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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசௌின் 

எட்டா து பாராளுமன்றம் 

(மு லா து கூட்டத்வ ாடர்) 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் ஐந் ா து அறௌிக்கக 

(2017.03.01 வ ாடக்கம்   2017.06.30  கர) 

 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்   ௌிசாளர் 

வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி அ ர்களால் 

2018  மார்ச்சு மா ம் 21ஆந்  ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது. 

 

 

2018 மார்ச்சு  மா ம் 21ஆந்  ௌிக ௌி இலங்ககப் பாராளுமன்றத் ௌினால் அச்சௌிடப்படல் ச ண்டுவமன 

கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 

எட்டா து பாராளுமன்றம் (மு லா து கூட்டத்வ ாடர்) 

எட்டா து பாராளுமன்றத் ௌின் மு லா து கூட்டத்வ ாடருக்கான அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு வக ர  பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்கள் 24 

சபர்களௌின் உறுப்பாண்கமயுடன் 2015 நவ ம்பர் மா ம் 26 ஆந்  ௌிக ௌி 

நௌியமௌிக்கப்பட்டது.  அ ன் நௌிகழ்கால உறுப்பாண்கம கீசே காட்டப்பட்ட ாறு 

அகமயும்.  

1. வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி (  ௌிசாளர்) 

2. வக ர  ரஊப் ஹகீம் 

3. வக ர  அநுர பௌிாௌிய ர்ஷன யாப்பா 

4. வக ர   யாசௌிறௌி ஜயசசகர 

5. வக ர  லக்ஷமன் வசவன ௌிரத்ன 

6. வக ர  ரவீந் ௌிர சமரவீர  

7. வக ர  சுஜீ  சசனசௌிங்க (2016.07.07 ஆந்  ௌிக ௌி நௌியமௌிக்கப்பட்டார்.) 

8. வக ர   சந்  அலு ௌிஹாசர 

9. வக ர  லசந்  அலகௌிய ன்ன 

10. வக ர  (கலாநௌி ௌி) ஹர்ஷ   சௌில் ா 

11. வக ர  அஜௌித் பீ. வபசரரா 

12. வக ர  ரஞ்சன் ராமநாயக்க 

13. வக ர  அசசாக்க அசபசௌிங்க 

14. வக ர  அநுர  ௌிஸாநாயக்க 

15. வக ர  சந் ௌிரசௌிறௌி கஜ ீர 

16. வக ர  மஹௌிந் ானந்  அலுத்கமசக (2016.05.17 ஆந்  ௌிக ௌி 

நௌியமௌிக்கப்பட்டார்) 

17. வக ர  பௌிமல் ரத்நாயக்க 

18. வக ர  வீரகுமார  ௌிசாநாயக்க 

19. வக ர  மாக  சசா. சசனா ௌிராசா 

20. வக ர  அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் (2016.04.07 ஆந்  ௌிக ௌி 

நௌியமௌிக்கப்பட்டார்) 

21. வக ர  எஸ். சௌிறீ ரன்  

22. வக ர  எம்.ஏ. சுமந் ௌிரன் 

23. வக ர  வஹக்டர் அப்புஹாமௌி  

24. வக ர  ச லு குமார் (2016.07.05 ஆந்  ௌிக ௌி இராஜௌினாமா வசய் ார்) 

25. வக ர  (டாக்டர்) நளௌிந்  ஜய ௌிஸ்ஸ 

26. வக ர  பௌிரசன்ன ரணதுங்க (2016.04.07 ஆந்  ௌிக ௌி நௌியமௌிக்கப்பட்டார் – 

2016.05.17 ஆந்  ௌிக ௌி இராஜனாமா வசய் ார்) 

27. வக ர  ஹர்ஷன ராஜகருணா 

28.  வக ர  ஞானமுத்து ஸ்ரீ சநசன் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

  ௌிசாளாௌின் குறௌிப்பு 

2017.03.01 வ ாடக்கம் 2017.06.30  கரயான காலப்பகு ௌியௌில் அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் முன் ச ாற்றுமாறு அகேப்பு ௌிடுக்கப்பட்ட  

12 அரச நௌிறு னங்கள் வ ாடர்பான அறௌிக்கககய பாராளுமன்றத் ௌில் 

சமர்ப்பௌிக்கௌிசறன்.  

இவ் றௌிக்கக எட்டா து பாராளுமன்றத் ௌின் ஐந் ா து அறௌிக்ககயாக 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு ச ாடு அ ற்கு சமல ௌிகமாக பாராளுமன்றத் ௌில் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட மத் ௌிய ங்கௌி பௌிகணமுறௌி  ேங்கல் வ ாடர்பான  ௌிசசட 

புலனாய்வு அறௌிக்கக  சனா ௌிப ௌி  ௌிசசட ஆகணக்குழு ஊடாகவும் புலனாய்வு 

வசய்யப்பட்டு அ ன் முன்சனற்றத்க யும் காணக்கூடிய ாக இருந் து.  எனௌினும் 

இந்  அறௌிக்ககக்கு முன்னர் பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட  அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சௌி நௌிறு னங்கள் பற்றௌிய 4 அறௌிக்கககள் வ ாடர்பௌில் சமூகத் ௌிலும் 

வ குசன ஊடகங்களௌிலும் குறௌிப்பாக வபாறுப்புக்கூறலுடன் வ ாடர்புகடய 

நௌிறு னங்கள் மற்றும் ஏற்புகடய  ௌிடயத் ௌிற்குப் வபாறுப்பான 

அகமச்சர்களௌினதும் சபா ௌியள ௌிலான க னம் வசலுத் ப்படாகம க கலக்குாௌிய 

 ௌிடயமாகும்.  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் அறௌிக்ககவயான்றுக்கான  அரச 

நௌி ௌிக் கட்டுப்பாடு வ ாடர்பௌிலான பாராளுமன்றத் ௌின் வபாறுப்புக்கூறலுக்கான 

கடப்பாடு உரு ா து அந்  அறௌிக்கக பாராளுமன்றத் ௌின் சபாபீடத் ௌில் 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு லால் மாத் ௌிரமன்றௌி  அது பற்றௌிய அரச நௌி ௌிப் வபாறுப்புக்கூறகல 

வ ளௌிக்காட்டுகௌின்ற  ௌி த் ௌில் அறௌிக்ககயௌின் அ  ானௌிப்புகள் மற்றும் 

 ௌி ப்புகரகள் பற்றௌி நட டிக்கக சமற்வகாள்  ன் மூலசமயாகும்.  

இவ் றௌிக்ககயௌில் காட்டப்பட்டுள்ள அரச மருந் ாக்கல் கூட்டுத் ாபனம், லங்கா 

நௌிலக்காௌி ( னௌியார்) கம்வபனௌி, இலங்கக மு லீட்டுச் சகப, ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர 

க த் ௌியாசகல, ச சௌிய கல் ௌி நௌிறு கம், வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகம் 

சபான்ற நௌிறு னங்கள் வ றுமசன வ ாேௌில்முயற்சௌி பணௌிகளன்றௌி மக்கள் 

 ாழ்க்ககயௌின் இருப்பௌில்  ாக்கசமற்படுத்துகௌின்ற நௌிறு னங்களாக 

கரு ப்படச ண்டும்.  

இவ் றௌிக்ககயும் பயனுறு ௌியான உகரயாடலுக்கு இலக்காகௌி பகௌிரங்க நௌி ௌியௌின் 

பாதுகாப்பு வ ாடர்பௌில் பாராளுமன்றத் ௌிற்கு உள்ள கடப்பாட்டிகன 

வ ளௌிக்காட்டுகௌின்ற நட டிக்ககககள சமற்வகாள்ளல் வ ாடர்பௌில்  

சம்பந் ப்பட்ட பௌிாௌிவுகளௌின் க னம்  வசலுத்துப்படுவமன எ ௌிர்பார்க்கௌிசறன்.  
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வக ர  சபாநாயகர், குழு ௌின் வக ர  பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்கள் மற்றும் 

குழுப் பணௌியகத் ௌின் ப  ௌியணௌி இப்பணௌியௌின்சபாது நல்கௌிய ஒத்துகேப்பௌிகன 

பாராட்டுகௌிசறன்.  

 

சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி, பா.உ. 

  ௌிசாளர் 

அராங்க வபாறுப்புமுயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 

  

 

 

 

 



 

 1    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

எட்டா து பாராளுமன்றத் ௌின் மு லா து கூட்டத்வ ாடர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் ஐந் ா து 

அறௌிக்கக  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு, அ ன் எட்டா து 

பாராளுமன்றத் ௌின் ஐந் ா து அறௌிக்கககய மகௌிழ்ச்சௌியுடன் சமர்ப்பௌிக்கௌின்றது. 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியால் அரசாங்கத் ௌின் அகனத்து  அரச 

கூட்டுத் ாபனங்கள்,     ஏச னும் எழுத் ௌிலான 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, 

கம்பனௌிகள் சட்டத் ௌின்கீழ் ப ௌிவுவசய்துள்ள ாக கரு ப்படுகௌின்ற மற்றும்  னது 

பங்குகளௌில் 50 % அல்லது அ ற்கு சமற்பட்ட ச வீ த்க   அரசாங்கம் அல்லது 

அரச கம்வபனௌி அல்லது உள்ளுராட்சௌி நௌிறு னம்  கௌிக்கௌின்ற கம்வபனௌிகளும் 

அ ற்றௌின் கணக்குகளும் உள்ளௌிட்ட ாக பாராளுமன்றத் ௌின்  அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் கீழ் பாௌிசீலகனக்கு உட்படுத் ப்படும்.  

 அ ற்கௌிணங்க, 2017.03.01 வ ாடக்கம் 2017.06.30  கரயான காலப்பகு ௌிக்குள்  

குழு ௌின் புலனாய்வுக்கு இலக்காகௌிய கீசே குறௌிப்பௌிட்டப்பட்ட 12 நௌிறு னங்கள்  

வ ாடர்பான அ  ானௌிப்புகளும்  ௌி ப்புகரகளும் இவ் றௌிக்ககயௌில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  

2017.03.01 வ ாடக்கம் 2017.06.30  கரயான காலப்பகு ௌிக்குள் அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட 

நௌிறு னங்களும்  பாௌிசீலகன வசய்யப்பட்ட காலப்பகு ௌியும் 

 

 நௌிறு னம் புலனாய்வு 

வசய்யப்பட்

ட  ௌிக ௌி 

பாௌிசீலகன வசய்யப்பட்ட காலப்பகு ௌி 

1 வ ாேௌில்சார் 

வ ாேௌில்நுட்ப 

பல்ககலக்கேகம் 
2017.03.08 

2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

2 பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு 

2017.03.09 

வசயலாற்றுககயும் நௌிகழ்கால 

நௌிகலகமயும் 

 பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் 
2017.03.20 

SAITM நௌிறு னம் சம்பந் மாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நௌிறு னம்சார் 
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ஆகணக்குழு 

மற்றும் South 

Asian Institute of 

Technology and 

Medicine (Pvt) Ltd 

(SAITM)  

நௌிறு னத் ௌிற்காக 

பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌின

ாால் 

நௌியமௌிக்கப்பட்ட 

நௌிறு னஞ்சார் 

மீளாய்வுக் குழு 

ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்கககய  யாாௌித்  

 ௌி ம் பற்றௌியும் அ ௌில் அடங்கௌியுள்ள 

 ௌிடயங்கள் பற்றௌியும் சமலும் 

கலந்துகரயாடு ல்.  

3 இலங்கக 

வ ளௌிநாட்டு 

ச கல ாய்ப்பு 

பணௌியகம் 

2017.03.10 

2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

4 இலங்கக சசால்ட் 

கம்பனௌி  
2017.06.06 

2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

5 வஜனரல் சசர் 

சஜான் 

வகாத் லா ல 

பாதுகாப்பு 

பல்ககலக்கேகம் 

2017.03.21 

2011, 2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

6 இலங்கக அரச 

மருந் ாக்கல் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2017.04.06 

வசயலாற்றுககயும் நௌிகழ்கால 

நௌிகலகமயும் 

7 இலங்கக 

நௌிலக்காௌி 

( னௌியார்) 

கம்வபனௌி 

2017.04.07 

2016 ஆம் ஆண்டின் 

வசயலாற்றுககயும் நௌிகழ்கால 

நௌிகலகமயும் 

  

2017.05.03 

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி 

அறௌிக்கககளும் நௌிகழ்கால 

வசயலாற்றுககயும் 

8 இலங்கக 

மு லீட்டுச்சகப 
2017.05.05 

2011, 2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

9 ச சௌிய கல் ௌி 

நௌிறு கம் 
2017.05.25 

2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககளும் 

நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும் 

10 ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர 

க த் ௌியசாகல 

சகப 
2017.06.09 

2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி 

அறௌிக்கககளும் நௌிகழ்கால 

வசயலாற்றுககயும் 

11 லங்கா 

வஹாஸ்பௌிடல் 

சகாபசரஷன் 

பீஎல்சீ 

2017.06.20 

வசயலாற்றுககயும் நௌிகழ்கால 

நௌிகலகமயும்  

12 கல்சலாயா 

வபருந்ச ாட்ட 

( னௌியார்) 

கம்வபனௌி 

2017.06.21 

வசயலாற்றுககயும் நௌிகழ்கால 

நௌிகலகமயும் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர பல்ககலக்கேகம் 

(உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 மார்ச்சு மா ம் 07 ஆந்  ௌிக ௌி  

குறௌிப்பு 

உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சௌின் கீழ் இயங்கௌி ருகௌின்ற 

இலங்ககப் பல்ககலக்கேக முகறகமகயச் சசர்ந்  அகனத்துப் பல்ககலக் 

கேகங்களும்  னௌித் னௌியாக குழு ௌின் முன் ச ாற்றுமாறு  அகேக்கப்பட்டு  

ஒவ்வ ாரு பல்ககலக் கேகத் ௌிலும் நௌிலவுகௌின்ற பௌிரச்சௌிகனகள் பற்றௌி  

கலந்துகரயாடி அப்பௌிரச்சௌிகனககள இனங்காணவும்  அ ற்ககம ாக 

ஒட்டுவமாத்  பலககலக்கேக முகறகமயௌினது சமம்பாட்டுக்காக  அவ் ௌி ம் 

இனங்கண்ட  பௌிரச்சௌிகனகள் சம்பந் மாக  வபாது ாக சமற்வகாள்ள ச ண்டிய 

நட டிக்ககககளயும்  ௌி ப்புகரககளயும்  உள்ளடக்கௌிய  ௌிசசட அறௌிக்ககயௌிகன   

பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌிக்கவும் குழு  ீர்மானௌித் து.  

எனச , ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர பல்ககலக்கேகத்க  2017 மார்ச்சு மா ம் 07 ஆந்  ௌிக ௌி 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்முன் ச ாற்றுமாறு  அகேத்து 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட புலனாய்வு வ ாடர்பான  க ல்கள், குழு ௌினால் 

எ ௌிர் ருங்காலத் ௌில் சமர்ப்பௌிக்க எ ௌிர்பார்த்துள்ள பல்ககலக்கேக முகறகம 

சம்பந் மான   ௌிசசட அறௌிக்கக மூலமாக சமர்ப்பௌிக்கப்படும்.  
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

வ ாேௌில்சார் வ ாேௌிநுட்ப பல்ககலக்கேகம் 

(உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி :  2017 மார்ச் 08 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01.  கு ௌியற்ற அலு லர்கள்  

முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் கடி த் ௌின் பௌிரகாரம் “ கௌிப்ப ருக்கு 

 னௌிப்பட்ட ாக இருக்கக்கூடிய ாறான (Personal to Holder’s Basis) 

ப  ௌிகளுக்கு ஆட்சசர்க்கப்படக்கூடாவ ன” அறௌி ௌிக்கப்பட்டிருந்  சபா ௌிலும் 

2009 ஆம் ஆண்டு சௌிசரஷ்ட  ௌிாௌிவுகரயாளர் ப  ௌிக்கு குகறந் பட்ச 

 கககமகள்கூட இல்லா  இரு ர் இப்ப  ௌிகளுக்கு உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன் 

உாௌிய பல்ககலக்கேகங்களௌினால் பட்டச் சான்றௌி ழ்ககள உறு ௌிப்படுத் ௌிக் 

வகாள்ளா து ஏன் என சகப  ௌின ௌியது. 

2009 ஆம் ஆண்டில் ச சௌிய ககத்வ ாேௌில் கல் ௌி நௌிறு னத் ௌிலிருந்து அலு லர்கள்  

உள்ளீர்க்கப்படும்சபாது அ ௌிக சம்பளம் வபற்ற அலு லர்களௌின் சம்பளத்க க் 

குகறக்க முடியா  ால்  கககமயௌில்லா  சபா ௌிலும் உாௌிய அலு லர்கள் 

இப்ப  ௌிகளௌில் அமர்த் ப்பட்டனர் என உபச ந் ர் குறௌிப்பௌிட்டார் . 

 ௌி ப்புகர 

ஒரு கர இலக்காகக் வகாண்டு வகாள்கக அகமக்க ச ண்டாவமனவும் நௌிரந் ர 

வகாள்ககவயான்கற அகமத்து அ ன்படி வசயலாற்றும்படியும்   வ ாேௌில்சார் 

வ ாேௌிநுட்ப பல்ககலக்கேக  உப ச ந் ருக்கும் அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கும் 

கட்டகளயௌிடப்பட்டது . 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல். 

2012.12.31ஆம்  ௌிக ௌி முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 

அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறயௌின் பௌிரகாரம் உாௌிய ப  ௌிகளுக்கான 

ஆட்சசர்ப்பு நகடவபறுகௌின்றவ ன  ௌிறன்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் வ ாேௌிற்பயௌிற்சௌி 

அகமச்சௌின் வசயலாளாௌின் 1-2/04/01//2017 ஆம் இலக்க 2017.08.29 ஆம்  ௌிக ௌிய 

கடி த் ௌின் மூலம் குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 
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02.  ாகன உாௌிமப்பத் ௌிரங்கள்  ேங்கப்படல்  

சௌிசரஷ்ட  ௌிாௌிவுகரயாளர் ii ஆம்  ரத் ௌிலுள்ள அலு லர்கள் 8 சபருக்கு 

இத் ரத்துக்கு ஏற்புகடய ற்ற சலுகக அடிப்பகடயௌிலான  ாகன உாௌிமப் 

பத் ௌிரங்கள்  ேங்கப்பட்டகம வ ாடர்பாக குழு  ௌின ௌியது. 

ப  ௌிக்குாௌிய உாௌிமப்பத் ௌிரங்ககள  ேங்கும்படி  ர்த் க மற்றும் மு லீட்டு 

வகாள்கககள்  ௌிகணக்களத் ௌின் (Trade & Investment Policy Department) 

பணௌிப்பாளர் நாயகத் ௌின் 2015.08.15 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் பௌிரகாரம் நௌிரு ாக 

சகப சமற்வகாண்ட  ீர்மானத் ௌின் சபாௌில் உாௌிமப்பத் ௌிரங்கள் 

 ேங்கப்பட்டுள்ள ாக உபச ந் ர் குறௌிப்பௌிட்டார். 

 ௌி ப்புகர 

இக்கடி த்க  குழுவுக்கும் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் வபற்றுத் ரும் 

படியும் இது வ ாடர்பான வ ளௌிவுபடுத் கல  முகாகமத்து  சசக கள் 

 ௌிகணக்களத்துக்கும்  கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் அனுப்பும்படியும் 

குழு பணௌித் து. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல். 

குறௌிப்பௌிட்ட  ௌிடயம் வ ாடர்பௌில் சனா ௌிப ௌி ஆகணக்குழு ௌினால் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகணக்கு ஏற்புகடய ாக சமற்படி ஆகணக்குழுவுக்கு 

 னது அ  ானௌிப்புக்ககளச் சமர்ப்பௌிக்கும்  ககயௌில்   ர்த் க மற்றும் மு லீட்டு 

வகாள்கககள்  ௌிகணக்களத் ௌின் பணௌிப்பாளர் நாயகத் ௌினால் 2015.08.10 ஆம் 

 ௌிக ௌியௌிட்டு அனுப்பப்பட்ட கடி த் ௌின் பௌிர ௌி குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.    

(இகணப்பு 1)   

03. கற்ககக் வகாடுப்பனவுகள் 

கற்ககக் வகாடுப்பன ாக வசலுத் ப்படும் ரூபா 71 இலட்சத்துக்கு 

 ௌிகறசசாௌியௌிலிருந்து அங்கீகாரம் வபறும்படி அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு ௌினால் அறௌி ௌிக்கப்பட்டிருந்  சபா ௌிலும் காப்பு அங்கீகாரம் ஏன் 

வபறப்பட ௌில்கல என குழு  ௌின ௌியது. 

ஏகனய பல்ககலக்கேகங்களௌில்  ேங்கப்படும் வகாடுப்பனவுகள் 

இப்பல்ககலக்கேகத் ௌின் அலு லர்களுக்கு  ேங்கப்படா ௌிடின் பௌிரச்சௌிகன 

ஏற்படும் எனவும் அ னால் 2009 ஆம்  ருடம் வ ாடக்கம் இக்வகாடுப்பனவு 

 ேங்கப்பட்டுள்ளவ னவும் 2012.12.31 ஆம்  ௌிக ௌி வ ாடக்கம் அங்கீகாரம் 

கௌிகடத்துள்ளது எனவும் முன்னர் வசலுத் ப்பட்ட வகாடுப்பனவுகளுக்கான காப்பு 

அங்கீகாரம் கௌிகடக்க ௌில்கல எனவும் அத்துடன் ஏகனய 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

பல்ககலக்கேகங்களுக்குாௌிய அகனத்து  ரப்பௌிரசா ங்களும் 

இப்பல்ககலக்கேகத்துக்கும் உாௌித்துகடயது என அகமச்சாௌினால் அகமச்சரக  

நௌிருபவமான்று முன்க க்கப்பட்டுள்ளது எனவும் உப ச ந் ர் குறௌிப்பௌிட்டார்.  

 ௌி ப்புகர 

அவ் கமச்சரக  நௌிருபத் ௌின் பௌிர ௌிகய குழுவுக்கும் கணக்காய் ாளர்  கலம 

அ ௌிப ௌிக்கும் அனுப்பும்படி உபச ந் ருக்கு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு ௌினால் சகாரப்பட்டுள்ள “ஏகனய  பல்ககலக்கேகங்களுக்கு ஒத் ௌிகச ாக 

வ ாேௌில்சார் வ ாேௌில்நுட்ப பல்ககலக்கேக பணௌியாட்வடாகு ௌியௌினருக்கும் 

சம்பளம் மற்றும் வகாடுப்பனவுககள  ேங்கு ல்” எனும்  கலப்பௌில் 2016.07.21 

ஆம்  ௌிக ௌி முன்க த்துள்ள அமப/16/0287/720/002 ஆம் இலக்க அகமச்சரக த் 

 ீர்மானத் ௌின் பௌிர ௌிவயான்று குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 2)  

எ ௌிர் ரும் காலத் ௌில் உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சௌில் 

நகடவபறும் மாற்றங்ககள வ ாேௌில்சார் வ ாேௌிநுட்ப பல்ககலக்கேக 

பணௌியாட்வடாகு ௌியௌினருக்கும் ஏற்புகடகமயாக்கௌிக் வகாள்  ற்கு 2016.07.21 

ஆம்  ௌிக ௌிய குறௌிப்பௌிட்ட  அகமச்சரக த்  ீர்மானத் ௌின் மூலம் சௌிபாாௌிசு 

வசய்யப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் உாௌிய வகாடுப்பனவுககள 20012.12.31 ஆம்  ௌிக ௌி 

வ ாடக்கம் வசலுத்து  ற்கு இ ன் மூலம் அங்கீகாரம்  ேங்கப்பட ௌில்கல 

என்பக  அ  ானௌிக்கக்கூடிய ாக உள்ளது. 

04. உ   ௌிப் ப ௌி ாளர் ப  ௌிக்கான ஆட்சசர்ப்பு  

உ  ௌிப் ப ௌி ாளர் ப  ௌிக்கு ஆட்சசர்ப்ப ற்கான சநர்முகப் பாீட்கசயௌின்சபாது 

ஏச னும் பௌிரச்சௌிகன எழுந்  ா என குழு  ௌின ௌியது.  

இது முகறகமயௌின் பௌிரச்சௌிகன அல்லவ னவும் புள்ளௌிககளக் கணௌிப்பீடு வசய்யும் 

சபாது ஏற்பட்ட பௌிரச்சௌிகன எனவும் இ னால் எ ருக்கும் அநீ ௌி ஏற்பட ௌில்கல 

எனவும் சநர்முகப்பாீட்கசயௌில் அ ௌிக புள்ளௌிககளப் வபற்ற ச ருனர் 

நௌியமனத்க ப் வபாறுப்சபற்க ௌில்கல எனவும் அ னால் இரண்டாம் 

இடத் ௌிலிருந்  ர் வ ாௌிவு வசய்யப்பட்டார் எனவும் உபச ந் ர் கூறௌினார். 

 ௌி ப்புகர 

இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக குழுவுக்கு அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கும்படி  உபச ந் ருக்கு 

குழு கட்டகளயௌிட்டது. 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2014 ஏப்ரல் மா த் ௌில் பத் ௌிாௌிகக  ௌிளம்பரத் ௌின் மூலம் உ  ௌிப் ப ௌி ாளர் 

ப  ௌிக்கு ஆட்சசர்ப்ப ற்கான  ௌிண்ணப்பங்கள் சகாரப்பட்டன. அடிப்பகடத் 

 கககமககளக் வகாண்டிருந்   ௌிண்ணப்ப ாரர்களுக்கு  ௌிறன்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி 

நௌி ௌியம் நௌிறு னத் ௌினால் நடாத் ப்பட்ட எழுத்துமூலப் பாீட்கசயௌின் பௌின்னர் 

அ ௌிக புள்ளௌிககளப் வபற்ற 08 சபர் 2015.06.12 ஆம்  ௌிக ௌி சநர்முகப்பாீட்கசக்கு 

அகேக்கப்பட்டதுடன் இந்சநர்முகப் பாீட்கசயௌில் 05 சபர் கலந்து 

வகாண்டுள்ளனர். எழுத்துமூலப் பாீட்கசயௌிலும் சநர்முகப்பாீட்கசயௌிலும் 

 ௌிண்ணப்ப ாாௌிகள் வபற்றுக்வகாண்ட புள்ளௌிகள் பௌின் ருமாறாகும். 

 வபயர் 

எழுத்துமூலப் 

பாீட்கசயௌின் 

புள்ளௌிகள் 

சநர்முகப்பாீட்கசயௌின் 

புள்ளௌிகள் 

01 
வசல் ௌி ஐ.டீ. ரஜௌி ா 

சாமௌினீ 
193 38 

02 
வசல் ௌி பீ.எம் ாௌி.எஸ் 

குமாாௌி 
184 கலந்துவகாள்ள ௌில்கல 

03 
வசல் ௌி சீ.ஆர். 

ரத்னசசகர 
184 கலந்துவகாள்ள ௌில்கல 

04 
வசல் ௌி எம்.ஆர்.ஐ.ஏ. 

பண்டார 
179 12 

05 
வசல் ௌி டீ.எஸ். 

சமரசஹ ா 
175 40 

06 
வசல் ௌி ாௌி.ஏ.எஸ்.எஸ். 

கருணாரத்ன 
174 20 

07  ௌிரு. பௌி.யு.சஜ.யு. சம்பத் 163 கலந்துவகாள்ள ௌில்கல 

08 
வசல் ௌி பீ.என்.ஆர். 

ஜயசூாௌிய 
162 41 

 

இறு ௌியான வ ாௌிவு எழுத்துமூலப் பாீட்கசயௌில் வபற்றுக் வகாண்ட 60% மற்றும்  

சநர்முகப்பாீட்கசயௌில் வபற்றுக் வகாண்ட 40% என்ற ாறு சமற்வகாள்ளச ண்டி 

இருப்பௌினும் இக்கணௌிப்பீடு சநர்முகப்பாீட்கசயௌின் புள்ளௌிககள மாத் ௌிரம் 

அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு வசய்யப்பட்டுள்ளது. அ ா து புள்ளௌிககளக் 

கணௌிப்பௌிடும் சபாது   று ல் ஏற்பட்டுள்ளவ ன   ௌிறன்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் 

வ ாேௌிற்பயௌிற்சௌி அகமச்சௌின் வசயலாளாௌின் 1-2/04/01//2017 மற்றும் 2017.08.29 

ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வ ாௌிவு வசய்யப்பட்ட அலு லர்  ற்சபாது பல்ககலக்கேக சசக யௌிலிருந்து 

 ௌிலகௌியுள்ளார் எனவும் இனௌிசமல் இவ் ாறான   றுகள் எற்படாமலிருக்க உாௌிய 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ரப்பௌினர் அறௌிவூட்டப்பட்டுள்ளனர் எனவும் குறௌிப்பௌிட்ட கடி த் ௌின் மூலம் சமலும் 

குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

05. ஓய்வு வபற்ற அலு லர் இரு கர மீள சசக யௌில் அமர்த்து ல்.   

60  யது நௌிகற கடந்  னால் 2009 ஆம் ஆண்டில் சசக யௌிலிருந்து ஓய்வு 

வபற்ற சௌிசரஷ்ட  ௌிாௌிவுகரயாளர்கள் இரு கர ஒப்பந்  அடிப்பகடயௌில் 

சசக யௌிலமர்த் ௌி பௌின்னர் பல்ககலக்கேக பீடா ௌிப ௌி ப  ௌிகளௌில் ப ௌில் 

கடகமயாற்று  ற்கு நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 22/99 ஆம் இலக்க மற்றும் 

1999.10.08 ஆம்  ௌிக ௌிய வபா.நௌி.சு.படி  ாகன உாௌித் ௌில்லா  இந்  இரண்டு 

அலு லருக்கும் பல்ககலக்கேகத்துக்குாௌிய இரண்டு  ாகனங்ககள ஒதுக்கௌி 2014 

ஆகஸ்ட்  கர எாௌிவபாருள் வகாடுப்பன ாக ரூபா 1,136,218/-  

வசலுத் ப்பட்டகம வ ாடர்பாக குழு ௌினால்  ௌினா எழுப்பப்பட்டது. 

