழு ஒள்றின் 

ஊடாை நிதி அகமச்சின் 

விதப்புகரைளுடன் சட்ட மாஅதிபருக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தி அந்த ஆசலாசகனைளின் 

அடிப்பகடயில் 03 மாத ைாலத்தினுள் இந்த 

பிரச்சிகனைகளத் தீர்க்ை நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு குழு ைட்டகள இட்டது. 

குறிப்பிட்ட தசயற்பாடு பற்றிய 

ைாலஎல்கலயுடனான அறிக்கைதயான்கற 

ஒக்சதாபர் 10 ஆம் திைதிக்கு முன் 

குழுவிற்கு முன்கவக்குமாறு 

பணிக்ைப்பட்டது.  

4 தமாத்த கூட்டுத்ததாகையில் ரூபா 

585,985,184/= அச்சிடல் நிலுகவ 

வருமானத்கத அறவிடுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைாகம 

அச்சை திகணக்ைளம் அரச 

நிறுவனங்ைளுக்கு மாத்திரம் சசகவைகள 

வழங்குதமாரு நிறுவனதமன்பசதாடு 

சசகவ தபறும் நிறுவனங்ைளில் 

ைாணப்பட்ட குகறபாடுைள், மதிப்பீட்டு 

தபறுமதிைள் மாற்றம் மற்றும் தைவல்ைள் 

இல்லாகம நிலுகவ வருமானங்ைள் 

அதிைாிப்பதற்கு ஏதுவாை இருந்தததனவும் 

அதற்கு தீர்வாை நிதி மாற்றத்துக்ைாை நிதி 

அகமச்சுக்கு 2008 ஆம் ஆண்டு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட சைாாிக்கைக்கு 

இதுவகர பதில் இல்கல எனவும் 

பி.ை.உ./ை.உ. ததாிவித்தார். 

எவ்வாறாயினும் அத் ததாகையில் சுமார் 

ரூபா 173 மில்லியன் ததாகைகய மீள 

அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு எதிர்ைாலத்தில் 

இந்த நிகலகமகய 

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை சசகவகய 

வழங்குவதற்கு முன்னதாை தமாத்த 

தபறுமதியில் 50% முற்பணமாை அறவிடல் 

அல்லது 75% நிதிகய தபற்றுக்தைாள்ளல் 

சபான்ற நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வது 

ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.உ./ை.உ. 

சமலும் ததாிவித்தார். 

சசகவ தபறுநர்ைளுடன் ஒப்பந்தம் 

கைச்சாத்திடும் முகறயியல் ஒன்றின் 

சதகவ குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

5 2011 ஆண்டுக்கு பின்னர் தபாருட்ைள் 

ைணிப்பீடு எதுவும் 

சமற்தைாள்ளப்படாகம, நிகலயான 

தசாத்துக்ைள் மற்றும் ைணினி தசாத்து 

ஆவணங்ைள் தயாாிக்ைப்படாகம 

 

1989 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முகறயான 

தபாருட்ைள் ைணிப்பீடு நடத்தப்படவில்கல 

எனவும் தபாருட்ைள் மற்றும் தமாத்த 

கையிருப்பு ஆவணங்ைள் உாிய முகறயில் 

பராமாிக்ைப்படாத அசதசவகள 

நிறுவனத்தின் ஊழியர்ைள், 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தபாறித்ததாகுதிைள், ததாழிற்சங்ைங்ைள் 

சபான்ற சைல பிாிவிைளிலும் பல்சவறு 

பிரச்சகனைள் ைாணப்படுவதால் 

முகறயானததாரு ஆய்கவ நடாத்தி 

அவற்கற சீராக்குவதற்கு 

நியாயமானததாரு ைால அவைாசத்கத 

வழங்குமாறு பி.ை.உ. /ை.உ. குழுவிடம் 

சைாாினார். 

அதன் பிரைாரம் ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணயின் மூலம் 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டுள்ள நிறுவனங்ைள் 

சார்ந்த குகறப்பாடுைள் ததாடர்பாை 

சிறப்புக் ைவனம் தசலுத்திய குழு பின்வரும் 

அறிக்கைைகள சமர்ப்பிக்குமாறு 

உத்தரவிட்டது. 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி 

திகணக்ைள உத்திசயாைத்தர்ைகள 

ஈடுபடுத்தி நிறுவனத்தின் ைணக்குைள், 

நிருவாை மற்றும் இதர பிாிவுைளில் நிலவும் 

பிரச்சகனைகள இனங்ைண்டு அது 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற 

நதவம்பர் மாதம் 15 ஆம் திைதிக்கு 

முன்னதாைவும், 

திகணக்ைளத்தின் தசயலாற்றுகை 

ததாடர்பாை அகமச்சினால் 

தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கை ஒக்சதாபர் 20 

ஆம் திைதிக்கு முன்னதாைவும் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதியினால் 

இன்கறய தினம் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

ைணக்ைாய்வு விசாரகண மூலம் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்ைளின் 

தற்சபாகதய முன்சனற்றம் ததாடர்பாை 

தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கையும். 

சபரைமுவ மாைாண சகப 

2016 ஒக்சடாபர் 04 

1 2010 முதல் 2014 வகர கைத்ததாழில் 

அபிவிருத்தி அதிைார சகப மற்றும் 

வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து 

அதிைார சகப ஆைிய இரு நிறுவனங்ைள் 

ததாடர்பான ைணக்ைாய்வு 

அபிப்பிராயத்கத மறுதலித்தல் 

இது ததாடர்பாை விாிவான ஒரு 

அறிக்கைகய ஒரு மாதத்திற்குள் குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்கும் படி பி.ை.அ./ை.அ. க்கும் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கும் 

குழு ைட்டகளயிட்டது 

2 2015.12.31 ஆம்  திைதிக்கு வங்ைி 

நிகலயான கவப்பாை ரூபா 3787 

மில்லியன் முதலீடு  சப்பிரைமுவ 

மாைாண சகபக்கு தசாந்தமாை இருத்தல் 

2016 ஆம் ஆண்டில் நிதி ஒதுக்ைப்படாத 

பிாிவுைளுக்ைாை அந்தப் பணம் 

பயன்படுத்தப்பட்டதாைவும், 

அரசாங்ைத்தின் ஏகனய நிறுவனங்ைள் 

வருட இறுதியில் ைணக்குைகள மூடி மீதிப் 

பணத்கத திகறச்சசாிக்கு அனுப்பியுள்ள 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சபாதிலும் மாைாண சகப அவ்வாறு 

தசய்யாத ைாரணத்தினால் மீதிப்பணம் 

கவப்பாை ைாண்பிக்ைப்படுவதாைவும் 

பி.ை.அ. / ை.அ குழுவிடம் கூறியுள்ளார். 

இது ததடர்பாை அகமச்சரகவ தைாள்கை 

ாீதியான முடிதவான்கறயும் மாைாண 

அகமச்சர்ைள் மாநாட்டில் 

முடிதவான்கறயும் எடுப்பது உைந்தததன 

குழு விதந்துகரத்துள்ளது. 

3.  1973 முதல் 2008 வகர 

தவளியிட்டுள்ள 15 மிகைவிதிப்புச் 

சான்றிதழ்ைளுக்ைாை ரூபா 1,999,034/= 

அறவிட சவண்டியிருத்தல். 

எதிர்ைாலத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

மிகைவிதிப்புைள் ததாடர்பாை உாிய 

ததாடர் நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ள 

சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.  

4 மாவனல்கல பிரசதசத்தின்  

பாடசாகலதயான்றுக்கு 2015 ஆம் 

ஆணடுக்கு மாணவர்ைகள 

அனுமதிக்கும் சபாது 350 

மானவர்ைளிடமிருந்து ரூபா 1,525,000/= 

அறவிடப்பட்டுள்ளதாைவும், 

அவற்றுக்ைான பற்றுச்சீட்டுைள் 

வழங்ைப்படவில்கலதயனவும் 

தவௌியாைியுள்ளது. 

தற்சபாகதக்கு பாடசாகல அதிபர்ைள் 

பணம் அறவிடுவதில்கலதயனவும், 

பாடசாகல அபிவிருத்தி குழுக்ைளினூடாை 

சமற்படி பணம் 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும், 

சமற்படி பாடசாகல அதிபர் இடமாற்றம் 

தபற்று சவறு பாடசாகல அதிபதராருவர் 

அப்பாடசாகலக்கு  

இகணக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும்அது 

ததாடர்பாை ஒழுக்ைாற்று விசாரகண 

நகடதபற்று வருவதாைவும், பி.ை.அ. / ை.அ 

குழுவிடம் கூறியுள்ளார். 

5 2001 மார்ச் 28 ஆம் திைதிய நிதி 1/2001 

ஆம் இலக்ை மாைாண சகப 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுைளின் 

பிரைாரம் மாைாண சகப 

உறுப்பினர்ைளுக்கு வழங்ைக்கூடிய 

ஆைக்கூடிய ைடன் எல்கல ரூபா 

250,000/= ஆகுதமன்ற சபாதிலும் 

அவ்தவகலகய தாண்டி ரூபா 

500,000/= ைடனாை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. சமலும், 2014 

டிதசம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு அவ்வாறு 

வழங்ைப்பட்ட ைடன் ததாகையில் 

உறுப்பினர் பதவிகய இழந்த 12 

ஆட்ைளிடமிருந்து ரூபா 1,418,600/=  

அறவிட சவண்டியுள்ளகம. 

மாைாண சகப அகமச்சரகவயின் 

அங்ைீைாரம் இதற்கு ைிகடத்திருப்பதாை 

பி.ை.அ. / ை.அ குழுவிடம் ததாிவித்துள்ளார். 

அவ்தவல்கலகய மாற்ற வாிகச 

அகமச்சினூடாை சைாாிக்கை 

சமற்தைாண்டு சதகவயான 

நடவடிக்கைைகள எடுக்கும்படி குழு 

ைட்டகளயிட்டது. 

6 நிதி ஆகணக்குழு தசயலாளாின் 

ைடிதத்தின் மூலம், பின்தங்ைிய மற்றும் 

தனித்துள்ள ைிராமங்ைகள 

அடிப்பகடயாைக்தைாண்ட 

அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை 

சநரடி நிதி ஏற்பாடுைள் வழங்ைப்படக் 

விைாகரதயான்றின் கூகரதயான்றுக்கு 

கூகரத்தைடுைள்  வழங்ைியிருப்பதாைவும், 

தனித்துள்ள ைிராமங்ைள் அபிவிருத்தியின் 

ைீழ் 04 பின்தங்ைிய விைாகரைளுக்கு 

நாற்ைாலிைள் தபற்றுக் தைாடுத்தல் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

கூடாததன அறிவித்திருந்த சபாதிலும் 

ரூபா 1,403,603/= சநரடி ஏற்பாடுைளாை 

தசலவிடப்பட்டிருத்தல். 

ததாடர்பாை அறிய வந்துள்ளதாைவும், 

தற்சபாது இத்தகைய தைாடுப்பனவுைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதில்கல எனவும்,  

பி.ை.அ. / ை.அ குழுவிடம் கூறியுள்ளார். 

7 ரூபா 60,372,500/= தசலவிட்டு 589 

ைணினிைகள தைாள்வனவு தசய்தல் 

ததாடர்பாை ததாழில்நுட்ப 

விபரங்ைகளத் தயாாித்தல், மதிப்பீடு 

சமாசடியான முகறயில் தசய்யப்பட்டு 

வழங்குனருக்கு ரூபா 7,961,513/= 

கூடுதலாை தசலுத்தப்பட்டுள்ளசதாடு, 

இது ததாடர்பான ஆரம்ப 

விசாரகணயின் படி ைடுகமயான 

விபப்புகரைள் இருந்த சபாதிலும் இது 

ததாடர்பாை  மைாண சகப என்ற 

முகறயில் எத்தகைய 

நடவடிக்கைகயயும்  எடுக்ைாகம. 

சனாதிபதி புலனாய்வு ஆகணக்குழு  

மிைவும் முகறயான விதத்தில் விசாகரண 

சமற்தைாண்டு வருவதாைவும், சமற்படி 

விசாரகண அறிக்கை ைிகடத்த பின் 

குற்றச்சாட்டுைகள வகரவு தசய்து அனுப்ப 

எதிர்ப்பார்த்திருப்பதாைவும்,   பி.ை.அ. / 

ை.அ குழுவிடம் கூறியுள்ளார். தவளி 

நிறுவனங்ைளால் சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற 

விசாரகணைளுக்கு சமலதிைமாை உள்ளை 

விசாரகணைளும் உாிய முகறயில் 

நகடதபற சவண்டுதமன குழு 

வலியுறுத்தியுள்ளது.  

8 ஆளுநர் அலுவலைத்தினால் 2014 ஆம் 

ஆண்டினுள் ரூபா 18,549,089/= க்கு 

பண்டங்ைகள தைாள்வனவு தசய்து 

அவற்கற பாிசுைளாை பல்சவறு 

தரப்பினருக்கு  

பைிர்ந்தளித்திருந்தசதாடு, பண்டங்ைள் 

தபறுதல் அல்லது பைிர்ந்தளித்தல், 

சம்பந்தமாை எத்தகைய விபரமும் 

ைணக்ைாய்விீ்ற்ைாை 

ைமர்ப்பிக்ைப்படாகம. 

இது ததாடர்பாை குழுவின் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டசதாடு இது ததாடர்பாை 

ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் படி 

பி.ை.அ விற்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

9 (அ) சபரைமுவ மாைாண வீதிப் 

பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைார 

சகபயின் நலன்புாி பணிைளுக்ைாை 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட நிதியத்திற்கு யாப்பு 

மற்றும் சட்ட விதிைள் 

தயாாிக்ைப்படாகமயும் மற்றும் ஊழியர் 

நலன்புாிக்ைாை எத்தகை பணமும் 

ஒதுக்ைப்படாகமயும். 

(ஆ) 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைாை முகறசய ரூபா 

6,721,443/= மற்றும் ரூபா 6,559,719/= 

அதிைார சகபயின் சநாக்ைங்ைளுக்கு 

அப்பாற்பட்ட பணிைளுக்ைாை 

பயனபடுத்தி உள்ளகம. 

நிதியம் ததாடர்பான யாப்பு 

தயாாிக்ைப்பட்டு வருவதாை பி.ை.அ. / ை.அ 

குழுவிடம் கூறியுள்ளார். சமற்படி 

நிறுவனத்தின் பணிைகள 

பன்முைப்படுத்தியதன் பின் இறுதி 

ைணக்குைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல 

என்பசதாடு சமற்படி இறுதி ைணக்குைள் 

தயாாிக்ைப்பட்டு வருவதாைவும் தீர்வுக் 

ைணக்ைிலிருந்து தபறப்படும் பணம் 

ததடர்பான தைவல்ைகள தபற்றுதைாண்டு 

ததாடர்புகடய நபர்ைளுக்கு மீண்டும் 

தபற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் 

பி.ை.அ. / ை.அ ததாிவித்தார். 

10 மாைாண சகப உறுப்பினதராருவாின் 

பிசரரகணக்சைற்ப குகறந்த வருமானம் 

தபறுைின்ற குடும்பங்ைளின் 

பிள்களைளுக்கு வழங்ை மூன்று பிரசதச 

தசயலைங்ைளினூடாை ரூபா 

1,176,457/= தபருமதியுள்ள 54,719 

இது உறுப்பினர்ைளின் நிதி ஏற்பாடுைளின் 

மூலம் தசயற்படுத்தப்பட்ட 

சவகலத்திட்டம் எனவும், அட்கடகய 

மாற்றித் தரும்படி அரசாங்ை அச்சைத்திற்கு 

ததாிவித்த சபாதிலும் அவர்ைள் அதற்ைாை 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அப்பியாசப் புத்தைங்ைள் 2014 இறுதிக் 

ைாலத்தில் தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், சமற்படி 

புத்தைங்ைகள அச்சிடும் சபாது 

ததாடர்புகடய அரசியல்வாதியின் 

புகைப்படம்  அட்கடயில் இருந்ததன் 

ைாரணமாை இரத்தினபுாி மாவட்ட 

தசயலைத்தினால் சமற்படி புத்தைங்ைள் 

விநிசயாைிக்ைப்படுவகத நிராைாித்து 

மாைாண சகப தசயலாளாிடம் 2015 

ஏப்ரல் மாதத்தில்  

கையளிக்ைப்பட்டுள்ளது. அகனத்து 

புத்தைங்ைளும் 2016 தசப்ததம்பர் ஆகும் 

சபாது மாைாண  

அரசிகற  திகணக்ைளத்தின் 

ைளஞ்சியத்தில்  கவக்ைப்பட்டிருத்தல். 

முன்வரவில்கல எனவும், பணம் 

தசலுத்துவகத நிறுத்தியுள்ளதாைவும், 

புத்தைங்ைளின் உட்பகுதியின் தரம் சிறந்த 

மட்டத்தில் இருப்பதால் மாைாண சகபயின் 

பணத்கதக்தைாண்டு அட்கட 

மாற்றப்படுவதாைவும், பி.ை.அ. / ை.அ 

குழுவிடம் கூறியுள்ளார். 

11 சப்பிரைமுவ மாைாண அபிவிருத்தி 

திகணக்ைள நிதியத்திலிருந்த வங்ைி 

நிலுகவைளின் தமாத்தத் ததாகை ரூபா 

14,451,053/= ஆை இருந்தததன்பதும், 

36 நிகலயான கவப்புைளின் தமாத்தம் 

ரூபா 145,588,314/= ஆை இருந்தகம 

சமற்படி பணம் கூட்டுறவுத்துகற 

இலாபத்தின் ஒரு பகுதிதயனவும், மீண்டும் 

சமற்படி பணம் கூட்டுறவுத் துகறயின் 

விருத்திற்ைாை 

பயன்படுத்தப்படுதமன்பதும், இது 

சம்பந்தமாை விதிைகள வகரவதற்கு  

நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுவருவதுடன் அதகன 

சகபக்கு சமர்ப்பித்து 

அங்ைீைாித்துக்தைாள்ள சவண்டுதமனவும் 

பி.ை.அ/ை.அ. இனால் குழுவுக்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டது. 

12 அபிவிருத்தி ஆக்ைம்  மற்றும் 

இயந்திசராபைரண 

அதிைாரசகபயினால்  

பழுதுபார்ப்பதற்ைாை வழங்ைப்பட்ட 11 

வாைனங்ைள் 4 மாதம் முதல் 3 

வருடங்ைள் வகரயிலான 

ைாலப்பகுதியில் உபசயாைத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படாமல் கவத்திருத்தல் 

உதிாிப்பாைங்ைகள தைாள்வனவு 

தசய்வதில் ஏற்பட்ட தாமதம் 

ைாரணமாைவும் பழுதுபார்த்தல் 

பணிைளுக்ைாை ஒரு தைரசவகலக்ைாரர் 

மாத்திரம் இருப்பதாலும் இந்த தாமதம் 

இடம்தபற்றுள்ளதாை பி.ை.அ/ை.அ 

அறிவித்தார். வாைன 

ைணக்தைடுப்தபான்கற சமற்தைாண்டு 

அைற்றுமாறு குழு பி.ை.அ/ை.அ பணிப்புகர 

விடுத்தது. 

அம்பாந்சதாட்கட மாவட்ட தசயலைம் 

2016 ஒக்சடாபர் 05 

1.  மாவட்ட தசயலைத்தின் ைணக்ைாய்வு 

பணிைள் இந்த வருடத்தின் 

உள்வாாியான ைணக்ைாய்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

உள்வாங்ைப்படாகம மற்றும் 2016 

தசப்டம்பர் 19 ஆம் திைதியாைின்ற 

சபாது 07 பிரசதச தசயலைங்ைளில் 

மாவட்ட தசயலைங்ைளில் ைணக்ைாய்வு 

பணிைள் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

உள்வாாியான ைணக்ைாய்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதாைவும் தற்சபாது 

10  பிரசதச தசயலைங்ைளின் ைணக்ைாய்வு 

பணிைள் நிகறவுதசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

2016 ஆம் ஆண்டிற்ைான ைணக்ைாய்வு 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளாகம. 

எஞ்சிய 02 பிரசதச தசயலங்ைளின் 

பணிைள் எதிர்வரும் ைாலத்தில் நிகறவு 

தசய்வதாைவும் ை.அ ததாிவித்தார். 

2 2009 ஆம் ஆண்டு நிதிசார் 

சமாசடிதயான்றுக்கு தவறாளியாைிய 

திஸ்ஸமஹராம பிரசதச தசயலைத்தின் 

உத்திசயாைத்தாின் ஓய்வூதிய 

பணிக்தைாகடயில் ரூபா 1.7 மில்லியன் 

நட்டம் இற்கறவகர மீள 

அறவீட்டுக்தைாள்ளப்படாகம 

 

சம்பந்தப்பட்ட உத்திசயாைத்தாின் 

ஓய்வூதியத்கத ைணிப்பிடும் தபாருட்டு 

சம்பந்தப்பட்ட சைாப்பு திஸ்ஸமஹராம 

பிரசதச தசயலைத்தினால் தயாாிக்ைப்பட்டு 

ஓய்வூதிய பணிப்பாளர் நாயைத்திற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதாைவும் நிகனவூட்டல் 

தசய்யப்பட்டாலும் இற்கறவகர அது 

தயாாிக்ைப்படவில்கல என்றும் 

ஓய்வூதியத்கத தயாாித்த பின்னர் 

சம்பந்தப்பட்ட நட்டத்கத 

அறவீட்டுக்தைாள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாைவும் ை.அ ததாிவித்தார் 

குழு பி.ை.அ/ை.அ இற்கு பின்வரும் 

பணிப்புகரைகள வழங்ைியது. 

i. சம்பந்தப்பட்ட உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு 

எதிராை குற்றவியல் விசாரகண 

திகணக்ைளத்தினால் நடாத்தப்படுைின்ற 

நீதிமன்ற விசாரகணதயான்றும் 

இருப்பதால் அத்தீர்ப்பு நிறுவன 

விசாரகணயின் தீர்ப்பிக்கு தாக்ைம் 

ஏற்படுத்தக்கூடிய விதம் பற்றிய 

சட்டாீதியான நிகலகய சட்டமா 

அதிபாிடமிருந்து வினவி சகபக்கு 

அறிக்கையிடுமாறு 

ii. இந்த பணத்ததாகைகய 

அறவிட்டுக்தைாள்ளுதல் சம்பந்தமாை 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

அனுப்புமாறு 

3 2011 ஆம் ஆண்டு தபலியத்த பிரசதச 

தசயலைத்தினால் மாத்தகற – 

ைதிர்ைாமம் புகையிரத வீதியில் 

உாிகமக்  சைாரப்படாத 

ைாணிைளுக்ைான நட்டஈடு தசலுத்துதல் 

சம்பந்தமாை சதசிய சசமிப்பு வங்ைியின் 

தபயாில் ரூபா 2,432,488/= 

தபறுமதியான 16 ைாசசாகலைள் 

எழுதப்பட்டு 

தக்ைகவத்துக்தைாள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் 

இந்த உாிகமக்  சைாரப்படாத ைாணி 

நட்டஈடுைளுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

கவப்பீட்டு சான்றிதழ்ைகள 

நீதிமன்றத்திலிருந்து 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளாகம. 

தபாது நகடமுகறக்சைற்ப 

நீதிமன்றத்திற்கு பணம் கவப்பிட்ட 

பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட ைாணிைளுக்ைாை 

நீதிமன்றத்தினால் கவப்பீட்டுப் 

பத்திரங்ைள் விநிசயாைிக்ைப்பட்ட பின்னர் 

ைாசசாகலைள் எழுதப்படுவதாைவும் 

இவ்விடயத்தில் நீதிமன்ற ைட்டகள 

ைிகடத்தவுடசனசய ைாசசாகல எழுதும் 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும் 

நீதிமன்றத்தினால் கவப்பீட்டு பத்திரங்ைள் 

வழங்ைப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் 

அதுவகர ைாசசாகலைகள எழுதி கையில் 

தக்ைகவத்துக்தைாண்டிருந்தாைவும் 

கவப்பீட்டு பத்திரம் விநிசயாைிக்ைப்பட்ட 

உடசனசய ைாசசாகலைள் வங்ைியில் 

இடப்பட்டதாைவும் ை.அ ததாிவித்தார். 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

4 2011 ஆம் ஆம் ஆண்டு ஜாதிை சவிய 

ைமதநகும நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 

வீரதைட்டிய பிரசதச தசயலைத்தினால் 

அரச தபறுகைைள் வழிைாட்டல் 

சைாகவயின் ஏற்பாடுைளுக்கு மாறாை 

சுைாதார நிகலயதமான்கற 

நவீனமயப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாை ரூபா 

3,296,503/= ஆை இருந்த முதல் 

மதிப்பீட்கட இரண்டு ஒப்பந்த 

சவகலயாை மதிப்பீடு தசய்து சநரடி 

ஒப்பந்த முகறயின் ை ீீ்ழ் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட இரண்டு 

சங்ைங்ைளுக்கு ஒசர தினத்தில் 

ஒப்பந்தத்கத வழங்ைியுள்ளகம 

இவ்விடயத்தில் ஒசர ஒப்பந்தத்கத 

இரண்டு பகுதிைளாை பிாித்து இரண்டு 

சங்ைங்ைளுக்கு வழங்ைியுள்ளதாைவும் 

தற்சபாது அது 

நிகறசவற்றப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ 

ததாிவித்தார். 

5 2012 ஆம் ஆண்டு அம்பலாந்சதாட்கட 

பிரசதச தசயலைத்தினால் ைிாிதமட்டிய 

உஸ்சான நீர் விநிசயாைத் 

திட்டத்திற்ைாை ஒரு குழாயின்   சந்கதப் 

தபறுமதி ரூபா 2,600/= தைாண்ட  3 

அங்குல Type 600 pvc குழாய்ைகள 

ஒன்றின் விகல ரூபா 4,500/= வீதம் 

மதிப்பீடு தசய்து  தைாள்வனவு 

தசய்தகமயினால் ரூபா 116,533/= 

அதிைமாை தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம. 

சம்பந்தப்பட்ட மதிப்பீடு பற்றி பகுப்பாய்வு 

தசய்து மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டகம அரசின் 

உாிய விைிதத்திற்கு இனங்ைிதயாழுகும் 

விதம் பற்றி அறிக்கைதயான்கற 

ஒக்சடாபர் மாதம் 27 ஆம் திைதி 

நடாத்தப்படவிருக்கும் குழுக்கூட்டத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறும் மாவட்ட தசயலைத்கத 

பாராளுமன்ற ைணக்குைள் குழுவின் முன் 

சதாற்றுமாறு அகழக்கும் சபாது 

சம்பந்தப்பட்ட தபாறியிலாளர்ைகளயும் 

அகழக்ைகுமாறும் குழு பி.ை.அ 

அறிவித்தது. 

6 2012 ஆம் ஆண்டு தங்ைாகல பிரசதச 

தசயலைத்தின் ஆளுகைப் 

பிரசதசத்திற்கு தசாந்தமான 

அளுத்தைாட சியம்பலாைஸ் 

வாவியிலிருந்து நீர் வழிந்சதாடும் 

ைால்வாயின் ைகரகய அகமக்கும் 

விடயத்துடன் ததாடர்புகடய 

பற்றுச்சீட்டுைளின் படி 759.35  ைனசதுர 

மீற்றர் சரகளக்ைற்ைகள இடுவதற்கு 

ரூபா 691,768/= 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தததனினும் 

நிகறசவற்றப்பட்டுள்ள பணிக்சைற்ப 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள அளவு 173.65 

ைனசதுர மீற்றராை இருந்ததால் ரூபா 

533,573/= ஒப்பந்தக்ைாரருக்கு 

சமலதிைமாை தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம. 

இது சம்பந்தமாை விசாரகணதயான்று 

2014 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்டதுடன் 

அதன் அறிக்கைக்சைற்ப சரகளக் ைற்ைள் 

1611 சதுர ைன மீற்றர் 

இடப்பட்டுள்ளதனால் சமலதிைமாை 

தைாடுப்பனவு தசய்யப்படவில்கலதயன 

ை.அ ததாிவித்தார் 

ைணக்ைாய்வு தகலகம அதிபதியினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட விசாரகண 2012 ஆம் 

நடாத்தப்பட்டகமயும், அதன் பின்னர் 

இரண்டு வருடங்ைளின் பின்னர் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட விசாரகணயின் 

மூலம் இதன் உண்கமத் தன்கமப் பற்றி 

வினவ இயலாததன குறிப்பிட்ட குழு 

தபாறியியலாளர்ைகள ஈடுபடுத்தி மீண்டும் 

விசாரகணைகள சமற்தைாண்டு 

அறிக்கைதயான்கற ஒக்சடாபர் மாதம் 27 

ஆம் திைதி நகடதபறவிருக்கும் 

குழுக்கூட்டத்திற்கு சமர்பிக்குமாறு பி.ை.அ 

அறிவித்தார். 

7 ைணக்ைாய்வுக்கு  சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருந்த 

இணக்ைக்கூற்றிற்சைற்ப 2015 டிசம்பர் 

மத்திய அரசாங்ைத்தின் ைீழ் இடமாற்றம் 

தபற்றுச்தசன்ற ஊழியர்ைளின் 

நிலுகவக்ைடன் மீதி 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  

 71 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

மாதம் 31 ஆம் திைதியாைின்றசபாது 20 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் ைடன் நிலுகவ 

மீதியாை ரூபா 2,556,027/= ததாகை  

இருந்ததுடன் 2015 டிசம்பர் 31 ஆம் 

திைதியாைின்றசபாது 1 வருடம் முதல் 20 

வருடம் வகரயிலான ைாலம் 

ைடந்திருந்தததனினும் சமற்படி 

நிலுகவத் ததாகை 

அறிவிட்டுக்தைாள்ளப்பட்ட பின்னரும்  

ரூபா 1,579,751/= நிலுகவக் ைடன் 

மீதியாை சமலும் 

அறிவிடசவண்டியுள்ளகம. 

அறவிட்டுக்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் 

மாைாண சகபைளின் நிதி இடர்பாடுைள் 

ைாரணமாை மாைாண சகபைளின் ைீழ் 

இடமாற்றம் தபற்றுச்தசன்ற 

ஊழியர்ைளிடமிருந்து 

தவகணயடிப்பகடயில் பணம் 

அறவிடப்படுவதாைவும் சசகவகய 

கைவிட்டுச்தசன்ற ஊழியர்ைள் சம்பந்தமாை 

சட்ட நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வதற்கு 

நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ 

ததாிவித்தார் 

8 சூாியதவவ பிரசதச தசயலைத்தினால் 

மக்ைள் பிரதிநிதிைளின் அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் ைீழ் 2014 

டிசம்பர் 30 ஆம் திைதி ரூபா 462,000/= 

தசலவில் தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த மின் இயக்ைியுடன் 

கூடிய 20  சிங்ைர் சாதாரண  கதயல் 

இயந்திரங்ைள் 2016 யூன் மாதம் வகர 

பயனாளிைளுக்கு 

விநிசயாைிக்ைப்பட்டிருக்ைாகம. 