சௌிசரஷ்ட  ௌிாௌிவுகரயாளர்கள் இரு கர ஒப்பந்  அடிப்பகடயௌில் சசக யௌில் 

அமர்த் ௌிய னால் இப்பௌிரச்சௌிகன எழுந் து எனவும் உாௌிய அலு லர்கள் 

பீடா ௌிப ௌிக்குாௌிய  ாகனங்ககளயும் ஏகனய  ச ௌிககளயும் 

உபசயாகௌித்துள்ளனர் எனவும் கூறப்பட்டது.  

 ௌி ப்புகர 

வ ாேௌில்நுட்பம் மற்றும் வ ாேௌில்நுட்ப ௌியல் பாடங்ககளக் கற்பௌிக்கும் 

ஆசௌிாௌியர்ககளத் ச டிக்வகாள்ளும் அவச காௌியத் ௌிகனக் க னத் ௌிற்வகாண்டு 

கல் ௌிசார் பணௌியாட்வடாகு ௌியௌின் ஓய்வு வபறும்  யக  65  கர நீடிக்க குழு 

சௌிபாாௌிசு வசய் து.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2008 ஆம் ஆண்டின் 71ஆம் இலக்க வ ாேௌில்சார் வ ாேௌிநுட்ப பல்ககலக்கேக 

சட்டத் ௌின் ஏற்பாடுகளுக்ககமய 60  யக  நௌிகறவு வசய் ௌிருப்பௌினும் சகபயௌின் 

அபௌிப்பௌிராயத் ௌின் படி இப்ப  ௌிகய வ ாடர்ச்சௌியாக  கௌிப்ப ற்கு ஆசௌிாௌியராகப் 

பணௌிபுாௌி  ற்கு ஒப்பந்  அடிப்பகடயௌில் சசர்த்துக்கவகாள்ளப்படலாம் எனவும் 

ஒப்பந்  அடிப்பகடயௌில் சசர்த்துக் வகாள்ளப்பட்டாலும் இ ர்கள் 

முழுகமயாகச  கல் ௌிசார் பணௌியாட்வ ாகு ௌியௌின் உறுப்பௌினர்கள் எனவும் 

இ ன்படி சௌிசரஷ்ட  ௌிாௌிவுகரயாளராகத் வ ாௌிவுவசய்யப்பட்ட ன் பௌின்பு 

பீடா ௌிப ௌியாக அப்ப  ௌிக்குாௌிய  ாகன  ச ௌிகள் மற்றும் எாௌிவபாருள் 

வகாடுப்பனவுகள்  ேங்கப்பட்டுள்ளவ ன குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

06. பட்டப் பௌின்படிப்பு  கககமகள் 

 பட்டப் பௌின்படிப்புத்  கககமககளப் வபற்றுக் வகாள்  ற்காக 

பல்ககலக்கேகங்களௌில் பணௌியாட்வடாகு ௌி அடங்கலாக  வ ாேௌில்சார் வ ாேௌிநுட்ப 
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பல்ககலக்கேக பணௌியாட்வடாகு ௌி உறுப்பௌினர்கள் 10 சபருக்காக ரூபா 14.5 

மௌில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இத்வ ாககயௌில் 05 அலு லர்களுக்கு 

மாத் ௌிரம் பட்டத்  கககமகய  ேங்கு  ற்காக ரூபா 11.3  மௌில்லியன் 

வசல ௌிடப்பட்டுள்ளகம பற்றௌி குழு  ௌினா எழுப்பௌியது. 

இ ன் முக்கௌியமான பௌிரச்சௌிகனயாக பட்டப் பௌின்படிப்புப் பாடவநறௌிககளக் 

கற்பௌிப்ப ற்காக ச ர்ச்சௌி வபற்ற ர்கள் இல்லாகமயும் ஒதுக்கப்பட்ட வ ாகக 

சபா ௌிய ாக இன்கமயும் காணப்படுகௌின்றவ ன உபச ந் ர் குறௌிப்பட்டார். 

 ௌி ப்புகர 

இது வ ாடர்பான முழுகமயான அறௌிக்கககய சமர்ப்பௌிக்கும்படி உபச ந் ருக்கு 

கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இப்பல்ககலக்கேகத் ௌில் பட்டப் பௌின்படிப்புத்  கககமகய நௌிகறவு 

வசய்  ற்காக  ௌிண்ணப்பௌிப்ப ற்கு சபா ௌிய  கககமககளக் வகாண்ட 

 ௌிாௌிவுகரயாளர்களௌின் பற்றாக்குகற நௌிலவுகௌின்றது எனவும் பட்டப் பௌின்படிப்பு 

நட டிக்கககளுக்காக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட  பல்ககலக்கேகவமான்றௌின் 

ப ௌிவுடன்  ௌிண்ணப்பௌித்  அகன ருக்கும் இவ் ாய்ப்பு  ேங்கப்பட்டு அ ற்கான 

நௌி ௌியும் வசலவு வசய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் ம ௌிப்பீட்டுத் வ ாகககய ௌிட 

அ ௌிகமாக உண்கமயௌில் வசலவு வசய்யப்பட்ட னால் இவ் லு லர்கள் 05 

சபருக்கும் பட்டப் பௌின்படிப்புத்  கககமகய  ேங்கு  ற்கு ம ௌிப்பீட்டுத் 

வ ாககயான ரூபா 14.5 மௌில்லியனௌில் ரூபா 11.3  மௌில்லியகன வசலவுவசய்ய 

ச ண்டி சநாௌிட்டது எனவும் அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு 

(உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 மார்ச் 08 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. SAITM நௌிறு னத்துக்கு பல்ககலக்கேக அந் ஸ்து  ேங்கப்படல் 

இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக உயர் கல் ௌி அகமச்சு மற்றும் பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌினால் முன்க க்கப்பட்ட இரண்டு 

அறௌிக்கககளௌின்படி SAITM நௌிறு னத் ௌினால் பட்டங்ககள  ேங்கு  ற்காக 2008 

ஆம் ஆண்டில் மு லா  ாக சகாாௌிக்கக முன்க க்கப்பட்டது பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்    ௌிசாளருக்கா அல்லது  ௌிடயத்துக்குப் 

வபாறுப்பான அகமச்சருக்கா என்பது சௌிக்கலாக இருப்ப னால் இதுவ ாடர்பாக 

குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

SAITM நௌிறு னத் ௌினால் பட்டம்  ேங்கு  ற்காக அ ர்களது மு ல் சகாாௌிக்கக 

அப்சபாக ய உயர் கல் ௌி அகமச்சர் வக ர   ௌிஷ் ா  ர்ணபாலவுக்கு 

முன்க க்கப்பட்ட கடி த் ௌின் பௌிர ௌிகய இரு  ார காலத் ௌில் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கும்படி உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சௌின் 

வசயலாளருக்கு குழு கட்டகளயௌிட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு  னது சௌிபாாௌிசௌில் சகாாௌியுள்ள ாறு  (டாக்டர்) வந ௌில் பர்னாந்து ௌினால் 

“South Asian Institute of Technology and Management” எனும் வபயாௌில் பட்டம் 

 ேங்கும் நௌிறு னவமான்கற  ாபௌிப்ப ற்காக 2008.08.19ஆம்  ௌிக ௌி 

அப்சபாக ய வக ர   உயர் கல் ௌி அகமச்சர் வக ர   ௌிஷ் ா  ர்ணபாலவுக்கு 

முன்க க்கப்பட்ட முன்வமாேௌிவு அடங்கௌிய  கடி ம் 2017.05.12 ஆம்  ௌிக ௌி 

குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது. (இகணப்பு 3 )   

வக ர   உயர் கல் ௌி அகமச்சர் இம்முன்வமாேௌிக  2008.09.22ஆம்  ௌிக ௌி 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் ௌியுள்ளார். 

(இகணப்பு 4) 
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02. 816 ஆம் ஆகணக்குழுக் கூட்டத் ௌில் நௌியமௌிக்கப்பட்ட நௌிபுணர்கள் குழு 

இக்குழுக  நௌியமௌித் ல் வ ாடர்பான அறௌிக்கககள்  பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌினால் குழுவுக்கு முன்க க்கப்பட்ட அறௌிக்கககளௌில் 

உள்ளடக்கப்படாகம வ ாடர்பாக குழு  ௌின ௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

பௌின் ரும் ஆ ணங்ககள சமர்ப்பௌிக்கும்படி உயர்கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு மற்றும் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளருக்கு குழு கட்டகளயௌிட்டது. 

 இந்நௌிபுணர்கள் குழுக  பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ப்படுத்துச ார் யார் என்பதும் 

இக்குழுக  நௌியமௌித் ல் வ ாடர்பான ஆ ணங்களும். 

 816 ஆம் கூட்டத் ௌின் நௌிகழ்ச்சௌிக்குறௌிப்பு  

 நௌிபுணர்குழு SAITM நௌிறு னத்துக்குச் வசன்று சமற்வகாண்ட கள 

அ  ானௌிப்பௌின் பௌின்னர் முன்க க்கப்பட்ட  ௌிசாரகண அறௌிக்கக  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

SAITM நௌிறு னத் ௌினால் பட்டம்  ேங்கும் அந் ஸ்க ப் வபற்றுக் 

வகாள்  ற்கான சகாாௌிக்ககயௌின் படி இக்சகாாௌிக்கக பற்றௌி  ௌிசாாௌிப்ப ற்கு 816 

ஆ து பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின் கூட்ட அமர் ௌின்சபாது 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன் பௌிரகாரம் பட்டம்  ேங்கும் அந் ஸ்க  

 ேங்கு  ற்காக SAITM நௌிறு னத் ௌின்  ச ௌிகள் பற்றௌி வப  ீக ாீ ௌியௌில் 

 ௌிசாாௌித்துப்பார்த்து அறௌிக்ககயௌிடு  ற்கு பௌின் ரும் அலு லர்ககளக் வகாண்ட 

குழு நௌியமௌிக்கப்பட்டது. 

 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. வராஹான் ராஜபக்ஷ 

 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. காசலா வபான்சசகா 

 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. எச். அசபகுண ர் ன 

 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. வகாலின் பீாௌிஸ் 

 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. லமா ங்ஸ 

  ௌிரு. பௌிாௌியந் ௌி  லு த்  – வசயலாளர் 

இக்குழு  லப் பாௌிசசா கனயௌின் பௌின்னர் முன்க த்துள்ள அறௌிக்கக இகணப்பு 

06 இல் காணப்படுகௌின்றது. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

03.  ரச் சான்றௌி ழ் மற்றும் ஏற்றங்கீகார சகப  

இச்சகபயௌினால் முன்க க்கப்பட்ட அடிப்பகட ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்ககயௌின் படி 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளாௌின் அங்கீகாரத்துடன் 

09 உறுப்பௌினர் வகாண்ட நௌிறு ன ம ௌிப்பீட்டுக் குழுக  நௌியமௌித் ல் 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுக் கூட்டத் ௌின்சபாது 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ா என்பது பற்றௌி குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

பௌின் ரும் ஆ ணங்ககள குழுவுக்கு  சமர்ப்பௌிக்கும்படி  கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

  ரச் சான்றௌி ழ் மற்றும் ஏற்றங்கீகாரம் பற்றௌிய சபரக யௌினால் 2011.11.21 

ஆம்  ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள பூர் ாங்க ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்கக 

 ஆகணக்குழு ௌின் 821  து கூட்ட அமர் ௌின் அறௌிக்கக  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 ரச் சான்றௌி ழ் மற்றும் ஏற்றங்கீகாரம் பற்றௌிய சபரக யௌின் பணௌிப்பாளர் 

சபராசௌிாௌியர் வகாலின் என். பீாௌிஸின் ககவயாப்பத்துடன் 2011.01.27 ஆம் 

 ௌிக ௌியௌிட்டு வ  ௌியௌிடப்பட்டுள்ள ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்கக பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள்  ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளரது UGC/S/PA/71  ஆம் இலக்க மற்றும்  

2017.05.17 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலம் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும்   ௌி ப்புகர II இன் மூலமாக சகாரப்பட்டுள்ள 2011.02.11 ஆம்  ௌிக ௌி 

நகடவபற்ற  பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள்  ஆகணக்குழு ௌின் 821  து 

கூட்டத் ௌின்   நௌிகழ்ச்சௌிக் குறௌிப்பும் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. SAITM   

நௌிறு னம் வ ாடர்பாக மீளாய்வு வசய்  ற்கு நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் 

குழுவ ான்கற நௌியமௌிக்கவும் மருத்து ம், வபாறௌியௌியல், முகாகமத்து ம் ஆகௌிய 

துகறகளுக்கான பாடவநறௌி மீளாய்வுக் குழுக்ககள நௌியமௌிக்கவும் சமற்படி கூட்ட 

அமர் ௌின்சபாது அங்கீகாரம்  ேங்கப்பட்ட ாக அ ன் மூலம்  வ ளௌியாகௌின்றது. 

04. நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் பாடவநறௌி ம ௌிப்பீட்டக் குழு 

அங்கத்  ர்களால் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள அறௌிக்கககளௌில் 

ககவயாப்பமௌிடாதுள்ளகம 

குழு ௌின் அங்கத்  ர்கள்  னௌிநபர்களாக  னௌித் னௌியாக அறௌிக்ககககள 

சமர்ப்பௌித் ார்களா அல்லது அகன ரதும் பங்சகற்புடன்   னௌிவயாரு அறௌிக்கக 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட ா என்பக யும், ககவயாப்பங்கள் இல்லாகமயௌினால் சமற்படி 

அறௌிக்ககக்கான வபாறுப்கப ஏற்ப ர்கள் யாவரன்பது பற்றௌியும் குழு  ௌிாௌி ாகக் 

கலந்துகரயாடியது. 
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சமற்படி மு லா து ம ௌிப்பீடு 2011 வபப்ரு ாௌி 22 மற்றும் 23 ஆகௌிய  ௌிக ௌிகளௌில் 

SAITM நௌிறு னத் ௌின்  லப் பாௌிசீலகனவயான்று 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும், இரண்டாம் ம ௌிப்பீட்டின் பௌின் இறு ௌி 

உத் ௌிசயாகபூர்   அறௌிக்கககய குழு ௌின்  இகணப்பாளரான சபராசௌிாௌியர் 

வகாலின் பீாௌிஸ் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள்  ஆகணக்குழு ௌிற்கு 

ஆற்றுப்படுத் ௌியுள்ள ாகவும் பல்ககலக்கேக  மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின் 

  ௌிசாளரால் குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

பௌின் ரும் ஆ ணங்ககள குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்குமாறு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 சமற்படி அறௌிக்கககள் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள்   ஆகணக்குழு ௌினால் 

அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ாக குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள, 2011.07.07 ஆம்  ௌிக ௌி 

நகடவபற்ற 829 ஆ து ஆகணக்குழுக் கூட்ட அமர் ௌின் அறௌிக்கக 

 829 ஆ து   அமர் ௌின்சபாது  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட ற்ககமய  ௌிடயத் ௌிற்கு 

வபாறுப்பான வக ர  அகமச்சருக்கு ஏற்புகடய  ௌி ப்புகரககள 

சமர்ப்பௌித்து அனுப்பௌிய கடி ம் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2011.07.07  ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள்   

ஆகணக்குழு ௌின் 829 ஆம் ஆகணக்குழுக் கூட்ட அமர் ௌின் அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்ப்பட்டுள்ளது. 

சமலும் 829 ஆம் ஆகணக்குழுக் கூட்ட அமர் ௌில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ீர்மானத் ௌிற்ககமய குறௌிப்பௌிட்ட  ௌி ப்புகரகள் 2011.07.11  ௌிக ௌியௌிடப்பட்டு 

அப்சபாக ய வக ர  உயர் கல் ௌி அகமச்சர் எஸ்.பௌி.  ௌிசாநாயக்கவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. ( இகணப்பு 7) 

05. இலங்கக மருத்து ப் சபரக யௌின் பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ம் 

வ ாேௌில் ாண்கமத்  ரமுகடய பட்டங்கள்  ேங்கு து வ ாடர்பான 

நௌிறு னம்சார்  மற்றும்  ௌிசசட மீளாய்வுக் குழுக்கள் நௌியமௌிக்கப்படும்சபாது 

சமற்படி  ௌிடயத் ௌிற்ககமய சநரடியாக ஏற்புகடய ான நௌிறு னவமான்றௌின் 

பௌிர ௌிநௌி ௌிவயாரு கர நௌியமௌித் ல் உகந் வ னவும், இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக 

ஆராய்கௌின்றசபாது இலங்கக மருத்து ப் சபரக யௌின் பௌிர ௌிநௌி ௌிவயாரு ர் குழு 

அங்கத்  ராக நௌியமௌிக்கப்படாதுள்ளகம பற்றௌியும் குழு ௌின்  ௌிசசட க னம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

06. பட்டமளௌிப்புக்காக பூர்த் ௌிச்வசய்ய ச ண்டிய நௌிபந் கனககள பூர்த் ௌி 

வசய் லும் ம ௌிப்பௌிடு லும் 

1721/19 ஆம் இலக்க  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் லுக்ககமய வ ாடர்புகடய 

நௌிபந் கனகள் பூர்த் ௌி வசய்யப்பட்டிருப்ப ாக சான்றுப்படுத் ௌியௌிருப்பது எந்  

குழு ௌினால் என்பதும், குறௌிப்பௌிட்ட காலகட்டத் ௌிற்கு பௌின்னர் அகனத்து 

நௌிபந் கனகளும் பூர்த் ௌி வசய்யப்பட்டிருப்ப ால் சமற்படி நௌிறு னம் மருத்து  

மற்றும் அறுக  மருத்து  ௌியல் பட்டத்க   ேங்கு  ற்கு 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ளகமகய குறௌிப்பௌிட்டு மீண்டுவமாரு  ர்த் மானௌி 

அறௌி ௌித் ல் வ  ௌியௌிடப்பட்டுள்ள ா என்பக ப் பற்றௌியும்  குழு   ௌிாௌி ாகக் 

கலந்துகரயாடியது. 

வ ாடர்புகடய நௌிபந் கனகள் பூர்த் ௌிச்வசய்யப்பட்டுள்ள ாக SAITM 

நௌிறு னத் ௌிற்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும், அவ் ாறு குறௌிப்பௌிட்டு 

 ர்த் மானப் பத் ௌிாௌிககவயான்று வ  ௌியௌிடப்பட ௌில்கலவயன பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள்   ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளராலும் முன்னாள் உயர் கல் ௌி 

அகமச்சௌின் வசயலாளராலும் அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

07. நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் பாடவநறௌி ம ௌிப்பீட்டுக் குழு 

ச ான்றௌியுள்ள  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பாக சமற்படி இரு குழுக்ககளயும் (மு லா து 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் மு லா து பாடவநறௌி ம ௌிப்பீட்டுக் குழு) 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் முன் அகேத்து 

கலந்துகரயாடு து வபாருத் மானவ ன குழு  ீர்மானௌித் து. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 2017.03.20 ஆம்  ௌிக ௌி மு,ப. 09.00 க்கு மு லா து நௌிறு னம்சார் 

ம ௌிப்பீட்டுக் குழுக யும் மு.ப. 11.00 க்கு  மு லா து பாடவநறௌி 

ம ௌிப்பீட்டுக் குழுக யும் குழு ௌின் முன் அகேத் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு ௌின்  ீர்மானத் ௌிற்ககமய 2017 மார்ச் மா ம் 20 ஆம்  ௌிக ௌி மு லா து 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழுவும்  மு லா து பாடவநறௌி ம ௌிப்பீட்டுக் குழுவும் 

குழு ௌின் முன் அகேக்கப்பட்டச ாடு, நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு 

வ ாடர்பாக எழுந்துள்ள  ௌிடயங்கள் பற்றௌி கூட்டத் ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

 

 

 

 



 

22 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

இகணப்பு 03 

 

  



 

 23    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

  



 

24 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

 

  



 

 25    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 

 

 

  



 

26 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

இகணப்பு 04 

 

  



 

 27    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

இகணப்பு 05 

 

  



 

28 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

இகணப்பு 06 

 



 

 29    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 



 

30 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

  



 

 31    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 



 

32 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

 



 

 33    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 



 

34 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

  



 

 35    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

இகணப்பு 07 

 

  



 

36 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

  



 

 37    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு மற்றும்                             

South Asian Institute of Technology and Medicine (Pvt) Ltd 

(SAITM) நௌிறு னத் ௌிற்காக  பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌினால் நௌியமௌிக்கப்பட்ட நௌிறு னம்சார் மீளாய்வுக் 

குழு 

( உயர் கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு ) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி: 2017 மார்ச் 20 

மருத்து  மற்றும் அறுக  மருத்து  ௌியல் பட்டத்க   ேங்கு  ற்கு 

உத்ச சமாயுள்ள மாலம்சப SAITM (South Asian Institute of Technology and 

Medicine (Pvt) Ltd) நௌிறு னத் ௌிற்கு பல்ககலக்கேக  ரத் ௌிகன  ேங்கு ல் 

வ ாடர்பான 2017.03.08 ஆம்  ௌிக ௌிய  உயர் கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் மற்றும்   பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின் 

  ௌிசாளரரல் அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

இரண்டு அறௌிக்கககளௌிலும் குறௌிப்பௌிடப்பட்டிருந்  2011 வபப்ரு ாௌி 22 மற்றும் 23 

ஆகௌிய  ௌிக ௌிகளௌில் சமற்படி  நௌிறு னம் வ ாடர்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்கக  யாாௌிக்கப்பட்ட  ௌி ம் பற்றௌியும் அ ௌில் 

அடங்கௌியுள்ள  ௌிடயங்கள் பற்றௌியும் சமலும் கலந்துகரயாடு  ற்காக சமற்படி 

குழு கூட்டப்பட்ட ாக குழு ௌின்   ௌிசாளர்  ௌிளக்கமளௌித் ார். 

01. SAITM  இல் மருத்து  ௌியல்  பட்டம்  ேங்க பௌின்பற்றௌியுள்ள வசயல் 

நகடமுகற 

சமற்படி நௌிறு னம் மருத்து  ௌியல் பட்டத்க   ேங்க அனும ௌி சகாாௌியௌிருப்பது 

எந்  அடிப்பகடயௌில் எனவும், அ ற்காக இலங்கக மருத்து ப் சபரக யௌின் 

அங்கீகாரம்  ேங்கப்பட்டுள்ள ா எனவும்  குழு ௌினால்  ௌிசாாௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

2010 நவ ம்பர் மா ம் 19 ஆம்  ௌிக ௌி SAITM நௌிறு னத் ௌின்  ளாகத் ௌிற்கு வசன்று 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட  க ல் சசகாௌிப்பு நட டிக்கக (Fact Finding Mission) 

வ ாடர்பாக  யாாௌிக்கப்பட்டுள்ள அறௌிக்கககய ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கும்படி பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளருக்கு 

பணௌிப்புகர  ேங்கப்பட்டது. 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2010.11.19 ஆம்  ௌிக ௌி கீசே குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள நௌிபுணர்ககளக்வகாண்ட குழு 

SAITM  நௌிறு ன  ளாகத் ௌிற்குச் வசன்று சமற்வகாண்டுள்ள  க ல் சசகாௌிப்பு 

வ ாடர்பாக சமர்ப்பௌித்துள்ள அறௌிக்கக குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(இகணப்பு 6 ) 

 சபராசௌிாௌியர் வராஹான் ராஜபக்ஷ  

 சபராசௌிாௌியர் காசலா வபான்சசகா 

 சபராசௌிாௌியர் எச். அசபகுண ர் ன 

 சபராசௌிாௌியர் வகாலின் பீாௌிஸ் 

 சபராசௌிாௌியர் லமா ங்ச 

 பௌிாௌியந் ௌி  லு த்  – குழு ௌின் வசயலாளர் 

02. 2011 வபப்ரு ாௌி 22, 23 ஆகௌிய  ௌிக ௌிகளௌில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  லப் 

பாௌிசசா கன 

2011 வபப்ரு ாௌி 22 மற்றும் 23 ஆம்  ௌிக ௌிகளௌில் எட்டுப் சபகரக்வகாண்ட 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு  லப் பாௌிசசா கனயௌில் கலந்துவகாள்ளும் 

சந் ர்ப்பமாகும்சபாது சமற்படி நௌிறு னம் மருத்து  ௌியல் பட்டம் 

 ேங்கு  ற்கான அங்கீகாரத்க  சகாாௌியௌிருந்  ா என குழு ௌினால்  

 ௌிசாாௌிக்கப்பட்டது. 

அப்சபாது ப ௌிலளௌித்  நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக்குழு ௌின் அங்கத்  வராரு ர், 

அச்சந் ர்ப்பம் ஆகும்சபாது மருத்து  ௌியலுக்கான பட்டமளௌிக்கும் எ ௌிர்பார்ப்பு 

நௌிறு னத் ௌிற்கு இருக்க ௌில்கல என்பச ாடு மாண ர்ககள பயௌிற்று ௌிக்க 

இகணந்  வ  ௌிநாட்டு பல்ககலக்கேகவமான்றுடசனா அல்லது சஹாமாகம 

க த் ௌியசாகலயுடசனா இகண ல் வ ாடர்பான  ௌிட்டவமான்று இருப்ப ாக 

அ ர்கள் குறௌிப்பௌிட்டார்கவளன வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகரகள் 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌினால் பௌின்பற்றப்படச ண்டுவமன 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌினால் அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட 

 ேௌிக்காட்டல்ககள (Guide Lines) ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்குமாறு 

குழு பணௌிப்புகர  ேங்கௌியது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளராௌின் UGC/S/PA/71 ஆம் 

இலக்க மற்றும் 2017.05.12 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலமாக குழு ௌினால்  
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

சகாரப்பட்டுள்ள அரச மற்றும் அரசசார்பற்ற உயர் கல் ௌி நௌிறு னங்களுக்கு 

பட்டமளௌிக்கும்    ரத் ௌிகன  ேங்கு து வ ாடர்பான ம ௌிப்பீட்டின்சபாது 

பௌின்பற்றப்பட ச ண்டிய சட்ட  கரச்சட்டகம், வசயல் நகடமுகற உள்ளடங்கௌிய 

 ேௌிக்காட்டல்கள் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

03. நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌினால் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள மு லா து 

அறௌிக்கக (2011.02.22, 23) 

இவ் றௌிக்கககய  யாாௌிக்ககயௌில் பௌின்பற்றௌியுள்ள வசயல் நகடமுகற 

யாவ ன்பக யும், அ ன் சபாது சமற்படி நௌிறு னம்  ாபௌிக்கப்பட்ட ன் சநாக்கம் 

ஆகௌியன பற்றௌி குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டுள்ள ா என்பது வ ாடர்பாகவும் 

அங்கத்  ர்களௌின் ககவயாப்பமௌின்றௌி குழு அறௌிக்கககள்  யாாௌிக்கப்பட்டகம 

வ ாடர்பாகவும் குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

இ ன்சபாது ஒவ்வ ாரு குழு அங்கத்  ர்களாலும் ஒவ்வ ாரு பகு ௌி 

 னௌித் னௌியாக பாௌிசசா ௌிக்கபட்ட ாகவும், அத் க ல்ககள மௌின்னஞ்சல் ஊடாக 

பாௌிமாறௌிக்வகாண்டு அகன ரதும் இணக்கத்துடன் இறு ௌி ம ௌிப்பீட்டறௌிக்கக 

 யாாௌிக்கப்பட்ட ாகவும், ககவயாப்பங்கள் இல்லா  சபா ௌிலும் 2011 வபப்ரு ாௌி 

22, 23  ௌிக ௌிகளுக்காக சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட மு லா து அறௌிக்ககக்கு அகன ரது 

 ௌிருப்பமும் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட ாகவும் நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌின் 

அங்கத்  ர்கள் குறௌிப்பௌிடப்பௌிட்டனர். 

04.  லப் பாௌிசசா கன ( 2011.04.20 ) 

இரண்டா து  லப் பாௌிசசா கனகய சமற்வகாள்  ற்காக 2011.04.20 ஆம்  ௌிக ௌி 

SAITM நௌிறு னத் ௌிற்கு வசல்ல ச ண்டுவமன எ ரால் அறௌி ௌிக்கப்பட்டவ னவும், 

வமாத்  குழு அங்கத்  ர்களௌின் எண்ணௌிக்கக 08 ஆக இருக்கும் சபாது 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌினால் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட இறு ௌி அறௌிக்ககயௌில் 

06 அங்கத்  ர்களுகடய வபயர்கள் மாத் ௌிரம் ( ௌிரு. என்.சஜ. சநானௌிஸ் - 

இணங்க ௌில்கல, சபராசௌிாௌியர் டபௌிள்யூ.டீ. லக்ஷமன் - இணங்க ௌில்கல,  ௌிரு. 