இந்த கதயல் இயந்திரங்ைள் தைௌரவ 

தபண் உறுப்பினதராருவாின் நிதி 

ஒதுக்ைிட்டின் ைீழ் தைாள்வனவு 

தசய்ய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவர் 

சமர்ப்பித்த பயனாளிைள் தபயர் பட்டியலில் 

ைாணப்பட்ட பிரச்சிகனைள் ைாரணமாை 

அவற்கற விநிசயாைிப்பதில் தாமதம் 

ஏற்பட்டதாைவும் பின்னர் இது சம்பந்தாை 

வினவப்பட்டாலும் அவர் பிாிததாரு 

பயனாளிைள் தபயர்பட்டியகல 

சமர்ப்பிக்ைாததால் சூாியதவவ பிரசதச 

தசயலாளாினால் இனங்ைாணப்பட்ட 

தபாருத்தமான சிலருக்கு இந்த 

இயந்திரங்ைகள விநிசயாைிப்பதற்கு 

அனுமதி சைாரப்பட்டுள்ளதுடன் இது 

சம்பந்தமாை திட்டவட்டமானததாரு 

தீர்மானத்கத சமற்தைாள்ள இயலாததால் 

மாவட்ட தசயலாளர் அதற்கு அனுமதி 

வழங்ைவில்கலதயனவும் ை.அ குழுவுக்கு 

ததாிவித்தார். 

பிராந்திய அபிவிருத்திக் குழு 

தகலவர்ைளுடன் ைலந்தாசலாசித்து இவ் 

இயந்திரங்ைகள வழங்குவது பற்றி 

தீர்மானித்து அவற்கற பைிர்ந்தளிப்பது 

பற்றி ைனவம் தசலுத்துமாறு  பி.ை.அ /  

ை.அ ததாிவித்தார். 

9 04 பிரசதச தசயலைங்ைளினால் 

பதிவுதசய்யப்பட்டிருந்த 610 ைாணி 

அளிப்பு பத்திரங்ைள் ைாணி பதிவாளர் 

அலுவலைத்தினால் பதிவு 

தசய்யப்பட்டாத 337 ைாணி அளிப்புப் 

பத்திரங்ைள் அவற்றின் 

உாிகமயாளர்ைளுக்கு 

விநிசயாைிப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளாமல் 01 வருடம் முதல் 32 

வருடங்ைள் வகரயிலான 

இந்த ைாணி உறுதிைகள விநிசயாைிக்கும் 

சபாது சிற்சில பிரச்சிகனைள் எழுந்ததால் 

அவற்கற விநிசயாைித்தல் 

தாமதமகடந்ததாைவும் சமதகு 

சனாதிபதியினால் 10,000 ைாணி 

உாித்துைள் கையளிக்ைப்படுவதற்கு 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் 

அவாின் பணிப்புகரக்சைற்ப உடனடியாை 

அத்துடன் இந்த உாித்துைகளயும் 

விநிசயாைிப்பதற்கு நடவடிக்கை 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 72 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைாலப்பகுதிக்கு 

தக்ைகவத்துக்தைாண்டிருத்தல். 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாை ை.அ 

ததாிவித்தார். 

குழுவின் பணிப்புகரயின் ைீழ் அடுத்த 

மாவட்ட ஒருங்ைிகணப்பு குழுவில் இதகன 

ைலந்துகரயாடலுக்கு உட்படுத்தி 

சதகவயான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறும் குழுவுக்கு 

அறிக்கையிடுமாறும் குழு பி.ை.அ/ை.அ 

பணிப்புகர விடுத்தது. 

சமாட்டார் வாைன சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம் 

2016 ஒக்சடாபர் 06 

1.  2016 ஆம் ஆண்டில் சமாட்டார் வாைன 

சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம் 

நான்ைாவது தடகவயாை அரச 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவிற்கு 

அகழக்ைப்பட்டததன வலியுறுத்திய 

குழு அவ்வாறிருந்தும் திகணக்ைளத்தின் 

தற்சபாகத தசயலாற்றுகை பற்றி 

திருப்தியகடய இயலாத நிகலயில் 

உள்ளதால் இந்த திகணக்ைளத்தின் 

நடவடிக்கைைள் சாதைமான 

வளர்ச்சிகனக் ைாட்டாதவிடத்து அது 

ததாடர்பாை அதிசமதகு சனாதிபதிக்கும் 

பிரதம அகமச்சருக்கும் 

பாராளுமன்றத்திற்கும் 

அறிக்கையிடுவதற்குத் சதகவயான 

நடவடிக்கைைள் குழுவினால் 

சமற்தைாள்ளப்படுதமன 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

 

2.  2016 சனவாி 09 ததாடக்ைம் இதுவகர 

இகடக்ைிகட கூட்டப்பட்ட 

குழுக்கூட்டங்ைளின் சபாது 

தபற்றுத்தரப்பட்ட விதப்புகரைளின் 

பிரைாரம் E - சமாட்டறின் 

ைருத்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைாை 

திகணக்ைளத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள் மற்றும் அவற்றின் 

இன்கறய நிகலகம. 

E –  சமாட்டறின் ைருத்திட்டத்கத  

ஆரம்பிப்பதற்ைாை 

திைதிைளுடன்கூடியததாரு திட்டம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுதமனவும் அதன் 

பிரைாரம் 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 

அதற்ைான சைள்விப்பத்திரங்ைள் 

வழங்ைப்படுதமனவும் தற்சபாது 

திகணக்ைளத்தினால் 

பயன்படுத்தப்படுைின்ற ைணனி 

நிைழ்ச்சித்திட்டமானது 

உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ள புதிய E –  

சமாட்டறின் ைருத்திட்டத்துடன் 

இகணக்ைக்கூடியவாறு சதகவயான 

வசதிைள் (Data Base Migration) 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன எனவும் 

ததாடர்புகடய ஏகனய நிறுவனங்ைளுடன் 

இகணயக்கூடிய வகையில் இடவசதி 

ஏற்படுத்தப்படடுள்ளது எனவும் பி.ை.வ.உ / 

ை.வ.உ. ததாிவித்தார். 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

குறிப்பிட்ட ைருத்திட்டத்தின் அடுத்த ைட்ட 

சவகலைள் நகடதபறும் விதம் பற்றிய 

திைதிைள் அடங்ைிய அறிக்கைதயான்கற 

முன்கவக்குமாறு  பி.ை.வ.உ / ை.வ.உ. 

உத்தரவிட்டர். 

3. வாைனங்ைளுக்ைான ைடிதக் சைாப்புைள் 

ைாணாமற்சபாதல் ததாடர்பாை 

புலனாய்வு தசய்வதன் தபாருட்டு 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ள குழுவின் 

தகலவராை சம்பந்தப்பட்ட 

ைாலப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட 

பிரச்சிகனைளுக்குாிய பணிைளில் 

ஈடுபட்ட ஒரு உத்திசயாைத்தர் 

நியமிக்ைப்பட்டிருத்தல் மற்றும் 2015 

ஆம் ஆண்டு இறுதிக் ைாலப்பகுதியிலும் 

ைடிதக் சைாப்புைள் ைாணாமற்சபாதல் 

அவதானிக்ைப்படுதல். 

புலனாய்வுக் குழுவினால் தயாாிக்ைப்பட்ட 

அறிக்கை தமக்குக் ைிகடத்துள்ளததனவும், 

அவ்வறிக்கை ததாடர்பாை தமக்கும் 

திருப்தியகடய முடியாததனவும் ததாிவித்த 

பி.ை.வ.உ.  பிறிததாரு உத்திசயாைத்தர் 

மூலம் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைைகள 

மீண்டும் புலனாய்வு தசய்யப்படுதமனக் 

குறிப்பிட்டார்.  

குறிப்பிட்ட புலனாய்வு பற்றிய ஒரு 

அறிக்கைகயயும் தற்சபாது 

ைடிதக்சைாப்புைளின் நிருவாை 

நடவடிக்கைைள் ததாடர்பாை 

தசயற்படுைின்ற மற்றும் 

ைடிதக்சைாப்புைளுக்கு தபாறுப்பாைவுள்ள  

உத்திசயாைத்தர்ைளின் தபயர் 

இடாப்தபான்கறயும் குழுவிற்கு 

அனுப்பிகவக்குமாறு 

பி.ை.வ.உத்திசயாைத்தருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

4. 2015 யூகல 22 ஆம் திைதி சபாலியாை 

பதிவு தசய்யப்பட்ட CAI - 0469 ஆம் 

இலக்ை வாைனம் ததாடர்பாை பின்வரும் 

தைவல்ைள் குழுவினால் 

தவளிக்தைாணரப்பட்டன. 

- ஹுண்டாய் வகைக்குாிய  சராவர் 

வகை வாைனமாை பதிவு 

தசய்யப்பட்டிருத்தல். 

வாைனத்கத பதிவு தசய்யும்சபாது 

சலன்ட் சராவர் எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல்.  

-2001 தயாாிக்ைப்பட்ட  உாிய 

வாைனத்தின் தயாாிக்ைப்பட்ட 

வருடம் 2011 என 

குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல். 

உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட நாடு ஜப்பான் 

என சபாலியாைக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல். 

சமற்படி விடயங்ைள் சம்பந்தமாை 

திகணக்ைளத்தினால் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை 

முகறைள் 

இச்சம்பவம் ததாடர்பாை பூர்வாங்ை 

விசாரகண சமற்தைாள்ளப்பட்டததனவும், 

அதன் பிரைாரம் சம்பந்தப்பட்ட 

வாைனத்தின் பதிவிகன இரத்துச் 

தசய்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளததனவும், குற்றவியல் 

புலனாய்வுத் திகணக்ைளத்தினாலும் 

விசாரகண 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்றததனவும் 

ை.வ.உ.ததாிவித்தார். 

இச்சம்பவம் ததாடர்பாை 

திகணக்ைளத்தினால் பின்பற்றப்பட்ட 

நடவடிக்கை முகறைள் மற்றும் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள பூர்வாங்ை 

விசாரகணைள் ததாடர்பாை தனது 

திருப்தியின்கமகய தவளிப்படுத்திய 

குழுவானது,  

பின்வரும் தைவல்ைகளயும் 

அறிக்கைைகளயும் 2016 நவம்பர் 06 ஆம் 

திைதிக்கு முன்னர் தபற்றுத்தருமாறு பி.ை.வ. 

உ / ை.வ.உ.க்கு ைட்டகளயிட்டது. 

• 2005 ஆம் ஆண்டு ததாடக்ைம் 

இதுவகர சமாட்டார் வாைன சபாக்கு 

வரத்துத் திகணக்ைளத்தில் 

ைடகமைகளப் புாிந்த வண்ணம் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட பல சமாசடிச் 

தசயல்ைள் ைாரணமாை தண்டகன 

தபற்றுள்ள 

உத்திசயாைத்தர்ைள்/ஊழியர்ைள் பற்றிய 

முழுகமயான விபரங்ைகளக் தைாண்ட 

ஒரு அறிக்கை 

• பதவிப் தபயர். ைடகமயின் தன்கம 

மற்றும் ைடகம நிகலயம் 

என்பவற்கறக் குறிப்பிட்டு ைடந்த 15 

ஆண்டு ைாலமாை ைாணப்பட்ட 

திகணக்ைளத்தின் பதவிைள் பற்றிய ஒரு 

அறிக்கை. 

• திகணக்ைளத்தில் பணிபுாிைின்ற ஐந்து 

வருடங்ைளுக்கு சமலான 

சசகவக்ைாலத்கதக் தைாண்டுள்ள 

ஒருங்ைிகணந்த சசகவகயச் சசர்ந்த 

உத்திசயாைத்தர்ைள் பற்றிய பதிசவடு. 

• திகணக்ைளத்தின் உள்ளை இடமாற்றக் 

தைாள்கை மற்றும் இவ்விடமாற்றங்ைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள விதம் 

ைாட்ப்படுைின்ற ஒரு அறிக்கை. 

• சபாலியாைப் பதிவு தசய்யப்பட்ட CAI - 

0469 ஆம் இலக்ை வாைனம் 

ததாடர்பாை நடத்தப்பட்ட பூர்வாங்ை 

உள்ளை விசாரகண அறிக்கை. 

• சபாலியாைப் பதிவு தசய்யப்பட்ட CAI - 

0469 ஆம் இலக்ை வாைனம் 

ததாடர்பாை மத்திய அரசு 

அகமச்சினாலும் விசாரகணதயான்று 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர் 

அதற்குாிய அறிக்கை. 

• நாளாந்தம் பதிவு தசய்யப்படுைின்ற 

வாைனங்ைள் ததாடர்பாை வாைன 

வகுப்பின் பிரைாரம் தயாாிக்ைப்பட்ட 

ஒரு அறிக்கை. 

• நாளாந்தம் பதிவு தசய்யப்படுைின்ற 

வாியுடனான தபறுமதி ஏழு மில்லியன் 

ரூபாகவ விஞ்சுைின்ற வாைனங்ைள் 

பற்றிய ஒரு பதிசவடு. 

• ைடந்த ஐந்து வருட ைாலப்பகுதியில் 

இலங்கைக்கு இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட, வாைன வகுப்பு மற்றும் 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

வாைன வகை என்பவற்றின் பிரைாரம் 

தயாாிக்ைப்பட்ட ஒரு அறிக்கை, அகவ 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ைம்பனிைளின் 

தைவல்ைள் உள்ளடங்ைளாை. 

சமற்படி தைவல்ைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு சமலதிைமாை 

சபாலியாைப் பதிவு தசய்யப்பட்ட CAI - 

0469 ஆம் இலக்ை வாைனம் ததாடர்பாை 

குற்றவியல் புலனாய்வுத் 

திகணக்ைளத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள விசாரகணயின் 

முன்சனற்றம் ததாடர்பாை 

அறிக்கைதயான்றிகன சமற்படி 

திகணக்ைளதிடமிருந்து 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட சவண்டுதமனவும் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

5 இறக்குமதி விபரங்ைள் உள்ளடங்ைிய 

சுங்ைக் குறிப்புைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ள 

அளகவவிட அதிைமாை சமாட்டார் 

கசக்ைிள்ைள் பதிவு தசய்யப்பட்டிருத்தல். 

 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்திற்ைான தைவல் 

ைணனி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் உதவிசயாடு 

உறுதிபடுத்திக்தைாள்ளும் 

முகறயியலானது 2014.01.01 ஆம் திைதி 

ததாடக்ைம் 

நகடமுகறபடுத்தப்பட்டததனவும், அன்று 

ததாடக்ைம் சமாட்டார் கசக்ைிள்ைகளப் 

பதிவு தசய்யும்சபாது இத்தகைய சிக்ைல்ைள் 

எழவில்கலதயனவும், அந்த 

முகறயியலுடன் இகசவாக்ைம் 

அகடவதற்கு முன்னர் சுங்ைக் குறிப்புைள் 

மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட எண்ணிக்கை 

என்பவற்றுக்ைிகடயில் முரண்பாடுைள் 

இருந்துள்ளன எனவும் 

ை.வ.உ.ததாிவித்தார். 

6 சமாட்டார் வாைன சபாக்கு வரத்துத் 

திகணக்ைளத்தில் ைாணப்படுைின்ற 

நிைழ்ைால பலவீனங்ைள் மற்றும் 

விகனத்திறன் இன்கமைள் 

என்பவற்கற இல்லாததாழிப்பதற்ைாை 

எடுக்ைப்படும் துாித நடவடிக்கைைள்.  

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் 

தபற்றுத்தரப்படும் விதப்புகரைள் மற்றும் 

ஆசலாசகனைள் என்பவற்றின் பிரைாரம் 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுதமனவும், சாதைமான 

முகறயியல்ைளுடன் 

இகசவாக்ைமகடவதன் மூலம் 

திகணக்ைளத்தின் தசயன்முகறகய 

முகறசார்படுத்துவதற்கும் சீர் 

தசய்வதற்கும் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படுதமனவும் ை.வ.உ.ததாிவித்தார். 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 76 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

மீாிைம பிரசதச சகப 

2016 ஒற்சறாபர் 25 

1 2012 – 2015 ைாலப்பகுதியில் சகப 

அதிைாரப் பிரசதசத்தில் வாிப்பண 

அலகுைளுக்ைான எண்ணிக்கையில் 

அளவுசார் அதிைாிப்பு 

ைாட்டப்படாதகமக்ைான ைாரணம் 

வினவப்பட்டது.  