பௌிாௌியந்  பௌிசரமகுமார – இணங்கௌியுள்ளார்,  ௌிரு. ஆர்.ஏ.யூ. ரணவீர - 

இணங்கௌியுள்ளார்,  ௌிரும ௌி டபௌிள்யூ.எம்.வீ.  னசௌிங்க இணங்கௌியுள்ளார், 

சபராசௌிாௌியர் வகாலின் என். பீாௌிஸ் இணங்கௌியுள்ளார்) குறௌிப்பௌிடப்பட்டிருப்பது  ஏன்  

எனவும், மு லா து அறௌிக்ககயௌில் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 13  ௌிடயங்களுக்கான 

 ௌி ப்புகரககள  ேங்கௌி இரண்டு அங்கத்  ர்கள் இன்றௌி அறௌிக்கக 

 யாாௌிக்கப்பட்டது எவ் ாவறனவும் குழு  ௌிாௌி ாக கலந்துகரயாடியது. 
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05.  ௌி ப்புகரகள் 

 இரண்டா து  லப் பாௌிசசா கனகய சமற்வகாள்  ற்காக   ீர்மானௌித்  

 ௌி ம் பற்றௌி குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள கூட்ட அறௌிக்ககககள ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 

 கீசே குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள அறௌிக்ககககள ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌித் ல்: 

 மு லா து குழு ௌிற்கு நௌியமௌிக்கப்பட்ட அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் 

பட்டியல் 

 மு லா து  லப் பாௌிசசா கனயௌில் கலந்துவகாண்ட அங்கத்  ர்களௌின் 

வபயர் பட்டியல் 

 அவ் ாறு கலந்துவகாண்ட அங்கத்  ர்களௌில் மு லா து அறௌிக்ககக்கு 

இணக்கம் வ ாௌி ௌித்  அங்கத்  ர்களௌினதும் இணக்கம் வ ாௌி ௌிக்கா  

அங்கத்  ர்களௌினதும் வபயர் பட்டியல் 

 இரண்டா து குழுவுக்கு நௌியமௌிக்கப்பட்ட அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் 

பட்டியல் 

 இரண்டா து  லப் பாௌிசசா கனயௌில் கலந்துவகாண்ட 

அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் பட்டியல் 

 அவ் ாறு கலந்துவகாண்ட அங்கத்  ர்களௌில் இரண்டா து 

அறௌிக்ககக்கு இணக்கம் வ ாௌி ௌித்  அங்கத்  ர்களௌினதும் இணக்கம் 

வ ாௌி ௌிக்கா  அங்கத்  ர்களௌினதும் வபயர் பட்டியல் 

 மு லா து குழு ௌிற்கு நௌியமௌிக்கப்பட்ட அங்கத்  ர்களௌில், 

இரண்டா து குழுவுக்கு நௌியமௌிக்கப்படா  அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் 

பட்டியல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

மு லா து  லப் பாௌிசசா கன வ ாடர்பாக நௌியமௌிக்கப்பட்ட நௌிறு னம்சார் 

ம ௌிப்பீட்டுக் குழு அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் பட்டியல் (இகணப்பு 08) 

இரண்டா து  லப் பாௌிசசா கன வ ாடர்பாக நௌியமௌிக்கப்பட்ட நௌிறு னம்சார் 

ம ௌிப்பீட்டுக் குழு அங்கத்  ர்களௌின் வபயர் பட்டியல் (இகணப்பு 09) இன் கீழ் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

06. மீளாய்வு அறௌிக்கககய துாௌி ப்படுத் ல் 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌின் மு லா து அறௌிக்கக 2011.01.17 ஆம்  ௌிக ௌி 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டச ாடு, அ ௌில் 

குறௌிப்பௌிடிருந்  13 அ  ானௌிப்புகளௌில் 12  க்கு  ௌிருப் ௌிகரமானக வயன 

குறௌிப்பௌிட்டு 2011.04.20 ஆம்  ௌிக ௌியாகும்சபாது இரண்டா து  லப் 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

பாௌிசசா கனகய  சமற்வகாண்டு மௌிகத் துாௌி மாக இரண்டா து  

அறௌிக்ககவயான்கறயும்  (சமற்படி அறௌிக்கக இகணப்பு 10  இன் கீழ் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.)  ேங்கு  ற்கு அடிப்பகடயாக அகமந்  காரணம் 

யாவ ன்பக யும் அ ற்கான அங்கீகாரம்  ேங்கௌிய ர்கள் யா வரனவும் குழு 

 ௌிசாாௌித் து. 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌினால் குழு அங்கத்  ர்களுக்கு 

கடி ங்கள் மூலமாக  ௌிடுக்கப்பட்ட அறௌி ௌித் லுக்ககமய சமற்படி 

பாௌிசசா கனகய சமற்வகாண்டு அறௌிக்ககவயான்று  ேங்கப்பட்ட ாக குழு ௌின் 

இகணப்பாளரால் அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

கீசே குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  அறௌிக்ககககள ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் குழுவுக்கு வபற்றுத் 

 ரும்படி கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 மு லா து அறௌிக்கக கௌிகடத்  பௌின்னர் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌினால் SAITM  நௌிறு னத் ௌிற்கு அறௌிவுறுத் ப்பட்ட கடி ம்  

 சமற்படி கடி த் ௌிற்ககமய SAITM நௌிறு னம் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழுவுக்கு  ேங்கௌியுள்ள அறௌிக்கக 

 பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌினால் 2011.04.20 ஆம்  ௌிக ௌி 

குழு அங்கத்  ர்கள் 08 சபருக்கு  லப் பாௌிசசா கனக்கு வசல்லுமாறு 

அறௌிவுறுத் ப்பட்ட கடி ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

மு லா து அறௌிக்கக கௌிகடத்  பௌின்னர் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌினால் SAITM நௌிறு னத்க  அறௌிவுறுத் ௌி அனுப்பௌியுள்ள கடி ம் 

இகணப்பு 11 இன் கீழ்  ரப்பட்டுள்ளச ாடு, சமற்படி கடி த் ௌின் பௌிரகாரம் SAITM 

நௌிறு னத் ௌினால் பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுவுக்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறௌிக்கக இகணப்பு 12  இன் கீழ்  ரப்பட்டுள்ளது. 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌினால் 2011.04.20  ஆம்  ௌிக ௌி குழு 

அங்கத்  ர்கள் 08 சபருக்கு  லப் பாௌிசசா கனக்கு வசல்லல் வ ாடர்பாக 

அறௌிவுறுத் ப்பட்ட கடி ம்  இகணப்பு 9  இன் கீழ்  ரப்பட்டுள்ளது. 
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07. நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு அறௌிக்ககககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு வ  ௌியௌிடப்பட்டுள்ள 1721 ஆம் இலக்க  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் ல் 

( இகணப்பு 13 ) 

நௌிறு னம்சார் ம ௌிப்பீட்டுக் குழு அறௌிக்கககளௌில் அடங்கௌியுள்ள  ௌிடயங்களுக்கும் 

 ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் லில் அடங்கௌியுள்ள  ௌிடயங்களுக்குமௌிகடயௌில் 

ஒற்றுகமகளும் ச ற்றுகமகளும் காணப்படு ச ாடு, 2011.04.20 ஆம்  ௌிக ௌிய 

அறௌிக்ககயௌின் பௌிரகாரம் அகனத்து  ௌிடயங்களும் பூர்த் ௌிவசய்யப்பட்டிருப்பௌின் 

சமற்படி  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் லில் மீண்டும் அவ் ௌிடயங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட்ட ன் சநாக்கம் யாவ ன்பக  பற்றௌி குழு ௌின் க னம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 

இவ் ௌிடயத் ௌில் நௌிறு ன ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌின் இரண்டு அறௌிக்கககளௌிலும் 

பாடவநறௌி ம ௌிப்பீட்டு குழு ௌின் இரண்டு அறௌிக்கககளௌிலும் குறௌிப்பௌிடப்படும் 

முன்வமாேௌிவுகள்/  ௌி ப்புகரககள ஒன்றாக பாௌிசீலித்து பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்  ற்றுணௌிபௌின்படி இந்   ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் ல் 

 ௌிடுக்கப்பட்டுள்ளவ ன பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குே ௌின் 

வசயலாளர் மற்றும்  கல ர் வ ாௌி ௌித் னர். 

 ௌி ப்புகர 

2011.04.20 ஆம்  ௌிக ௌி நடாத் ப்பட்ட SAITM  லப் பாௌிசசா கன அறௌிக்கக பற்றௌி 

நகடவபற்ற பல்ககலக்கேக ஆகணக்குழு ௌின் 829 ஆம் கூட்டத் ௌின் நௌிகழ்ச்சௌிக் 

குறௌிப்புககள குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிப்ப ற்கு குழு கட்டகளயௌிட்டது.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

பல்ககலக்கேக மானௌிய ஆகணக்குழு ௌின் 829 ஆம் கூட்டத் ௌின் நௌிகழ்ச்சௌிக் 

குறௌிப்பு குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அக்குறௌிப்புகள் இகணப்பு 14 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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இலங்கக வ  ௌிநாட்டு ச கல  ாய்ப்புப் பணௌியகம் 

(வ ளௌிநாட்டலு ல்கள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌிகள்    –  2017 மார்ச் 10 ஆம்  ௌிக ௌி 

                         --  2017 யூன் 06 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. பௌிர ௌிப் வபாதுமுகாகமயாளர்கள் 07 சபகர ஆட்சசர்ப்பு வசய் ல் 

இந்  ஆட்சசர்ப்புக்காக நடாத் ப்பட்ட சநர்முகப் பாீட்கசயௌில் புள்ளௌிகள் 

 ேங்கப்பட்ட முகறகம பற்றௌியும், முதுமாணௌிப் பட்டத்க ப் வபற்றுக் 

வகாண்டுள்ள உத் ௌிசயாகத் ர்கள் மற்றும் முதுமாணௌிப் பட்டத்க  

வபற்றௌிரா ௌிடினும் நீண்ட காலமாக ப  ௌியௌில் ப ௌிற்கடகமயாற்றுகௌின்ற 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு புள்ளௌிகள்  ேங்கப்படும்சபாது நௌிகழ்ந்துள்ள 

 ௌித் ௌியாசங்கள் பற்றௌியும் குழு  ௌிாௌி ாக கலந்துகரயாடியது. 

சமலும், இந்  சநர்முகப்பாீட்கச வ  ௌிப்பகடத் ன்கமயௌின்றௌி 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும், அ ற்கு அரச வ ாேௌில் முயற்சௌிகள் 

 ௌிகணக்களத் ௌின் அல்லது முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் 

பௌிர ௌிநௌி ௌிவயாரு கர சநர்முகப் பாீட்கசக்கு அகேத் ௌிருக்க ௌில்கல எனவும் ப  ௌி 

வ ாடர்பாக வ வ்ச றாக சநர்முகப்பாீட்கச நகடவபற ௌில்கலவயனவும் 

 க ல்கள் கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் அரச வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் 

 ௌிகணக்களத் ௌின் பணௌிப்பாளாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள். 

 வ ற்றௌிடங்ககள நௌிரப்பு  ற்கு முன்னர் நீண்ட காலம் இப்ப  ௌிகளௌில் 

ப ௌில் கடகமயாற்றௌிய உத் ௌிசயாகத் ர்கள் சம்பந் மாக மனௌி ாபௌிமான 

ாீ ௌியௌில் க னம் வசலுத்து ல் 

 சௌிசரஷ்ட முகாகமத்து  ப  ௌிகளௌில் வ ற்றௌிடங்ககள நௌிரப்பு  ற்கு 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளும்சபாது  ற்சபாது சசக யௌில் ஈடுபட்டுள்ள 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு பௌிரத் ௌிசயகமான ாக அகமயும்  ககயௌில் 

அப்ப  ௌிககள  ேங்கு  ற்கு காணப்படும்  ாய்ப்புககள 

ஆராய்ந் றௌி  ற்காக முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு 

எழுத்துமூலமாக அறௌி ௌித் ல் 

 ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறகய  யாாௌிக்கும்சபாது  ற்சபாது சசக யௌில் 

ஈடுபட்டுள்ள உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு இகடக்கால ஏற்பாடுககள 

சமற்வகாள்ளு ல் 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமற்படி இலக்கம் II இல் குழு ௌின்  ௌி ப்புகரக்கு அகம ாக வசயலாற்றௌி 

பணௌியகத் ௌில் மாகாண மட்டத் ௌில் நௌிலவும் 09 சௌிசரஷ்ட முகாகமத்து  ப  ௌிககள 

நௌிரப்பு  ற்கு 2017.05.08 ஆம்  ௌிக ௌிய 03/2017 ஆம் இலக்கமுகடய,  கல ாௌின் 

(நௌிர் ாக மற்றும் மனௌி   ளங்கள்) சுற்றுநௌிருபத் ௌின் பௌிரகாரம் பணௌியகத் ௌின் 

உத் ௌிசயாகத் ர்களௌிடமௌிருந்து  ௌிண்ணப்பங்கள் சகாரப்பட்டுள்ளன. 

சமலும் பணௌியகத் ௌிற்கு ஏற்புகடய பு ௌிய ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறவயான்று 

2015.11.20 ஆம்  ௌிக ௌியௌிடப்பட்ட ாக முகாகமத்து  சசக கள் 

 ௌிகணக்களத் ௌினால் அங்கீகாௌிக்கப்பட்டுள்ளவ னவும், பு ௌிய ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகறக்சகற்ப பணௌியாற்றும் சபாது  ற்சபாது சசக யௌில் ஈடுபட்டுள்ள 

உத் ௌிசயாகத் ர்கள் சம்பந் மாக இகடக்கால ஏற்பாடுகள் உள்ளடக்கப்பட 

ச ண்டிய சந் ர்ப்பங்களௌில் அது சம்பந் மாக முகாகமத்து  சசக கள் 

 ௌிகணக்களத் ௌிலிருந்து சம்பந் ப்பட்ட  ீர்வுககள வபற்றுக்வகாள்  ற்கு 

பணௌியாற்றௌியுள்ள ாகவும் அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

02. சபாலியான ஆ ணங்ககள  யாாௌித்து ரூபா 1,693,600/- வ ாகககய 

சமாசடியான முகறயௌில் அரச சார்பற்ற நௌிறு னவமான்றௌிற்கு  ேங்கு ல் 

2012.03.28 ஆம்  ௌிக ௌி நடாத் ப்பட்ட ISSP எனும் காப்புறு ௌி முகற பற்றௌி 

 ௌிேௌிப்புணர்வூட்டு  ற்கான நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டவமான்றௌிற்கு ரா ணா எல்ல புட் 

அன்ட் சகட்டரஸ் நௌிறு னத் ௌிலிருந்து வபற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட உணவுக்காக 

ரூபா 1,693,600/- பணத்வ ாகக வபறுகககள் பௌிாௌி ௌினால் வசலுத் ப்பட்டிருந்  

சபா ௌிலும் அப்பணௌிக்கு சம்பந் ப்பட்ட உணக  அன்கறய  ௌினம் அந்நௌிறு னம் 

 ேங்க ௌில்கலவயனவும் அ ற்கான வகாடுப்பனவுச் சௌிட்கடகள்  ங்களால் 

 யாாௌிக்கப்பட ௌில்கலவயனவும் அந்நௌிறு னத் ௌின் உாௌிகமயாளர் வ ாௌி ௌித்  ாக 

கணக்காய் ௌில் வ ளௌியாகௌியுள்ள ாக குழு ௌிற்கு வ ாௌிய ந் து. 

நடாத் ப்பட்ட முகறசார்ந்  ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணக்கு அகம ாக 

அவ் ௌிடயத் ௌில்   றாளௌியாக இனங்காணப்பட்ட உத் ௌிசயாகத் ாௌிடமௌிருந்து 

வமாத்  பணத் வ ாககயும் அறௌி ௌிட்டுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாக பணௌியகத் ௌின் 

வபாதுமுகாகமயாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சமலும் இவ் றௌிக்கக பற்றௌிய  க ல்கள் FCID இற்கு 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் வ ாௌிய ந் து. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ௌி ப்புகர 

i. வபாது நௌிரு ாக அகமச்சௌின் ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகண சகபயௌின் 

உத் ௌிசயாகத் ர் சசர்மத்க ச் சசர்ந்  ஓர் உத் ௌிசயாகத் கர ஈடுபடுத் ௌி 

இவ்வ ாழுக்காற்று  ௌிசாரகணககள சமற்வகாள்ளு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமற்படி நௌி ௌி சமாசடி சம்பந் மாக பணௌியகத் ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ௌிசாரகணகளௌின் சபாது, பணௌியகத் ௌில் சசக யாற்றுகௌின்ற சமலும் 06 

உத் ௌிசயாகத் ர்களும்  ற்சபாது பணௌியகத் ௌிலிருந்து  ௌிலகௌியுள்ள மூன்று 

உத் ௌிசயாகத் ர்களும் வ ாடர்புபட்டிருப்ப ாக பணௌியகத் ௌினால் 

கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சமற்படி உத் ௌிசயாகத் ர்கள் மற்றும் அ ர்கள் சம்பந் மாக பணௌியகம் 

சமற்வகாண்டுள்ள நட டிக்கககள் பௌின் ருமாறு. 

 ற்சபாது பணௌியகத் ௌில் கடகமயாற்றும் உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

 ௌிரு. R.K.M.P. ரண்வ னௌிய 

(பௌிர ௌி வபாது 

முகாகமயாளர் சமூக 

அபௌி ௌிருத் ௌி) 

பணௌியகத் ௌினால் நடாத் ப்படா  

வசயலமர்வ ான்றௌிற்கு உணவு  ேங்கௌிய ாக 

அறௌி ௌித் ல் மற்றும் அ ன்படி உணவு 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டக  உறு ௌிவசய்  ன் 

மூலம் பணௌியகத் ௌிற்கு வசாந் மான ரூபா 

1,693,600/- பணத்வ ாகககய 

வ ளௌித் ரப்வபான்றௌிற்கு வபற்றுக் வகாள்  ற்கு 

 ாய்ப்பளௌித் ல் உள்ளௌிட்ட 8 

குற்றச்சாட்டுகளுக்கு AD/2/5/197/2016 

இலகத் ௌின் கீழ் 2016.03.09 ஆம்  ௌிக ௌி 

குற்றப்பத் ௌிாௌிகக  ௌிடுக்கப்பட்டிருப்பதுடன் 

அ ௌில் உள்ளடங்கும் அகனத்து 

குற்றச்சாட்டுகளுக்கும்  ௌிரு. ஆர்.சக.எம்.பீ 

ரண்வ னௌிய குற்றத்க  ஒப்புக்வகாண்ட ால் 

இலக்கம் AD/2/5/197/2016 மற்றும் 2016.04.05 

ஆம்  ௌிக ௌிய ஒழுக்காற்று பணௌிப்புகர 

 ௌிடுக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 15) சமற்படி 

பணௌிப்புகரயௌின் பௌிரகாரம் வசயலாற்று  ற்கு 

2016.04.06 ஆம்  ௌிக ௌி  ௌிரு.ஆர்.சக.எம்.பீ. 

ரண்வ னௌிய இணக்கம் வ ாௌி ௌித்துள்ளார். 

(இகணப்பு 16) 

 

 ௌிடயம் சார்ந்  சம்ப ம் பற்றௌி சமற்படி 

 க ல்கள் குழுவுக்கு 
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அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டிருப்பௌினும் சம்ப ம் பற்றௌி 

குழு ௌினால்  ௌி ப்புகர வசய்யப்பட்டுள்ள ாறு 

வபாது நௌிரு ாக அகமச்சௌின் ஒழுக்காற்று 

 ௌிசாரகண சகபயௌின் அலு லக 

சசர்மத் ௌிலிருந்து ஓர் உத் ௌிசயாகத் கர 

அகேத்து இது சம்பந் மாக 

 ௌிசாரகணவயான்கற நடாத் ௌி 

அறௌிக்ககயௌிடு  ற்கு நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளப்பட ௌில்கல என்பது 

அ  ானௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

2017.04.27 ஆம்  ௌிக ௌி பணௌிப்பாளர் சகபக் 

கூட்டத் ௌின் சபாது சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ீர்மானத் ௌின் அடிப்பகடயௌில்  ௌிடயம் சார்ந்  

சம்ப ம் பற்றௌி குழு ௌின்  ௌி ப்புகரகளௌின் மூலம் 

எ ௌிர்பார்க்கப்படும்  ௌிடயப் பரப்பௌிற்குள் 

ச க யான நட டிக்கககள் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ால் இவ் ௌிடயத்க  

குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடு  ற்கு 2017.04.27 ஆம் 

 ௌிக ௌிய பணௌிப்பாளர் சகப  ீர்மானம் 

சமற்வகாண்டுள்ளவ ன சமலும் குழு ௌிற்கு 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

  ௌிரு. B.W.M.P.K.T. 

வஹட்டியாரச்சௌி (பௌிர ௌி 

வபாதுமுகாகமயாளர்- 

மனௌி   ளங்கள்) 

 

எச்சாௌிக்கக கடி ம்  ௌிடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 ௌிரு. J.M.U.R பௌியசௌிங்க 

(முன்னாள் முகாகமயாளர் – 

வபறுகககள்) 

 

சம்பள ஏற்றத்க  06 மா  காலத் ௌிற்கு 

ஒத் ௌிக த் ல் 

 ௌிரும ௌி M.S பௌிாௌிய ர்ஷௌினௌி 

(உ  ௌி முகாகமயாளர் – 

வபறுகககள்) 

 ௌிளக்கம் சகாரப்பட்ட அகனத்து 

 ௌிடயங்களௌிலிருந்தும்  ௌிடு ௌித் ல் 

 ௌிரும ௌி W.N.S   சௌில் ா 

(வபாது உ  ௌியாளர் – 

வபறுகககள்) 

சம்பள ஏற்றம் 06 மா ங்களுக்கு 

ஒத் ௌிக க்கப்பட்டுள்ளது 

 ௌிரும ௌி H.M.D.P சஹரத் 

(உ  ௌி முகாகமயாளர் – 

நௌி ௌி) 

சம்பள ஏற்றம் 06 மா ங்களுக்கு 

ஒத் ௌிக க்கப்பட்டுள்ளது. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ற்சபாது பணௌியகத் ௌில் சசக யௌில் இல்லா  ர்கள் 

 ௌிரு. அமல் சசனா ீர 

(முன்னாள்  கல ர்) 

இந்  மூன்று உத் ௌிசயாகத் ர்களும்  ற்சபாது 

பணௌியகத் ௌில் கடகமயாற்றாகமயௌினால் இந்  

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு எ ௌிராக நட டிக்கக 

சமற்வகாள்  ற்கு நௌி ௌி சமாசடி  ௌிசாரகணகள் 

பௌிாௌிவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சமற்படி  ௌிசாரகணகள் பற்றௌிய முன்சனற்றம் 

உள்ளௌிட்ட நௌி ௌி சமாசடிகள்  ௌிசாரகண பௌிாௌி ௌின் 

பணௌிப்பாளருகடய கடி ம் இகணப்பு 17 இன் 

கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் சமற்படி மூன்று 

உத் ௌிசயாகத் ர்களௌில் முன்னாள் பணௌிப்பாளர் 

(நௌிரு ாகம்)  ௌிரு. சுசௌில் ரணசௌிங்க ௌின் 

வ  ௌிநாட்டு பயணங்ககள இகடநௌிறுத் ௌி 

க ப்ப ற்கு நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளவ ன வ ாௌிய ந் து. 

 ௌிரு. சுசௌில் ரணசௌிங்க 

(முன்னாள் பணௌிப்பாளர் – 

நௌிரு ாகம்) 

 ௌிரு. H. பட்டவகாட  

(முன்னாள் வபாது 

முகாகமயாளர்) 

 

03. ரூபா 800,000/- வபறும ௌியுகடய காசசாகல சமாசடி 

இவ் ௌிடயம் சம்பந் மாக ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகண நடாத்தும் சபாது இலங்கக 

 ங்கௌியௌின் பௌிர ௌிநௌி ௌிவயாரு ர் அல்லது சந்ச கத் ௌிற்கௌிடமான ஆ ணங்கள் 

பற்றௌிய அரச பகுப்பாய் ாளர் அல்லது நுசகவகாட  ௌிசடச குற்ற ௌியல் புலனாய்வு 

பௌிர ௌின் பௌிர ௌிநௌி ௌிவயாரு ர் சாட்சௌி  ௌிசாரகணக்காக அகேக்கப்படாகம பற்றௌி 

குழு கலந்துகரயாடியது. 

 ௌி ப்புகர 

இ ன் பௌின்னர் நகடவபறும் ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணககள மௌிகவும் முகறயாக 

நடாத்து  ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளு ல் மற்றும்    றாளௌிகள் இருக்கும் 

பட்சத் ௌில் ஏகனய உத் ௌிசயாகத் ர்களௌிடமௌிருந்து சம்பந் ப்பட்ட அறவீடுககள 

சமற்வகாள் க  நௌிறுத்தும் நகடமுகறவயான்கற  யாாௌிப்ப ற்கு நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளுமாறு குழு பணௌிப்புகர  ேங்கௌியது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இந்  இரண்டு உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும் எ ௌிராக நடாத் ப்பட்ட முகறசார்ந்  

ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணயௌின்  ௌிசாரகண சகபயௌில் பௌின் ரும் உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

பணௌியாற்றௌியுள்ளனர். 
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  ௌிரு. ஏ.டீ. சசாம ாச, -  ௌிசாரகண உத் ௌிசயாகத் ர், வபாது நௌிரு ாக 

அகமச்சௌின் ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகண சசர்மத் ௌில் ப ௌிவு வசய்யப்பட்டுள்ள 

 ௌிசாரகண உத் ௌிசயாகத் ர், 

  ௌிரு.  ௌிமல் நாணாயக்கார, - முகறப்பாட்கட வநறௌிப்படுத்தும் 

உத் ௌிசயாகத் ர், ஓய்வுவபற்ற நௌிரு ாக உத் ௌிசயாகத் ர், 

  ௌிரு. எஸ்.சக. லியனசக,-  ௌிசாரகண உத் ௌிசயாகத் ர், - ஒய்வுவபற்ற 

சமல ௌிக வசயலாளர், 

ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணயௌின் இறு ௌியௌில் சமற்படி உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

இரு ருக்கும்  ண்டகன  ௌி ௌிப்ப ற்காக ஒழுக்காற்று பணௌிப்புகர 

 ௌிடுக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், காசசாகல சமாசடிக்கு ஏது ான காசசாகலயௌின் 

நௌி ௌிசார் வபறும ௌிகய ரூபாய் 600,000/- மற்றும் 200,000/- என்ற ாறு அ ற்கு 

வபாறுப்புக்கூறச ண்டிய உத் ௌிசயாகத் ர்களௌிடமௌிருந்து அற ௌிட்டுக் 

வகாள்  ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டு  ரு  ாகவும் 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

04. வ  ௌிநாட்டு வ ாேௌில்  ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌின் வகாடுக்கல்  ாங்கல் 

வ ாடர்பாக ஏற்பட்ட நௌி ௌிசார் முகறசகடுகள் பற்றௌிய  ௌிசசட கணக்காய்வு 

 ௌிசாரகண 2012 – 2014 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌின் சமற்படி அறௌிக்கக சம்பந் மாக 

பணௌிப்பாளர் சகப கலந்துகரயாடி சமற்வகாண்டுள்ள நட டிக்கககள் பற்றௌி 

குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

2014 ஏப்பௌிறல் பா  யாத் ௌிகரக்காக உணவு  ேங்கு ல் மற்றும் அப்பா  

யாத் ௌிகரக்கு ாீ ஷர்ட், வ ாப்பௌி, ஆகௌிய ற்கற வகாள் னவு வசய் ல் வ ாடர்பௌில் 

ஏற்பட்டுள்ள நௌி ௌி முகறசகடுகள் சம்பந் மாக ஏற்கனச  ஆரம்பக்கட்ட 

 ௌிசாரகணகள் நகடவபறு  ாக வபாதுமுகாகமயாளர் வ ாௌி ௌித் ார் 

02  ருடங்கள் கடந் ௌிருப்பௌினும் இது சம்பந் மாக ச று நட டிக்கககள் 

சமற்வகாள்ளப்படாகம பற்றௌி குழு ௌின் கண்டனத் ௌிற்கு உள்ளாகௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

 இவ் ௌிடயமும் உள்ளடங்கும்  ககயௌில் முழுகமயான அறௌிக்ககயௌில் 

உள்ளடங்கும்  ௌிடயங்கள் பற்றௌி பணௌியகத் ௌினால்  ௌிசசட குழுவ ான்று 

நௌியமௌிக்கப்பட்டு அ ன் மூலம் சுயா ீன  ௌிசாரகணவயான்று நடாத் ப்பட்டு 

 யாாௌிக்கப்படும் அறௌிக்ககயௌிகன 2017 சம மா ம் 25 ஆம்  ௌிக ௌிக்கு முன்னர் 

குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 சமற்படி  ௌிசாரகண அறௌிக்கக மற்றும் கணக்காய்வு  கலகம அ ௌிப ௌியௌின் 

அறௌிக்கக ஆகௌிய ற்கற அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு சம்பந் ப்பட்ட 

ஆட்ககள 2017 யூன் மா ம் 06 ஆம்  ௌிக ௌி குழு ௌின் முன் ச ான்றுமாறு 

அகேத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

பணௌியகத் ௌினால் மூன்று சபகரக் வகாண்ட குழுவ ான்று 

நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அக்குழு ௌினால் 2015.06.15 ஆம்  ௌிக ௌி கணக்காய்வு 

அறௌிக்ககயௌில் குறௌிப்பௌிடப்படுகௌின்ற  ௌிடயங்கள் பற்றௌி பணௌியகத் ௌினால் 

சமற்வகாள்ளப்படும்  ௌிசாரகண மற்றும் அ ன் முன்சனற்றம் ஆகௌிய ற்கற 

உள்ளடக்கௌிய அறௌிக்ககவயான்று குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நௌிகழ்ந்  ாக கரு ப்படும் 24 முகறசகடுகள் பற்றௌி கணக்காய்வு ஐய  ௌினா ஊடாக 

 ௌிடயங்கள் அறௌியப்பட்டுள்ளதுடன் சமற்படி முன்சனற்ற அறௌிக்ககக்சகற்ப 

 ற்சபாது பணௌியகத் ௌின்  ௌிசாரகண நட டிக்கககள் நௌிகறவுவசய்யப்பட்டு, 

சபாலி ஆ ணங்ககள  யாாௌித்து ரூபாய் 1,693,600/- பணத்வ ாகககய 

சமாசடிமௌிக்க  ககயௌில் வபற்றுக் வகாண்டு அரச சார்பற்ற நௌிறு னத் ௌிற்கு 

 ேங்கௌியகமக்கு ஏற்புகடய ாக மாத் ௌிரசம  ண்டகன  ேங்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும், சமற்படி கணக்காய்வு சம்பந் மாக நௌி ௌி சமாசடிப் பௌிாௌிவுக்கும் பணௌியகம் 

 ௌிடயங்ககள அறௌிக்ககயௌிட்டுள்ளவ னவும் அ ற்சகற்ப வபாலிஸ் 

 ௌிகணக்களத் ௌினால் ச க யான  ௌிசாரகணகள் சமற்வகாள்ளப்படு  ாகவும் 

சமலும் அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர II இற்கு ஏற்ப 

குழு ௌின்  ௌி ப்புகர இலக்கம் 02 இற்கு அகம ாக 2017.06.06 ஆம்  ௌிக ௌி 

இலங்கக வ  ௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத்க  குழு ௌின் முன் 

அகேப்ப ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

சமலும், இவ் ௌி ப்புகரகளௌில் சமலும் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  ககயௌில் 

கணக்காய் ாளர்  கலகமய ௌிப ௌித்  ௌிகணக்களத் ௌில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ௌிசசட கணக்காய்வு  ௌிசாரகண அறௌிக்ககயௌில் உள்ளடங்கும்  ௌிடயங்கள் பற்றௌி 

வபாறுப்புக்கூறச ண்டிய ஆட்ககள (இகணப்பு 18) 2016.06.06 ஆம்  ௌிக ௌி 

குழு ௌிற்கு முன்னால் அகேப்ப ற்கு ச க யான ஆரம்பகட்ட ஏற்பாடுகள் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டிருப்பௌினும் குழு ௌினால் சகாரப்பட்டுள்ள ாறு சமற்படி 

கணக்காய்வு அறௌிக்கக ஊடாக நௌிகழ்ந் வ ன கண்டறௌியப்பட்டுள்ள 

முகறசகடுகள் பற்றௌிய இறு ௌி அறௌிக்கககய சமர்ப்பௌிக்க இயலாதுள்ள ால் 

( ற்சபாக ய முன்சனற்றம் உள்ளடங்கலாக அறௌிக்ககவயான்று 
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சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது) குழு ௌின் வக ர   கல ாௌின் ஆசலாசகனயௌின் படி 

 ற்சபாது நௌிறு னத் ௌில் பணௌியாற்றா  உத் ௌிசயாகத் ர்ககள குழு ௌின் முன் 

ச ான்றுமாறு அகேக்காமல் இருப்ப ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

05. சபாலியான கட்டணப் பட்டியல்ககள சமர்ப்பௌித் ல் 

‘ரட்ட  ௌிரு’ (வ  ௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பௌில் ஈடுபட்டுள்ள ர்களௌின்) 

குடும்பங்களௌின் அங்கத்  ர்களௌின்  கலகமயௌில் ம   ேௌிபாடுககள நடாத்து ல், 

“கௌிாௌி அம்மா” அன்கனயர்களுக்கு பூகஜப் வபாருட்ககள பகடத் ல் ஆகௌிய 

நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டங்களுக்கு சபாலியான கட்டணப் பட்டியல்ககள சமர்ப்பௌித் ல் 

பற்றௌி குழு ௌினால் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 இது சம்பந் மாக  ௌிசாரகணவயான்கற நடாத் ௌி ஒரு மா  காலத் ௌிற்குள் 

அவ் றௌிக்கககய குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல் 

 முன்னாள் பணௌிப்பாளர் (நௌிர் ாகம்)  ௌிரு. சுசௌில் ரணசௌிங்க மற்றும்  ௌிரு. 