புதிய பிரசதசங்ைகள இனங்ைண்டு 

அவற்றின் தசாத்துக்ைகள மதிப்பீடு தசய்து 

அறிக்கைதயான்கறப் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்ைாை மதிப்பீட்டுத் 

திகணக்ைளத்திடம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் அதன் 

பிரைாரம் தரவு ாீதியிலும் வருமானமும் 

அதிைாிக்குதமன எதிர்ப்பார்ப்பதாைவும் 

பி.ை.வ.உ / ை.வ.உ. ததாிவித்தார். 

2. பிரசதச சகப அதிைாரப் பிரசதசத்தில் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட விளம்பரப் 

பலகைைளின் மூலம் தபறப்பட்ட 

வருமானம் 2015 ததாடக்ைம் 

2016.09.30 ஆகும்சபாது 

குகறவகடதல் ததாடர்பாை குழுவின் 

ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 

உயர் வர்த்தை தபறுமதிகயக் தைாண்ட 

பிரசதசங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற 

விளம்பரப் பலகைைளின் மூலம் 

ைிகடக்ைப்படுைின்ற வருமானம் 

ததாடர்பாை திருப்தியகடய முடியாததன 

ததாிவித்த குழுவானது முன்சனற்ற 

மீளாயவுக் கூட்டங்ைளின்சபாது 

இத்தகைய விடயங்ைள் ததாடர்பாை 

ைவனஞ் தசலுத்தி ஒப்பீட்டு ாீதியான 

பகுப்பாய்வின் மூலம் வருமானங்ைகள 

இற்கறப்படுத்திக் தைாள்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுமாறு 

வலியுறுத்தியது.  

அதன் தபாருட்டு தபாருத்தமான 

முகறயியதலான்கற 

வகுத்துக்தைாள்வதற்ைான தபாறுப்பு 

பிரசதச சகபக்கு உள்ளததனவும் அது 

ததாிவித்தது. 

3 சலாலுவாதைாகட தைமிலஸ்வத்த 

எனும் ைாணி ஏலவிற்பகன 

தசய்யப்பட்டசபாது சகபக்குச் 

சாட்டப்பட்டுள்ள ைாணிைள் தபாது 

வசதிைளுக்குப் தபாருத்தமற்றததன 

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளதனால் அது 

ததாடர்பாை பிரசதச சகப எடுத்துள்ள 

நடவடிக்கை பற்றி வினவுதல்   

 

இக்ைாணிைள் துண்டுைளாைப் 

பிாிக்ைப்பட்டசபாது மத்திய சுற்றாடல் 

அதிைார சகபயின் அனுமதி 

தபறப்படவில்கலதயன்பசதாடு ததங்கு 

பயிர்ச் தசய்கை சகபயின் எதிர்ப்பு 

ததாிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. அதற்குப் 

தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

உத்திசயாைத்தர்ைள் தற்சபாது சசகவயில் 

இல்லாதகமயினால் அவர்ைளுக்கு எதிராை 

நடவடிக்கை எடுப்பது ைடினமாை 

அகமந்துள்ளததன பி.ை.வ.உ / ை.வ.உ. 

ததாிவித்தார். 

இன்றளவில் வகரயப்பட்டுள்ள துகண 

விதிைகள நிகறசவற்றிக் தைாள்வதன் 

மூலம் இந்தப் பிரச்சகனகய முகறயாைத் 

தீர்க்ை வாய்ப்பு உள்ளததன பி.ை.அ / ை.அ 

ததாிவித்தார் 

அதற்கு அதிருப்தி ததாிவித்த குழு 

இவ்வாறான பிரச்சகனைள் ததாடர்பில் 

மாைாணத்தின் பிரதம தசயலாளர் விசசட 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் எனத் 

ததாிவித்தது. 

4. சகபயின் ஆளுகைப் பிரசதசத்தில் 

உள்ள ஊடுைடத்தும் சைாபுரங்ைகள 

இனம்ைண்டு ைட்டணம் அறவிட 

நடவடிக்கை எடுக்ைாகம  

 

இன்றளவில் 7 சைாபுரங்ைள் உள்ளதாை 

ை.அ ததாிவித்தார்.  

பிரசதச தசயலாளாின் சமற்பார்கவயில் 

ைிராம அலுவலர்ைள் ஊடாை ஆளுகைப் 

பிரசதசத்தில் ைாணப்படுைின்ற 

சைாபுரங்ைள் ததாடர்பான தைவல்ைகள 

சசைாித்து, அகவ உள்ளூராட்சி 

ஆகணயாளாின் அங்ைீைாரத்கதப் தபற்று 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டுள்ளனவா என்பகத 

உறுதிப்படுத்திக் தைாள்வதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறு குழு 

ைட்டகளயிட்டது. 

5. ைட்டட திட்டவகமப்புைகள 

அங்ைீைாித்தல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

தரப்பினருக்கு அவற்கற 

வழங்கும்சபாது தாமதசமற்படல் 

 

இது பற்றி ைவனம் தசலுத்வதற்கும் ததாடர் 

நடவடிக்கைகய சமற்தைாள்வதற்கும் 

பி.ை.அ/ை.அ இணக்ைம் ததாிவித்ததுடன், 

இவ்வாறான நிகலகமைகள 

தவிர்ப்பதற்ைாை ைணினி சவகலத்திட்டம் 

ஒன்கற முன்தனடுக்குமாறு குழுவுக்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது.   

6 பஸ்யால பிரசதசத்தில் ைழிவுப்தபாருள் 

எாியூட்டும் அலைினால் ஏற்படுைின்ற 

சுற்றாடல் பிரச்சகனைகளத் தீர்க்ை 

நடவடிக்கை எடுக்ைாகம 

 

இது ஒரு தனியார் ைம்பனியினால் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாை 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், பிரசதச 

சகபயின் இகடயீட்டின் சபாில் அதன் 

பணிைகள நிறுத்த நடவடிக்கை 

எடுத்ததாைவும், இதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுதல் 

மத்திய சுற்றாடல் அதிைாரசகபயின் 

தபாறுப்பு எனவும் ை.அ ததாிவித்தார்.  

பிரசதச சகபைளுக்கு மக்ைள் சுைாதார 

பாிசசாதைர்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல் 

மற்றும் அவர்ைகள சுைாதார மருத்துவ 

அதிைாாி மற்றும் மாைாண நிர்வாை 

ஆகணயாளர்ைளுக்கு தபாறுப்புக் 

கூறுபவர்ைளாை நியமிக்ைப்படசவண்டிய 

முக்ைியத்துவத்கத குழு வலியுறுத்தியது.   

சமல் மாைாண சகப 

2016 ஒக்சதாபர் 25 

1. 2015.08.11 ஆம் திைதி நகடதபற்ற 

சமல் மாைாண சகப ததாடர்பான 

அரசாங்ைக் ைணக்குக் குழுக் கூட்டத்தில் 

எழுப்பப்பட்ட பின்வரும் ைணக்ைாய்வு 

வினாக்ைள் மற்றும் அகவ ததாடர்பில் 

மாைாண சகப பின்வரும் 

அதன்படி நிறுவனங்ைள் பின்வருமாறு 

தசயற்பட்டுள்ளன. 

(அ) சமல் மாைாணத்தின் சைல 

நிறுவனங்ைளும் தசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

மற்றும் தபறுகைத் திட்டத்கத 

தயாாித்துள்ளதாை பி.ை.அ / ை.அ 

ததாிவித்தார். 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

நடவடிக்கைைகள எடுத்துள்ளதாை பி.ை. 

அ / ை.அ ததளிவுபடுத்தியுள்ளார். 

(அ) சமல் மாைாண சகபயில் 

நிறுவனங்ைளின் தசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

மற்றும் தபறுகைத் திட்டம் 

தயாாிக்ைப்படாகம. 

(ஆ) ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுக் கூட்டங்ைள் நடாத்தப்படாகம 

(இ) 2015 ஆம் ஆண்டில் மூன்று 

நிறுவனங்ைள் ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதிக்கு நிதிநிகல 

அறிக்கைைகளச் சமர்ப்பிக்ைாகம 

(ஈ) மாைாண சகபயின் ைீழுள்ள 

இருபத்கதந்து நிறுவனங்ைளுக்கு 

ஏற்புகடயதாை தவளியிடப்பட்டிருந்த 

ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைள் 185 இற்கு 

விகடயளிக்ைாகம 

(உ) மாைாண சகபயின் 9000 மில்லியன் 

ரூபா உபாித் ததாகை குறுங்ைால 

முதலீடுைளில் முதலீடு 

தசய்யப்பட்டிருத்தல்   

 

(ஆ) சைல நிறுவனங்ைளிலும் ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் 

கூட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 

அகமச்சின் ைீழுள்ள திகணக்ைளங்ைள் 

அகமச்சின் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டங்ைளில் 

இகணத்துக்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

மூன்று அதிைாரசகபைள் தவிர்ந்த 

ஏகனய அதிைாரசகபைளில் 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுக் கூட்டங்ைள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த மூன்று 

அதிைாரசகபைளுக்கும் இந்த மாதத்தில் 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுக் கூட்டங்ைகள நடாத்துமாறு 

பணிப்புகர வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

(இ) இந்த மூன்று நிறுவனங்ைளும் 2015 

ஆம் அண்டுக்ைான இறுதிக் 

ைணக்குைகள ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதியிடம் 

சமர்ப்பித்துள்ளதுடன், 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதிக் ைணக்குைகள 

2017.03.31 ஆம் திைதிக்கு முன்னதாை 

ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதியிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ / 

ை.அ ததாிவித்தார்.  

(ஈ) இன்றளவில் 124 ைணக்ைாய்வு 

ஐயவினாக்ைளுக்கு 

விகடயளிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 

எஞ்சிய 61 ஐயவினாக்ைளுக்கும் ஒரு 

மாத ைாலத்தினுள் பதிலளிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தல் வழங்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பி.ை.அ / ை.அ ததாிவித்தார். 

(உ) இத்ததாகையில் 2016.08.30 ஆம் 

திைதியளவில் சுமார் 6750 மில்லியன் 

ரூபா திகறசசாி  றிசபாவின் ைீழ் 

ைாணப்படுவசதாடு மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்ட தசலவுைகள தசலுத்தித் 

தீர்ப்பதற்ைாை திகறசசறி றிசபாக்ைளில் 

கவப்பிலிட்டுள்ள ததாகையில் 3944 

மில்லியன் ரூபா 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளசதாடு, எஞ்சிய 

2806 மில்லியன் ரூபா ைட்டட 

நிர்மாணம் மற்றும் உபைரணங்ைள், 

சசகவைள், வீட்டுத்தளபாடங்ைகளப் 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாை 

பி.ை.அ / ை.அ ததாிவித்தார்  

வத்தகள பிரசதச சகப 

2016 ஒக்சதாபர் 25 

1 சகப ஆதனங்ைளின் ைீழ் பிரசதச 

சகபக்குச் தசாந்தமான ைாணி மற்றும் 

ைட்டடங்ைள் சபாதியளவில் வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைப்படாகம மற்றும் குறித்த 

ைாணிைள் முகறயாை 

ஆவணப்படுத்தப்படாகம 

 

சமல் மாைாண சகபயில் எதிர்ைாலத்தில் 

ைாணி ததாடர்பான ஆவணம் ஒன்கற 

சபணுமாறு அறிவுறுத்தல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளதாை ை.அலுவலாினால் 

ததாிவிக்ைப்பட்டதுடன், அதற்கு 

சமலதிைமாை இதுவகர மாைாணத்தில் 

வனக் ைாணிைள் பற்றிய ஆவணதமான்கற 

உடனடியாைத் தயாாிக்குமாறு குழு 

பி.ை.அலுவலருக்கு ைட்டகளயிட்டது. 

2 ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுக் கூட்டங்ைள் 

சம்பந்தப்பட்ட சுற்றறிக்கைைளின் விதிைள் 

மீறப்படாதவாறு ைணக்ைாய்வுக் குழுக் 

கூட்டங்ைகள நடாத்துவது ததாடர்பில் 

முகறயான சவகலத்திட்டம் ஒன்கறத் 

தயாாித்து அதுபற்றி குழுவுக்கு 

அறிவிக்குமாறு ை.அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டதுடன், உள்ளூராட்சி 

அகமச்சின் ஊடாை நாதடங்ைிலுமுள்ள 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளும் 

உள்ளடங்கும் விதத்தில் ைணக்ைாய்வுக் 

குழுக் கூட்டங்ைகள நடாத்துவது 

ததாடர்பான வழிமுகறதயான்கறத் 

தயாாிக்குமாறு பி.ை.அலுவலருக்கு  

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

3 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளில் ைணினி 

நிைழ்ச்சித்திட்ட பயன்பாடு 

வாிப்பண மற்றும் வர்த்தை உாிமங்ைள் 

ைணினி மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும், 

2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இது 

நகடமுகறயில் உள்ளதாைவும், அதற்ைான 

பதிலாை ை.அலுவலாினால் 

ததாிவிக்ைப்பட்டதுடன், தற்சபாது 

தபரும்பாலான உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைளில் தமன்தபாருள் 

உபசயாைத்தின் ஊடாை வருமான அறவீடு 

இடம்தபறுவதாைவும், அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

ைணக்ைீட்டு நகடமுகறைளுக்கு 

இணங்ைிதயாழுகுதல் நகடதபறுவதாைவும் 

பி.ை.அலுவலாினால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

இதன்சபாது குழு உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைள் அகனத்கதயும் இகணத்து 

ஒசர ைணினி தமன்தபாருள் 

உபசயாைத்தின் முக்ைியத்துவம் 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டுள்ளசதாடு அதனூடாை 

தபாது மக்ைளுக்கு வாிப்பணம் தசலுத்தும் 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

வசதி ஏற்படுத்தப்படுவதுடன், 

படிப்படியாை நிலுகவ அறவீடுைகள 

சமற்தைாள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படுவதாைவும், 

ஆைசவ இகணந்த ைணினி 

சவகலத்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்த 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பி.ை.அ / 

ை.அலுவலருக்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

4 சகப அனுமதித்த அறிவித்தல் பலகை 

மற்றும் ததாகலசபசிக் சைாபுரங்ைள் 

சார்ந்த வருமானம் 

2016.09.30 திைதியளவில் ஒட்டுதமாத்த 

ஆளுகைப் பிரசசத்திலுமாை 35 அறிவித்தல் 

பலகைைளுக்ைான வருமானம் மாத்திரம் 

ைிகடத்திருப்பகதயிட்டு திருப்தியகடய 

முடியாததனத் ததாிவித்த குழு அறிவித்தல் 

பலகைைள் மூலம் வருமானம் ஈட்டுவது 

பற்றி பிரசதச சகபைள் கூடுதல் ைவனம் 

தசலுத்த சவண்டுதமன்பகத 

வலியுறுத்தியது.  

ததாகலசபசி சைாபுரங்ைளின் ஊடாை 

வருமான வழிைகள 

அதிைாித்துக்தைாள்ளக்கூடிய முகறைகள 

ஆராயுமாறு குழு பி.ை.அ / ை.அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

5 குப்கப அைற்றுவதற்ைாை 2015 ஆம் 

ஆண்டில் ரூபா 43,120,454/= 

தசலவிடல் மற்றும்  இத்ததாகையானது 

ைடந்த வருடங்ைளில் குப்கப 

அைற்றுவதற்ைாை தசலவிட்டுள்ள 

ததாகைக்கு நிைராை பாாியளவில் 

அதிைாித்துள்ளகம 

 

பணியாளர் பராமாிப்பு தசலவுைள், 

எாிதபாருள் மற்றும் இயந்திர உபைரண 

தசலவுைளும் இதில் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருப்பதால் இவ்வாறான 

ஒரு தசலவிற்கு ைாரணமாை அகமந்ததாை 

ை.அ ததாிவித்ததுடன், அந்தப் பதில் 

குறித்து திருப்தியகடயாத குழு ஒவ்தவாரு 

ஆண்டிலும் குப்கப அைற்றுவதற்ைான 

தசலவுைளிலுள்ள வித்தியாசங்ைளுக்ைான 

ஏதுக்ைகளத் ததாிவித்து 

அறிக்கைதயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

பி.ை.அ/ ை.அலுவலருக்கு 

ைட்டயிடப்பட்டது. 

6 ஹந்தகள உற்சவ மண்டப 

குத்தகையின் தபாருட்டு 2009 சம 

மாதம் ைிகடத்த ரூபா 974,800/= 

தபறுமதியான சதறாத ைாசசாகல 

ததாடர்பாை 2015 திதசம்பர் 31 ஆம் 

திைதியளவிலும் சட்ட நடவடிக்கை 

எடுக்ைாகம 

 

இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

உடன்படிக்கையில் தகலவர் 

ஒப்பமிடவில்கலதயன்பதுடன், சகபயின் 

இணக்ைத்துடன் இந்தக் தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல் இடம்தபற்றதாைவும், தமாத்தத் 

ததாகையில் ஒரு பகுதி கவப்பிலிருந்து 

அறவிடப்பட்டுள்ளதாைவும் பி.ை.அ / ை.அ 

ததாிவித்தார். சமலும், ைாசசாகல 

சதறாகம ததாடர்பில் தபாலிஸில் 

முகறப்பாடு தசய்துள்ளதாைவும், 

சட்டத்தரணி ஊடாை சட்ட நடவடிக்கை 

எடுக்ைவுள்ளதாைவும், பி.ை.அ / ை. 

ததாிவித்ததுடன் அது பற்றிய அறிக்கை 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ஒன்கற சமர்ப்பிக்குமாறு குழு பி.ை.அ / 

ை.அலுவலருக்கு ைட்டயிடப்பட்டது. 

ததஹிவள  - ைல்ைிகச மாநைர சகப 

2016 ஒக்சதாபர் 26 

1. 2013 - 2015 வகரயான மூன்றாண்டு 

ைாலப்பகுதியில் விசாரகண 

அலுவலர்ைளின் பணிைளுக்கு 

ஏற்புகடய தபாது மக்ைள் 

முகறப்பாடுைள் ததாடர்பாை அதிை 

ைவனம் தசலுத்தப்படாகம 

விசாரகண அலுவலர்ைளின் பற்றாக்குகற 

இதற்கு ைாரணமானதாைவும், புதிய 

ஆட்சசர்ப்புைகளச் தசய்து இன்றளவில் 

அந்தப் பணிைள் 

ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

2. 2015 ஆம் ஆண்டளவில் சமற்படி மா 

நைர சகபயின் தமாத்த நிலுகவ 

வருமானம் ரூபா 917,399,000/= ஆை 

ைாணப்பட்டகம 

அதில் சசாகல வாி மற்றும் வருமான 

வாி நிலுகவ ரூபா 344,899,000/= ஆை 

ைாணப்பட்டகம 

2012 ஆம் ஆண்டின் நிலுகவ சசாகல 

வாி வருமானத்தின் ரூபா 31 மில்லியன் 

ைணக்ைிலிருந்து நீக்ைப்படல் 

நைிந்தாஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து ரூபா 

2,900,000/= ைணக்ைிலிருந்து 

நீக்ைப்பட்டகமக்ைான ைாரணம் 

 

சமற்படி நிலுகவ வருமானங்ைகள 

அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு நிலுகவ சசாகல 

வாித் ததாகையில் ரூபா 100 மில்லியன் 

ஏற்தைனசவ அறவிடப்பட்டுள்ளதாைவும் 

ை.உ ததாிவித்தார். 

மா நைர சகபயின் சிபார்சின் சபாில் 

ஏற்புகடய ததாகை ைணக்குைளிலிருந்து 

நீக்ைப்பட்டதாை ை. உ ததாிவித்தார். 

அது  ததாடர்பாை உள்ளூராட்சி 

ஆகணயாளர் அறிவுறுத்தப்படவில்கல 

என்பகத அவதானித்த குழு அங்ைீைாரம் 

தபறப்படாமல் அறவிடப்பட சவண்டிய 

சசாகல வாித் ததாகைகய 

ைணக்குைளிலிருந்து நீக்ைப்பட்டகம 

ததாடர்பாை முழுகமயான விசாரகணைள் 

நடத்தப்பட்டு அது ததாடர்பாை அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்குமாறு உள்ளூராட்சி 

ஆகணயாளருக்கு உத்தரவிட்டது.  

3. 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2016 ஆம் 

ஆண்டு வகர நடத்தப்பட்டுள்ள 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுக் கூட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை மிைச் 

தசாற்பமாை உள்ளகம 

 

குகறந்த பட்சம் 03 மாதங்ைளுக்கு ஒரு 

முகறசயனும் இக் கூட்டங்ைள் நடத்தப்பட 

சவண்டுதமன வலியுறுத்தப்பட்டது. இம் 

மாநைர சகபயின் மதிப்பீட்டு வருமானம் 

சுமார் 1.5 பில்லியன் எனவும், மா நைர 

சகபக்கு உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் ஒருவர் 

இகணக்ைப்படவில்கல எனவும் 

அதற்தைன ைணக்ைாய்வாளர் சசகவயின் 

III ஆம் தர உத்திசயாைத்தர் ஒருவகர 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளதாைவும் ை.உ 

குறிப்பிட்டார். 

ஒரு பில்லியனுக்கு சமல் வருடாந்த 

வருமானத்கதக் தைாண்ட சைல 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுக்கும் சமல் தர 

ைணக்ைாளர்ைளும் உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர்ைகளயும் நியமிப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட சவண்டுதமன 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

குழுவினால் பி.ை.உ இற்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

4. மிகை ைட்டண அறிவிப்பு மற்றும் 

சமன்முகறயீடு தசய்தல் 

மிகை ைட்டண சமன்முகறயீடுைகள 

சமற்தைாள்ளும் சபாது அதகன நிரல் 

அகமச்சின் அகமச்சருக்கு சமர்ப்பிக்ை 

சவண்டுமா அல்லது மாைாண 

அகமச்சருக்கு சமர்ப்பிக்ை சவண்டுமா 

என்பது ததாடர்பில் குழப்ப நிகலதயான்று 

ைாணப்படுவதாை பி.ை.உ/ை.உ இனால் 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது 

அது ததாடர்பில் தைாள்கையளவிலான 

தீர்மானதமான்கற சமற்தைாள்ள 

சவண்டியுள்ளதால் அது ததாடர்பில் நிரல் 

அகமச்சின் தசயலாளர் மற்றும் மாைாண 

சகப உத்திசயாைத்தர்ைளுடன் 

ைலந்தாசலாசித்து சிபாாிசுைகள சட்டமா 

அதிபருக்கு அனப்பிகவக்குமாறு பி.ை.உ 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

5. ைட்டடங்ைள் மற்றும் ைாணித் துண்டு 

திட்டவகமப்புைகள அங்ைீைாிக்கும் 

தசயற்பாடு 

 

ைட்டட திட்டவகமப்புைகள 

அங்ைீைாிப்பதற்கு முகறயானததாரு 

நடவடிக்கைமுகறதயான்று ைாணப்பட 

சவண்டுதமன வலியுறுத்திய குழு சமற்படி 

பணிைசளாடு சைல நிருவாை 

நடவடிக்கைைளினதும் வசதி, 

உண்கமத்தன்கம மற்றும் விகனத்திறன் 

ைருதி ைணினி வகலயகமப்பு நிைழ்ச்சித் 

திட்டதமான்றின் சதகவகயயும் 

சுட்டிக்ைாட்டியது. 

இலங்கையின் சைல உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைகளயும் ஒருங்ைிகணக்கும் 

ைணினி வகலயகமப்பு திட்டதமான்று 

உருவாக்ைப்பட சவண்டுதமனவும் அந் 

நிைழ்ச்சியின் திட்டங்ைளும் தசயற்பாட்டுத் 

தன்கமயும் ததாடர்பான 

அறிக்கைதயான்கற 2016 திதசம்பர் 01 

ஆம் திைதிக்கு முன்னதாை குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு பி.ை.உ இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

சமல் மாைாண சகபயின் சகபயின் ைீழ் 

உள்ள சைல உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைளிலும் சமற்படி ைணினி 

வகலயகமப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

தசயற்பாட்டுத் தன்கம ததாடர்பாை 

பிறிததாரு அறிக்கைகய சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழு உள்ளூராட்சி ஆகணயாளருக்கு 

உத்தரவிட்டது. 

6. தபயர் பலகைைள் மூலம் ைிகடக்கும் 

வருமானம் 

மா நைர சகப மூலம் வழங்ைப்படுைின்ற 

தீர்மானங்ைளின் பிரைாரம் தபயர் 

பலகைைளுக்ைான ைட்டணங்ைளின் ஏற்ற 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

இறக்ைங்ைள்  ைாணப்படுவதாை ை.உ 

குறிப்பிட்டார். அனுமதியற்ற மற்றும் உாிய 

ைட்டணங்ைள் தசலுத்தப்படாத விளம்பரப் 

பலகைைள் ததாடர்பாை 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற சட்ட 

நடவடிக்கைைளுக்கு சமலதிைமாை 

அதற்ைான அபராதத் ததாகைதயான்கற 

அறவிடுவதற்ைான தசயன்முகறதயான்று 

வகுக்ைப்பட சவண்டுதமன வலியுறுத்திய 

குழு இந் நடவடிக்கைைகள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு மாைாண 

சகபயினால் குழுதவான்று 

நியமிக்ைப்பட்டு அதற்தைன உாிய 

தசயன்முகற தயாாிக்ைப்பட சவண்டுதமன 

சிபார்சு தசய்யப்பட்டது 

7 ைழிவு முைாகமத்துவம் ைழிவு முைாகமத்துவம் ததாடர்பாை 

நாதடங்ைிலும் நிலவும் சமாசமான 

நிகலகம ததாடர்பாை ைவனம் தசலுத்திய 

குழு சமல் மாைாணத்தில் ைழிவு 

முைாகமத்துவம் ததாடர்பான தற்சபாகதய 

நிகலகமகய தவளிக்தைாணர்வதற்கு 

பின்வரும் விபரங்ைகள உள்ளடக்ைிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.உ இற்கு 

உத்தரவிட்டது. 

மாைாணத்தில் ைாணப்படுைின்ற 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை, சமற்படி ஒவ்தவாரு 

உள்ளூராட்சி ஆளுகைப் பிரசதசத்திலும் 

உள்ள ைிராம உத்திசயாைத்தர் பிாிவுைளின் 

எண்ணிக்கையும் குடியிருப்புைளின் 

எண்ணிக்கையும் 

அவற்றுள் இன்றளவில் ைழிவுைள் 

சசைாிக்ைப்படும் சமற்படி ைிராம 

உத்திசயாைத்தர் பிாிவுைளின் 

எண்ணிக்கையும் குடியிருப்புைளின் 

எண்ணிக்கையும்  

- சமற்படி ைழிவு சசைாிப்பு பணி 

சகபயின் ஊடாைவா அல்லது ஒப்பந்த 

அடிப்பகடயில் தனியார் துகற 

மூலமாைவா என்பது 

- ைழிவு முைாகமத்துவத்துக்கு அந்தந்த 

சகபயினால் பின்பற்றப்படுைின்ற 

நடவடிக்கைைள் யாகவ என்பதும் 

தைாம்சபாஸ்ட் ைருத்திட்டங்ைள் 

சபான்ற திட்டங்ைளுக்கு 

உள்வாங்ைப்பட்டுள்ளதா என்பதும்  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

அல்லாதவிடத்து இக் தைாம்சபாஸ்ட் 

ைருத்திட்டம் ததாடர்பில் ைவனம் 

தசலுத்துமாறு குழு உத்தரவிட்டது.  

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடை அகமச்சு 

2016 ஒக்சதாபர் 26 

1 2015 ஆம் ஆண்டு தசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்துக்ைகமய அந்த ஆண்டில் 

நிகறவு தசய்யப்படுவதற்கு 

உத்சதசிக்ைப்பட்டிருந்த தசலசிசன 

நிறுவனம் அரச நிறுவனமாை தாபித்தல் 

மற்றும் சதசிய ஒளிபரப்பு அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகபகய தாபித்தல் ஆைிய 

பணிைளின் தற்சபாகதய முன்சனற்றம் 

தசலசிசன நிறுவனத்கத ைம்பனியாை 

மாற்றுவதற்கு தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ள 

சபாதிலும் சதசிய ஒளிபரப்பு 

அதிைாரசகபகய தாபித்தல் 

அரசாங்ைத்தின் தைாள்கைைளுடன் 

ததாடர்புகடய விடயம் என்பதால் 

இதுவகர நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படவில்கல என பி.ை.உ 

ததாிவித்தார். 

2 2015 மற்றும் இதர 

ஆண்டுைளுக்சைற்புகடய ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளுக்கு பதில் அளிப்பதில் 

ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் 

 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு 2 

வாரங்ைளினுள் பதிலளிப்பதற்கு 

உடன்பாடு எட்டப்பட்டது.  

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு விகரவில் 

பதில் அளிக்ை சவண்டுதமனவும், அதற்ைாை 

தைவல் ததாழில்நுட்பத்கத பயன்படுத்தல் 

ததாடர்பாை ைவனம் தசலுத்தப்பட 

சவண்டுதமனவும் ததாிவித்த குழு 

“வாைனப் பராமாிப்பு” என்ற தகலப்பின் 

ைீழ் 2015.10.19 ஆம் திைதியன்று பதில் 

அளிக்ைப்பட்ட ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணயின் பிரதிதயான்கற 

குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிட்டது. 

3 2015 ஆம் ஆண்டில் சபாதுமானளவு 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழு 

கூட்டங்ைள் நடத்தப்படாகம 

 

அகமச்சின் ைீழ் 13 நிறுவனங்ைள் 

ைாணப்படுவசதாடு பணிைளின் 

அடிப்பகடயில் அகவ ஒன்றுக்தைான்று 

மாறுபட்டதாை இருப்பதாலும் சில 

நிறுவனங்ைள் தசயலிழந்த நிகலயில் 

ைாணப்படுவதாலும் வருடாந்தம் 52 

கூட்டங்ைகள நடாத்துவது தபரும் 

ைடினமாை உள்ளததன ததாிவித்த பி.ை.உ 

எதிர்ைாலத்தில் பல நிறுவனங்ைகள 

ஒன்றிகணத்து குழு கூட்டங்ைகள 

நடாத்துவது ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் குறிப்பிட்டார். 

குழுக் கூட்டங்ைகள நடாத்துவது மாத்திரம் 

சநாக்ைமாை இருத்தலாைாது எனவும் 

உத்சதச விடயங்ைகள அகடவதற்கு 

ைவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டுதமனவும் 

குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

4 தவறான தைவல்ைள் அல்லது 

தசய்திைகள தவளியிடுவது 

ததாடர்பான முகறப்பாடுைகள 

விசாாிக்கும் ஆகணக்குழு சட்டம் 

பத்திாிகைைள் ஊடாை தவறான தசய்திைள் 

பிரசுாிக்ைப்படல் ததாடர்பான 

முகறப்பாடுைகள விசாாிப்பதற்கு 

பத்திாிகைச் சகப சட்டத்தில் ஏற்பாடுைள் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

இலத்திரனியல் ஊடைங்ைளுக்கும் 

ஏற்புகடயதாைின்ற வகையில் 

திருத்தப்படல் 

 

உள்ள சபாதிலும் இலத்திரனியல் 

ஊடைங்ைள் தசய்ைின்ற தவறுைகள 

விசாாிப்பதற்கு இதில் ஏற்பாடுைள் 

இல்லாததால் அது ததாடர்பாை அரசாங்ைம் 

தைாள்கை ாீதியான தீர்மானங்ைகள எட்ட 

சவண்டிய சதகவ உள்ளதால் தபாறுப்பு 

வாய்ந்த பிாிவுைளின் ைவனத்துக்கு 

தைாண்டு வரப்படுதமன பி.ை.உ 

ததாிவித்தார். 

ைாணப்படுைின்ற சட்டங்ைகள 

திருத்துவதற்கு தைௌரவ அகமச்சாின் 

ைவனத்துக்கு தைாண்டு தசல்லுமாறு குழு 

உத்தரவிட்டது. 