எக்சௌித் ஹபன்கம உள்ளௌிட்ட இக்குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வபாறுப்புக்கூற 

ச ண்டிய ஏகனய உத் ௌிசயாகத் ர்கள்  ற்சபாது பணௌியாற்றுகௌின்ற 

நௌிறு னங்கள் பற்றௌிய அறௌிக்ககவயான்கறயும் அ ர்கள் ஓய்வு வபற்று 

வசன்றௌிருப்பார்களாயௌின் அத் க ல்ககளயும் வகாண்டவ ாரு 

அறௌிக்கககய குழுவுக்கும் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் 

சமர்ப்பௌித் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இச்சம்ப ம் பற்றௌி ஒழுங்குமுகறயாக்கல் கணக்காய்வு அத் ௌியட்சகர்  ௌிரு. ஏ. 

ராமநாயக்க ௌின்  கலகமயௌில் ஆரம்பகட்ட  ௌிசாரகணவயான்கற 

நடாத்து  ற்கு 2017.03.09 ஆம்  ௌிக ௌியன்று பணௌிப்புகர  ேங்கப்பட்டுள்ள ாக 

குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2017.10.31 ஆம் 

 ௌிக ௌியாகௌின்றசபாதுகூட இறு ௌி அறௌிக்கக குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல.  

II ஆம் இலக்க  ௌி ப்புகரயௌின்படி வபாறுப்புக்கூற ச ண்டிய ஆட்கள்  ற்சபாது 

பணௌியாற்றும் இடங்கள் வ ாடர்பாக  ௌிசாாௌித்து வ ளௌி  ௌி கார அகமச்சௌின் 

வசயலாளாௌினால் 2017.05.15 ஆம்  ௌிக ௌி வசயலாளர், உயர் கல் ௌி 

வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சுக்கும் வ ாேௌில் ஆகணயாளருக்கும் MFE/IA/1/3/1 ஆம் 

இலக்க மற்றும் 2017.05.15 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் (இகணப்பு 19) 

அனுப்பௌிக க்கப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

06. காப்புறு ௌி நௌி ௌியத் ௌினால் மீளளௌிப்பு வசய்யப்பட ச ண்டிய வசலவுகள் 

ஊேௌியர் நலன்புாௌி நௌி ௌியத் ௌின் மூலம் வசலுத் ப்படல். 

2012 ஆம் ஆண்டு துன்புறுத் ல்களுக்குள்ளான குடியகழ்ச ார் 524 சபருக்கு 

ரூபா18,343,183/= வ ாகககய காப்புறு ௌி நௌி ௌியத் ௌிலிருந்து மீளளௌிப்பு வசய்ய 

நட டிக்கக எடுக்காமல் ஊேௌியர் நலன்புாௌி நௌி ௌியத் ௌிலிருந்து வசலுத்து ல் 

வ ாடர்பாக குழு  ௌிசாாௌித் து.  

 ௌி ப்புகர  

 இந்   ௌிடயம் வ ாடர்பாக முழுகமயான அறௌிக்ககவயான்கற குழுவுக்கும் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும்  ேங்கு ல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

பணௌியகத் ௌில் ப ௌிவு வசய்யப்பட்டு வ ளௌிநாடுகளுக்குச் வசல்லும் ஊேௌியர்களௌில் 

காப்புறு ௌிக் கால எல்கலக்குள் துன்புறுத் ல்களுக்குள்ளா ல், 

சநாய் ாய்ப்படு ல்,  ௌிடீர்  ௌிபத்துக்குள்ளாகு ல் சபான்ற காரணங்களௌின் 

அடிப்பகடயௌில் இலங்ககக்கு  ௌிரும்புகௌின்ற ர்களுக்கு மாத் ௌிரம் பயணச் 

சீட்டுக்கான கட்டணம் காப்புறு ௌிகய அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 

அங்கீகாௌிக்கப்படு  ாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

எனௌினும், பணௌியத் ௌில் ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட கால எல்கல முடி கடந்து 

இலங்ககக்கு  ருப ர்கள் மற்றும் துன்புறுத் ல்களுக்குள்ளாகு ல், 

சநாய் ாய்ப்படு ல்,  ௌிடீர்  ௌிபத்துக்களுக்குள்ளா ல் சபான்ற காரணங்களுக்கு 

முரணாக இலங்ககக்கு  ருப ர்களுக்கான பயணச் சீட்டுக் கட்டணங்ககள 

உடன்படிக்கக வசய்து வகாள்ளப்பட்ட காப்புறு ௌிக் கம்பனௌியௌின் ஊடாக 

மீளளௌிப்புச் வசய்ய முடியாதுள்ள ால் உாௌிய கட்டணத்க  பணௌியகத் ௌின் ஊேௌியர் 

நலன்புாௌி நௌி ௌியத் ௌின் மூலம்  ேங்க சநாௌிடும் என்பதுடன் இத்வ ாகக 2012 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பௌிடுககயௌில் குகறத்துக் வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும் சமலும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.. 

07. குடியகழ்ச ாரால் சமற்வகாள்ளப்படும்  ௌிசசட கருமங்களுக்காக 

சான்றௌி வலான்கற  ேங்கும் ச க   

குடியகழ்ச ார்களுக்கு வ ளௌிநாடுகளௌில் அ ௌிக சம்பள அளவுத்  ௌிட்டவமான்கற 

வபற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய  ககயௌில்  ௌிறகமகய அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட 

வ ாேௌில்களுக்காக சான்றௌி வலான்கற  ேங்கும் அ சௌியம் மற்றும் அ ற்காக 

சான்றௌி ழ்ககள  ேங்கக்கூடிய குறௌிப்பௌிட்ட ச று நௌிறு னங்களௌின் 
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பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

இணக்கப்பாட்கடப் வபற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய சாத் ௌியத்  ன்கம வ ாடர்பாக 

குழு  ௌிசசட க னம் வசலுத் ௌியது.  

இ ன் வபாருட்டு ஏற்கனச   ாழ்க்ககத் வ ாேௌிற் பயௌிற்சௌி அகமச்சுடன் சசர்ந்து 

NVQ 3 மற்றும் அ ற்கு சமற்பட்ட மட்டத் ௌிலான சான்றௌி ழ்ககள  ேங்க 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டு  ரு  ாக  கல ரால் அறௌி ௌிக்கப்பட்டது.    

 ௌி ப்புகர  

சகள் ௌிக்சகற்ப குடியகழ்ச ாகர பயௌிற்று ௌித் ல் மற்றும் அ ர்களுக்கு 

சான்றௌி ழ்ககள  ேங்கு  ற்காக பயன்படுத் க்கூடிய  எ ௌிர்கால  ௌிட்ட 

அறௌிக்ககவயான்கற/ முன்வமாேௌிவுப் பத் ௌிரவமான்கற ஒரு மா த் ௌிற்குள் 

குழுவுக்கு  ேங்கு ல். 

இ ன்சபாது மு லில் ஆண்வடான்றுக்கு 10,000 சபருக்கு சான்றௌி ழ்  ேங்கு க  

இலக்காகக் வகாள்  ற்கு நட டிக்கக எடுக்குமாறு குழு அறௌிவுறுத் ௌியது.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இலங்கக வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌினால் குடியகழ்ச ாரான 

வ ாேௌிலாளர்களௌின் ஆற்றகல ச சௌிய ச ர்ச்சௌி மட்டம்  கர வகாண்டு  ரு  ற்குத் 

ச க யான பயௌிற்சௌிப் பாடவநறௌிகள், முழு சநர  ங்குமௌிட பயௌிற்சௌி பாடவநறௌிகள் 

மற்றும் வ ாேௌில் வபறுநர்களுக்கு குறுகௌிய கால பயௌிற்சௌிகள் என்ப ற்கற 

பணௌியகம் ஆரம்பௌித்துள்ள ாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன்படி வீடு துப்பரவு 

வசய் ல் மற்றும் அலங்காௌிப்பு, க னௌிப்புச் சசக  ஆகௌிய இரண்டு 

வ ாேௌிற்துகறகளுக்காக recognition of prior learning முகறயௌியலின் கீழ் 

மூன்றாம்நௌிகல மற்றும் வ ாேௌிற்பயௌிற்சௌி கல் ௌி நௌிறு னங்கள் 

ஆகணக்குழு ௌினுடாக NVQ – 3 மட்டத் ௌிலான சான்றௌி ழ்ககள  ேங்க பணௌியகம் 

நட டிக்கக எடுத்துள்ள ாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சமலும் , ஐக்கௌிய அரபு எமௌிசரட் நாட்டின் வ ாேௌில் அகமச்சௌின் வ ாேௌிற்பயௌிற்சௌி 

மற்றும் மூன்றாம்நௌிகலக் கல் ௌி நௌிறு னத்துடன் இகணந்து முன்வனடுக்கும் 

முன்சனாடி கருத் ௌிட்டத்துக்ககமய அந்நாட்டின் அங்ககாௌிக்கப்பட்ட ச ர்ச்சௌி 

மட்டத் ௌிலான நௌிறு னமும் சான்றௌி ழ்ககள  ேங்கு  ற்கு ககத்வ ாேௌில் கல் ௌித் 

 ௌிகணக்களமும் வ ாேௌில்நுட்பக் கல்லூாௌியும் இகணந்து நௌிகழ்ச்சௌித் 

 ௌிட்டவமான்கற நகடமுகறப்படுத் ௌியுள்ள ாக சமலும் அறௌி ௌித்துள்ளது.  

இலங்கக வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌின் 2012 – 2014 

ஆண்டுகளுக்கு ஏற்புகடய ான கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌின் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

அறௌிக்கக மற்றும் நௌிகழ்கால வசயலாற்றுகக வ ாடர்பாக பாௌிசீலிக்கும் வபாருட்டு 

2017.03.10 ஆம்  ௌிக ௌி அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு கூடியதுடன் 

அன்கறய கூட்டத் ௌின்சபாது எழுந்   ௌியடங்கள் வ ாடர்பாக குழு ௌினால் 

 ேங்கப்பட்ட சௌிபாாௌிசுகளௌின்படி பணௌியகத் ௌின்  ற்சபாக ய வசயலாற்றுககத் 

 ௌிறகன அள ௌிடு  ற்காக மீண்டும் இக் குழு ானது 2017.06.06 ஆம்  ௌிக ௌி 

கூடிய ாக குழு ௌின்  கல ாௌினால் குறௌிப்பௌிடப்பட்டது  

08. வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌின் வகாடுக்கல்  ாங்கல் 

வ ாடர்பாக இடம்வபற்ற நௌி ௌி சமாசடிகள் பற்றௌிய  ௌிசசட கணக்காய்வுப் 

புலனாய்வு 2012 – 2014  

2012 – 2014 கால கட்டத்துக்குள் பணௌியக உத் ௌிசயாகத் ர்களௌினால் சபாலியான 

ஆ ணங்கள் பயன்படுத் ப்பட்டு நௌி ௌி சமாசடி வசய்யப்பட்ட ரூபா 247 மௌில்லியன் 

வ ாடர்பாக கணக்காய ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌித்  ௌிகணக்களத் ௌினால்  ௌிசசட 

கணக்காய்வு அறௌிக்ககவயான்று குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு, 

பணௌியகத் ௌினாலும்  இது வ ாடர்பாக சுயா ீன  ௌிசாரகணவயான்கற 

சமற்வகாண்டு அந்  அறௌிக்கககயயும் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்குமாறு 2017.03.10 

ஆம்  ௌிக ௌி சௌிபாாௌிசு  ேங்கப்பட்ட சபா ௌிலும் இது கர இந்   ௌிசாரகணகளௌின் 

முன்சனற்ற நௌிகலகம  வ ாடர்பான அறௌிக்கக மாத் ௌிரசம கௌிகடத்துள்ள ால், 

இந்   ௌிடயம் வ ாடர்பான  ௌிபரமான அறௌிக்ககவயான்கற  ாம மௌின்றௌி 

 ேங்கக்கூடிய சாத் ௌியத் ன்கம வ ாடர்பாக குழு  ௌிசாாௌித் து.  

இந்   ௌிசசட புலனாய்வு வ ாடர்பாக 24  ௌிசாரகணகள் உள்ளச ாடு  ற்சபாது 

அ ௌில் ஒரு  ௌிசாரகண முடி கடந்துள்ள ாகவும், 05 முகறசார்ந்   ௌிசாரகண 

மட்டத் ௌில் உள்ள ாகவும் மீ ௌி 18 ஆரம்ப  ௌிசாரகண மட்டத் ௌில் இருப்ப ாகவும் 

இந்   ௌிசாரகணகள்  ாம மகடய பல்ச று நகடமுகற ாீ ௌியௌிலான 

பௌிரச்சௌிகனகள் காரணமாய் இருந்  ாகவும் பணௌியக உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

வ ாௌி ௌித்துள்ளனர்.  

 ௌி ப்புகர 

இந்   ௌிசாரகணகய எ ௌிர் ரும் 4 மா  காலத் ௌிற்குள் நௌிகறவு வசய்து அந்  

 ௌிசாரகண அறௌிக்கககய குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல் மற்றும் ஒரு மா  காலத்துக்குள் 

கணக்காய்வு  ௌிசாரகணகள் வ ாடர்பாக  ௌிகடயளௌிப்ப ற்கு வ ளௌி ௌி கார 

அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு மற்றும் வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌின் 

 கல ருக்கு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. கணக்காய்வு  ௌிசாரகணகளுக்கு ப ௌில் 

 ேங்கௌிய ன் பௌின்னர் அ கன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌித்  ௌிகணக்களத் ௌினால்  ற்சபாது  யாாௌிக்கப்பட்டுள்ள  ௌிசசட 

புலனாய்வு அறௌிக்கககய நௌிகறவு வசய்து அ கன பாராளுமன்றத்துக்கு 
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சமர்ப்பௌிக்கக்கூடிய  ககயௌில் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்க கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌிக்கு கட்டகளயௌிடப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 ௌி ப்புகர இல .I வ ாடர்பாக  

இலங்கக வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியகத் ௌின்  கல ாௌினால் 

IA/02/16/04 மற்றும் 2017/10/04 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலம் முன்சனற்ற 

அறௌிக்ககவயான்று சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டதுடன் இடம்வபற்றுள்ள ாகக் கரு ப்படும் 

24 சமாசடிகளௌில்  ௌிசாரகணகள் நௌிகற கடயாமல் இருந்  23 இல் 10 

வ ாடர்பாக பணௌியக  ௌிசாரகணகள் முடி கடந்துள்ளதுடன்  ௌிசாரகணகளௌின் 

சௌிபாாௌிசுகளௌின் அடிப்பகடயௌில் மீ ௌி  ௌிசாரகணக்காக நௌி ௌிக் குற்றங்கள் 

வ ாடர்பான புலனாய்வுப் பௌிாௌிவுக்கு ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

மீ ௌி 14 சம்ப ங்கள் வ ாடர்பான பாௌிசீலகனகள் வ ாடர்ந்தும் இடம்வபறு  ாக 

கூறௌி அ ன் முன்சனற்றம் சமற்கூறௌிய கடி ம் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 04 

மா ங்கள் கடந்துள்ள சபா ௌிலும் 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியாகும்சபாது குழு ௌினால் 

சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்ட ாறு இறு ௌி அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல.  

 ௌி ப்புகர இலக்கம் II வ ாடர்பாக  

பணௌியகத் ௌினால்  னது இறு ௌி அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட ன் பௌின்னர் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌிப்ப ற்காக இறு ௌி 

அறௌிக்கககய  யாாௌித் ல் ச ண்டும்.  

09. ஒப்பந்  அடிப்பகடயௌில் சௌிற்றூேௌியர்ககள ஆட்சசர்த் ல்  

பணௌியகத் ௌின் கடகமப் வபாறுப்பௌிகன க னத் ௌிற்வகாண்டு ச க யான 

ப  ௌியணௌி அனும ௌிக்கப்பட்டுள்ள நௌிகலயௌில் குடியகழ்ச ாாௌின் பௌிரச்சௌிகனககள 

 ீர்த் ல், பௌிரச ச வசயலங்களௌின் பணௌியௌிகன  ௌிஸ் ாௌித் ல், வகாாௌிய நாட்டுக்கு 

வ ாேௌில் ச டி வசல்ப ர்களுக்கு பயௌிற்சௌியளௌித் ல் சபான்ற சபாலியான 

காரணங்ககளக் காட்டி முகறயான அனும ௌியௌின்றௌி 109 சௌிற்றூேௌியர்ககள ஒப்பந்  

அடிப்பகடயௌில் ஆட்சசர்த் லும் அவ் ாறு ஆட்சசர்க்கப்பட்ட சபா ௌிலும் பு ௌிய 

பயௌிற்சௌி நௌிறு னங்கள் நௌிறு ப்பட ௌில்கல என்பதுடன் முன்னர் இருந்  பயௌிற்சௌி  

நௌிறு னங்கள் சௌில மூடப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பாகவும்  ற்சபாக ய நௌிகலகம 

யாவ ன குழு  ௌின ௌியது.  

பணௌியகத் ௌின் வகாள்கக ாீ ௌியௌிலான  ீர்மானவமான்றௌின் காரணமாக 09 

மாகாணங்களௌில் குடியகழ்ச ார்களுக்கான 09  ள நௌிகலயங்கள் 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

ஏற்படுத் ப்பட்டு அந்  அலு லர்கள் ஊடாக அந் ந்  மாகாணங்களௌிலுள்ள 

குடியகழ்வு ஊேௌியர்களௌின் நலன்புாௌி நட டிக்கககள், அந் ப் 

பௌிரச சங்களௌினுள்ள ர்களௌின் வ ாேௌில்  ாய்ப்புக்கள், வ ளௌிநாடுகளௌிலிருந்து 

 ருப ர்ககள மீண்டும் சமுகத்துடன் இகணத் ல் சபான்ற அகனத்து 

 ௌிடயங்ககளயும் மாகாண அடிப்பகடயௌில் பன்முகப்படுத் ௌி அந்  மாகாண 

அலு லர்ககள  கலகம அலு லகத்துடன் இகணக்கும் 

ச கலத் ௌிட்டவமான்று  ற்சபாது ஆரம்பௌிக்கப்பட்டுள்ளவ ன்றும் அ ற்காக 

 ற்சபாதுள்ள ப  ௌியணௌியௌில் மாற்றங்ககள வசய்து அங்கீகாௌித்துக் 

வகாள்  ற்கான ச க  இருந்  ாகவும் வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு 

பணௌியகத் ௌின் வபாது முகாகமயாளர் அறௌித்துள்ளார்.  

 ௌி ப்புகர  

 நௌிறு னத் ௌின் பணௌிககள  ௌிஸ் ாௌிப்ப ற்கு ச க யான 

உத் ௌிசயாகத் ர்களௌின் ப  ௌிகள் மற்றும் ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கககய 

உண்கமயாக அறௌிந்து வகாள்  ன் பௌின்னர் ப  ௌியணௌி வ ாடர்பான 

மீளாய்வ ான்கற வசய்து அ ன் பௌின்னர் ச க யான ப  ௌியணௌிகய 

ஆட்சசர்த் ல்.  

 இந்  ஊேௌியர்கள் 109  சபாௌில்  கலகம அலு லகம் மற்றும் பௌிரச ச 

அலு லகங்களுக்கு நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ஆட்களௌின் எண்ணௌிக்கக 

வ ாடர்பான அறௌிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

இலங்கக வ ளௌிநாட்டு ச கல ாய்ப்பு பணௌியத் ௌின்  கல ாௌின் இலக்கம் 

1A/02/16/04 மற்றும் 2017.07.06 ஆம்  கௌி ௌிய கடி ம் மூலம்  ௌிபரமான 

ஆ ணவமான்று சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அது இகணப்பு 20 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.  

10.  ௌிசசட முன்வமாேௌிவுகள்  

குடியகழ்வு ஊேௌியர்களௌின் பௌிள்களகள், வபற்சறார் மற்றும் வசாத்துக்கள் 

என்ப ற்கற சபணௌிப்பாதுகாப்ப ற்கான  ேௌிமுகறவயான்று இல்லாகமயௌினால் 

மீண்டும் இலங்ககக்கு  ந்  ன் பௌின்னர் அ ர்களது கல் ௌி கற்கும் பௌிள்களககள 

பாடசாகலக்கு மற்றும் பல்ககலக்கேகங்களுக்கு அனும ௌிக்கும்சபாது பல 

பௌிரச்சௌிகனககள எ ௌிர்வகாள்ள சநாௌிட்டுள்ள னால் அது வ ாடர்பாக பணௌியத் ௌின் 

 கலயீட்டுடன் ஏச னும் நட டிக்ககவயான்கற சமற்வகாள்ளக்கூடிய சாத் ௌியத் 

 ன்கம வ ாடர்பாக குழு  னது  ௌிசசட க னத்க  வசலுத் ௌியதுடன் இ ன் மூலம் 

எமது நாட்டுக்கு கௌிகடக்கும் வ  ௌிநாட்டுச் வசலா ணௌி குகற கட க த் 

 டுக்கும் சாத் ௌியக்கூறுகள் இருப்ப ாக அ  ானௌிக்கப்பட்டது.  
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 ௌி ப்புகரகள் 

 வ ளௌிநாடுகளௌில் வ ாேௌில்புாௌிப ர்களௌின் கல் ௌி கற்கும் பௌிள்களகள் 

வ ாடர்பான  ரவுகள் அடங்கௌிய அறௌிக்ககககளப் வபற்று கல் ௌி அகமச்சு 

மற்றும் உயர்கல் ௌி அகமச்சுடன் கலந்துகரயாடி உடன்பாட்டுக்கு  ந்து 

அ ற்கான ச கலத் ௌிட்டவமான்கற  குக்க நட டிக்கக எடுத் ல்.  

 மு ௌிசயார்ககள பாதுகாப்ப ற்கான  ேௌிமுகறயௌிகனத்  யாாௌித் ல். 

 சகல மா ட்டங்களௌிலும் ச சௌிய பாடசாகலவயான்கற வ ாௌிவு வசய்து 

அ ௌில் ஓர்  குப்பௌில் ஆங்கௌில வமாேௌி மூலம் கல் ௌி கற்க  ௌிரும்பும், 

வ ளௌிநாடுகளுக்கு வசன்று பௌின்னர் இலங்ககக்கு  ௌிரும்பௌி  ரும் 

பௌிள்களகளுக்கு முன்னுாௌிகம  ேங்கு ல்.  

 அச்சு மற்றும் இலத் ௌிரனௌியல் ஊடகங்கள் மூலம் வ ளௌிநாட்டு வ ாேௌில்கள் 

வ ாடர்பாக  ௌிேௌிப்புணர்வூட்டல் மற்றும் அந்  வ ாேௌில்கள் வ ாடர்பாக 

சகல பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்ககளயும்  ௌிேௌிப்புணர்வூட்டு  ற்கான 

ச கலத் ௌிட்டவமான்கற  குத் ல்.  
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வஜனரால் சசர் சஜான் வகாத் லா ல பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகம் 

(பாதுகாப்பு அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி  :  2017 மார்ச் மா ம் 21 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள்  

01. பு ௌிய சட்டவமான்கற நௌிகறச ற்றௌிக்வகாள்ள நட டிக்கக எடுத் ல்.  

 ற்சபாதுள்ள சட்டத் ௌில் காணப்படும் குகறபாடுகள் வ ாடர்பாக குழு ௌின் 

க னம் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன்  ற்சபாதுள்ள சட்டத்க  பல்ககலக்கேக 

மட்டத்துக்கு வபாருத் மான  ககயௌில் மாற்றௌியகமக்க ச ண்டுவமன குழு ௌில் 

ஏகமன ாக  ீர்மானௌிக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாது அந்  சட்டம்  கரவு வசய்யப்பட்டுு்ள்ள ாகவும் அது சட்ட மாஅ ௌிபாௌின் 

க னத்துக்கு வகாண்டு  ரப்பட்டுள்ள ாகவும் துகண ச ந் ாௌினால் 

குறௌிப்பௌிடப்பட்டது,  

 ௌி ப்புகரகள்  

 அந்   கர ௌின் பௌிர ௌிவயான்று குழுவுக்கு அனுப்பௌிக க்கப்பட்டுள்ளது. 

  ற்சபாதுள்ள சட்டத் ௌினால் உள் ாங்கப்படா  பௌின்னரும் பௌிாௌிவுகள் பு ௌிய 

சட்டத்  ௌில் உள் ாங்கப்படும்  ௌி ம் வ ாடர்பான அறௌிக்ககவயான்கற 

குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 மாண ர்ககள அனும ௌித் ல்  

 நௌிர் ாகச் சகப  ீர்மானங்களௌின் வசல்லுபடியான ன்கம.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

வகாத் லா ல பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகம் வ ாடர்பாக  கரவு வசய்யப்பட்டு 

 ௌி ப்புகரக்காக சட்ட மாஅ ௌிபர்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள 

சட்டத் ௌின் பௌிர ௌிவயான்கற பாதுகாப்பு அகமச்சுச் வசயலாளாௌின் இல. 

MOD/FD/PB/07/iv/2017 மற்றும் 2017.06.21 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் குழு ௌினால் சௌிபாாாௌிசு வசய்யப்பட்டுள்ள ாறு 

மாண ர்ககள அனும ௌித் ல், நௌிர் ாகம் மற்றும் பல்ககலக்கேக நட டிக்கககள் 

வ ாடர்பான வசயற்பாடுகள் அந்  சட்டத் ௌில் உள்ளடங்கௌியுள்ளவ ன சமலும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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02. ப  ௌியணௌியௌினர்  

முப்பகடச் சசக யௌிலிருந்து  ௌிடு ௌிக்கப்பட்டுள்ள ப  ௌியணௌியௌினர் 1046 சபர் 

வ ாடர்பாக முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரம் 

வபற்றுக்வகாள்ளப்படாகம வ ாடர்பாக குழு ௌினால்  ௌிசாாௌிக்கப்பட்டது.  

அ ற்காக  னௌியான அங்கீகாரம் வபறப்பட ௌில்கல என்றும் அ ற்காக 

முப்பகடயௌின் அங்கீகாரத்க  வபற்றுக்வகாள்ள நட டிக்கக எடுக்கப்பட்டு 

 ரு  ாகவும் துகண ச ந் ாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது.  

 ௌி ப்புகர  

ப  ௌியணௌியௌினர் வ ாடர்பான  ௌிருத் ங்ககளச் வசய்து முகாகமத்து  சசக கள் 

 ௌிகணக்கத் ௌின் அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக் வகாள்ளல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

 ற்சபாது வகாத் லா ல பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ௌில் சசக யாற்றும் 

முப்பகடக்குாௌிய ப  ௌியணௌியௌினகர பல்ககலக்கேகத் ௌின்  ற்சபாக ய 

ச க களுக்ககமய  ௌிருத் ௌியகமத்து 2017.06.15 ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற 

முகாகமத்து  சகபயௌின் அங்கீகாரம் வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும் இந்  

 ௌிருத் ங்களுக்கு முப்பகடயௌினாௌின் அங்கீகாரம் வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ன் 

பௌின்னர் முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரத்க ப் 

வபற்றுக்வகாள்ள அ கன சமர்ப்பௌிக்க உள்ள ாகவும் 2017.06.21 ஆம் 

 ௌிக ௌியௌிடப்பட்டு குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

03. மருத்து  பீடத்துக்கான க த் ௌியசாகலவயான்கற நௌிர்மாணௌித் ல்  

இந்  க த் ௌியசாகல வ ாடர்பான ச கலத் ௌிட்டத்துக்காக 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட பணத்க  பயன்படுத்தும்  ௌி ம் மற்றும் அந்  

நட டிக்ககயௌின்  ாம ம் வ ாடர்பாக குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்டது.  

க த் ௌியசாகலயௌிலிருந்து கௌிகடக்கும்  ருமானத் ௌில் கடன் வ ாகககய 

வசலுத்து  ற்காக ச கலத் ௌிட்டவமான்று  யாாௌிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் 

நௌிர்மாணப் பணௌிகள்  ாம மகட  ற்கான காரணம் ஒப்பந் காரர்களௌினால் 

ஏற்பட்ட குகறபாடுகள் என்றும் துகண ச ந் ாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர  

 சாத் ௌியக்கூறு அறௌிக்ககவயான்கற கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கு 

 ேங்கு ல். 

 ஒப்பந் காரகரத் வ ாௌிவுவசய் ல், அ ன் அடிப்பகட, ச கலகள் 

 ாம மகட  ற்கான காரணங்கள் குறௌிப்பௌிடப்பட்ட அறௌிக்கக, ஒப்பந்  
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

உடன்படிக்ககயௌின் பௌிர ௌிவயான்றுடன் குழுவுக்கு ஒரு மா த்துக்குள் 

அனுப்பௌி க த் ல்  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

மருத்து  பீடத்துக்காக க த் ௌியசாகலவயான்கற அகமப்ப ற்காக 

 யாாௌிக்கப்பட்ட சாத் ௌியக்கூறு அறௌிக்கக வஜனரால் சசர் சஜான் வகாத் லா ல 

பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ௌின் பௌிர ௌித் துகண ச ந் ாௌின் KDU/1A/CM/3/2017 

ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.06.315 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌிக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

The Industrial Commercial Bank of China (ICBC) நௌிறு னத் ௌின்கீழ் poly 

technologies INC (China) கம்பனௌி நௌிர்மாண ஒப்பந் காரராக வசயற்படும் இந் க் 

கம்பனௌி வ ாடர்பாக குழு ௌினால் சகாரப்பட்டுள்ள அறௌிக்கககள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளன.   

04. பல்ககலக்கேகத் ௌின் மருத்து  பீடத் ௌிற்காக சபா னா க த் ௌியசாகல 

ஒன்கற நௌிர்மாணௌித் ல். 

க த் ௌியாசாகலகய நௌிர்மாணௌிப்ப ற்காக வபறப்பட்ட கடனுக்காக வசலுத்  

ச ண்டிய  ட்டிகயக் கணௌிப்பௌிடும்சபாது சமல ௌிகமாக கணௌிப்பௌிடப்பட்ட ரூபா 

39,000,000/- வ ாகக  ௌிகறசசாௌியௌின் அங்கீகாரமௌின்றௌி பல்ககலக்கேக 

நட டிக்கககளுக்காக வசல ௌிடப்பட்டிருந் து. 

 ௌி ப்புகர 

 அது வ ாடர்பாக  ௌிசாரகண சமற்வகாண்டு அறௌிக்ககயௌிடல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகத் ௌிற்கு இகணந்  ாக நௌிர்மாணௌிக்கப்படும் 

பல்ககலக்கேக க த் ௌியசாகல நௌிர்மாணம், ச சௌிய சசமௌிப்பு  ங்கௌியௌில் 

வபறப்பட்ட கடனுக்கான  ட்டிகயச் வசலுத்து  ற்காக,  ௌிகறசசாௌியௌினால் 

 ேங்கப்பட்ட நௌி ௌி ஏற்பாடுகளௌிலிருந்து எஞ்சௌிய ரூபா 67.9 மௌில்லியன் வ ாகக 

வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகத் ௌின் இ ர வசலவுகளுக்காக 

பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளவ ன பாதுகாப்பு அகமச்சௌின் வசயலாளராது  

MOD/FD/PB/07/IV/2017ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.06.21ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் 

மூலம் குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும் இப்பணத்க ச் வசல ௌிட்டகம வ ாடர்பாக காப்பு அங்கீகாரத்க க் சகாாௌி 

ச சௌிய  ரவு வசலவுத்  ௌிட்ட  ௌிகணக்களத் ௌிற்கும் பௌிர ௌியுடன் சமல ௌிக 
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வசயலாளருக்கு (பாதுகாப்பு அகமச்சு) அனுப்பௌி க க்கப்பட்ட வகாத் லா ல 

பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகத் ௌின் துகணச ந் ரது வகா.அ. ௌி/மு/73/2017ஆம் 

இலக்க மற்றும் 2017.04.21  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் பௌிர ௌி ஒன்றும் (இகணப்பு 21) 

குழு ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயௌினும், இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பௌில் குழு ௌில் 

சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்டுள்ள ாறு  ௌிசாரகண ஒன்கற சமற்வகாண்டு அறௌிக்ககயௌிட 

2017.10.31  ௌிக ௌியள ௌிலும் வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகத் ால் 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டிருக்க ௌில்கல.  

05. புாௌிந்துணர்வு உடன்படிக்கக 

வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகத் ௌில் மருத்து  பீடத்க  

அகமப்ப ற்காக மதுத்து  சபரக யௌின் அங்கீகாரத்க ப் வபறும் வசயல்முகற 

வ ாடர்பாக குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

இந்  மருத்து  பீடத்க  அகமப்ப ற்காக மருத்து  சபரக யௌின் உாௌிய 

அங்கீகாரம் வபறப்பட்டுள்ள ாக வ ாௌி ௌித்  டாக்டர்  ௌிரு. நாமல் வீரசௌிங்ஹ, 

இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பௌில் கீழுள்ள ாறு இரண்டு புாௌிந்துணர்வு உடன்படிக்கககள் 

(MOU) ககச்சாத் ௌிடப்பட்டுள்ள ாகத் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 சுகா ார அகமச்சு மற்றும் வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் பல்ககலக்கேகம் 

 ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர க த் ௌியசாகல மற்றும் வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் 

பல்ககலக்கேம்  

 ௌி ப்புகர 

 குறௌித்  இரண்டு புாௌிந்துணர்வு உடன்படிக்ககககளயும் குழுவுக்கு அனுப்பௌி 

க த் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

ஜய ர் னபுர க த் ௌியசாகலக்கும் வகாத் லா ல பாதுகாப்பு 

பல்ககலக்கேகத் ௌிற்கும் இகடயௌில் 2016.06.23  ௌிக ௌியன்று ககச்சாத் ௌிடப்பட்ட 

புாௌிந்துணர்வு உடன்படிக்ககயும், சுகா ார அகமச்சுக்கும் வகாத் லா ல 

காதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ௌிற்கும் இகடயௌில் 2010.07.27  ௌிக ௌி நகடவபற்ற 

கலந்துகரயாடலின் கூட்ட அறௌிக்ககயௌின் பௌிர ௌிவயான்றும் குழு ௌில் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

06. வ ளௌிநாடுகளௌில் கல் ௌி கற்கும் இலங்கக மாண ர்கள்  

 இம்மாண ர்கள் இலங்ககயௌிலுள்ள அரச பல்ககலக்கேகங்களுக்குப் 

பௌிரச சௌிப்ப ற்கான  ாய்ப்பு 1% மட்டுசம உள்ள ாலும், பங்களாச ஷ் மற்றும் 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

மசலசௌியா சபான்ற நாடுகளௌிலுள்ள பல்ககலக்கேகங்களுக்குச் வசல்லும் சபாக்கு 

காணப்படு  ாலும் இந்  நௌிகலகமக்குத்  ீர் ாக வ ளௌிநாட்டு அலு ல்கள் 

அகமச்சு மற்றும் வ ளௌிநாட்டு தூ ரகங்களுடன் இகணந்து  ௌிேௌிப்புணர்வூட்டும் 

நௌிகழ்ச்சௌித்  ௌிட்டம் ஒன்கறத்  யாாௌித் ல் காலத் ௌின் ச க வயன்பது குழு ௌில் 

கலந் ாசலாசௌிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாதுள்ள ஏற்பாடுகளௌின்படி தூ ரகங்களௌில் பணௌியாற்றும் 

இலங்ககயர்களுக்கு கட்டண அறவீடு இன்றௌி 0.5%  ாய்ப்பு 

 ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும்,  4.5%  ாய்ப்பு வ ளௌிநாடுகளௌில் கல் ௌி பயௌிலும் 

இலங்கக மாண ர்களுக்கும் வ ளௌிநாட்டு மாண ர்களுக்கும் 

 ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும் துகணச ந் ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர 

வ ளௌிநாட்டலு ல்கள் அகமச்சுடன் கலந்துகரயாடி தூ ரகங்கள் ஊடாக இது 

வ ாடர்பாக  ௌிேௌிப்புணர்வூட்டும் ச கலத் ௌிட்டம் ஒன்கறத்  யாாௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 ௌிசசட  கககமககளக் வகாண்ட பயௌிலிள ல் உத் ௌிசயாகத் ர்ககளயும் 

மாண ர்ககளயும் ஆட்சசர்ப்பு வசய் து வ ாடர்பௌில் வகாத் லா ல பாதுகாப்புப் 

பல்ககலக்கேகம் எடுத்துள்ள நட டிக்கககள் அடங்கௌிய அறௌிக்ககவயான்று 

2017.06.21  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் குழு ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இகணப்பு 21 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

இலங்கக அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபனம் 

(சுகா ார, சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி  : 2017 ஏப்பௌிறல் 06 

இனம் காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. 2016 சன ாௌி மா ம் இலங்ககக்கு இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட புற்றுசநாய் 

ஒேௌிப்பு மருந்துகளௌின்  ரநௌிகல 

இந்  மருந் ௌின்  ரம் வ ாடர்பாக சபா ௌியளவு பாௌிசசா கன வசய்யப்படாகம, 

அ கன இறக்கும ௌி வசய்யும் கம்பனௌி க த் ௌியர்களுக்கு வ ளௌிநாட்டு 

சுற்றுப்பயணங்ககள  ேங்கு ல் வ ாடர்பாக குழு ௌின்  ௌிசசட க னம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

பௌின் ரும் அறௌிக்ககககள குழு ௌில் சமர்ப்பௌித் ல்: 

 பௌிரச்சௌிகனக்குாௌிய கம்பனௌியௌின் வபயர் மற்றும் புற்றுசநாய் மருந்து 

வ ாடர்பான  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக 

 இந்  மருந்து புற்றுசநாய்க்கு உகந் வ ன  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட அடிப்பகட 

யாது என்பது வ ாடர்பான அறௌிக்கக 

 மருந்து இறக்கும ௌி வசய்யும் பௌிற கம்பனௌிகளௌின் வபயர்கள் 

 மருந்து உற்பத் ௌி நாடு,  ருடம், ப ௌிவு வ ாடர்பான  க ல்கள் 

 மருந்து இலங்ககக்கு இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி 

 ப ௌிக  சமற்வகாள்ளும் சபராசௌிாௌியர் அசௌி  டி சௌில் ா ௌின் நௌிறு னத் ௌில் 

எத் கன கம்பனௌிகள் இடம்வபற்றௌிருந் ன, அக  ப ௌிவு 

வசய்யப்பட்டிருந் ன ா,  ேங்கப்பட்ட  ரு ௌித் ல் கட்டகளகள் 

வ ாடர்பான அறௌிக்கக 

 புற்றுசநாய் மருந்து இறக்கும ௌிக்காக  ௌிண்ணப்பௌித்  சபா ௌிலும் ப ௌிவு 

வசய்யப்படா  கம்பனௌிகள் வ ாடர்பான பட்டியல் 

 இந்  மருந்து வபாருத் மானவ ன சபராசௌிாௌியர் அசௌி  டி சௌில் ா 

உறு ௌிப்படுத்து ாராயௌின் அ ாௌிடமௌிருந்து அ ற்கான அறௌிக்கக 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

குழு ானது இலங்கக அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்கு முன்க த்  

சௌிபாாௌிசுகள் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் வசயலாளரது 

சகாப்/8/1/2017 ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.08.15ஆம  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் அரச 
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மருந் கக் கூட்டுத் ாபன  கல ருக்கும் பௌிர ௌி வகாண்ட ாக சுகா ார, சபாசகண 

மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளச ாடு, குறௌித்  சௌிபாாௌிசுகள் சுகா ார, சபாசகண மற்றும் 

சுச ச மருத்து  அகமச்சௌின் வசயலாளராலும் மருந் கக் கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி, மருந் கக் கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ர் 

சகல   ரப்பௌினகரயும் அகேத்து அ ௌில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வ ாரு  ௌிடயம் 

வ ாடர்பாகவும் வசயற்பட ச ண்டிய  ௌி ம் வ ாடர்பாக  ௌிட்ட ட்டமான 

அறௌிவுறுத் ல்ககள  ேங்க நட டிக்கக எடுக்குமாறு சகாாௌி முகறசய 2017.09.13 

(இகணப்பு 22),  ௌிக ௌி மற்றும் 2017.10.22 (இகணப்பு 23)  ௌிக ௌியௌிட்டு அரசாங்க 

வபாறுப்புமுயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழுவுக்கும் பௌிர ௌி வகாண்ட ாக அகமச்சௌின் 

வசயலாளாௌிடம் ச ண்டுசகாள்  ௌிடுக்கப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும், குறௌித்  

ச ண்டுசகாள் வ ாடர்பாக சுகா ார, சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து  

அகமச்சௌின் வசயலாளரால் எடுக்கப்பட்ட எந் வ ாரு நட டிக்ககயும் அல்லது 

குழு சகாாௌியுள்ள அறௌிக்கககள் 2017.10.31  ௌிக ௌியள ௌிலும் குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட ௌில்கல. 

02. கண்  ௌில்கல நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டம் 

அரசாங்க க த் ௌியசாகலகளௌில் கண்புகர அறுக  சௌிகௌிச்கசக்காக 

நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட ச கலத் ௌிட்டத் ௌிற்குப் ப ௌிலாக அரசாங்கம் 

இகடயீடு வசய்து கண் ௌில்கலகளுக்காக கட்டுப்பாட்டு  ௌிகலகய நௌிர்ணயௌித் ல் 

மற்றும் அ ற்காக பயன்படுத்தும் இயந் ௌிரங்ககளப் வபற்றுக்வகாள் து 

வ ாடர்பௌில் குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

 இந்  பு ௌிய கண்  ௌில்கல நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டம் வ ாடர்பான முழுகமயான 

அறௌிக்கக ஒன்கற குழுவுக்கு  ேங்கு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இங்கு 01இல் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் 

சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

03. 2016 ஆண்டில் காலா  ௌியான மருந்துகள் 

கூட்டுத் ாபனத் ௌின் கணௌினௌிப் பௌிாௌி ௌிலிருந்து வபறப்பட்ட  க ல்களௌின்படி 

கூட்டுத் ாபனத் ௌில்  ௌிற்பகனக்காக இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட மருந்துகளௌில் 

2016இல் காலா  ௌியான மருந்துகளௌின் வபறும ௌி ரூபா 47,184,097/- ஆக 

இருந் துடன், சகள் ௌிப் பத் ௌிர ஆ ணங்களௌில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 

உடன்படிக்கக நௌிபந் கன 2.2இன் பௌிரகாரம் குகறந் பட்சமாக இருக்க 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

ச ண்டிய இரண்டு  ருட ஆயுட்காலம் இல்லா  காரணத் ௌினால் சமலும் ரூபா 

19,981,558 வபறும ௌியான மருந்துகள் காலா  ௌியாக இருந் ன. குழு இது 

வ ாடர்பாக க னம் வசலுத் ௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

 உாௌிய  ருடத் ௌிற்கு முந் ௌிய இரண்டு  ருடங்களும் உட்பட்ட ாக 

காலா  ௌியான மருந்துகள் வ ாடர்பான அறௌிக்கக ஒன்கற குழுவுக்கு 

 ேங்கு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமசல 1இல் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் 

சமற்படி  ௌி ர அறௌிக்கக குழுவுக்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

04. மருந்துககள அேௌித் ல் 

மருத்து   ேங்கல் பௌிாௌிவுக்கு அனுப்பப்பட்ட மருந்துகளௌில் அேௌிக்கத்  ீர்மானௌித்  

ரூபா 24,010,718 ஆன மருந்துகள் க த் ௌியசாகலகளௌில் காணப்படா  ால் 

அேௌிக்க முடியாமல் சபானகம வ ாடர்பாக குழு  ௌின ௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

 நௌியாயமான ஒரு காலத் ௌினுள் இச்வசயற்பாட்கட பூர்த் ௌி வசய் ல், 

 எ ௌிர் காலத் ௌில் அவ் ாறு நௌிகோ ௌிருப்ப ற்கு உாௌிய அலு லர்கள் 

நட டிக்கக எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமசல 1இல் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் 

சமற்படி  ௌி ர அறௌிக்கக குழுவுக்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

05. மருத்து   ேங்கல் பௌிாௌிவு மற்றும் அரச மருந் ாக்கல் கூட்டுத் ாபனத் ௌின் 

கணக்குகளுக்கௌிகடயௌில் வ ாடர்ந்தும் மாற்றங்கள் காணப்படல் 

 ௌி ப்புகர 

 எஞ்சௌிய மா ங்களௌினுள் முழுகமயாக  ௌிருத் ப்பட்டு நட டிக்கக எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமசல 1 இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்ட ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌில் கூட 

சமற்குறௌிப்பௌிட்ட  ௌிபரமான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு  ேங்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல.   
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06. இலங்கக அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபனத்க  மீண்டும் குழு முன் 

ச ான்றுமாறு அகேத் ல் 

 ௌி ப்புகர 

புற்றுசநாய் மருந்துகள் வ ாடர்பாக கலந்துகரயாடு  ற்காக குழு 2017 சம மா ம் 

24  ௌிக ௌி பௌி.ப 2.30 மணௌிக்கு மீண்டும் கூடு  ற்கும் அன்கறய  ௌினம் புற்றுசநாய் 

க த் ௌியர் சங்க அலு லர்கள், அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபன அலு லர்கள், 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் மற்றும் சம்பந் ப்பட்ட அலு லர்கள், மருத்து   ேங்கல் 

பௌிாௌிவு அலு லர்கள், ச சௌிய மருந் க ஒழுங்குபடுத் ல் அ ௌிகாரசகபயௌின் 

இறு ௌியாக இருந்   கல ரும், பௌிர ம நௌிகறச ற்று அலு லரும் அத்துடன் 

 ற்சபாக ய  கல ரும் பௌிர ம நௌிகறச ற்று அலு லரும் பங்சகற்க ச ண்டும் 

எனவும் குழு  ீர்மானௌித் து. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017 சம மா ம் 24 ஆம்  ௌிக ௌி பௌி.ப 2.30 மணௌிக்கு கூட ௌிருந்  குழு அமர்வு 2017 

யூகல மா ம் 07 ஆம்  ௌிக ௌி  கர பௌிற்சபாடப்பட்டது. அ ன்படி, 2017 யூகல 

மா ம் 07 ஆம்  ௌிக ௌி குழு ௌின் சௌிபாாௌிசு படி புற்றுசநாய் மருந்துகள் வ ாடர்பாக 

கலந்துகரயாட இலங்கக அரச மருந் கக்  கூட்டுத் ாபனம் உட்பட 

சம்பந் ப்பட்ட  ரப்பௌினர் குழு ௌின் முன் அகேக்கப்பட்டிருந் துடன், 

 ௌிசாரகணயுடன் சம்பந் ப்பட்ட  க ல்கள் குழு ௌின் அடுத்  அறௌிக்ககயௌில் 

வ ளௌிப்படுத் ப்படும். 
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இகணப்பு 22 
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இகணப்பு 23 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக நௌிலக்காௌி ( னௌியார்) கம்பனௌி 

(மௌின் லு மற்றும் புதுப்பௌிக்கத் க்க சக் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி  : 2017 ஏப்பௌிறல் மா ம் 07 ஆம்  ௌிக ௌி) 

இனம் காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள்  

01. நௌிறு னத் ௌின் சநாக்கும் குறௌிக்சகாள்களும் 

பல குறௌிக்சகாள்கள் உள்ள ாகவும் இ ற்றௌில் வீ ௌி அபௌி ௌிருத் ௌி அ ௌிகாரசகப, 

மாநகர சகபகள், நகர சகபகள், பௌிரச ச சகபகள் மற்றும் நீர்  ேங்கல் சகப 

மூலம் நௌிகறச ற்றப்பட ச ண்டிய குறௌிக்சகாள்கள் இருப்ப ாகவும், நௌிறு னத்க  

 ாபௌித் சபாது இவ் ாறான பரந் ள ௌிலான குறௌிக்சகாள்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 

காரணத் ால் நௌிறு னம் எவ் ௌி மாக வசயற்படுகௌிறது என்பக  குழு 

 ௌின ௌியதுடன், நௌிறு னத் ௌின் சநாக்கு மற்றும் குறௌிக்சகாள்களுக்குமௌிகடயௌில் 

முரண்பாடான நௌிகல காணப்படு  ாக குழு சமலும் வ ாௌி ௌித் து. 

 ௌி ப்புகர 

சநாக்கும் குறௌிக்சகாளும் ஒன்றுக்வகான்று முரணாக காணப்படு  ால் 

இக்கம்பனௌிகய முழுகமயாக மறுசீரகமத்து மீண்டும் குறௌிக்சகாள்ககள 

 குத் கமத்து நௌிறு னத்க  சாௌியான பாக யௌில் இட்டுச்வசல்  ற்காக வகளர  

அகமச்சாௌினால் குழு ஒன்று அகமக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், அடுத்து  ரும் 2 – 3 

மா ங்களௌில் இச்வசயற்பாட்கட பூர்த் ௌிவசய்ய முடியும் எனவும்   ௌிசாளர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

02.  ேங்குநர்ககளப் ப ௌிவு வசய் ல் 

ஏற்வகனச  ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட 18  ேங்குநர்கள் இருப்பதுடன் வநாவபல் 

கம்பனௌி நீண்ட கால  ேங்குநராக எவ் ளவு காலம் ப ௌிவு வபற்றுள்ளவ ன குழு 

 ௌின ௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

மு லா  ாக 03  ருட கால சகள் ௌிப் பத் ௌிரம்  ேங்கப்பட்டுள்ள ாகம் (2010 – 

2013) அ ன் பௌின்னர் 04 சந் ர்ப்பங்களௌில் குறௌித்  கம்பனௌிக்கு நௌிலக்காௌி சகள் ௌிப் 

பத் ௌிரம்  ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும் ஒசரவயாரு  ேங்குநர் இருக்கௌின்ற 

காரணத் ௌினால் அக்கம்பனௌியௌிலிருந்து நௌிலக்காௌிகயப் வபற்றுக்வகாள்ள 

அகமச்சரக யௌின் அங்கீகாரம் உள்ள ாகவும்   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 
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03. கணக்காய்வு அ  ானௌிப்புகள் வ ாடர்பௌில் எடுக்கப்பட்டுள்ள 

நட டிக்கககள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் உட்பட்ட அலு லர்கள் இங்கு  ௌிபாௌித்   க ல்கள், 

கணக்காய் ாளரால் 2016.12.30 ஆம்  ௌிக ௌி நௌிலக்காௌி வகாள் னவு வ ாடர்பௌில் 

 யாாௌிக்கப்பட்டுள்ள  ௌிசசட கணக்காய்வு அ  ானௌிப்பு அறௌிக்ககயௌில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ா என்பக   ௌினவு ல் மற்றும் அ ௌிலுள்ள கணக்காய்வு 

அ  ானௌிப்புகள் வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ள நட டிக்கக வ ாடர்பாக குழு 

கலந்துகரயாடியது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

பௌின் ரும் நட டிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ள ாக அகமச்சௌின் வசயலாளர் 

வ ாௌி ௌித் ார்: 

 கணக்காய் ாளர்  கலகம ௌிப ௌியௌின் அறௌிக்ககயௌில் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள 

 க ல்களௌின்படி, இக்கம்பனௌியால் அரசாங்கத் ௌிற்கு இலாபம் கௌிகடக்கா  

காரணத் ௌினால் பணௌிப்பாளர் சகபகய ககலத்து ௌிட ச ண்டுவமன 

வகளர  அகமச்சர் அறௌி ௌித் ச ாடு, அ ன்படி வகரள  அகமச்சரால் 

பணௌிப்பாளர் சகப ககலக்கப்படல் மற்றும் சமல ௌிக வசயலாளர் ஒரு கர 

 கல ராக நௌியமௌித் ல். 

 எ சரனும் ஓர் அலு லர் ஒழுக்கத் ௌிற்கு முரணாக வசயற்பட்டிருப்பௌின், 

அ ன்வபாருட்டு நட டிக்கக எடுப்ப ற்காக வகளர  அகமச்சரால் 

குழுவ ான்று நௌியமௌிக்கப்படல். 

 இவ் றௌிக்ககயௌில் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பௌில் 

ஒழுக்காற்று நட டிக்கக எடுப்ப ற்கான  ாய்ப்பௌிகன ஆராயுமுகமாக 

அகமச்சரக யௌினால் ஒழுக்காற்று அலு லர் ஒரு ர் மற்றும் மூன்று 

வசயலாளர்கள் அடங்கௌிய   குழுவ ான்று (நீ ௌி, சுற்றுலா மற்றும் 

உள்ளூராட்சௌி அகமச்சு) அகமச்சரக யௌினால் அகமக்கப்படல். 

 நௌிறு னத் ௌிற்கு சச ம் / நட்டம் ஏற்படும்  ககயௌில் வசயற்பட்ட எ சரனும் 

அலு லர் ஒரு ர் இருப்பாராயௌின், அ ருக்கு  எ ௌிராக வபாலிஸ் 

நௌிகலயத் ௌில்  முகறப்பாடு வசய்து உாௌிய நட டிக்கக எடுக்குமாறு 

வ ாௌி ௌித்து பணௌிப்பாளர் சகபக்கு கடி ம் ஒன்கற அனுப்பு ல்.  

 முன்னாள் பணௌிப்பாளர் சகப உறுப்பௌினர்ககள ககது வசய்து  ேக்குத் 

 ாக்கல் வசய் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும்  முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் சமற்படி வசயற்பாடுகளௌின் முன்சனற்றம் 

வ ாடர்பாக குழுவுக்கு வ ாௌியப்படுத்  ௌில்கல. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

04. நௌிலக்காௌி வகாள் னவு வசயற்பாடும் சகள் ௌிப்பத் ௌிர வசயற்பாடும் 

 நௌிலக்காௌி வகாள் னவு வசயற்பாடு மற்றும் சகள் ௌிப்பத் ௌிர வசயற்பாடு 

வ ாடர்பாக குழு  ௌினவு ல். 

அரசாங்கத் ௌின் சகள் ௌிப்பத் ௌிர நகடமுகறகயப் பௌின்பற்று  ாகவும், கடந்  

காலத் ௌில் பௌிரச்சௌிகனகள் உரு ான காரணத் ால் பு ௌிய  ேௌிமுகற ஒன்கறத் 

 யாாௌிக்க ச ண்டும் எனவும், மு லா  ாக நௌிலக்காௌி  ேங்குநர்ககளப் ப ௌிவு 

வசய்ய ச ண்டும் எனவும் நீண்ட  ௌிபரவமான்கற அளௌித்  ாறு   ௌிசாளர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

05. மௌின்சார சாகபக்கு கௌிகடக்க ச ண்டிய வ ாகக  

2017 மார்ச்சு  கர கப்பற் கூட்டுத் ாபனம் 37,531 வமற்றௌிக் வ ான் நௌிலக்காௌிகய 

 ேங்க ௌிருந் சபா ௌிலும், அந்  அள ௌிகன  ேங்கத்   றௌியுள்ள ால் இலங்கக 

மௌின்சார சகபக்குக் கௌிகடக்க ச ண்டிய வ ாகக ரூபா 539 மௌில்லியன் ஆக 

இருந்  ால் குழு அ ற்கான காரணத்க   ௌின ௌியது. 