5 ததாகலைாட்சி ஒப்புகம 

ததாழில்நுட்பம் Analog இலிருந்து 

Digital இற்கு மாறுதல் மற்றும் அதற்கு 

சஜர்மன் ததாழில்நுட்பம் அல்லது 

ஜப்பான் ததாழில்நுட்பத்கத 

பயன்பத்தும் தீர்மானம் ததாடர்பாை 

அதன் தற்சபாகதய நிகலகம 

ஒப்புகம ததாழில்நுட்பம் ததாடர்பாை 

அரசாங்ைம் இதுவகர தீர்மானதமான்கற 

எடுக்ைவில்கல என்றாலும் அதற்கு 

ஜப்பான் ததாழில்நுட்பம் ததாிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.உ 

ததாிவித்தார். 

6 அரசாங்ைப் பணம்  தவறான வழியில் 

தனியார் தரப்பினாிடம் 

தசன்றகடவகதத் தடுப்பதற்ைாை 

உாிமப்பத்திரதாாிைளிடமிருந்து 

வருடாந்த ைட்டணங்ைகள 

அறவிடுவதற்கும்  உாிமப்பத்திரங்ைகள 

புதுப்பிப்பதற்குமான 

முகறயியதலான்கற தயார் தசய்தல். 

 

ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத்தின்  

ஒளிபரப்புச் சட்டத்தின் பிாிவுைளுக்கு 

அகமவாை சுயாதீன ரூபவாஹினி 

நிறுவனம் தவிர்ந்த ஏகனய 

நிறுவனங்ைளுக்கு தற்ைாலிை 

அடிப்பகடயில் உாிமப் பத்திரங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளகமயால், அவற்கற 

இரத்துச் தசய்து முகறயான ஒரு 

உாிமப்பத்திரத்கத வழங்குவது  ைாலத்தின் 

சதகவயாை உள்ளசபாதிலும், இது 

கூறுணர்வுமிக்ை விடயமாகையால்,  இது 

ததாடர்பில் உயர் மட்டத்திலான ைவனம் 

தசலுத்தப்பட சவண்டுதமன பி.ை.அ./ை.அ.     

ததாிவித்தனர். 

7 யாழ்ப்பாணப் பிரசதசத்தில் 

ைாணப்படும் பதிவுதசய்யப்படாத  

இகணயத்தளங்ைள் ததாடர்பில் 

குழுவின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 

இந்த இகணத்தளங்ைகள 

ததாகலத்ததாடர்புைள்  ஒழுங்குபடுத்தல் 

ஆகணக்குழுவின் மூலம் தகட 

தசய்வதற்ைான இயலுகம குறித்து 

ஆராய்ந்து பார்க்ை சவண்டுதமனவும்,  

அவ்வாறின்சறல், முகறப்பாடுைள் 

முன்கவக்ைப்படும் சூழ்நிகலைளுக்சைற்ப 

விசாரகணைகள சமற்தைாண்டு, 

சட்டத்துக்ைகமவாை தசயற்படுமாறும், இது 

ததாடர்பில் தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

டிஜிட்டல் ததாழிநுட்ப அகமச்சின் 

ைவனத்துக்கு தைாண்டுவந்து உைந்த ஒரு 

தசயன்முகறகய தயார் தசய்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ள 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சவண்டுதமனவும் குழுவானது 

வலியுறுத்தியது. 

8 அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ள 

எண்ணிக்கைகய விஞ்சி அகமச்சர் 

உத்திசயாைபூர்வ வாைனங்ைகள 

பயன்படுத்துதல், ததாகலசபசி மற்றும் 

மின்சாரக் ைட்டணப்பட்டியல்ைகள 

தசலுத்துவது ததாடர்பில் 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் 

 

இந்த விடயம் பற்றிய உண்கமயான 

நிகலயிகன ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்ைான 

தைவல்ைள் ைாணப்படாகம சிக்ைலாை 

அகமந்துள்ளதாை பி.ை.அ. அறிவித்தார்.  

இப்பணத்கத அறவிடுவது ைணக்ைாளாின் 

தபாறுப்பாைக் ைாணப்படுைின்றசபாதிலும், 

அது உாியவிதத்தில் 

நிகறசவற்றப்படாகமயால் இது 

ததாடர்பில் மிைவும் விகரவில் விசாரகண 

சமற்தைாண்டு குழுவுக்கு அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்குமாறு பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது. 

9 அனுமதியின்றி தனியார் வாதனாலி 

மற்றும் ததாகலக்ைாட்சிைளுக்ைான 

உாிமப்பத்திரங்ைகள வழங்குதல் 

 

வாதனாலிக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் 

ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபன சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை அகமச்சருக்கு 

கையளிக்ைப்பட்டுள்ள அதிைாரங்ைளுக்கு 

அகமவாை குறிப்பிட்ட 

உாிமப்பத்திரங்ைளும் தற்ைாலிை 

அடிப்பகடயில் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

சட்டகலட் ஊடைங்ைளுக்கு  

ததாகலத்ததாடர்புைள் ஒழுங்குபடுத்தல் 

ஆகணக்குழுவின் முன்கூட்டிய 

அங்ைிைாரம் தபறப்படுதல் சவண்டுதமன 

நிபந்தகன விதிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் 

த.ை.அ.    ததாிவித்தார்.  

எவ்வாறாயினும், அகனத்து 

ஏற்பாடுைகளயும் உள்ளடக்ைியதாை  

ஒலிபரப்பு அதிைார சகபச் சட்டத்கத 

நிகறசவற்றிக்தைாள்வசத இதற்ைான ஒசர 

தீர்வாை அகமந்துள்ளகமயால், இது 

ததாடர்பில் அகமச்சருடன் 

ைலந்தாசலாசிக்ைப்படுவதாை  

 பி.ை.அ./ை.அ அறிவித்தார் 

10 2012 ஆம் ஆண்டு ரன்மினிததன்ன 

சினிமா ைிராமத்தினால் ரூபா 39.5 

மில்லியன் நட்டம் ஏற்படுதல் மற்றும் 

தற்சபாதும் இது நட்டத்தில் இயங்குதல்.  

 

நட்டத்கத குகறப்பதற்ைாை அரச 

நிறுவனங்ைளுக்கு பயிற்சி 

சவகலத்திட்டங்ைளுக்ைாை வழங்குவது 

மற்றும்     விடுதியாை பயன்படுத்துவது 

ததாடர்பில் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ./ை.அ 

அறிவித்தார். 

சமலும், இக்ைிராமத்கத சவறு 

சநாக்ைத்துக்ைாை பயன்படுத்துவது 

ததாடர்பிலும் ஆராய்ந்து 

பார்க்ைப்படுவதாை பி.ை.அ./ை.அ 

அறிவித்த்துடன் அது ததாடர்பில் குழு 

விசசடமாை ைவனம் தசலுத்தியது.   



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

11 முன்னாள் தபண் அகமச்சாின் 

பிரத்திசயை பணியாட்குழு 

உறுப்பினதராருவர் அகமச்சிலிருந்து 1 

மில்லியன் ரூபா சம்பளம் தபறுதல் 

மற்றும் இக்ைாலப்பகுதிக்ைாை அனர்த்த 

முைாகமத்துவ நிகலயத்திலிருந்தும் 

சம்பளம் தபற்றிருத்தல். 

 

சட்டமா அதிபாின் ஆசலாசகனைளின் 

பிரைாரம் ரூபா 50,000/= வீதம் தவகண 

வாாியாை அறவிடுவதற்ைான 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதுடன், ரூபா 

100,000/= பணத்ததாகை 

மீளளிக்ைப்பட்டுள்ளசபாதிலும், மீதிப் 

பணத்கத அறவிடுவதற்ைாை சட்டமா 

அதிபாின் ஆசலாசகனைளின் பிரைாரம் 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட 

சவண்டுதமன பி.ை.அ./ை.அ அறிவித்தார் 

12 இறக்குமதி தசய்யப்படும் வர்த்தை 

விளம்பரங்ைகள அகடயாளம் 

ைாணுவதற்ைான ஒரு தசயன்முகற 

ைாணப்படாகம மற்றும் இதன் 

பின்னாய்வில் ைாணப்படும் 

குகறபாடுைள் ைாரணமாை அரசாங்ைம் 

ரூபா 10 மில்லியனுக்கு அதிைமான 

வருமானத்கத இழத்தல். 

ரூபவாஹினி விளம்பரங்ைகள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைான ததாழிநுட்ப 

முகறயியல் இல்கல எனவும், பிரதி 

நிறுவனங்ைளால் குறிப்பிட்ட வாிப்பணம் 

அனுசரகணயாளர்ைளுக்ைாை 

சசர்க்ைப்படுவதனால் சமாசடி 

இடம்தபறுவதற்ைான வாய்ப்பு இல்கல 

எனவும் பி.ை.அ./ை.அ ததாிவித்தார்.  

13 2015 டிதசம்பர் 31 ஆந் திைதியில் 

அறவிடப்பட  சவண்டிய ரூபா 32 

மில்லியன் நிலுகவ வாிப்பணம் 

அறவிடப்படாகம. 

இரண்டு ரூபவாஹினி 

அகலவாிகசைளிலிருந்து மாத்திரம்  இந்த 

நிலுகவப்பணம் அறவிடப்பட 

சவண்டுதமன்பதுடன், சட்டமா அதிபாின் 

ஆசலாசகனைளின் பிரைாரம் 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வதற்ைான 

தசயற்பாடுைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாை  பி.ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

14 இறக்குமதி தசய்யப்படும் நாடைங்ைள், 

திகரப்படங்ைள் மற்றும் வர்த்தை 

விளம்பரங்ைள் மூலம் வாி அறவிடுதல்  

 

ஊடை நிறுவனங்ைளின் நடவடிக்கைைகள 

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான 100% அதிைாரம் 

அகமச்சுக்கு இல்கல என்பதுடன். 2006 

ஆம் ஆண்டு 11 ஆம் இலக்ை நிதிச் 

சட்டத்துக்கு அகமவாை ஊடை 

நிறுவனங்ைளுக்கு உாிமப்பத்திரங்ைகள 

வழங்கும் அதிைாரம் அகமச்சின் 

தசயலாளருக்கு உாித்தான ஒரு 

ைடகமயாைக் ைருதப்பட்டாலும், இது 

ததாடர்பில் தற்சபாது ைாணப்படும் 

சட்டாீதியான குகறபாடுைகள திருத்துவது 

ததாடர்பில் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ./ை.அ 

ததாிவித்தார். 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைணக்ைாளர் சசகவயில் ைாணப்படுைின்ற தவற்றிடங்ைள் மற்றும் சம்பளம் குறித்து 

சபச்சுவார்த்கத நடத்துவதற்ைான மூன்றாவது கூட்டம் 

2016 ஒக்சதாம்பர் 27 

1 அரசாங்ை சசகவயிலான எண்ணிக்கை 

ாீதியிலான அதிைாிப்புடன், ைணக்ைாளர் 

சசகவயில் அங்ைிைாிக்ைப்பட்டுள்ள 

ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை 

அதிைாிப்பட்ட சவண்டிய விதம் 

ைணக்ைாளர் சசகவக்ைாை 1871 பதவிைள் 

2016.06.30 ஆந் திைதி 

அங்ைிைாிக்ைப்பட்டுள்ளதாை  பி.ை.அ./ை.அ 

ததாிவித்தார். 

2 ைணக்ைாளர் பதவிைகள 

ஏற்படுத்துவதில் ைருத்தில் 

தைாள்ளப்படும் தீர்மானக் ைாரணிைள் 

 

ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை, வருமானம், 

உப அலுவலங்ைள், நிகலயத்துக்ைான 

சதகவப்பாடு ஆைிய ைாரணிைகள 

அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு இப்பதவிைள் 

ஏற்படுத்தப்படுவதாைவும், இதற்ைகமய 

அங்ைிைாிக்ைப்பட்ட ஊழியர்ைளின் 

எண்ணிக்கை தீர்மானிக்ைப்படுவதாைவும் 

பி.ை.அ./ை.அ.     ததாிவித்தார். 

3 ைணக்ைாளர் சசகவயில் 

தவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்ைாை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் 

 

275 தவற்றிடங்ைகள 

நிரப்புவதற்ைான சபாட்டிப் 

பாீட்கசகய நடத்தி, 

ஆட்சசர்ப்புக்ைகள 

சமற்தைாள்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள எடுப்பதாை 

பி.ை.அ./ை.அ ததாிவித்தார். 

இப்பதவிைகள 

ஏற்படுத்துவதற்ைான தீர்மானக் 

ைாரணிைகள தீர்மானித்தல் மற்றும் 

உத்திசயாைத்தர்ைளின்  

வகைப்படுத்தலின்சபாது 

இனத்துவம் மற்றும் ைலாச்சாரம் 

குறித்து ைவனஞ் தசலுத்தப்பட 

சவண்டுதமன குழு 

வலுயுறுத்தியது.  

4 ணக்ைாய்வு நடவடிக்கைைகள 

விகனத்திறனாை 

சமற்தைாள்ளவதற்ைாை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள சமலதிை 

நடவடிக்கைைள் 

 

ைணைாய்வு நடவடிக்கைைகள 

விகனத்திறனுடன் சமற்தைாள்வதற்ைாை 

சமலதிை உதவிப் பணியாட்குழுவினகர 

இகணப்பதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ள சவண்டுதமனவும், 

ைாணப்படும் பணியாட்குழுவினகர 

சதகவயான  இடங்ைளுக்கு மீளவும் 

இகணப்பதன் மூலம் ஊழியர்ைளின் 

சதகவயிகன பூர்த்திதசய்துதைாள்ள 

முடியுதமனவும் பி.ை.அ./ை.அ ததாிவித்தார். 

இதற்கு சமலதிைமாை பணியாட்குழுவினர் 

மற்றும் உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

தமாழித்சதர்ச்சி ததாடர்பில் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட சவண்டுதமனவும்   

 பி.ை.அ./ை.அ அறிவித்தார் 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

5 ைணக்ைாளர் சசகவ மற்றும் உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர்ைளின் இடமாற்றல் 

வருடாந்த  இடமாற்றல்ைளுக்ைான 

சைாாிக்கைைள்  இன்கமயால், 

நீண்டைாலமாை ஒசர சசகவநிகலயத்தில்   

பணியாற்றிய உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு 

ைட்டாய இடமாற்றல்ைகள 

வழங்குவதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சறம்தைாள்ளவதாை பி.ை.அ./ை.அ 

அறிவித்தார் . 

இடமாற்றல்ைளுக்ைான குழுதவான்கறத் 

தாபித்து இதன் கூட்டநடப்பு எண்கண 

நவம்பர் 05ஆந் திைதிக்கு முன்னர் 

குழுவுக்கு அறிவிக்குமாறும், டிதசம்பர் 20 

ஆந் திைதி இது ததாடர்பில் 

பின்பற்றப்படும் தசயன்முகற குறித்து 

குழுவுக்கு அறிவிவக்குமாறும் பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது. 

மாவட்ட தசயலைம் - மாத்தகற 

2016 ஒக்சதாம்பர் 27 

1 2015 டிதசம்பர் 31ஆந் திைதிற்கு 

பணியாட் குழுவில் 236 தவற்றிடங்ைள் 

நிலவுைின்றகம.  

நிறுவனத்தின் ஊழியர்ைளின் 

எண்ணிக்கைகய அதிைாிக்ை சவண்டிய 

சதகவயிருப்பினும், இதுவகரயில் இது 

அங்ைிைாிக்ைப்படாகமயால் இந்த நிலகம 

ஏற்பட்டுள்ளதாை ை.அ. அறிவித்தார் .  

இங்கு சிக்ைல் நிலகம ைாணப்படுவதனால், 

சைல மாவட்டங்ைளிலும் 

அங்ைிைாிக்ைப்பட்டுள்ள 

பணியாட்குழுவினர், தவற்றிடங்ைளின் 

எண்ணிக்கை மற்றும் சமலதிை 

பணியாட்குழுவினர் பற்றிய விபரங்ைகள 

2016 நவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திைதிக்கு 

முன்னர் சமர்ப்பிக்குமாறு த.ை.அ./ை.அ 

இற்கு பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது. 