 ௌி ப்புகர 

 இது வ ாடர்பௌில் ஆராய நௌியமௌிக்கப்பட்ட உப குழு ௌின் அறௌிக்ககபடி ரூபா 539 

மௌில்லியன் வ ாகககய கப்பற் கூட்டுத் ாபனம் இலங்கக மௌின்சார சகபக்குச் 

வசலுத்துமாயௌின்  

கூட்டுத் ாபனத் ௌிலிருந்து சமலும் 20 கப்பல் நௌிலக்காௌி வபற ச ண்டுவமன சௌிபார்சு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ால் அ கன நகடமுகறப்படுத்  ௌில்கல என   ௌிசாளாௌினால் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

06. இலங்கக மௌின்சார சகபயௌிடமௌிருந்து அற ௌிடப்பட ச ண்டியுள்ள வ ாகக 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌின் அறௌிக்கக மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டின் 

கணக்குகளௌின் பௌிரகாரம் இலங்கக மௌின்சார சகபயௌிடமௌிருந்து கௌிகடக்க ச ண்டிய 

வ ாகக ரூபா 380 மௌில்லியன் மற்றும் ரூபா 343,765/- என குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 

சபா ௌிலும் இலங்கக மௌின்சார சகபயௌின் கணக்குகளௌின் பௌிரகாரம் அத்வ ாகக 

ரூபா 734 மௌில்லியன் மற்றும் ரூபா 86,996/- என்பச ாடு அ ன்  ௌித் ௌியாசம் ரூபா 

353 மௌில்லியன் ஆகும். அ ற்கான காரணம் குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

இது வ ாடர்பாக இலங்கக மௌின்சார சகபயுடன் சபச்சு ார்த்க  

நடத் ப்படு ச ாடு  ௌிகர ௌில்  ீர்வ ான்கற எட்டு  ற்கு எ ௌிர்பார்ப்ப ாக 

  ௌிசாளாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது.  
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆந்  ௌிக ௌியள ௌில்கூட சமற்படி நட டிக்ககயௌின் முன்சனற்றம் 

குழு ௌிற்கு  ேங்கப்பட ௌில்கல. 
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இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌி 

(ச சௌிய வகாள்கககள் மற்றும் வபாருளா ார அலு ல்கள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி  : 2017 சம மா ம் 03 ஆந்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. நௌிறு னத் ௌின் பங்குகள் உாௌிகம வ ாடர்பாக அ ன் 2015 ஆம் ஆண்டு 

இறு ௌி நௌி ௌிக் கூற்றுகளௌில் வ ளௌிப்படுத் ப்படாகம  

இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட பங்குகளௌின் 90% உாௌிகம 

ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு நௌி ௌியத் ௌிக்கு வசாந் மாகும் என்ப ால் அந் 

நௌிறு னத் ௌின் நௌி ௌிக் கூற்றுகளௌில் இ கன ஒரு மு லீடாக இல்லாமல் உாௌிகமயாக 

குறௌிப்பௌிடப்பட ச ண்டுவமன கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

சமலும், இலங்கக சசால்ட் நௌிறு னத் ௌின் நௌி ௌிக் கூற்றுகளௌில் அ ன் பங்குகளௌின் 

உாௌிகமகய வ ளௌி ாக ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு நௌி ௌியம் வகாண்டுள்ள ாக 

குறௌிப்பௌிடப்பட ச ண்டுவமன்பது குழு ௌின் கருத்  ாக இருந் து. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் நௌி ௌிக் கூற்றுகளௌில் அ ன் பங்குகளௌின் 

உாௌிகம வ ளௌி ாக ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு  நௌி ௌியம் 

வகாண்டுள்ள ாக குறௌிப்பௌிடு  ற்கு நட டிக்கக எடுத் ல் 

 பங்குகளௌின் உாௌிகம 90% ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு நௌி ௌியத்துக்கு 

வசாந் வமன்ப ால் எ ௌிர்காலத் ௌில் இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் 

பணௌிப்பாளர் சகபகய நௌியமௌிக்கும் சபாது ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு  

நௌி ௌியத்க  பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ப்படுத்தும் பணௌிப்பாளர்களௌின் எண்ணௌிக்கககய 

அ ௌிகாௌிப்ப ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளுமாறு ச சௌிய வகாள்கககள் 

மற்றும் வபாருளா ார அலு ல்கள் அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கும் இலங்கக 

சசால்ட் கம்பனௌியௌின்   ௌிசாளருக்கும் கட்டகளயௌிடல் 

  ௌிகறசசாௌியௌின் பௌிர ௌிநௌி ௌி ஒரு கர பணௌிப்பாளர் சகபக்கு நௌியமௌித் ல் 

 நௌிறு னத் ௌின் கணக்காய்வு நட டிக்ககககள கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌியௌிடம் ஒப்பகடத் ல் 

 ச க  ஏற்படின் உாௌிகம வ ாடர்பாக சட்ட மா அ ௌிபாௌின் கருத்க  

 ௌினவு ல் 

 அகமச்சு,  ௌிகறசசாௌி, ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக வபாறுப்பு நௌி ௌியம் மற்றும் 

இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் பணௌிப்பாளர் சகபகய அகேத்து 

சபச்சு ார்த்க  நடத் ௌி சமற்வகாள்ளப்பட ச ண்டிய  ீர்மானங்ககள 



 

104 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

உறு ௌி வசய்து அது வ ாடர்பாக இரண்டு மா ங்களுக்குள் குழு ௌிகன 

அறௌிவுறுத் ல் 

 இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் உாௌிகம வ ாடர்பான  ற்சபாக ய 

நௌிகலகம மற்றும் சமற்வகாள்ளப்பட ச ண்டிய சீரான எ ௌிர்கால 

நட டிக்கககள் வ ாடர்பாக வ ளௌிவுபடுத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு 

அறௌிக்கக சமர்ப்பௌித் ல் மற்றும் அ ன் பௌிர ௌிவயான்கற குழு ௌிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்து  ற்கு நட டிக்கக எடுக்குமாறு அரச வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் 

 ௌிகணக்களத் ௌின் பணௌிப்பாளர் நாயகத்துக்கு கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 ௌி ப்புகர i இற்கு ஏற்புகடய ாக 

எ ௌிர்காலத் ௌில் வ ளௌியௌிடப்படவுள்ள 2016 ஆம் ஆண்டின்  ருடாந்  

அறௌிக்ககயௌில் நௌிறு னத் ௌின் பங்குகளௌின் உாௌிகமகய ஊேௌியர் நம்பௌிக்கக 

வபாறுப்பு நௌி ௌியம் வகாண்டிருப்ப ாக குறௌிப்பௌிடு  ற்கு ச க யான நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாக இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின்   ௌிசாளாௌினால் 

2016.06.05 ஆந்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் குழு ௌிற்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர ii – vii இற்கு ஏற்புகடய ாக 

சமற்குறௌிப்பௌிட்ட சௌிபார்சு ii மற்றும் vii மூலம் சகாரப்பட்டுள்ள அறௌிக்கககள் 

2017.10.31 ஆந்  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

02. 2016 ஆம் ஆண்டில்  ௌிற்பகன  ருமானத் ௌின் துாௌி  அ ௌிகாௌிப்பு 

இ ற்கு பல்ச று  ௌிடயங்கள்  ாக்கம் வசலுத் ௌிய ாகவும் பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

அ ற்றௌில் மு ன்கமயானக  எனவும் இக் கலந்துகரயாடலின் சபாது 

வ ளௌிப்படுத் ப்பட்டது: 

 உற்பத் ௌி வகாள்ளளவு அ ௌிகாௌித் ல். 

 உற்பத் ௌிகளௌின்  ர்த் க வபறும ௌிகய அ ௌிகாௌிப்ப ற்கு சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நட டிக்கககள். 

 உற்பத் ௌிகளௌின்  ௌிகல அ ௌிகாௌித் ல். 

சமலும், இக்கலந்துகரயாடலின்சபாது,  ற்சபாது உப்பு இறக்கும ௌி 

வசய்யப்படு  ால் சமற்படி இறக்கும ௌிகய நௌிறுத்து  ற்கு யாச னும் 

வசயன்முகறவயான்று  குக்கப்பட ச ண்டிய ச க யும் 

வ ளௌிப்படுத் ப்பட்டது. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ௌி ப்புகரகள் 

உப்பு இறக்கும ௌி வ ாடர்பாக வகாள்கக ாீ ௌியான முடிவ ான்கற 

அரசாங்கத் ௌினால் சமற்வகாள்  ற்கு நட டிக்கக எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இது வ ாடர்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்கககள் எதுவும் 2017.10.31 ஆந் 

 ௌிக ௌி  கரக்கும் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

03. ஊேௌியர் உற்பத் ௌி ௌிறகன சமம்படுத் ல் 

2014 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பௌிடுககயௌில் 2016 ஆம் ஆண்டு இறு ௌியௌில் நௌிரந் ர 

ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கக 200 இனாலும் அகமய ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கக 

130 இனாலும்   கண ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கக 103 இனாலும் 

அ ௌிகாௌித்துள்ளகம கண்டயறௌியப்பட்டது. 

இலங்கக சசால்ட்  கம்பனௌியௌின் ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கககய அ ௌிகாௌிப்பது 

பௌிரச்சௌிகன அல்ல எனவும் அது ஊேௌியர் உற்பத் ௌித் ௌிறகன சமம்படுத்தும் 

 ககயௌிசலசய சமற்வகாள்ளப்பட ச ண்டுவமனவும் குழு ௌினால் 

அறௌிவுறுத் ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

இனௌி  ருங்காலங்களௌில் இந்நௌிறு னத் ௌின் ஊேௌியர்களௌின் எண்ணௌிக்கககய 

 ீர்மானௌிக்ககயௌில்  ௌிகறசசாௌியௌின் அங்கீகாரத்க  வபறு  ற்கு நட டிக்கக 

எடுத் ல். 

இறு ௌியாக  யாாௌிக்கப்பட்ட இலங்கக சசால்ட் கம்பனௌியௌின் வசயற்பாட்டுத் 

 ௌிட்டத் ௌினதும் நௌிறு னத்  ௌிட்டத் ௌினதும் பௌிர ௌிககள குழு ௌிற்கும் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் இரண்டு  ாரங்களுக்குள் அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

ச சௌிய வகாள்கககள் மற்றும் வபாருளா ார அலு ல்கள் அகமச்சு வசயலாளாௌின் 

MNPEA/EA/Salt/2017 ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.06.07 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் 

இகணந்   ௌிட்டமும் வசயற்பாட்டுத்  ௌிட்டமும் குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது. 

04. நௌிறு னத் ௌின் கடந்  கால வசயற்பாடு 

கடந்  காலங்களௌில் இேப்புகள் ஏற்படு  ற்கு யாச னும் ஊேல், சமாசடிகள் 

ஏது ாக இருந் ௌிருப்பௌின் அது வ ாடர்பாக ஏற்புகடய  ரப்புகளுக்கு அறௌி ௌித்து 

சட்ட நட டிக்கககள் சமற்வகாள்ளுமாறும் அக்கால வசயற்பாடுகள் வ ாடர்பாக 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடமௌிருந்து அறௌிக்கக வபற்று அ ன் 
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பௌிரகாரமும் நட டிக்கக எடுக்க முடியுவமனவும் குழு ௌினால் இலங்கக சசால்ட் 

கம்பனௌியௌின்   ௌிசாளருக்கு அறௌிவுறுத் ப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

இலங்கக மு லீட்டுச் சகப 

(அபௌி ௌிருத் ௌி மூசலாபாயங்கள் மற்றும் சர் ச ச  ர்த் க அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி   :  2017 சம மா ம் 05 ஆந்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01.  ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக 

இலங்கக மு லீட்டுச் சகபயௌின் இகணந்   ௌிட்டம் மற்றும் நௌிறு னத் ௌின் 

முன்சனற்றம் வ ாடர்பான அறௌிக்ககயௌின் பௌிரகாரம் சகபக்கு கௌிகடத்துள்ள சநரடி 

வ ளௌிநாட்டு மு லீடுகள் வ ாடர்பாக ஒப்பீட்டு ாீ ௌியௌில் பார்க்குமௌிடத்து அது 

கடந்  ஆண்டுககள  ௌிடவும் குகறந்  மட்டத் ௌில் உள்ள ாகவும், 2014, 2015 

மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளௌில் அது எ ௌிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டத்க  

அகடய ௌில்கல என்பது வ ாடர்பௌில் குழு ௌினால் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

அவ் ாறான நௌிகலகம ஏற்படு  ற்கான காரணமாக பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

 ாக்கம் வசலுத் ௌியுள்ள ாக இலங்கக மு லீட்டுச் சகபயௌின்  கல ாௌினால் 

வ ளௌிவுபடுத் ப்பட்டது. 

  ாௌி நௌி ாரணம்  ேங்கு ல் வ ாடர்பான 2006 ஆம் ஆண்டின்  ர்த் மானௌி 

அறௌி ௌித் லின் பௌிரகாரம் மு லீட்டுச் சகபயௌினால் வ ளௌிநாட்டு 

மு லீட்டாளர்களுக்கு  ேங்கப்பட்ட  ாௌி நௌி ாரணங்கள் 2011 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து உள்நாட்டு இகற ாௌி சட்டத் ௌின் பௌிரகாரம் 

 ேங்கப்பட்டச ாடு, 2014 ஆம் ஆண்டில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ௌிருத் ங்களுக்ககமய அது கர  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட  ாௌி நௌி ாரணங்கள் 

2015.03.31 ஆந்  ௌிக ௌிசயாடு நௌிறுத் ப்பட்ட ால் அன்றௌிலிருந்து  ாௌி 

நௌி ாரணங்கள்  ேங்கப்படாகம. ஆனால், அ ற்கு பௌிறகு 

நௌிகறச ற்றப்பட்ட பாராளுமன்ற சட்டவமான்றௌின் மூலம் அது 2018.03.31 

ஆந்  ௌிக ௌி  கர மீள நீட்டிக்கப்பட்டகம. 

 வசயற்பாடு குகற ாகவுள்ள வ ாேௌில்முயற்சௌிகளுக்கும் மற்றும் குகற ாகப் 

பயன்படுத் ப்படுகௌின்ற வசாத்துகளுக்களுக்கும் புத்துயௌிரளௌித் ல் சட்டத் ௌின் 

கீழ் 2014 ஆம் ஆண்டின் இறு ௌிப் பகு ௌியௌில் 35 வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் 

அரசாங்கத் ௌினால் சுவீகாௌிக்கப்பட்டகம. 

 காணௌிககள குத் ககக்கு அளௌித் ல் மற்றும் வபறு லின் கீழ் முன்னர் 

காணப்பட்ட முத் ௌிகரக் கட்டணத்துக்கு சமல ௌிகமாக வ ளௌிநாட்ட ர்கள் 

 மது மு லீடுகளௌின் வபாருட்டு வ ாேௌிற்சாகலககள நௌிர்மாணௌிக்ககயௌில் 

15% சமல ௌிக முத் ௌிகரக் கட்டணவமான்கற வசலுத்  ச ண்டுவமன 

சட்டவமான்று நௌிகறச ற்றப்படு ல் 
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 இலங்கக மு லீட்டுச் சகப கருத் ௌிட்டங்களுக்கு இ ர அரச 

நௌிறு னங்களௌிலிருந்து கௌிகடக்கும் அனுசரகண மௌிகக் குகறவ ன்ப ால் 

ஏற்புகடய நௌிறு னங்களௌினால் ஆற்றப்பட ச ண்டிய பணௌிகளுக்கு நீண்ட 

காலம் எடுப்ப ால் மு லீட்டாளர்கள் பலவீனமகட ல். 

 வ ளௌிநாட்ட ர்கள் இங்கு மு லீடு வசய்ககயௌில் இந்  நாட்டில் 

 ேங்கப்படுகௌின்ற  ாௌி நௌி ாரணங்கள் மாத் ௌிரமௌின்றௌி வ ற்காசௌியா சார்ந்  

இ ர நாடுகளௌில்  ேங்கப்படுகௌின்ற  ாௌி நௌி ாரணங்களுடனும் ஒப்பௌிட்டு 

பார்க்கும் நௌிகல காணப்படு ச ாடு 2016 ஆம் ஆண்டில்  ாௌி 

நௌி ாரணங்கள் அளௌிப்பது வ ாடர்பாக நௌிச்சயமற்றவ ாரு நௌிகலகம 

காணப்பட்ட ால் அந்நௌிகலகம பா கமான  ாக்கத்க  ஏற்படுத் ௌியகம 

 ௌி ப்புகரகள் 

வசயற்பாடு குகற ாகவுள்ள வ ாேௌில்முயற்சௌிகளுக்கும் மற்றும் குகற ாகப் 

பயன்படுத் ப்படுகௌின்ற வசாத்துகளுக்களுக்கும் புத்துயௌிரளௌித் ல் சட்டத் ௌின் கீழ் 

வ ாேௌில்முயற்சௌிககள சுவீகாௌித்  னால் அரசாங்கத்துக்கு ஏற்பட்ட வசலவுகள் 

வ ாடர்பான அறௌிக்ககவயான்கற குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

குழு ௌினால் சகாரப்பட்டுள்ள 2011 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க வசயற்பாடு 

குகற ாகவுள்ள வ ாேௌில்முயற்சௌிகளுக்கும் மற்றும் குகற ாகப் 

பயன்படுத் ப்படுகௌின்ற வசாத்துகளுக்களுக்கும் புத்துயௌிரளௌித் ல் சட்டத் ௌின் கீழ் 

வ ாேௌில்முயற்சௌிககள சுவீகாௌித்  னால் இலங்கக மு லீட்டுச் சகப என்ற ாீ ௌியௌில் 

வசல ௌிட சநர்ந்  வசலவுகள் அடங்கௌிய அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

02. ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட கருத் ௌிட்டங்களௌில் வபரும்பாலானக  இரத்துச் 

வசய்யப்படல் அல்லது இகடநௌிறுத் ப்படல் 

2011 ஆம் ஆண்டு வ ாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு  கர ககச்சாத் ௌிடப்பட்ட 

கருத் ௌிட்டங்கசளாடு ஒப்பௌிடுமௌிடத்து நட டிக்கககள் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டுள்ள 

கருத் ௌிட்டங்களௌின் எண்ணௌிக்ககயௌில் குறௌிப்பௌிடத் க்க வீழ்ச்சௌி ஏற்படல் மற்றும் 

நட டிக்கககள் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் இரத்துச் வசய்யப்பட்ட மற்றும் 

இகடநௌிறுத் ப்பட்ட முழுக் கருத் ௌிட்டங்களௌின் எண்ணௌிக்கக வ ாடர்பாக 

குழு ௌினால் க னம் வசலுத் ப்பட்டது. 

 

 



 

 109    
 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ருடம் ஒப்பந் ங்கள் 

ககச்சாத் ௌிடப்பட்ட 

கருத் ௌிட்டங்களௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

நட டிக்கககள் 

ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட 

கருத் ௌிட்டங்களௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

இரத்துச் வசய்யப்பட்ட, 

மூடப்பட்ட மற்றும் 

இகடநௌிறுத் ப்பட்ட 

முழுக் 

கருத் ௌிட்டங்களௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

2016 182 52 133 

2015 156 96 111 

2014 155 100 125 

2013 146 108 165 

2012 164 105 114 

2011 103 103 58 
 

 ௌி ப்புகரகள் 

பௌின் ரும்  க ல்ககள/அறௌிக்ககககள குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌித் ல் (2010 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து) 

 மு லீட்டுச் சகப சட்டத் ௌின் 17 ஆம் பௌிாௌி ௌின் (Sec 17) கீழ் 

ககச்சாத் ௌிடப்பட்ட ஒப்பந் ங்கள் யாக ? 

 குறௌிப்பௌிட்ட  ர்த் கக் கம்பனௌிகள் யாக ? 

 சமற்குறௌிப்பௌிட்ட கம்பனௌிகளௌினால் ஆரம்பௌிக்க உத்ச சௌிக்கப்பட்டுள்ள 

ககத்வ ாேௌில்கள் யாக ? 

 ககத்வ ாேௌிகல  ாபௌிப்ப ற்காக காணௌி  ேங்கப்பட்டிருப்பௌின், குறௌிப்பௌிட்ட 

உத்ச சக் காணௌிகள் அகமந்துள்ள  இடங்கள் யாக ?  

 குறௌிப்பௌிட்ட கம்பனௌிகள் கருமமாற்றகல ஆரம்பௌித்துள்ளன ா?/ 

இல்கலயா? 

 கருமமாற்றல் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ாயௌின், அது எப்சபாது? 

 உரு ாக்கப்படும் வ ாேௌில்முயற்சௌிகளௌின் எண்ணௌிக்கக யாது? 

 கருமமாற்றல் இகடநௌிறுத் ப்பட்டுள்ள கம்பனௌிகள் யாக ? 

 சமற்படி கம்பனௌிகள்  மது கருமமாற்றகல இகடநௌிறுத்து  ற்கான 

காரணம் யாது? 

 சமற்படி (ix) குறௌிப்பௌிடப்படும்  ௌிடயங்களௌில் குறௌிப்பௌிட்ட நௌிறு னத் ௌின் மீது 

 ாக்கம் வசலுத்து து  னௌிப்பட்ட / உள்ளக  ௌிடயங்களா அல்லது  
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வ ளௌி ாாௌி  ௌிடயங்களா என்பக  அகடயாளம் கண்டு  யாாௌிக்கப்பட்ட 

அறௌிக்கக.  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

2010ஆம் ஆண்டு மு ல் 2017 சம மா ம்  கரயௌில் மு லீட்டுச் சகப சட்டத் ௌின் 

17 து பௌிாௌி ௌின் பௌிரகாரம், ககச்சாத் ௌிடப்பட்டுள்ள 994 கருத் ௌிட்டங்கள் 

வ ாடர்பௌில் குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்ககள உள்ளடக்கௌிய அறௌிக்கக 

குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.  

03. வ ளௌிநாட்டு சநரடி மு லீடுகள் வீழ்ச்சௌியகட ல் 

வ ளௌிநாட்டு சநரடி மு லீடுகளுக்கான  ீர்க்கமான காரணௌிகளௌின் பகுப்பாய்வுக்கு 

அகமய, ஆசௌிய  லயத் ௌின் ஏகனய நாடுகளுடன் ஒப்பௌிடுககயௌில், இலங்கக 

கீோன இடத் ௌில் காணப்படு ல் மற்றும்  2015-2016ஆம் ஆண்டுகளௌில் இலங்கக 

மு லீட்டுச் சகபக்கு கௌிகடக்கப்வபற்ற  ௌிண்ணப்படி ங்களௌின் எண்ணௌிக்ககயௌில் 

காணப்பட்ட குகறந்து  வசல்லும் சபாக்கு குறௌித்து குழு  ௌின ௌியது.  

அகமச்சரக   ீர்மானத்துக்ககமய 2016.04.27ஆந்  ௌிக ௌி மு ல் 

அமுல்படுத் ப்படும்  ககயௌில் அகனத்து ஊக்கு ௌிப்புகளும்  ற்காலிகமாக 

இகடநௌிறுத் ப்பட்டகமக்ககமய, 2016ஆம் ஆண்டில் இந்  

 ௌிண்ணப்பப்படி ங்களௌின் எண்ணௌிக்கக குகற கடந்துள்ள ாகவும்,  ாௌி 

ஊக்கு ௌிப்பு கௌிகடக்கப்வபறாகம  இ ற்கான ஒசர காரணமாக அகமய ௌில்கல 

எனவும், குறௌிப்பௌிட்ட கருத் ௌிட்டங்களுக்கான கடன்ககளப் 

வபற்றுக்வகாள்ககயௌில், அ ௌிகளவு காலம் வசல ௌிடப்பட்டகம, இ ற்காக பல 

படிமுகறககளக் கடக்க ச ண்டி ஏற்பட்டகம ஆகௌிய காரணௌிகளும்  இ ௌில்  ாக்கம் 

வசலுத் ௌியுள்ளதுடன்,  இ னால்  மு லீட்டாளர்கள்  உற்சாகம் இேக்கௌிறார்கள் 

எனவும் அகமச்சௌின் வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகரகள்  

சுற்றாடல் சட்ட  ௌிட்டங்கள், வ ாேௌில் சட்டங்கள் உள்ளௌிட்ட ஏகனய சட்ட 

ஒழுங்கு ௌி ௌிககளக் கருத் ௌில் வகாண்டு, கருத் ௌிட்டத்க  வசயற்படுத்து  ற்கு 

உத்ச சௌிக்கும் பௌிரச சத் ௌில்  ாழும் மக்களது பங்களௌிப்கபயும் வபற்றுக்வகாண்டு 

கருத் ௌிட்டத்க  வசயற்படுத்து  ற்கான நட டிக்ககககள சமற்வகாள்ளு ல்.  

 ற்சபாது வகாழும்பு பங்குச்சந்க யௌின் மு லீட்டுத் வ ாகு ௌி (Portfolio Investment 

Flow) சா கமான நௌிலகமயௌிகனக் காட்டு க யும், வ ளௌிநாட்டு 

மு லீட்டாளர்ககள உற்சாகப்படுத்து க யும், எ ௌிர்காலத் ௌில் இலங்ககக்கு 

கௌிகடக்க ௌிருக்கும் GSP+ சலுககயௌின் காரணமாக மு லீட்டு  ாய்ப்புக்கள் 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

அ ௌிகாௌிப்ப ற்கான  இயலுகமகயயும் கருத் ௌில் வகாண்டு வ ளௌிநாட்டு சநரடி 

மு லீடுககள அ ௌிகாௌிப்ப ற்கு  ௌிகர ாக வசயற்படு ல்.  

04. பணௌியாட்வடாகு ௌி வசல ௌினம்  

நௌிகறச ற்றுமட்டத் ௌிலான 105 ப  ௌிகள் வ ற்றௌிடமாகக் காணப்படு ல், 

நௌிகறச ற்று மட்டத் ௌில்லா  ப  ௌிகளௌில் அங்கௌிகாௌிக்கப்பட்ட 

பணௌியாட்வடாகு ௌிகய ௌிட 245 ஊேௌியர்கள் மௌிககயாகக் காணப்படு ல், மௌிகக 

ஊேௌியர்கள் காணப்படுககயௌில் சமல ௌிக சநரக் வகாடுப்பனவுக்காக பாாௌியள ௌில் 

பணம் வசல ௌிடப்பட்டிருத் ல் ஆகௌியன வ ாடர்பௌில் குழு  ௌின ௌியது.  

மௌிகக ஊேௌியர்கள் ஒப்பந்  மற்றும் அகமய அடிப்பகடயௌில் 

ஆட்சசர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  பாதுகாப்பு சசக யௌில் 

ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும் நௌிறு னத் ௌின் நௌிகறச ற்றுப் பணௌிப்பாளர் (மனௌி  

 ளம்) வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகரகள்  

பௌின் ரும்  ரவுககள / அறௌிக்ககககள குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகளௌில் ஆட்சசர்க்கப்பட்ட ஊேௌியர்கள் எத் ககய 

 கு ௌியௌின் கீழ் ஆட்சசர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள்? 

 சமற்படி ஆட்சசர்ப்புக்ககள சமற்வகாள்  ற்கான  சசக த் ச க ப்பாடு 

என்ன?  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

2015 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளௌில் ஆட்சசர்க்கப்பட்ட ஊேௌியர்கள் பற்றௌிய 

 ௌிபரமான அறௌிக்கக குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஊேௌியர் வ ாகு ௌி 
ஆட்சசர்ப்புக்கள் 

2015 2016 

1 
நௌிகறச ற்றுப் 

பணௌிப்பாளர் 
 01 

2 
சௌிசரஷ்ட பௌிர ௌிப் 

பணௌிப்பாளர் 
 01 (ஒப்பந் ம்) 

3 உ  ௌிப் பணௌிப்பாளர்   06 

4 சுற்றாடல் உத் ௌிசயாகத் ர்  03 
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5 சட்ட உத் ௌிசயாகத் ர் 06 (ஒப்பந் ம்) 01 (ஒப்பந் ம்) 

6 வ ாேௌிநுட்ப உ  ௌியாளர்  14 

7  க ல் உ  ௌியாளர்  04 (ஒப்பந் ம்) 

8 
முகாகமத்து  

உ  ௌியாளர் 
01 (ஒப்பந் ம்) 04 (அகமய) 

9 கா லாளர் 15 (ஒப்பந் ம்) 62 (ஒப்பந் ம்) 

10 சார ௌி  04 (ஒப்பந் ம்/அகமய) 

11 வ ாேௌிலாளர்  14 (ஒப்பந் ம்/அகமய) 

 

சமற்குறௌிப்பௌிட்ட ஒவ்வ ாரு ஊேௌியர் வ ாகு ௌிக்கும் எ ௌிாௌில் காட்டப்பட்டுள்ள 

ஊேௌியர்ககள ஆட்சசர்ப்ப ற்கான காரணங்கள் குழு ௌில் 

முன்க க்கப்பட்டுள்ளன.  

05. வஹாரண  க த்  ககத்வ ாேௌில் பூங்கா ௌின் 100 ஏக்கர் காணௌி  

டயர் உற்பத் ௌித் வ ாேௌிற்சாகலவயான்கற அகமப்ப ற்காக 99  ருட கால 

குத் ககயௌின் அடிப்பகடயௌில்  ேங்கப்பட்டிருந் , வஹாரண  கத்  பௌிரச சத் ௌில் 

ககத்வ ாேௌில் பூங்கா அகமந்துள்ள 100 ஏக்கர் வமாத் க் காணௌிக்காவும் 

 ருடாந் ம் அற ௌிடப்பட ச ண்டிய வபயரளவு  குத் ககயான ரூபா 10,000/= 

வபறும ௌிக்கு அக்காணௌிகய  ேங்கௌிய ன் மூலம் அரசாங்கத்துக்கு பா கமான 

நௌிலகம ஏற்பட்டுள்ளகம குறௌித்து குழு ௌில் சபச்சு ார்த்க க்கு 

உட்படுத் ப்பட்டது.  

 இது வ ாடர்பௌில் வபாருளா ார முகாகமத்து த்துக்கான அகமச்சரக க் குழு 

(Cabinet committee for Economic Management (CCEM)) இனால் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள  ீர்மானத்துக்ககமய, அவ் ாறு அற ௌிடப்பட ச ண்டிய 

வபயரளவு குத் கக யாது என்பது குறௌித்து அரச ம ௌிப்பீட்டாளாௌிடம்  ௌின ௌிய ாக 

இலங்கக மு லீட்டுச் சகபயௌின் பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகரகள்  

 குறௌிப்பௌிட்ட பௌிரசசத் ௌில் அபௌி ௌிருத் ௌி  வசய்யப்படா  ஏகனய காணௌிகளௌின் 

வபறும ௌியுடன் ஒப்பௌிட்டு, குறௌிப்பௌிட்ட காணௌியௌின் வபறும ௌிக்கான 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

அறௌிக்ககயௌிகன அரச ம ௌிப்பீட்டாளாௌிடமௌிருந்து  ஒரு மா  காலப்பகு ௌிக்குள் 

வபற்றுக்வகாள்ளு ல்.  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

மு லீட்டுச் சகபயௌின் கீழ் வஹாரகண  க த்க  பௌிரச சத் ௌில் 

நௌிர்மாணௌிக்கப்படும் 150 ஏக்கர் ககத்வ ாேௌில்  லயத் ௌில், 100 ஏக்கர் நௌிலத்க  

டயர் உற்பத் ௌித் வ ாேௌிற்சாகலக்கு  ேங்கு  ற்கு 2016.11.16 ஆந்  ௌிக ௌி  

இடம்வபற்ற வபாருளா ார முகாகமத்து த்துக்கான அகமச்சரக க் குழு ௌில் 

(CCEM)  ீர்மானௌிக்கப்பட்டுள்ளது. (  இகணப்பு 21) 

குறௌிப்பௌிட்ட  ீர்மானத் ௌில் சமலும் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள ன் பௌிரகாரம், டயர் 

உற்பத் ௌிக் ககத்வ ாேௌில் கருத் ௌிட்டத்துக்காக நீண்டகால குத் கக 

அடிப்பகடயௌில்   ேங்கு  ற்கு உத்ச சௌிக்கப்பட்டுள்ள குறௌிப்பௌிட்ட காணௌியௌின் 

 ற்சபாக ய சந்க ப் வபறும ௌி மற்றும் குத் ககப் வபறும ௌிகய ம ௌிப்பௌிட்டு, அரச 

ம ௌிப்பீட்டுத்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து ம ௌிப்பீட்டு அறௌிக்கக சகாரப்பட்டுள்ளது. 

2016.10.16ஆந்  ௌிக ௌி அரச ம ௌிப்பீட்டுத்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து 

சகாரப்பட்டுள்ள அறௌிக்கக குழுவுக்கு முன்க க்கப்பட்டுள்ளதுடன், இது 

இகணப்பு 25இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

06. ப ௌி ேௌிக்கப்பட்டுள்ள அற ௌிடமுடியாக் கடன் 

2011 மு ல் 2016ஆம் ஆண்டு  கரயௌில் சகபயௌினால் அங்கௌிகாௌிக்கப்பட்டுள்ள 

வ ாேௌில்முயற்சௌிகளௌிலிருந்து கௌிகடக்கப்வபறச ண்டிய பணத்க   ௌிகறசசாௌியௌின் 

அனும ௌியௌின்றௌி அற ௌிடமுடியாக் கடனாக ப ௌி ேௌிப்ப ற்கான நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளப்பட்டிருத் ல்.  

இது வ ாடர்பௌில்  ௌிகறசசாௌிக்கு அறௌி ௌித்துள்ள சபா ௌிலும், எந் வ ாரு ப ௌிலும் 

கௌிகடக்கப்வபறாகமயால், பணௌிப்பாளர் சகபயௌின்  ீர்மானத்துக்ககமய 

குறௌிப்பௌிட்ட அற ௌிடமுடியாக் கடகன ப ௌி ேௌிப்ப ற்கான  நட டிக்கக  

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ாக மு லீட்டுச் சகபயௌின் நௌிகறச ற்றுப் பணௌிப்பாளர் (நௌி ௌி) 

வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர  

 சகபக்கு கௌிகடக்கப்வபற ச ண்டிய நௌிலுக ப் பணத் ௌில் அற ௌிடமுடியாக் 

கடனானாக ப ௌி ேௌிப்ப ற்கு முன்னர்  ௌிகறசசாௌியௌிடமௌிருந்து இ ற்கான 

அங்கௌிகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்  ற்கான நட டிக்கக சமற்வகாள்ளல்.  
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 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

மு லீட்டுச் சகபயௌினால் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட, கருத் ௌிட்டங்ககள 

இரத்துச்வசய் ல், நௌிகறவுவசய் ல், இகடநௌிறுத் ல் மற்றும்  கருத் ௌிட்டங்களௌில் 

இடம்வபறும்  ௌிசசட மாற்றங்கள் காரணமாக அற ௌிடமுடியாக் கடன் 

ஏற்பட்டுள்ள சபா ௌிலும், சகபயௌின் சா ாரண கடகன மீள்அற ௌிடும் ச வீ ம் 97% 

என குழுவுக்கு வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இறு ௌி 03  ருட காலப்பகு ௌியௌில் கடன் மீள்அறவீடு வ ாடர்பான  ௌிபரம் கீசே 

காட்டப்பட்டுள்ளது.   

 2016 

ரூபா மௌில். 

2015 

ரூபா மௌில். 

2014 

ரூபா மௌில். 

வமாத்   ருமானம்  4,862 4,408 4,239 

ஒரு  ருடத்துக்கு குகறந்  நௌிலுக   271 195 62 

சா ாரண மீளஅறவீட்டு ச வீ ம்  95% 96% 98% 
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இகணப்பு 24 
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இகணப்பு 25 
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ச சௌிய கல் ௌி நௌிறு னம் 

(கல் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி  :  2017 சம மா ம் 25ஆந்  ௌிக ௌி 

இனம்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள்  

01. பட்டப்பௌின் படிப்பு கல் ௌி டிப்சளாமா ( PGDE)  

2011ஆம் ஆண்டில் 3120சபர் இ ற்காக ப ௌிவுவசய்துவகாண்டுள்ள சபா ௌிலும், 

எ ரும் இ கனப் பூர்த் ௌி வசய்யாகம குறௌித்து குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது.  

குறௌிப்பௌிட்ட அறௌிக்ககயௌிடலில் பௌிகே சநர்ந்துள்ள ாகவும், ஒவ்வ ாரு  ருடமும் 

குறௌிப்பௌிட்டவ ாரு பௌிாௌி ௌினர் பூர்த் ௌி வசய்  ாகவும், ஒரு  ருடத் ௌில் சுமார் 4500 

சபர் ப ௌிவுவசய் துடன், சுமார் 500 சபர் பட்டத்க  பூர்த் ௌி வசய்  ாகவும் 

பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகர  

 ஒரு  ார காலப்பகு ௌிக்குள் இது பற்றௌிய அறௌிக்ககயௌிகன குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்குமாறு பணௌிப்புகர  ௌிடுத் ல்.  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

ச சௌிய கல் ௌியௌியல் கல்லூாௌியௌின் பணௌிப்பாளர் நாயகத் ௌின் 2017.07.02ஆந்  

 ௌிக ௌிய கடி த் ௌின்  ாயௌிலாக குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ள அறௌிக்கக 

இகணப்பு 26 இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

02. சௌிசரஷ்ட கல் ௌியௌியலாளர்ககள ஆட்சசர்ப்ப ற்கான முகறயௌியல்  

சௌிசரஷ்ட கல் ௌியௌியலாளர்ககள ஆட்சசர்ப்ப ற்கான முகறயௌியல் மற்றும் 

அ ர்களது சம்பள மட்டத்க   ீர்மானௌிப்பது வ ாடர்பௌிலான முன்வமாேௌிவுககள 

 யாாௌித்து அரசாங்கத்துக்கு சமர்ப்பௌிக்குமாறு 2014.01.23 ஆந்   ௌிக ௌி இடம்வபற்ற 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால்  ேங்கப்பட்டுள்ள 

பணௌிப்புகரகள்  வ ாடர்பௌில் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நட டிக்கககள் யாக  

என்பது குறௌித்து குழு  ௌின ௌியது.  

 ௌி ப்புகர  

இத் ககய முன்வமாேௌிவுகள்  இது கரயௌில் அங்கௌிகாௌிக்கப்பட்ட ௌில்கல எனவும், 

இது வ ாடர்பௌில் எ ௌிர் ரும் நட டிக்ககககள சமற்வகாள்  ற்காக நௌிறு ன 

சகபயௌினால், அபௌி ௌிருத் ௌி நௌிரு ாக நௌிறு னத் ௌின் உத் ௌிசயாகத் ர், கல் ௌி 
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நௌிரு ாக சசக யௌின் ஓய்வுவபற்ற வசயலாளர், நௌிறு னத் ௌின் கல் ௌி அலு ல்கள் 

சகபயௌின்  கல ர், வகாழும்பு பல்ககலக்கேகத் ௌின் சபராசௌிாௌியர் மற்றும் 

 ௌிகறசசாௌி பௌிர ௌிநௌி ௌிகய உள்ளடங்கௌிய குழுவ ான்று நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், 

இ ன் பணௌிககள நௌிகறச ற்று  ற்கு சுமார் 02 மா  காலம் 

ச க ப்படுகௌிறவ னவும் பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகர  

 இது வ ாடர்பௌில் 02 மா  காலப்பகு ௌியௌில் குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிகன  

சமர்ப்பௌிக்குமாறு பணௌிப்பாளர் நாயகத்துக்கு பணௌிப்புகர  ௌிடுக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டுள்ள நௌிறு னத் ௌின் ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகற/ 

சம்பள கட்டகமப்பு மற்றும் ச சௌிய கல் ௌியௌியல் கல்லூாௌியௌின் சட்டாீ ௌியான 

சட்டகம்  குறௌித்தும் சமற்வகாள்ளப்பட ச ண்டிய அத் ௌிய சௌியமான மாற்றங்கள் 

குறௌித்தும் அகடயாளம் கண்டு, நௌிறு னத்க  மீள்கட்டகமப்பு வசய்  ற்குத் 

ச க யான நட டிக்கககள் சமற்வகாள்ளப்பட்டிருப்ப ாக 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

03.  ருடாந்  அறௌிக்ககககள முன்க த் ல்  

2012 ஆம் ஆண்டுக்குப் பௌின்னர் பாராளுமன்றத்துக்கு  ருடாந்  அறௌிக்கககள் 

முன்க க்கப்பட ௌில்கல என்பக  குழு அ  ானௌித் து.  

 ௌி ப்புகர  

2013  ருடாந்  அறௌிக்கக 2015.11.02 ஆந்  ௌிக ௌி அகமச்சரக க்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும், 2014-2015  ருடாந்  அறௌிக்கககள்  ாயர் 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாகவும், மௌிக  ௌிகர ௌில் அ ற்கற பாராளுமன்றத்துக்கு 

சமர்ப்பௌிப்ப ற்கு எ ௌிர்பார்ப்ப ாகவும் பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

2013ஆம் ஆண்டின்  ருடாந்  அறௌிக்ககயௌிகன 02  ார காலப்பகு ௌிக்குள் 

பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பௌிப்ப ற்கான  நட டிக்கக சமற்வகாள்ளுமாறும், 

அவ் ாறு முன்க க்ககயௌில் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும், 

வசயலகத்துக்கும் பௌிர ௌிககள சமர்ப்பௌிக்குமாறும் பணௌிப்புகர  ௌிடுக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

2013 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுகளுக்கான  ருடாந்  அறௌிக்கககள் கல் ௌி 

அகமச்சுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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ஆனால், குழு ௌின்  ௌி ப்புகரக்ககமய 2013ஆம் ஆண்டுக்கான  ருடாந்  

அறௌிக்கககய பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பௌிப்ப ற்கான நட டிக்கககள் 

2017.10.31 ஆந்  ௌிக ௌியள ௌிலும் சமற்வகாள்ளப்பட்டிருக்க ௌில்கல.  

04. உண கத்துக்கான பண்டங்ககளக் வகாள் னவு வசய் ல் 

உண கத்துக்கான பண்டங்ககள வகாள் னவு வசய்ககயௌில் 2006 இல் அரசாங்க 

வபறுகககள்  ேௌிகாட்டிக்கு அகமய வசயற்படாகம மற்றும் பண்டங்கள் மௌிகக 

 ௌிகலயௌில் வகாள் னவு வசய்யப்பட்டகம காரணமாக முகறசய ரூபா 

1,366,126/= மற்றும் ரூபா 1,067,595/= நட்டம் நௌிறு னத்துக்கு சநர்ந்துள்ளதுடன், 

பண்டங்ககள வகாள் னவு வசய் கமக்கான வகாடுப்பனக   ேங்குனர்களுக்கு 

 ேங்கு  ற்குப் ப ௌிலாக, பௌிறௌிவ ாரு வ ளௌிநபரது வபயாௌில் 112  டக களௌில் 

ரூபா 4,245,925/= வபறும ௌியான காசசாகலகள் பௌிறப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளகமயால், 

இது வ ாடர்பௌில்  ௌிசாரகண சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ா என  குழு  ௌின ௌியது.  

இச்வசயற்பாடு 2013 இல் இடம்வபற்றுள்ளவ னவும்,  ற்சபாது அரசாங்க 

நௌிறு னங்கள் மற்றும் ப ௌிவு வசய்யப்பட்டுள்ள  ேங்குனர்களௌிடமௌிருந்து மாத் ௌிரம் 

பண்டங்ககளப் வபற்றுக்வகாள்  ாகவும் பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகர  

 இந்   ௌிடயம் வ ாடர்பௌில் 02  ார காலப்பகு ௌிக்குள் குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிகன சமர்ப்பௌிக்குமாறு பணௌிப்புகர  ௌிடுக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நௌிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

உண கத்துக்கான உணவுப் வபாருட்ககள வகாள் னவு வசய்யும் வசயன்முகற 

வ ாடர்பௌில் 2014.04.03ஆந்  ௌிக ௌி முன்க க்கப்பட்டுள்ள, உள்ளக கணக்காய்வுப் 

பௌிாௌி ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகண வ ாடர்பௌிலான உப அறௌிக்கக 

குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது.  

இ ன் மூலம் வ ளௌிப்படுத் ப்பட்டுள்ள குகறபாடுகள் மற்றும் அ ற்குப் 

வபாறுப்புக்கூற ச ண்டிய உத் ௌிசயாகத் ர்கள் பற்றௌிய  ௌிபரம் பௌின் ருமாறு – 
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ப  ௌி வபயர் குகறபாடு 

வபறுகககள் 

உத் ௌிசயாகத் ர்  

 ௌிரு. ஏ.டீ. 

ஆாௌிய ங்ச  

 ேங்குனர்ககள ப ௌிவுவசய் ல்  

உ  ௌிப் 

பணௌிப்பாளர் 

( ௌிடு ௌி  

பாௌிபாலகர்)  

 ௌிரு. டபௌிள்யு.எம். 

 ௌிசஜசூாௌிய  

வபாருட்கட்டளுக்கான 

வகாள் னவுக் கட்டகள அனுப்பும் 

உத் ௌிசயாகத் ராக பணௌியாற்றல்  

களஞ்சௌியப் 

வபாறுப்பாளர்  

 ௌிரு.  சநாயக்க  உண கத்துக்கு வபாருட்ககள 

வகாள் னவு வசய்யும் 

வசயற்பாட்டின்சபாது 

முகாகமத்து  

உ  ௌியாளர்  

 ௌிரு. 

எஸ்.வஹட்டியாரச்சௌி  
 ாபன  ௌி ௌிக் சகாக யௌின் II து 

வ ாகு ௌியௌின் XLVII  து 

அத் ௌியாயத் ௌின் 1.5இன் 

ஏற்பாடுகள் மீறப்படும்  ககயௌில் 

வசயலாற்று ல். 

வ ாேௌில்நுட்ப 

உத் ௌிசயாகத் ர் 

 ௌிரும ௌி எஸ்.பௌி.சக. 

மாலா 

 கலகம 

சகமயற்காரர்  

 ௌிரு.எஸ்.குணரத்ன 

 

இந்  இரு உத் ௌிசயாகத் ர்களும் 

சசகா ரர்கள் எனவும், முகறசய 

உணவுப் வபாருட்ககளக் சகாரு ல் 

மற்றும்  ேங்கும் பணௌிககள 

இ ர்கள் 

சமற்வகாண்டிருப்ப ாகவும் 

இ ன்சபாது குகறபாடுகள் 

ஏற்பட்டிருப்பவ ன்பதும். 

உ  ௌி வீட்டு 

அத் ௌியட்சகர் 

 ௌிரு. எஸ்.ரத்னசௌிறௌி  

 

05. இறு ட்டு உற்பத் ௌி மற்றும் புத் கம் அச்சௌிடு ல் 

2011 மற்றும் 2012ஆம் ஆண்டுகளௌில் உற்பத் ௌி வசய்யப்பட்ட ரூபா 216,750/= 

வபறும ௌியான 1,734 ஒலிநாடாக்களும், இல சமாக பகௌிர்ந் ளௌிக்கப்பட ௌிருந்  

4,466 ஒலிநாடாக்களும், பல்ச று  கலப்புக்களௌின் கீோன ரூபா 1,045,200/= 

வபறும ௌியான  5,226 இறு ட்டுக்களும் 2016  ௌிவசம்பர் 31ஆந்  ௌிக ௌி 

எஞ்சௌியௌிருந் துடன், நீண்டகாலமாக காணப்பட்ட இந்  ஒலிநாடாக்களும் 

இறு ட்டுக்களும் பயன்படுத் ப்பட முடியா  நௌிகலயௌில் இருப்பது  

அ  ானௌிக்கப்பட்டது.  

சமலும், 90  ௌிடயங்களுக்கான ரூபா 5,069,146/= வபறும ௌியான 48,160 

புத் கங்கள் நீண்டகாலமாக களஞ்சௌியத் ௌினுள் காணப்படு து 

அ  ானௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 2010ஆம் ஆண்டில் பட்ட ாாௌியல்லா  
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ஆசௌிாௌியர்களுக்கான நௌிகலயங்களுக்காக மும்வமாேௌியௌிலும் அச்சௌிடப்பட்ட ரூபா 

2,111,775/= வபறும ௌியான புத் கங்கள் எஞ்சௌியுள்ளன.  

அவ் ாறு நௌிகழ்  ற்கான காரணம் யாவ ன குழு  ௌின ௌியது.  

பட்ட ாாௌியல்லா  ஆசௌிாௌியர்களுக்கான பாடவநறௌி  ற்சபாது 

முன்வனடுக்கப்படு  ாகவும், இந்   ௌிடயத்க  நௌிறு ன சகபக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ௌிய ன் பௌின்னர், எஞ்சௌிய புத் கங்ககள குகறந்   ௌிகலயௌில் 

கல் ௌியௌியல் கல்லூாௌிகளுக்கு  ௌிற்பகன வசய்  ற்கும், சமல ௌிகமாக 

அச்சௌிடப்பட்டுள்ள புத் கங்ககள பாடசாகலகளுக்கு பகௌிர்ந் ளௌிப்ப ற்கும், 

புத் கக் கண்காட்சௌிகளௌில் குகறந்   ௌிகலயௌில்  ௌிற்பகன வசய்  ற்குமான 

அறௌிவுறுத் ல் கௌிகடக்கப்வபற்ற ாக பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகர  

 இப்புத் கங்ககள கஷ்டப் பௌிரச ச பாடசாகலகளுக்கு, ஆசௌிாௌிய 

நௌிகலயங்களுக்கு மற்றும் வபாது நூலகங்களுக்கு  ேங்குமாறு பணௌிப்புகர 

 ௌிடுத் ல்.  

06. கற்கக லீவு   ேங்குககயௌில் இடம்வபற்றுள்ள  ௌிகனத் ௌிறனௌின்கம  

மசலசௌியா ௌில் அகமந்துள்ள பல்ககலக்கேகவமான்றௌில் பட்டப்பௌின் படிப்பௌிகன 

பயௌில்  ற்காக சம்பளத்துடனான 02  ருட காலம் மற்றும் சம்பளமற்ற 01  ருட 

காலம் உள்ளடங்கலாக 03  ருட காலப் பகு ௌிக்கு 04 உத் ௌிசயாகத் ர்களும் 

இலங்ககயௌில் அகமந்துள்ள வகாழும்பு கற்கககள் நௌிறு னத் ௌின் 06 

உத் ௌிசயாகத் ர்களும் உள்ளடங்கலாக 10சபர் வ ாௌிவு வசய்யப்பட்டு, 02  ருட 

காலப்பகு ௌிக்கு ரூபா 24,593,922/= பணத்வ ாகக வசலுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும், 

இந்  உத் ௌிசயாகத் ர்கள் கற்கக நட டிக்கககளௌில் பங்வகடுக்காமலும் 

உாௌிய ாறு கடகமக்கு சமூகமளௌிக்காமலும் 2014 ந ம்பர் மு ல் 2015  மார்ச் மா ம் 

 கரயௌில் ரூபா 2,818,890/= சம்பளத்க  குறௌிப்பௌிட்ட காலப்பகு ௌிக்காக 

வபற்றுக்வகாண்டுள்ளார்கள் எனவும், 2003 யூன் 02ஆந்  ௌிக ௌிய பீஈடீ/12 ஆம் 

இலக்க அரச வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் சுற்றறௌிக்ககயௌின் 9.7 மற்றும் 9.8 பந் ௌிகளௌின் 

பௌிரகாரம்,  ௌிகறசசாௌிச் வசயலாளாௌின் அங்கௌிகாரம் இன்றௌி, வகாழும்பு கற்கககள் 

நௌிகலயத் ௌில் சமற்குறௌிப்பௌிட்ட பாடவநறௌிகயப் பயௌிலும் 06 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு 2014 ந ம்பர் மு ல் 2015  ௌிவசம்பர்  கரயௌில் மா ாந்  

வகாடுப்பன ாக ஒரு ருக்கு அவமாௌிக்க வடாலர் 150 வீ ம் ரூபா 1,663,200/= 

வசலுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும், இவ் ாறு ரூபா 24,593,922/= வசலுத்து  ற்கான 

காரணம் யாது எனவும் குழு  ௌின ௌியது.  
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இது 03  ருட கால Ph.D. பாடவநறௌிவயனவும், 04 உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

மசலசௌியா ௌிலும், 06 உத் ௌிசயாகத் ர்கள் வகாழும்பு கற்கககள் நௌிகலயத் ௌிலும் 

பாடவநறௌிகயப் பயௌிலு  ாகவும், 02  ருடகால சம்பளத்துடனான லீவு மற்றும் 01 

 ருட கால சம்பளமற்ற லீவு  ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும், 150 வடாலர்ககள 

 ேங்கு து கடந்   ருடம் மு ல் நௌிறுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும், ரூபா 24 மௌில்லியன் 

பாடவநறௌிக் கட்டணம் எனவும் பணௌிப்பாளர் நாயகம் வ ாௌி ௌித் ார்.   

 ௌி ப்புகர 

  ௌிகட வ ாடர்பௌில்  ௌிருப் ௌியகடய முடியாது என்பதும், இது வ ாடர்பாக 

 ௌிசசட குழுவ ான்றௌின் மூலம் பாௌிசசா ௌித்து அறௌிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு 

அனுப்புமாறு கட்டகளயௌிடு ல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

கல் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளரால் இது வ ாடர்பாக புலனாய்வு வசய்  ற்காக 

குழுவ ான்று நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது.  
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இகணப்பு 26 
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இகணப்பு 27 
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ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர க த் ௌிசாகலச் சகப 

(சுகா ாரம், சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 யூன் மா ம் 09 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனம்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. அவுஸ் ௌிசரலியா ௌிலிருந்து அன்பளௌிப்புச் வசய்  ற்கு இணக்கம் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட 4 உணர் ௌிேக்கச் வசய்யும் இயந் ௌிரங்கள் 

அவுஸ் ௌிசரலியா ௌிலிருந்து அன்பளௌிப்புச் வசய்  ற்கு இணக்கம் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட 4 இயந் ௌிரங்கள் பற்றௌி அவுஸ் ௌிசரலிய அரசாங்கத் ௌினால் 

அனுப்பப்பட்ட கடி ம் குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ா என  ௌிசாாௌித் ல். 

சமற்படி 4 இயந் ௌிரங்கள் பற்றௌி சுகா ார அகமச்சௌின் உயௌிர் மருத்து  

வபாறௌியௌியலாளாௌினால் பாௌிசசா ௌிக்கப்பட்டதுடன் சமற்படி 4 உணர் ௌிேக்கச் 

வசய்யும் இயந் ௌிரங்களும் சநாயாளர்களௌின் பா கனக்கு வபாருத் மற்றவ ன 

அறௌி ௌித்து 2015.08.25 ஆம்  ௌிக ௌி க த் ௌியசாகலக்கு அறௌிக்ககவயான்று 

அனுப்பப்பட்டுள்ளவ னவும் இ ற்கு அகம ாக நட டிக்கக 

சமற்வகாள்  ாகவும் பணௌிப்பாளர் கூறௌினார். 

 ௌி ப்புகர 

 இவ் ாறான சந் ர்ப்பங்களௌில் கௌிகடக்கும் நன்வகாகடகள் பற்றௌி 

வபாது ான வகாள்ககவயான்கற  யாாௌித்துக்வகாள்ளுமாறும் 

ஏச னுவமாரு நன்வகாகட கௌிகடக்கப்வபற்று அ ற்கற 

பயன்படுத்து  ற்கு முன்னர் நௌிபுணர்களால் பாௌிசசா ௌிக்கப்பட்டு  ௌிடு ௌிப்பு 

அறௌிக்ககவயான்கற வபற்றுக்வகாள்ளுமாறும் கட்டகளயௌிடு ல். 

02. உள்ளக கணக்காய் ாளகர சசக யௌிலிருந்து நீக்கு ல் 

இது பற்றௌி குறௌிப்பௌிட்ட உத் ௌிசயாகத் ரால் க த் ௌியசாகலக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

சமன்முகறயீட்டிற்கு அகம ாக நௌியமௌிக்கப்பட்ட சமன்முகறயீட்டுச் சகப 2015 

யூன் மா த் ௌில், சமற்படி சசக  நீக்கம் பற்றௌி  ௌிருப்பௌி ஆராயுமாறு 

அறௌிக்ககவயான்று சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் அகமச்சௌினால் நடத் ப்பட்ட 

 ௌிசாரகண அறௌிக்ககக்கு அகம ாக சமற்படி உத் ௌிசயாகத் ர் பற்றௌி 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள  ீர்மானத்க  மீண்டும் ஆராயுமாறு 

அறௌி ௌித்துள்ளவ னவும் அறௌி ௌித்  குழு இது பற்றௌி பணௌிப்பாளர் சகப  ீர்மானம் 

சமற்வகாண்டுள்ள ாவ ன  ௌின ப்பட்டது. 
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இவ் ௌிடயம் பற்றௌி அடுத்  கட்ட நட டிக்ககககள சமற்வகாள்  ற்கு முன்னர் 

வ ாேௌில் நீ ௌிமன்றத் ௌில்  ேக்வகான்று வ ாடரப்பட்டுள்ள ாகவும்  ேக்கௌின் 

 ீர்ப்பு கௌிகடத்  பௌின்னர் அடுத்  கட்ட நட டிக்ககககள சமற்வகாள்  ாகவும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர 

 நீ ௌிமன்ற உத் ரவு கௌிகடத்  பௌின்னர் சமற்படி  ௌிடயம் பற்றௌி அடுத்  கட்ட 

நட டிக்ககககள சமற்வகாள்ளுமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌில்கூட சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

03. பணௌிப்பாளாௌின் நௌியமனம் 

பணௌிப்பாளாௌின் நௌியமனம் பற்றௌி முகறயான நௌியமனக் கடி ம்  ேங்கப்பட்டுள்ள ா 

என குழு ௌினால் ஆராயப்பட்டுள்ளது. 

சுகா ார அகமச்சௌின் அப்சபாக ய வசயலாளாௌினால் ாௌிஜ்ச  சீமாட்டி 

க த் ௌியசாகலக்கு அனுப்பப்பட்ட கடி ம்   ௌிசாளாௌினால் 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டதுடன் இக்கடி த் ௌிற்கு ஏற்ப மருத்து ர் சசனாரத்ன 

ஜய ர் னபுர க த் ௌியசாகலயௌின் பணௌிப்பாளர் ப  ௌிக்கு 

நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ளகமயால் இ கர சசக யௌிலிருந்து  ௌிடு ௌிப்ப ற்கான 

அறௌி ௌித் ல் என்ப ால் இக்கடி ம் நௌியமனக் கடி மாகாது எனவும் இ ௌில் 

குறௌிப்பௌிடப்பட்டிருப்பது சசக   ௌிடு ௌிப்புக்கான சகாாௌிக்கக எனவும் அகமச்சௌின் 

வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர 

 பணௌிப்பாளர் கடகமகய வபாறுப்சபற்றுக்வகாண்ட  ௌிக ௌி வ ாடக்கம் 

அமுலாகும்  ககயௌில் பணௌிப்பாளர் ப  ௌிக்கு நௌியமௌிக்கப்பட்ட ாக 

அறௌி ௌித்து முகறயான கடி வமான்கற  ேங்கௌி, ஏற்பட்ட   கற 

 ௌிருத்துமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் இது பற்றௌி சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்கககள் 

குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

04. காலா  ௌியாகௌிய ககயௌிருப்பு 

காலா  ௌியாகௌிய ககயௌிருப்பு பற்றௌிய அறௌிக்கக   ௌிசாளாௌினால் 2016.06.29 ஆம் 

 ௌிக ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளவ னவும் வகாள் னவு 

வசய்  நௌிறு னத் ௌினால் சமற்படி காலா  ௌியாகௌிய ககயௌிருப்பு காலா  ௌியாகா  

ககயௌிருப்பௌிற்கு ப ௌிலாக மாற்றீடு வசய்  ற்கு முயற்சௌிகள் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டவ னவும் இது நௌிகறச ற ௌில்கலவயன்பதுடன்  ற்சமயம் 

ககயௌிருப்கப வ ளௌிசயற்று  ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டு 

 ரு  ாகவும் வ ளௌிசயற்று  ற்கு 2016.06.16 ஆம்  ௌிக ௌி பணௌிப்பாளர் சகப 

 ீர்மானௌித்துள்ள சபா ௌிலும் இச்வசயற்பாட்டுக்கு வபாறுப்பு  ாய்ந்  

உத் ௌிசயாகத் ர்கள் பற்றௌி நௌி ௌி ஒழுங்கு ௌி ௌி 102, 103 மற்றும் 104 இற்கு ஏற்ப 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்படாகம குழு ௌின் க னத் ௌிற்கு 

வகாண்டு ரப்பட்டுள்ளது. 

 ற்சமயம் சமற்படி வபாருட்கள் பா கனக்கு வபாருத் மான நௌிகலயௌில் 

இல்கலவயனவும் இ னால் வ ளௌிசயற்று  ற்கு  ீர்மானௌிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் 

 ற்காலத் ௌிலுள்ள உபகரணங்களுக்கு சமற்படி வபாருட்கள் 

வபாருத் மற்றவ னுவும்   ௌிசாளாௌினால் வகாடுக்கல்  ாங்கலுடன் 

வ ாடர்புகடய உத் ௌிசயாகத் ர்களௌிடம் கருத்துகர சகாரப்பட்டுள்ள ாகவும் 

சமற்வகாள்ளப்பட ௌிருந்  சத் ௌிர சௌிகௌிச்கசகள் சமற்வகாள்ளப்படாகமயௌினால் 

இவ் ாறு வபாருட்கள் காலா  ௌியாகௌிய ாகவும் குறௌித்  உத் ௌிசயாகத் ர் 

கூறௌிய ாக பணௌிப்பாளாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

 சமற்படி  ௌிடயம் பற்றௌி அகமச்சு மட்டத் ௌிலான அறௌிக்ககவயான்கற 

அனுப்புமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் இது பற்றௌி சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்கககள் 

குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

05. சத் ௌிர சௌிகௌிச்கச கட்டிடத்வ ாகு ௌியௌில்  ௌிாௌிப்பு  ௌிாௌித் ல் 

சத் ௌிர சௌிகௌிச்கச கட்டிடத்வ ாகு ௌியௌில் 1180 சதுர மீற்றாௌில் மீண்டும்  ௌிாௌிப்பு 

 ௌிாௌிப்ப ற்காக ரூபா 9,340,650/- க்கான ஒப்பந் வமான்கற வபறுகக 

நகடமுகறகள் பௌின்பற்றப்படாது ஒப்பந் க்காரர் ஒரு ாௌிடம் 

ககயளௌிக்கப்பட்டிருந் வ ன்பதும், ஒப்பந் த் ௌின்படி 10 நாட்களுக்குள் பணௌிகய 

நௌிகறச ற்ற ச ண்டிய சபா ௌிலும் இ ற்காக 4 ½ மா ங்கள் 

எடுத்துள்ளவ ன்பதும், ஒப்பந் த் ௌின் படி  ாம க் கட்டணத்க  அற ௌிடாது 
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ஒப்பந் ப் வபறும ௌியௌில் 25% யும் மற்றும் 50% யும் பணௌி 

நகடவபற்றுக்வகாண்டிருந் சபாது வசலுத் ப்பட்டிருந் கம. 