2 பிரசதச தசலயைங்ைளுக்கு உாித்தான 

பயன்படுத்தப்படாத உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லங்ைள் 

 

 

இதில் தபரும்பாலான வீடுைள் 

புனரகமக்ைப்பட சவண்டிய நிகலயில் 

ைாணப்படுவதாைவும், இதற்ைாை அதிகூடிய 

ைிரயத்கத சமற்தைாள்ள சவண்டி 

ஏற்படுதல் மற்றும் சில 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு  பணிமகனைள் 

அநாவசியமானகவ சபான்ற 

ைாரணங்ைளால் இப்பணிமகனைள் 

பயன்படுத்தப்படாத நிகலயில் இருப்பதாை 

ை.அ.கூறினார். 

பணிமகனைகள பராமாிக்கும் தபாறுப்பு 

பிரசதச தசயலாளர்ைளால் தபாறுப்சபற்ை 

சவண்டுதமனவும், இது முழு நாட்டிற்கும் 

தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியுள்ள பிரச்சிகன 

என்பதால் இதற்ைாை தபாருத்தமான 

தசயன்முகற ாீதியான 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

சவகலத்திட்டதமான்கற தயாாிக்குமாறு 

குழு பி.ை.அ/அ.ை.விற்கு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

3 பயன்படுத்தப்படாத பலசநாக்கு 

ைட்டிடமும் சனசமூை நிகலயமும். 

ைட்டிடங்ைளில் நிர்மாணப் பணிைள் பூர்த்தி 

தசய்யப்படாகம, ைாணிைள் 

சுவீைாிக்ைப்படாகம, நீர், மின்சார வசதிைள் 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்படாகம முதலிய 

ைாரணங்ைளால் இக்ைட்டிடங்ைகள 

பயன்படுத்த முடியாத நிகல 

சதான்றியிருப்பதாை குழு 

அவதானித்துள்ளது. 

பயன்தரக்கூடிய பணிக்ைாை சமற்படி 

பலசநாக்கு ைட்டிடங்ைகள 

பயன்படுத்துவதற்குள்ள இயலுகமகய 

ஆராயுமாறு குழு விதப்புகர தசய்ததுடன், 

இவ்விதப்புகரகய மாவட்ட 

ஒருங்ைிகணப்பு குழுவிற்கு பிசராித்து 

அதன் முன்சனற்றத்கத அறிவிக்குமாறு 

பி.ை.அ./ை.அ.விற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

4 ததவிநுவர ைந்தரதவல்ல ைடற்தறாழில் 

ைிராமத்தில் பின்னல் கமயத்கத 

நிர்மாணிப்பதற்கு 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 

594,898/= நிதியில் ரூபா 41,378/= 

தசலவிட்ட பின் இக் கைத்ததாழில் 

கைவிடப்பட்டுள்ளகம. 

 

ைடந்த ைணக்குக்குழு உத்தரவின் படி 

ைருத்திட்டத்திற்குாிய ஆவணங்ைகள 

ைடற்தறாழில், நீாியல் வளங்ைள் 

அகமச்சின் தசயலாளருக்கு 

சமர்ப்பித்ததாைவும் கைத்ததாழிலுக்ைாை 

நிர்மாணித்த ைட்டிடம் ைடலாிப்பு 

ைாரணமாை அழிவகடந்திருப்பதாைவும் 

இதகனயடுத்து ைட்டிடத்தின் நிர்மாணப் 

பணிைள் நிறுத்தப்பட்டதாைவும் ை.அ. 

கூறினார். 

இதற்கு முன்னர் குழு ைலந்துகரயாடலில் 

ஆராயப்பட்ட விடயதமன்பதால் 

இதகனவிட தயார் நிகலயில் 

சமுைமளித்தலின் முக்ைியத்துவம் 

வலியுறுத்தப்பட்டதுடன் இதன் 

தற்சபாகதய நிகலகம பற்றி 

அறிக்கைதயான்கற அனுப்புமாறு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

5 அரசாங்ை அதிபர் அலுவலைத்தினால 

ைிராம அலுவலர் அலுவலைத்திற்கு 3250 

பிளாஸ்டிக் ைதிகரைகள தைாள்வனவு 

தசய்வதற்கு முதலில் சைாரப்பட்ட 

விகலைளில் ரூபா 510/=  என்ற 

இரண்டாவது குகறந்தபட்ச விகலகய 

ததாிவு தசய்யாது, இவ்விகலகய 

இரத்துச் தசய்து மீண்டும் விகலமனு 

சைாரப்பட்டு ஒன்று ரூபா 550/= படி 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டகமயால் 

ைடந்த குழுவில் இவ்விடயம் பற்றி குறிப்பு 

பதிவு தசய்யப்படாகமயால் அறிக்கை 

அனுப்புவது ைடினதமன ை.அ. கூறினார். 

இவ்விகட பற்றி திருப்தியகடய 

முடியாததன கூறிய குழு அகமச்சினால் 

இதற்கு முன் ைணக்கு குழு கூட்டம் 

நகடதபற்ற சைல அரசாங்ை அதிபர் 

அலுவலைங்ைளிலும் குறிப்புக்ைள் குழு 

பணியைத்தினால் வரவகழக்ைப்பட்டு 

ஆவணக்சைாகவைள் ஆரம்பிக்ை 

சவண்டுதமன வலியுறுத்தப்பட்டதுடன், 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 

குழுவின் அறிக்கை  
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ரூபா 130,000/= சமலதிைமாை 

தசலுத்தப்பட்டகம பற்றி விசாரகண 

அறிக்கைதயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறு 

அரசாங்ை அதிபருக்கு அறிவித்திருந்த 

சபாதிலும் அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. 

இது பற்றி அறிக்கைதயான்கற ஒரு 

மாதத்திற்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு 

பி.ை.அ./ை.அ.க்கு 

உத்தரவிடபடப்பட்டுள்ளது. 

6 ததவிநுவர பிரசதச தசயலாளர் 

அலுவலைத்திற்கு தசாந்தமான 

ைட்டிடதமான்று 1997 ஆண்டு 

ததாடக்ைம் ரூபா 4,000/= மாத 

வாடகைக்கு கூட்டுறவு 

சங்ைதமான்றிற்கு குத்தகைக்கு 

விடப்பட்டிருந்த சபாதிலும், இச்சங்ைம் 

2010 ஆண்டு ததாடக்ைம் 2012 ஆண்டு 

வகர 29 மாதங்ைளுக்கு குத்தகை பணம் 

தசலுத்தப்படவில்கல. ரூபா 116,000/- 

ஆன குத்தகை வாடகைகய 

அறவிடுவதற்கு சபாதுமான 

தசயன்முகறைள் 

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. தற்சபாது 

குத்தகை வாடகை 

அதிைாித்துள்ளகமயால் நிலுகவ 

குத்தகை வாடகை ரூபா 5,053,433/- 

ஆகும். 

இக்ைட்டிடம் குத்தகைக்கு 

தபறப்பட்டிருப்பது ததவிநுவர பலசநாக்கு 

கூட்டுறவு சங்ைத்தினால் எனவும், 

இக்ைட்டிடத்திலிருந்து இச்சங்ைத்கத 

நீக்குவதற்கு முயற்சித்த சபாதிலும், மக்ைள் 

எதிர்ப்பு ததாிவித்தகமயால் அதனகன 

தசய்ய முடியாது சபானததனவும், அதன் 

பின்னர் ைட்டிடம் சட்டாீதியாை கூட்டுறவு 

சங்ைத்திற்சை ஒப்பகடப்பதற்கு 

தீர்மானிக்ைப்பட்டிருப்பதாை ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

இந்த தைாடுப்பனகவ அறவிடுவது பற்றி 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்வதற்கு கூட்டுறவு 

ஆகணயாளாிடம் ஒப்பகடக்குமாறு 

பி.ை.அ./ை.அ.க்கு 

உத்தரவிடபடப்பட்டுள்ளது. 

7 ததவிநுவர பிரசதச தசயலைத்தினால் 

2009 மற்றும் 2010 ஆம் ஆண்டுைளில் 

சுனாமி குடியிருப்புக்ைகள 

நிர்மாணிப்பதற்கு, மாத்தகற ைதிர்ைாமம் 

புகையிரத பாகத அபிவிருத்தி 

ைருத்திட்டம் மற்றும் நிர் விநிசயாைத்கத 

சமம்படுத்தல் சபான்ற பணிைளுக்ைாை 

88 ைாணித்துண்டுைள் 

கைசயற்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும், 2012 

ஆண்டு ஒக்சடாபர் வகரயில் ைாணி 

பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பதிவு 

தசய்யப்படவில்கல அத்துடன் 

தற்சமயம் 84 ைாணித்துண்டுைள் பதிவு 

தசய்யப்படவில்கல. 

ைாணி பதிவாளர் அலுவலைத்தில் 

ைாணப்படும் ஆவணங்ைள் மற்றும் 

தசயலைத்தில் சபணப்படும் ஆவணங்ைளில் 

ைாணப்படும் தரவுைளுக்கும் இகடயில் 

நிலவும் வித்தியாசம் ைாணரமாை ைாணி 

பதிகவ சமற்தைாள்ள முடியாததன 

அறிவித்ததாைவும், ைாணி பதிவாளர் 

நாயைத்திற்கு இது பற்றி அறிவித்திருந்த 

சபாதிலும், ைாணி பதிவாளர் நாயைத்திற்கு 

இது பற்றி அறிவுறுத்தல் 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்ட பின்னர் 

எதிர்ைாலத்தில் இதகன நிகறவு தசய்ய 

அவர் இணங்ைியதாை ை.அ. கூறினார். 

8 2012 ஆைஸ்ட் 29 ஆம் திைதி ரூபா 

1,919,764/- தசலகவ ஏற்று அரசாங்ை 

அதிபர் அலுவலைத்தில் பாதுைாப்பு 

தைமரா ைட்டகமப்கப 

தபாறுத்தப்பட்டிருந்த சபாதிலும், இதில் 

சசகவைள் ஒழுங்ைாை 

நிகறசவற்றப்படாகமயினால் 2016 

ஜூன் 01 திைதியளவில் முழுகமயாை 

நிறுவனத்தின் பாதுைாப்பு ைட்டகமப்பில் 

ஏற்பட்ட பாதிப்பான இதற்கு முகறயான 

வழிமுகறைகள சமற்தைாள்ள முடியாகம 

நிறுவனத்தின் மற்றும் இங்குள்ள 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் ததாழிலின் 

மைத்துவத்திற்கு பாதிப்பாகுதமன குழு 

வலியுறுத்தியுள்ளது. அகமச்சினால் ைமரா 

ைட்டகமப்பு பாிசசாதகனக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டு சவறு அரசாங்ை 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைமரா ைட்டகமப்பு தசயலிழந்து 

ைாணப்பட்டதுடன் இங்கு ைம்பிைள் 

ைளற்றப்பட்டிருந்தன. 

நிறுவனத்திற்சைனும் இதகன 

தபற்றுக்தைாடுக்கும் ஆற்றகல 

ஆராயுமாறு குழு பி.ை.அ.க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டதுடன் இந்நிறுவனத்தின் 

சைல நிர்வாை நடவடிக்கைைள் குகறயின்றி 

நிகறசவற்றிக்தைாள்ளும் தபாறுப்பும் 

நிறுவனத்தின் தபௌதீை மற்றும் மனித 

வளங்ைளின் தபாறுப்பும் மாவட்ட 

தசயலாளருக்கு தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு 

குழு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

9 மாத்தகற அரசாங்ை அலுவலைத்தில் 

இடம்தபற்ற ரூபா 664,200/- முத்திகர 

சமாசடி மற்றும் தவலிைம பிரசதச 

தசயலைம் தீகவக்ைப்பட்டகம 

ததாடர்பான சம்பவங்ைள் பற்றி 

இன்றுவகர நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. 

 

இது பற்றி நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாதிருந்தகமயானது குறித்த 

ஆவணங்ைள் ைாணாமல் 

சபாயிருந்தகமயால் என்பதுடன், 

தற்சமயம் இந்த ஆவணங்ைள் 

ைிகடத்திருப்பதால் முத்திகர சமாசடியுடன் 

ததாடர்புகடய இரு 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு எதிராை 

நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு 

தசயலாற்றுவதாைவும் ை.அ.  கூறினார். 

இவ்விடயம் நீண்டைாலம் ததாட்டு 

ைாணப்படும் பிரச்சிகன என்பதாலும், 

இந்த சம்பவத்துடன் ததாடர்புகடய 

உத்திசயாத்தர்ைள்  ஓய்வில் 

தசன்றுள்ளகமயாலும் தபாருத்தமான 

வழிமுகறதயான்கற சமற்தைாண்டு 

விகரவில் இதற்கு தீர்தவான்கற 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு குழு பி.ை.அ./ை.அ. 

க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

10 மாத்தகற மாவட்டத்தில் 09 பிரசதச 

தசயலைங்ைளினால் அளிப்பு பத்திரம் 

தபற்றவர்ைளுக்கு அரசாங்ை ைாணிைகள 

பைிர்ந்தளிப்பதற்கு ஏற்பாடு தசய்திருந்த 

407 அளிப்பு பத்திரங்ைள், 2016 

ஒக்சடாபர் 10 திைதியளவில் 

பைிர்ந்தளிக்ைாமல் அலுவலைங்ைளில் 

முடக்ைி கவக்ைப்பட்டிருந்தன. 

 

அரசாங்ை அதிபர் அலுவலைம் சைல 

பிரசதச தசயலாளர்ைகளயும் அகழத்து 

ைலந்துகரயாடல் ஒன்கற 

நடத்தியதாைவும், இந்த அளிப்பு 

பத்திரத்கத பைிர்நதளித்து நிகறவு 

தசய்ததாை இங்கு குறிப்பிடப்பட்டதாை 

ை.அ. ததாிவித்தார்.  

எனினும் குழுவினால் குழு  நகடதபறும் 

சந்தர்ப்பத்திசலசய சமற்தைாண்ட 

விசாரகணயில் முலடியன பிரசதச 

தசயலைத்தினால் அளிப்பு பத்திரம் 

இன்னும் பைிர்ந்தளிக்ைப்படவில்கலதயன 

ைண்டறியப்பட்டது. குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட விடயங்ைளில் 

நம்பைத்தன்கமயின் முக்ைியத்துவத்கத 

வலியுறுத்திய குழு இது பற்றி எழுத்து மூல 

அறிக்கைதயான்கற வழங்குமாறு 

பி.ை/ை.அ.க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 



இலங்கை சனநாயை  சசாசலிசக்  குடியரசின்  பாராளுமன்றத்தின்  அரசாங்ைக் ைணக்குைள்  பற்றிய 
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 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

வடசமல் மாைாண சகப 

2016 ஒற்சறாபர் 27 

1. மாைாணத்திலுள்ள 1254 

பாடசாகலைளில் நிலவும் அதிபர் 

தவற்றிடங்ைள். 

 

326 பாடசாகலைளில் ைடகம நிகறசவற்று 

அதிபர்ைள் ைடகமயாற்றுவதாை இங்கு 

ை.அ. வினால் ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

ைடகம நிகறசவற்று அதிபர்ைள் பற்றி 

ைவனம் தசலுத்தி, அடுத்த 3 

ஆண்டுைளுக்குள் ஓய்வில் தசல்லவிருக்கும் 

அதிபர்ைளின் எண்ணிக்கைகய 

ைருத்திற்தைாண்டு சமற்படி அதிபர் 

தவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்கு முகறயான 

வழிமுகறதயான்கற சமற்தைாள்ளுமாறு 

பி.ை/ை.அ.க்கு உத்தரவிடபடப்பட்டுள்ளது. 