சத் ௌிரசௌிகௌிச்கச கூடத்க  3 பகு ௌிகளாக பௌிாௌித்து சமற்படி வசயற்பாட்கட நௌிகறவு 

வசய்  ற்கு  ீர்மானௌிக்கப்பட்டிருந்  ாகவும் பௌின்னர் சத் ௌிரசௌிகௌிச்கச கூடங்ககள 

மூடி இச்வசயற்பாடு ஆரம்பமாக ௌிருந்  நௌிகலயௌில் ஒப்பந் த்க  வபற்று                 

க்வகாண்ட Delmage நௌிறு னம் வசயற்பாடுககள வசய்யத்   றௌியவ னவும் 

ஒப்பந் ம் Premium என்ற நௌிறு னத் ௌிற்கு வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட ாகவும் 14 

நாட்களௌின் பௌின்னர் மு ல் கட்டம் நௌிகறவு வசய்யப்பட்ட ாகவும் அ கனத் 

வ ாடர்ந்து 2 சத் ௌிரசௌிகௌிச்கச கூடங்கள் வீ ம் மூடி ௌிட்டு எஞ்சௌிய பகு ௌிகய நௌிகறவு 

வசய்  ாகவும் பணௌிப்பாளர் கூறௌினார். 

 ௌி ப்புகர 

 ஒரு  ாரத்துக்குள் ஒப்பந்  உடன்படிக்கககய குழு ௌிற்கு அனுப்புமாறு 

கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சத் ௌிரசௌிகௌிச்கச கட்டிடத் வ ாகு ௌியௌில்  ௌிாௌிப்பு  ௌிாௌிக்கும் ஒப்பந் த் ௌிற்குாௌிய 

உடன்படிக்கக ஸ்ரீ ஜய ர் னபுர க த் ௌியசாகலச் சகபயௌின்   ௌிசாளாௌின் 

இலக்கம் SJGH/IAD/AGR/-2013,2014/COPE-2017 மற்றும் 2017.07.14 ஆம் 

 ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

06. வ ாேௌில்சார் கட்டணம் மீ ான உகேக்கும்சபாது வசலுத்து ல் 

வ ாேௌில்சார் கட்டணம் மீ ான உகேக்கும்சபாது வசலுத்தும்  ாௌி 

குகறக்கப்பட ௌில்கல என்பதுடன் 2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளௌில் 

இவ் ாறு குகறக்கப்படா  வமாத்  உகேக்கும்சபாது வசலுத்தும்  ாௌியௌின் 

வபறும ௌி ரூபா 108,517,597/- ஆக காணப்பட்டது. இது பற்றௌி நௌி ௌி அகமச்சௌின் 

வசயலாளாௌினால் வ ளௌியௌிடப்பட்ட சுற்றறௌிக்கக பற்றௌி நௌிறு னம் அறௌிந் ௌிருந்  ா 

என குழு  ௌின ௌியது. 

 ற்சமயம் உகேக்கும்சபாது வசலுத்தும்  ாௌி வசலுத் ப்படு  ாகவும் இது பற்றௌி 

மருத்து ர்களுடன் கலந்துகரயாடிய ச களயௌில், இ ர்கள்  ருமானத்க  

வ  ௌியௌிடும்சபாது  ருமான  ாௌி வசலுத்து  ால் க த் ௌியசாகலயௌினால்  னௌிசய 

அற ௌிடல் ச க யற்றவ ன்பது இ ர்களௌின் கருத் ாகுவமன்பதுடன், 

வ ாேௌில்சார் கட்டணம், ஊேௌியாௌின்  ருமானமா; இல்கலயா; என்பது பற்றௌி 

உள்நாட்டு இகற ாௌித்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து ஆசலாசகன 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

சகாாௌியுள்ளவ னவும் இ ர்களௌிடமௌிருந்து ப ௌில் கௌிகடத்  பௌின்னர் இ ற்கு 

அகம ாக நட டிக்கக சமற்வகாள்  ாகவும் பணௌிப்பாளர் கூறௌினார். 

 ௌி ப்புகர 

 உள்நாட்டு இகற ாௌித்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து ப ௌில் கௌிகடத்  பௌின்னர் 

இவ் ௌிடயம் பற்றௌி குழு மீளாய்வு வசய்யுவமன அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் உள்நாட்டு இகற ாௌித்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து 

நௌிறு னத் ௌிற்கு வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட ஆசலாசகனகள் பற்றௌி  க ல் எதுவும் 

குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

07. 22 மலசல கூடங்ககள  ௌிருத்து ல் 

இலக்கம் C என்ற கட்டிடத் ௌில் மலசல கூடத்க   ௌிருத்தும் பணௌிக்காக வ ாௌிவு 

வசய்யப்பட்டிருந்  கட்டிட  ௌிகணக்களத் ௌினால்  யாாௌிக்கப்பட்டிருந்  வசல ௌின 

ம ௌிப்பீடு ரூபா 122,771,550/- எனவும்  ௌிருத்  பணௌிக்கான முற்பணமாக ரூபா 

8,000,000/- வ ாகக 2015.08.12 ஆம்  ௌிக ௌி கட்டிடத்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு 

வசலுத் ப்பட்ட ாகவும் பௌின்னர் கட்டிடத்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து ஆசலாசகன 

சசக ககள மாத் ௌிரம் வபற்றுக்வகாள்  ற்கும் ஒப்பந் த்க  ரூபா 9,717,640/- 

 ௌிற்கு பு ௌிய ஒப்பந் க்காரர் ஒரு ருக்கு  ேங்க  ற்கும் பணௌிப்பாளர் சகப 

 ீர்மானௌித்துள்ளது. சமற்படி  ௌிருத் ப் பணௌி ஒப்பந் க்காராௌினால் பற்றுச் 

சீட்டுக்களுடன் ஒப்பகடக்கப்பட்டிருந்  அளவீட்டு பத் ௌிரங்களௌில் 

குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள அளவுகள் சாௌியானவ ன கட்டிடத்  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து 

சான்றௌி வோன்கற வபற்றுக்வகாள்ளாது 3 சந் ர்ப்பங்களௌில் வமாத் ப் 

வபறும ௌியான ரூபா 7,660,000/- கட்டணப் பட்டியல் 3 வசலுத் ப்பட்டுள்ளகம 

மற்றும் முற்பணமாக 8,000,000/- வ ாகககய  ீர்ப்ப ற்கு 2017.05.30 

 ௌிக ௌியள ௌிலும் நட டிக்கக எடுக்காகம பற்றௌி குழு ௌிடம்  ௌின ப்பட்டது. 

சமற்படி வசயற்பாட்கட ககசயற்ப ற்கு மத் ௌிய வபாறௌியௌில் ஆசலாசகன 

பணௌியகம் மற்றும் அரச வபாறௌியௌில் கூட்டுத் ாபனம் மறுத்  ாகவும் இப்பணௌிகய 

வபாறுப்சபற்ற ஒசரவயாரு நௌிறு னம் கட்டிடத்  ௌிகணக்களவமனவும் இ ர்களௌின் 

சான்றௌின் படி பற்றுச் சீட்டுக்காக வகாடுப்பனவு வசலுத்துமாறு அறௌி ௌித்  ாகவும் 

இ ற்கு அகம ாக வகாடுப்பனவு வசலுத் ப்பட்ட ாகவும் கணக்காளர் 

வ ாௌி ௌித் துடன் க த் ௌியசாகலயௌின் கட்டகமப்பு  ௌிட்ட கரபடம் (Structural 

Plan) காணமற்சபாயுள்ளவ னவும் பணௌிப்பாளர் சமலும் வ ாௌி ௌித் ார். 
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 ௌி ப்புகர 

பற்றுச்சீட்டுகளுக்கான வகாடுப்பனவு முகறயௌியல் பற்றௌி குழு  னது அ ௌிருப் ௌிகய 

வ ளௌியௌிட்டச ாடு குழு கீழ் ரும் கட்டகளககள பௌிறப்பௌித்துள்ளது. 

  சமற்படி முழுகமயான வசயற்பாடு பற்றௌி கட்டிட  ௌிகணக்களத் ௌிடமௌிருந்து 

அறௌிக்ககவயான்கற சகாருமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 க த் ௌியசாகலயௌின் கட்டகமப்பு  ௌிட்ட கரபடத்க  (Structural Plan) 

மீண்டும் வபற்றுக்வகாள்  ற்கு வ ளௌிநாட்டு அகமச்சௌின் ஊடாக 

யப்பானௌிலுள்ள இலங்கக தூ ரகத்க  வ ாடர்புவகாண்டு உாௌிய 

நௌிறு னத் ௌிடம்  ௌினவுமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 க த் ௌியசாகல  ளாகத் ௌில்  ீப்பற்றும் சந் ர்ப்பத் ௌில் அ கன 

கட்டுப்படுத்து  ற்கான இயலுகம பற்றௌி ம ௌிப்பௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் இது பற்றௌி சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்கககள் 

குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடரின் 

அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

லங்கா வஹாஸ்பௌிட்டல் சகாபசரசன் பீஎல்சீ  

(அரசாங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 யூன் மா ம் 06 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. இக்குழு ௌின் முன் அகேக்கப்படல் 

இந்  நௌிறு னத் ௌின் கூடு லான உாௌிகம இலங்கக காப்புறு ௌிக் 

கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்கு உாௌித் ான ன் அடிப்பகடயௌில் அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்முன் மு ல்  டக யாக அகேக்கப்பட்டுள்ளகம 

அறௌிய ந் து. பாராளுமன்றத்துக்கும் மற்றும் குழுவுக்கும் சமர்ப்பௌிக்க ச ண்டிய 

அறௌிக்ககககள முகறயாகச் சமர்ப்பௌிப்ப ன் அ சௌியத் ன்கம குழு ௌினால் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 ஆண்டறௌிக்ககககள பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌித் ல் 

 கூட்டுத் ௌிட்டம் மற்றும் வசயற்றௌிட்டத்க  அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு மற்றும் அரசாங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌிடம் 

சமர்ப்பௌித் ல் 

 இ ன் கணக்குககளத்  யாாௌிக்கும் நட டிக்ககககள கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌியௌின் கண்காணௌிப்பௌின் கீழ் வகாண்டு ரு ல் 

 இந்  இரண்டு நௌிறு னங்களௌினதும், கணக்குகள் ஒன்றாக 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் இக   னௌித் னௌியாக இரண்டு 

கணக்குகளாகச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ச ண்டியகம.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.10.315 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

02. சௌிகௌிச்கசக்காக  ருகக  ருகௌின்ற வ ளௌிநாட்டு சநாயாளர்கள் 

இந்  க த் ௌியசாகலக்கு மாகல ீவு, சீவசல்ஸ் சபான்ற வ ளௌிநாடுகளௌிலிருந்து 

சௌிகௌிச்கச வபறவ ன  ருகக  ருகௌின்ற சநாயாளர்கள் பற்றௌிய  க ல்கள் மற்றும் 

இந்  வ ளௌிநாட்டு சநாயாளர்ககள  ர கேப்ப ற்காக க த் ௌியசாகலயௌினால் 

 ரகுப் பணம் வசலுத்து து பற்றௌி குழு க னம் வசலுத் ௌியதுடன்,  ரகு 
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வசலுத் ப்பட்டிருப்பது  ாய்மூலமான இணக்கப்பாட்டின் அடிப்பகடயௌிலாகும் 

என்பது அறௌிய ந் து. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 இந்  க த் ௌியசாகலக்கு கடந்  சௌில  ருடங்களௌில் வ ளௌிநாட்டு 

சநாயாளர்களௌின்  ருகக (  ௌி ௌிட மற்றும் வ ளௌிசநாயாளர் என்ற 

 ககயௌில்) மற்றும் அ ர்கள் ப ௌிவு வசய்யப்பட்டுள்ள முகற பற்றௌிய 

ஆ ணத்க  குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். (அ ர்களுக்கு சௌிகௌிச்கசயளௌித்துள்ள 

க த் ௌியர்கள் மற்றும் அ ர்களுக்கு வசய்யப்பட்ட வகாடுப்பனவுகள் 

பற்றௌிய அறௌிக்ககயும் உள்ளடங்க ச ண்டும்.) 

 இது பற்றௌி அகமச்சு மட்டத் ௌில்  ௌிசாரகண நடாத் ௌி 1½ மா த் ௌிற்குள் 

அறௌிக்கக சமர்ப்பௌித் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமலுள்ள  ௌிடயம் வ ாடர்பாக குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்ட சபாது லங்கா 

வஹாஸ்பௌிட்டல் சகாபசரசனௌின்   ௌிசாளாௌினால் (டாக்டர் ஆர். சரத் பரண ௌி ான) 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட “சீவசல்ஸ் நாட்கடச் சசர்ந்  எந் வ ாரு சநாயாளருக்கும் 

சௌிகௌிச்கச அளௌிக்கப்பட ௌில்கல” எனும் கூற்கற சீர்வசய்து அ ர் 2017.08.01 ஆம் 

 ௌிக ௌிய கடி த்க  அனுப்பௌியுள்ளார். (இகணப்பு 28) சமற்படி கடி ம் மூலம் 

குழு ௌின் முன்சமர்ப்பௌித்   மது சமற்படி கூற்று வ ாடர்பௌில் க கலகய 

வ ாௌி ௌித்துள்ள   ௌிசாளர் 2016, 2015 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளௌில் சசக  

 ேங்கப்பட்ட வ ளௌிநாட்டு சநாயாளர்களௌின் பட்டியகல குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌித்துள்ளார் (இகணப்பு 29) 

எவ் ாறாயௌினும், 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமலுள்ள  ௌி ப்புகர இலக்கம் ii 

இன் மூலம் குழு சகாாௌியுள்ள  ௌிசாரகண அறௌிக்கக குழுவுக்கு 

 ேங்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

03. எம் ஆர் ஐ இயந் ௌிரத்க க் வகாள் னவு வசய் ல் 

ரூபா 74 மௌில்லியன் வபறும ௌியான எம் ஆர் ஐ இயந் ௌிரம் வகாள் னவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் இது வகாள் னவு வசய்யப்பட்டிருப்பது முகறசாரா 

 ௌி த் ௌிலாகும் என்பது வ ாௌிய ந் து.  
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 ௌி ப்புகரகள் 

 எம் ஆர் ஐ இயந் ௌிரம் மற்றும் வகாள் னவு பற்றௌிய பூரணமான 

அறௌிக்கககய குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

04. ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகற 

ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறகய உாௌிய ாறு அங்கீகாௌித்துக் வகாள்ளாகம பற்றௌி குழு 

க னம் வசலுத் ௌியது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறகய சம்பளமும், ஆளணௌியும் ஆகணக்குழு ௌின் 

ஊடாக அங்கீகாௌித்துக் வகாள்ளல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி கர இ ன் முன்சனற்றம் குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

05. சமம்படுத் ல் நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டங்களௌின் நௌிகலகம 

2016 ஆம் ஆண்டு ரூபா 24 மௌில்லியன் சமம்படுத் ல் நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டங்களுக்காக 

வசல ௌிடப்பட்டுள்ளதுடன், க த் ௌியசாகலயௌின் வமாத்   ருமானத் ௌில் 18% 

வ ளௌிநாட்டு சநாயாளர்களௌிடமௌிருந்து வபற்றுக் வகாள்ளப்பட்டுள்ளக  குழு 

க னத் ௌில் வகாண்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 ச று நாடுகளௌிலுள்ள க த் ௌியசாகலகளௌில் சமற்வகாள்கௌின்ற ாறு இந்  

க த் ௌியசாகலயௌின் நட டிக்கககளௌின் நௌிகலகமகய 

சமம்படுத்து  ற்குள்ள  ாய்ப்புக்கள் பற்றௌி ஆராய் ல். 

 

 

 



 

136 
  

பாரளுமன்ற தவளியீட்டுத்  ததாடர் இல. 394 

06. சந்க ப்படுத் ல்  ௌிட்டம் 

சபாட்டித் ன்கமமௌிக்க ஏகனய நௌிறு னங்களுடன் முன்சனறௌிச் வசல்  ற்குள்ள 

சந்க ப்படுத் ல்  ௌிட்டவமான்கறத்  யார் வசய் து பற்றௌி குழு ௌில் 

கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 வசல் ந் ர்கள் மற்றும் வ ளௌிநாட்டு மருத்து  சசக களுக்கு 

 ேங்கப்படுகௌின்ற மருத்து  காப்புறு ௌித் ௌிட்டவமான்கற ஆரம்பௌித் ல் 

 நடுத் ர  குப்பௌினரான சநாயாளர்கள் / அரசாங்க ஊேௌியர்களுக்கு 

இலங்கக காப்புறு ௌிக் கூட்டுத் ாபனம் சபான்ற நௌிறு னங்களுடன் 

இகணந்து  ச ௌிககள வசய்துவகாடுக்க நட டிக்கக சமற்வகாள்ளல். 

 க த் ௌியசாகலகய சமம்படுத்து  ற்கும் வபாது மக்களுக்கு  ரமான 

சுகா ாரச் சசக கயப் வபற்றுக் வகாடுப்ப ற்காகவும் அகமச்சு / 

 ௌிகறசசாௌி அலு லர்களுடன் இகணந்து  ௌிட்டவமான்கறத்  யாாௌித் ல். 
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இகணப்பு 28 
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இகணப்பு 29 
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கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட ( னௌியார்) கம்பனௌி 

(அரசாங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 யூன் மா ம் 21 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

01. பணௌிப்பாளர் சகப அங்கத்  ர்கள் மூ ர்  ருகக ராகம 

பணௌிப்பாளர் சகப அங்கத்  ர்கள் மூ ர் உாௌிய சநரத் ௌிற்கு குழு ௌிற்கு 

 ருகக ராகம பற்றௌி குழு  மது அ ௌிருப் ௌிகய வ ளௌியௌிட்டதுடன், எ ௌிர்காலத் ௌில் 

வபாறுப்புடன் வசயலாற்ற ச ண்டுவமன்று  லியுறுத் ௌியது. 

02. கல்ஓயா சஹால்டின்ஸ் கம்பனௌி 

கல்ஓயா சஹால்டின்ஸ் கம்பனௌி பற்றௌி குழு நீண்டிசநரம் கலந்துகரயாடியது. 

கல்ஓயா சஹால்டின்ஸ் கம்பனௌி என்பது கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌியௌின் 

முகாகமத்து  நட டிக்ககககள  ேௌிப்படுத்துகௌின்ற நௌிறு னமாகும் என்று 

  ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌிக்கு உாௌித் ான பணௌிப்பாளர் சகபவயான்று 

உள்ளசபா ௌிலும் அ ற்கு வ ளௌிசயயுள்ள நௌிறு னவமான்றௌிடம் முகாகமத்து  

நட டிக்கககள் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளகம சௌிக்கலான ாகும் என்பது குழு ௌின் 

கருத் ாகும். 

 ௌி ப்புகரகள் 

 கல்ஓயா சஹால்டின்ஸ் கம்பனௌியௌின் உாௌிகம பௌிாௌிந்துவசன்றுள்ள முகற 

பற்றௌிய குறௌிப்கபப் வபற்றுத்  ர நட டிக்கக சமற்வகாள்ளுமாறு 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கு கட்டகளயௌிடல். 

 சமற்படி குறௌிப்கபத்  யாாௌிப்ப ற்கான உ  ௌிகயப் வபற்றுக் 

வகாடுக்குமாறு அரசாங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் 

வசயலாளருக்கும், கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட ( னௌியார்) கம்பனௌியௌின் 

  ௌிசாளருக்கும் கட்டகளயௌிடப்பட்டது.  
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03.  ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

கல்ஓயா சஹால்டின்ஸ் கம்பனௌியௌின் உாௌிகம பௌிாௌிந்துவசன்றுள்ள முகற பற்றௌிய 

குறௌிப்கபத்  யாாௌிப்ப ற்குத் ச க யான  க ல்ககள கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌியௌிடம் சமர்ப்பௌிப்பது சம்பந் மான எந் வ ாரு ஆ ணமும் 

2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி கர குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

04. மூல னக் கடன் வ ாககயாகக் கருத் ௌிச் வசயற்படல் 

லங்கா ஒாௌிக்ஸ் லீசௌிங் கம்பனௌிக்கு உாௌித் ான 49% ஆன பங்குகள் வ ாடர்பௌிலான 

மூல ன மு லீடுககள, (2010-2011 ஆண்டில்) கடன் வ ாககயாகக் கரு ௌி  ட்டி 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பௌில் குழு க னம் வசலுத் ௌியது. 

இது வ ாடர்பான அங்கீகாரத்க   ௌிகறசசாௌி  ேங்கௌியுள்ளது என்று   ௌிசாளர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகரகள்  

  ௌிகறசசாௌியௌினால் அங்கீகாரம்  ேங்கப்பட்ட கடி த்க  ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு ௌினால்  மது சௌிபாாௌிசுகள் 2017.07.07 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் கல்ஓயா 

வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌியௌின்   ௌிசாளருக்கும் பௌிர ௌி சகௌி ம், அரசாங்க 

வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன், சமற்படி சௌிபாாௌிசுகள் வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ள 

நட டிக்ககககள அறௌி ௌிக்குமாறு சகாாௌி அரசாங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள் 

அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளர் முகறசய 2017.07.26, 2017.07.28 மற்றும் 

2017.08.23 ஆம்  ௌிக ௌிககளக் வகாண்ட ாக கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் 

கம்பனௌியௌின்   ௌிசாளருக்கு அறௌி ௌித்துள்ளது. 

இது பற்றௌி சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நட டிக்கககள் எதுவும் குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டிருக்க ௌில்கல என்பதுடன், 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கர குழு 

சகாாௌியுள்ள கடி ம் குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல.  
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

05. உயர்  ட்டி வீ த் ௌின் கீழ்  னௌியார்  ங்கௌிகளௌிடமௌிருந்து கடன் வபற்றுக் 

வகாள்ளல். 

51% ஆன பங்குாௌிகம அரசாங்கத் ௌிற்கு உாௌித் ான ாக உள்ள சபா ௌிலும் உயர் 

 ட்டி வீ த் ௌின் கீழ்  னௌியார்  ங்கௌியௌிடமௌிருந்து கடன் வபற்றுக் வகாண்டுள்ளகம 

பற்றௌி குழு  ௌின ௌியது. 

அரசாங்க  ங்கௌிகள் கடன்  ேங்கு க  நௌிராகாௌித் கம இந்நௌிகலகமக்கான 

காரணமாகும் என்று   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

SJMS நௌிறு னத் ௌினால் இது பற்றௌி சட்டாீ ௌியான (Forensic Audit) கணக்காய்வு 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், சமற்படி அறௌிக்கககய அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு 2017.06.22 ஆம்  ௌிக ௌி அகமச்சர்களௌின் கலந்துகரயாடவலான்று 

நகடவபறும் என்றும், இ ன் சபாது இது சம்பந் மாக சமற்வகாள்ள ச ண்டிய 

நட டிக்கககள் பற்றௌி கலந்துகரயாட எ ௌிர்பார்ப்ப ாகவும் அகமச்சௌின் 

வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகரகள் 

 2009 மு ல் இது கர அரசாங்க  ங்கௌிகளௌிடம் கடன் வபற்றுக் வகாள்ள 

முயற்சௌிககள சமற்வகாண்ட சந் ர்ப்பங்கள் பற்றௌிய அறௌிக்கககயச் 

சமர்ப்பௌித் ல். 

 சமற்படி கணக்காய்வு அறௌிக்கககய அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 

 யாாௌிக்கப்பட்ட அறௌிக்கககயப் வபற்றுத் ரல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமசல 03 இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயும் குழு 

சகாாௌியுள்ள அறௌிக்கக குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

06.  டிசாகல ஆரம்பௌிக்கப்படாகம 

ரூபா 798 மௌில்லியன் வசல ௌிடப்பட்டு பூர்த் ௌி வசய்யப்பட்ட எ சனால் உற்பத் ௌிச் 

சாகலயௌின் வசயற்பாட்டு நட டிக்ககககள இ ற்கு 06 மா ங்களுக்கு முன்னர் 

ஆரம்பௌிக்கும் ஆற்றல் இருந்  சபா ௌிலும் இது கர ஆரம்பௌிக்கா ௌிருப்பது பற்றௌி 

குழு ௌின் க னம் வசலுத் ப்பட்டது, 
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உாௌிமப்பத் ௌிரத்க ப் வபற்றுக் வகாள்  ற்கு மது ாௌித்  ௌிகணக்களத் ௌிடம் 

அடிக்கடி சகாரப்பட்ட சபா ௌிலும் இது கர கௌிகடக்க ௌில்கல என்றும், 

உாௌிமப்பத் ௌிரம் வபற்றுக் வகாடுக்கப்படாகம காரணமாக நாவளான்றுக்கு 

ஏற்படுகௌின்ற நட்டம் ரூபா 7.5 மௌில்லியனாகும் என்றும்   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகரகள் 

i. இது வ ாடர்பௌில் கூடிய  ௌிகர ௌில் வசயற்படுமாறு சகாாௌி  ௌிகறசசாௌியௌின் 

வசயலாளருக்கு கடி ம் அனுப்பல். 

ii. இது வ ாடர்பௌில் 02  ாரங்களுக்குள் நௌி ௌி அகமச்சகரச் சந் ௌித் ல் மற்றும் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்ககககள அறௌிக்ககயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமசல 03 இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயும் 

குழு ௌினால் சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பௌிலான முன்சனற்ற 

அறௌிக்கக குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

07. கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌிக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்ட 94 வீடுகள் 

இந்  வீடுகள் ஒப்பகடக்கப்பட்ட ஆட்களௌினாலன்றௌி, கம்பனௌியுடன் 

சம்பந் மௌில்லா  ஆட்களௌினால் பயன்படுத் ப்படு து பற்றௌி குழு  ௌின ௌியது. 

சமற்படி வீடுகளௌில் 13 மாத் ௌிரம்  ற்சபாது கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌியௌிடம் 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், காணௌி குத் கக உடன்படிக்கக (Land Lease 

Agreement) நௌிறு னத் ௌிடம் இல்லாகம காரணமாக அது பற்றௌி  ௌினவும் 

இயலுகம இல்கல என்றும்   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகரகள் 

 காணௌிகள் ஆகணயாளருடன் கலந்துகரயாடி  ீர்வ ான்கறப் வபற்றுக் 

வகாள்ளல். 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்டக் கம்பனௌிகய  ாபௌிப்பது வ ாடர்பௌிலான 

சட்டாீ ௌியான சட்டகத் ௌில் காணப்படுகௌின்ற சௌிக்கல்ககள  ீர்த்துக் 

வகாள்ளல். 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

 நௌிறு னத் ௌின் 51% ஆன பங்குாௌிகம அரசாங்கத் ௌிற்கு உாௌித் ான ாக 

உள்ள னால் நௌிறு னத் ௌின் நட டிக்கககளௌில்  கலயீடு வசய்  ன் 

அ சௌியத் ன்கமகய  லியுறுத் ல். 

 நௌிறு னத்க  நட்டமகடயா  மட்டத் ௌிற்குக் வகாண்டு ரு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமசல 03 இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள ாறு 2017.10.31 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயும் 

குழு ௌினால் சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பௌிலான முன்சனற்ற 

அறௌிக்கக குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சௌி பற்றௌிய குழு ௌினால் வகாடுக்கப்பட்ட 

கட்டகளகளுக்கான ப ௌிலளௌிப்புக்களௌின் அடிப்பகடயௌிலான 

நௌிறு னங்களௌின் ம ௌிப்பீட்டு அட்ட கண 

  

 Institution 
Date of 

Investigation 

Evaluation based 

on responses 

1 University of Vocational Technology 08.03.2017  

2 University Grants Commission 09.03.2017 
 

 

University Grants Commission and the 

Institutional Review Committee 

appointed by the University Grants 

Commission for the Asian Institute of 

Technology and Medicine (Pvt.) 

Ltd.(SAITM) 

20.03.2017 
 

3 
Sri Lanka Bureau of Foreign 

Employment 

10.03.2017 
 

06.06.2017 
 

4 
General Sir John Kotelawala Defence 

University 
21.03.2017 

 

5 
State Pharmaceuticals Corporation of Sri 

Lanka 
06.04.2017 

 

6 Lanka Coal Company (Private) Limited 07.04.2017 
 

7 Lanka Salt Company 03.05.2017 
 

 

8 Board of Investment of Sri Lanka 05.05.2017 
 

9 National Institute of Education 25.05.2017 
 

10 
Sri Jayawardenepura General Hospital 

Board 
09.06.2017 

 

11 Lanka Hospitals Corporation Plc. 20.06.2017 
 

 

12 Gal-Oya Plantations (Pvt) Limited 21.06.2017 
 

       

 
Indicates satisfactory responses made by Institutions for the 

directives given by the COPE 
 

       

 
Indicates the Institutions not responded for the directives given by 

the COPE 
 

100% 
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அரசாங்ைப் தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை 

சமற்கூறப்பட்ட நௌிறு னங்களௌின்  ாௌிக்கு முன்னரான இலாப 

(நட்ட) மற்றும் ச றௌிய மௌிகக / (பற்றாக்குகற)   

Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2017)  

 

N

o 

 

Entity 

Profit / (Loss) before Tax for the year ended 

31st  December (Rs.) 

2016 2015 2014 

1 
Foreign Employment 

Bureau 
1,309,856,265 877,325,950 416,571,677 

2 
State Pharmaceutical 

Corporation 
1,867,608,521 1,230,137,320 741,553,839 

3 Lanka Coal Company 0 0 6,358,730 

4 Lanka Salt Ltd 1,036,462,032 (170,008,293) 73,434,518 

5 
Sri Jayawardenapura 

General Hospital 
(171,466,242) (349,115,459) 723,632,091 

6 Lanka Hospital 826,755,121 857,403,277 572,710,661 

 

Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2017) 

 

N

o 

 

Entity 

Profit / (Loss) before Tax for the year ended 

31st  March (Rs.) 

2017 2016 2015 

1 
Gal Oya Plantations 

(Pvt) Ltd. 
(962,357,558) (900,449,401) (227,583,099) 
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Net Surplus/ (Deficit) before Tax   (COPE – 2017) 

 

N

o 

 

Entity 

Surplus / (Deficit)  before Tax for the year 

ended 31st December   (Rs.) 

2016 2015 2014 

1 

General Sir John 

Kotelawala Defence 

University 

(955,434,499) (676,191,883) (126,981,677) 

2 
National Institute of 

Education 
37,792,759 157,631,150 59,870,749 

3 
University of 

Vocational Technology  
214,709 (3,054,300) 25,155 

4 
Board of Investment of 

Sri Lanka 
768,128,696 407,166,738 432,571,478 

5 
University Grants 

Commission 
16,958,489 43,081,432 43,733,945 

 

 



 