2 பன்னல பிரசதச தசயலை ஆளுகைப் 

பிரசதசத்தில் அகமந்துள்ள தனியார் 

ைம்பனிதயான்றினால் உகடயாைக் 

தைாண்டுள்ள 04 ஏக்ைர் 03 ரூட் 37 

பர்ச்சஸ் ைாணி மற்றும் 01 ரூட் 28 

பர்ச்சஸ் சட்டவிசராதமாை 

உகடகமயாைக் தைாண்ட ைாணிக்ைாை 

12 ஆண்டுைள் ததாடக்ைம் நீண்ட ைால 

குத்தகை உடன்படிக்கைக்கு 

உடன்பட்ட குத்தகை பணம் 

அறவிடப்படவில்கல. 

 

நிலுகவ குத்தகைகய அறவிடுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், 

அரசாங்ைத்திற்கு ைிகடக்ை சவண்டிய இந்த 

வருமானத்கத தபற்றுக்தைாள்வது 

குறிப்பிட்ட பிரசதச தசயலாளாின் 

தபாறுப்பாகுதமன ை.அ. கூறினார். 

இக்ைாணிைள் பற்றியும், இன்கறய தினம் 

அரசாங்ை ைணக்கு குழுவில் 

ைலந்துகரயாடுவதற்ைாை ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகமயதிபதியினால் தயாாிக்ைப்பட்ட 

குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 5 ைாணிைள் 

பற்றி முழுகமயான அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்கு அனுப்புமாறு பி.ை/ை.அ.க்கு 

உத்தரவிடபடப்பட்டுள்ளது. 

3 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுைளுக்கு 

ஏற்புகடயதாை மாைாண சுைாதாரச் 

சசகவைள் திகணக்ைளத்துக்குாிய 03 

ஆஸ்பத்திாிைளில் 03 சுைாதார மருத்துவ 

உத்திசயாைத்தர் அலுவலைங்ைளில் 

மற்றும் பிராந்திய மருத்துவ வழங்ைல் 

அலைின், தபறுமதி ரூபா 222,540/= 

மற்றும் ரூபா 3,016,124/= ஆன மருந்து 

வகைைள் 96 மற்றும் தபறுமதி 

ைணிப்பிட முடியாத 49 வகையான 

மருந்து வகைைளின் அலகுைள் 270012 

மற்றும் மருந்து வகைைள் 84 இன் 

அலகுைள் 874344 ஆன இருப்பு 

ைாலாவதியாைியுள்ளகம மற்றும் 

பல்சவறு ைாரணங்ைளின் 

அடிப்பகடயில் ைளஞ்சியங்ைளில் 

கவத்திருத்தல். 

இதற்கு முக்ைிய 06 ைாரணிைள் தசல்வாக்கு 

தசலுத்தியிருப்பதாைவும், சநர்வாிகச 

அகமச்சினால் விநிசயாைிக்ைப்பட்ட 

மருந்துைகள தவளிசயற்றும் 

தசயற்பாட்டிற்கு  சகபதயான்று நியமனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், 

எவ்வாறாயினும் 2015 ஆைஸ்ட் மாதம் 08 

ஆம் 09 ஆம் திைதிைளில் அைற்றும் பணிைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதாைவும் ை.அ. 

ததாிவித்தார். இந்தச் சிக்ைல் சைல மாைாண 

சகபைளிலும் ைாணப்படுவதனால் 

அதற்ைான முகறயான 

தசயற்பாதடான்றின் அவசியத்தன்கமகய 

சுட்டிக் ைாட்டிய குழு இதில் தகலயீடு 

தசய்து நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளுமாறு 

பி.ை.அ. இற்கு அறிவுகர 

வழங்ைப்பட்டதுடன், சைல மாைாண 

சகபைகளயும் அகழத்து இச்சிக்ைல் பற்றிக் 

ைலந்துகரயாடி அகவ ஏற்படுவதற்ைான 

ைாரணங்ைள் மற்றும் அதகனத் தடுத்துக் 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

மாைாண சுைாதார சசகவைள் 

திகணக்ைளத்திற்கு உாித்தான 06 

கவத்தியசாகலைள் மற்றும் குருநாைல் 

மாவட்ட சுைாதார சசகவைள் 

பணிப்பாளர் அலுவலைத்தின் பிராந்திய 

மருத்துவ வழங்ைல் அலைின், 413 

வகைைளின் தபறுமதி ரூபா 

16,945,704/= ஆன அலகுைள் 

10,162,768 உம் தபறுமதி மதிப்பீட 

தசய்ய முடியாத சமலும் மருந்து 

வகைைள் 53 உம், ைாலாவதியாதல், 

மாதிாி பாிசசாதகனைளில் 

சித்தியகடயாகம, மணம் ம்றறும் நிறம் 

மாற்றமகடதல் சபான்ற 

ைாரணங்ைளினால் பயன்பாட்டிலிருந்து 

நீக்ைப்பட்டுள்ளகம. 

தைாள்ள சமற்தைாள்ள சவண்டிய 

நடவடிக்கைைகள உள்ளடக்ைிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்குமாறும் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

4 2006 இன் 21 ஆம் இலக்ை சட்டத்தின் 

பிரைாரம் மாைாண சுைாதார சசகவைள் 

பணிப்பாளாினால் சசைாிக்ைப்பட்ட 

ததாகையில் 50 சதவீதமான ரூபா 

5,600,000/= மாைாண சகபக்கு 

அனுப்பாது மாைாண சுைாதார 

சசகவைள் பணிப்பளாாினால் விசசட 

ைணக்தைான்றுக்கு அவற்றில் ரூபா 

3,610,685/= தசலவு 

கவக்ைப்பட்டுள்ளது 

இந்த சட்டத்தின் பிரைாரம் ஒவ்தவாரு 

மாைாண சகபயினாலும் ைடந்த 5 

வருடங்ைளில் சசைாிக்ைப்பட்ட ததாகைைள் 

மற்றும் அகவ தசலவு கவக்ைப்பட்டுள்ள 

முகற பற்றிய விாிவான 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிடம் 

தபற்றுத்தருமாறு பி.ை.அ. இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

5 மாைாண திகறசசாி கவப்புக் ைணக்ைின் 

ைீழ் நட்டம் மற்றும் இழப்பாை ைிாியுல்ல 

பலய அலுவலைத்தில் இடம்தபற்ற ரூபா 

13,609,655/= ஆன நிதி சமாசடி 

ததாடர்பாை பதிவழிப்புச் தசய்ய 

வழங்ைப்பட்ட ததாகைகய மீள 

அறவிட்டுக் தைாள்ளாகம மற்றும் அது 

பற்றிய சட்ட நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படாகம. 

 

2011 ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்றுள்ள இந்த 

சம்பவம் ததாடர்பாை தபாலிசில் 

முகறப்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் 

ஆரம்ப விசாரகணயின் மூலம் 14 சபருக்கு 

எதிராை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் 

பிரதான சந்சதைநபர் தவளிநாடு 

தசன்றுள்ளார் என்றும் பி.ை.அ. 

ததாிவித்தார். குறித்த ைணக்கு ைாணப்பட்ட 

மக்ைள் வங்ைியிடமும் 

அறிக்கைதயான்கறப் தபற்று இது பற்றிய 

முகறயான விசாரகணதயான்கற நடாத்தி 

இந்த டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திைதிக்கு 

முன்னர் குழுவிடம் அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்குமாறு பி.ை.அ. இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 
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விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

ைளுத்துகற நைர சகப 

2016 ஒக்சடாபர் 28 

1. ைட்டிட வகரபடங்ைகள அங்ைீைாித்தல், 

இகயபுச் சான்றிதழ்ைகள வழங்குதல், 

வீதவாி அறிவிடும் சபாது வீதவாி 

மதிப்பீடு தசய்யாகம மற்றும் 2011-

2015 வகர வாி அலகுைள் 

அதிைாிப்பதன் துாிதத்தன்கம குகறந்த 

மட்டத்தில் ைாணப்படல் 

 

இகயபுச் சான்றிதழ் வழங்ைப்பட்டிருந்த 

ைட்டிட வகரபடங்ைள் 86 இன் வீதவாி 

மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு வருமானம் 

அறவிட்டுக் தைாள்ள சகப நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளாகமயானது, வீதவாி 

அலகுைளின் எண்ணிக்கை அவ்வளவாை 

மாற்றமகடயாகமக்கு ைாரணமாை  இருக்ை 

முடியுதமன்பது அவதானிக்ைப்பட்டது. 

தற்சபாது இவற்றில் 63 விகல மதிப்பு 

திகணக்ைளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு விகல 

மதிப்பு அறிக்கைைள் தபற்றுக் 

தைாள்ளப்பட்டள்ளதாை ை.அ. 

ததாிவித்தார். இது பற்றிய அறிக்கைகயச் 

சமர்ப்பிக்குமாறு குழு உத்தரவிட்டது. 

2. ைழிவுப் தபாருள் 

முைாகமத்துவம் 

ைழிவுப் தபாருட்ைகள 

அைற்றுவதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

47 மில்லியன் தசலவாவதுடன், 25-

30 ததாண் ைழிவுப் தபாருட்ைள் 

நாதளான்றுக்கு 

அைற்றப்படுவதாைவும், இந்தக் 

ைழிவுப் தபாருட்ைள் சமல் மாைாண 

சகபயின் ைழிவுப் தபாருட்ைள் 

முைாகமத்துவ அதிைார சகபயின் 

தைாம்சபாஸ்ட் உரம் உற்பத்தி 

தசய்யும் ைருத்திட்டத்திற்கு 

வழங்ைப்படுவதாைவும், இந்தக் 

ைருத்திட்டம் மிஹிசரு என்ற 

தபயாில் ததன் மாைாணத்தின் 

சதயிகலக் ைாணிைளுக்கு 

தைாம்சபாஸ்ட் உரம் விற்பகன 

தசய்யப்பட்டு இலாபம் 

உகழப்பதாைவும் பி.ை.அ./ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

3. ைட்டிட வகரபடங்ைகள அங்ைீைாித்த 

பின்னர் அது பற்றி அறிவிக்கும் 

முகறயியல் மற்றும் அங்ைீைாிக்ைப்படாத 

விண்ணப்பங்ைள் 

 

2016 ஆம் ஆண்டு தசப்ததம்பர் 30 ஆம் 

திைதி வகர விண்ணப்பங்ைளில் உள்ள 

குகறபாடுைள் ைாரணமாை இதுவகர 

அங்ைீைாிக்ைப்படாதுள்ள ைட்டிட 

வகரபடங்ைளின் எண்ணிக்கை 40 

ஆகுதமன்றும் ை.அ. ததாிவித்தார். 

இவ்வாறு நிராைாிக்ைப்படுைின்ற 

விண்ணப்பங்ைகள வகைப்படுத்தி 

குகறபாடுைகள இனங்ைண்டு அவற்கற 

தவிர்த்துக் தைாள்ளளத் சதகவயான 

அறிவுகரைள் LP 93/30 சுற்றறிக்கைக்கு 

அகமய வழங்குமாறு குழு உத்தரவிட்டது 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 96 

 ைலந்தாசலாசிக்ைப்பட்ட  பிரதான 

விடயங்ைள் 

பி.ை உ./ை.உ வின் விளக்ைம் மற்றும் 

குழுவின் சிபாாிசுைளும் பணிப்புகரைளும் 

4 ைளுத்துகற ததற்கு ஆற்றங்ைகர 

வீதியில் அகமந்துள்ள நைர சகபக்கு 

உாித்தான 06 பர்சஸ் ைாணி 

தவிசாளாினால் முதலகமச்சாின் 

அங்ைீைாரத்துடன் 2004 சம மாதம் முதல் 

30 வருட குத்தகை அடிப்பகடயில் நைர 

சகப ஊழியர் ஒருவருக்கு 

வசிப்பதற்ைாை வழங்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 

அவர் நைர சகபக்கு உாித்தான அருசை 

உள்ள ைாணிகயயும் பயன்படுத்துவது 

ததாியவந்துள்ளதுடன், ஒரு 

வருடத்திற்கு ரூபா 600/=  ஆன 

ததாகைகயச் தசலுத்த 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

அரசாங்ை விகல மதிப்பாளாின் விகல 

மதிப்பு அறிக்கை தபற்றுக் 

தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

குழு இது பற்றிய வினவியதுடன், 

தற்சபாது விகல மதிப்பீடு தசய்ய 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதாை பி.ை.அ. / ை.அ. 

ததாிவித்தார். 

5 நைர சகபயின் ததாழில்நுட்ப 

அலுவலர்ைளினால் சில வீதிக் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்குத் தயார் 

தசய்யப்பட்டிருந்த சில வீதி 

ஒப்பந்தங்ைளுக்கு கூடுதல் மதிப்பீடு 

தயார் தசய்யப்பட்டிருந்தததன்றும், 

ஆரம்ப உடன்படிக்கைைகள ரத்துச் 

தசய்து புதிய மதிப்பீடுைள் தயார் 

தசய்வது இடம்தபற்றுள்ளது என்றும் 

சமற்படி ததாழில்நுட்ப அலுவலாினால் 

பின்னர் தயார் தசய்யப்பட்ட 

மதிப்பீடுைளின் சவகல விபரங்ைளில் 

நிகறசவற்ற சவண்டிய சவகலைளின் 

அளவுைள் ஒன்றுக்தைான்று மிைவும் 

மாற்றப்பட்டுள்ளகம. 

இது ததாடர்பாை சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள் யாகவ என்று குழு 

வினவியதுடன், தற்சபாது ஆரம்ப 

விசாரகணைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது 

என்றும், இது ததாடர்பாை ஒரு 

ததாழில்நுட்ப அலுவலருக்கு இடமாற்றம் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது என்றும் பி.ை.அ. / 

ை.அ. ததாிவித்தார். தற்சபாது சமல் 

மாைாண உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளில் 

ைாணப்படுைின்ற இவ்வாறான விசாரகண 

நடவடிக்கைைள் ததாடர்பான 

அறிக்கைகய நவம்பர் 20 இற்கு முன்னர் 

குழுவுக்கு அனுப்புமாறு பி.ை.அ./ை.அ. 

இற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 
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சட்ட மாஅதிபர் திகணக்ைளம் 50 

சபரைமுவ மாைாண சகப 65 

சிவில் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம் 54 

 

த 

 

ததஹிவள-ைல்ைிகச மாநைர சகப 81 

சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழு 47 

ததால்தபாருளியல் திகணக்ைளம் 28 

 

ந 

 

நீர்ப்பாசன திகணக்ைளம் 58 



பாராளுமன்ற தவளியீட்டுத் ததாடர் இலக்ைம் 200 

 
 

 98 

 

ப 

 

பைிரங்ைச் சசகவைள் ஆகணக்குழு 49 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடை அகமச்சு 84 

தபற்சறாலிய வள அபிவிருத்தி அகமச்சு 23 

 

ம 

 

மாவட்ட தசயலைம்- மாத்தகற 89 

மீாிைம் பிரசதச சகப 76 

சமல் மாைாண சகப 56, 77 

சமாட்டார் வாைன சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம் 31, 72 

 

வ 

 

வத்தகள பிரசதச சகப 79 

வடசமல் மாைாண சகப 93 

விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுைாதார திகணக்ைளம் 53 

 

விசசடபுலனாய்வு 

 

ைணக்ைாய்வு சசகவயில் நிலவுைின்ற பதவி தவற்றிடங்ைள் மற்றும் 

சம்பளம் ததாடர்பான விசசட கூட்டம் 30 

 

ைணக்ைாய்வு சசகவயில் நிலவுைின்ற பதவி தவற்றிடங்ைள் மற்றும் 

சம்பளம் ததாடர்பான இரண்டாவது கூட்டம் 88 

 

பட்டியலிடாத ைடன் மற்றும் 2015 சனவாி மாதம் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 25 

பிகணமுறி விநிசயாைம் ததாடர்பில் அரச நிதியியல் முைாகமத்துவத்தில் 

பாதிப்பு/ நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாதவன ஆராய்வதற்ைான விசசடகுழு கூட்டம் 

 


