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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசௌின் 

எட்டா து பாராளுமன்றம் 

(மு லா து கூட்டத்வ ாடர்) 

 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் நான்கா து அறௌிக்கக 

(2016.09.01 வ ாடக்கம்   2017.02.28  கர) 

 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்   ௌிசாளர் 

வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி அ ர்களால் 

2017 ஒற்சறாபர் மா ம்  19 ஆந்  ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது. 

 

 

2017 ஒற்சறாபர் மா ம் 19 ஆந்  ௌிக ௌி இலங்ககப் பாராளுமன்றத் ௌினால் அச்சௌிடப்படல் 

ச ண்டுவமன கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 
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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  ற்சபாக ய 

உறுப்பாண்கம கீசே காட்டப்பட்ட ாறு அகமயும்.  

1. வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி (  ௌிசாளர்) 

2. வக ர  றவுப் ஹக்கீம் 

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 அந்  ௌி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  வஹக்ரர் அப்புஹாமௌி 

24. வக ர  ச லு குமார் (2016.07.05 ஆந்  ௌிக ௌி இராஜௌிநாமா 

வசய் ார்) 
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25. வக ர  (டாக்டர்) நளௌிந்  ஜய ௌிஸ்ஸ 

26. வக ர  பௌிரசன்ன ரணதுங்க (2016.04.07 ஆந்  ௌிக ௌி 

நௌியமௌிக்கப்பட்டார் – 2016.05.17 ஆந்  ௌிக ௌி இராஜௌிநாமா 

வசய் ார்) 

27. வக ர  ஹர்ஷன ராஜகருணா 

28. வக ர  ஞானமுத்து ஸ்ரீ சநசன் 
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உள்ளடக்கம் 

பக்க இலக்கம் 
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  ௌிசாளாௌின் குறௌிப்பு 

அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் எட்டா து 

பாராளுமன்றத் ௌிற்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்படுகௌின்ற ஐந் ாம் அறௌிக்ககயாக 

இவ் றௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்படு துடன் அவ் றௌிக்ககயௌில் 

உள்ளடங்கௌியுள்ள சௌில  ௌிசசடமான  ௌிடயங்களௌின்பால்  ங்கள்  

க னத்க  ஈர்க்க  ௌிரும்புகௌின்சறன். 

இலங்கக மத் ௌிய  ங்கௌியௌின் பௌிகண முறௌிகளுக்கான வசயன்முகற 

வ ாடர்பௌில் எம்மால் பாராளுமன்றத் ௌிற்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

அறௌிக்ககயானது அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு மீது 

சமூகத் ௌின்  ௌிசசட க னம் மற்றும் நன்ம ௌிப்பு கௌிகடப்ப ற்குக் காரணமாக 

அகமந் ச ாடு எமது குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட சௌில  ௌிசசட 

 கலயீடுகளௌின் காரணமாக எமது குழு ௌிற்கான  ௌிடயப்பரப்பு மற்றும் 

அ ௌிகாரங்கள் என்பன வ ாடர்பாக பாராளுமன்றத் ௌிற்குள்சளயும் அ ற்கு 

வ ளௌியௌில் ஊடகங்களௌின்  ாயௌிலாகவும் அடிக்கடி கலந்துகரயாடல்களும் 

இடம்வபற்றன. எனச , எமது குழு ௌின் வசயற்பாடு வ ாடர்பாகவும் 

பாராளுமன்ற நௌிகலயௌியற் கட்டகளகளௌின் மூலம் குழு ௌிற்கு 

ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள அ ௌிகாரங்கள் வ ாடர்பாகவும் சௌிறௌிய 

 ௌிளக்கவமான்கறச் சமர்ப்பௌிப்ப ற்கு இந்  அறௌிக்ககயௌின் மூலம் 

முயற்சௌிக்கப்பட்டுள்ளது. குறௌித்  பகு ௌிகள் மீது, இவ் றௌிக்ககயௌிகனப் 

பயன்படுத்தும் பாராளுமன்றத் ௌின் வக ர  குழு அங்கத்  ர்களௌினதும் 

சகல புத் ௌி ஜீ ௌிகளௌினதும் க னம் வசலுத் ப்படுவமன 

எ ௌிர்பார்க்கௌின்சறன். இக்குழு ௌில் அங்கத்  ர்களாகவுள்ள சகல 

பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்களும்  ம்மௌிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள அரச 

நௌி ௌி நட டிக்ககககள சமற்பார்க  வசய் ல் பற்றௌிய நௌிய ௌிச் 

சட்டகத் ௌினுள் வபாறுப்புடன் பணௌியாற்றௌியுள்ளனர் என்பது 

இவ் ௌிடயப்பரப்புத் வ ாடர்பான புாௌிந்துணர்க ப் வபற்றுக்வகாள்ளும் 

எந் வ ாரு ஆளௌினாலும் புாௌிந்து வகாள்ளக்கூடிய ாக ௌிருக்கும். 

அச ச கள, 2016.09.01 வ ாடக்கம் 2017.02.28 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயௌிலான 

காலப்பகு ௌியௌில் குழு ௌின் முன்னால் அகேக்கப்பட்ட 15 அரச வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் வ ாடர்பாக இனங்காணப்பட்ட பௌிரச்சௌிகனகள், அக  

வ ாடர்பாக குழு ௌினால்  ேங்கப்பட்டுள்ள  ௌி ப்புகரகள், அ ற்றௌின் 

 ற்கால நௌிகலகம மற்றும் அ ர்கள் குழு ௌின்  ௌி ப்புகரகளுக்கு 

அகம ாக வசயற்படு  ன் முன்சனற்றம் என்பன இவ் றௌிக்ககயௌில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அச ச கள, இவ் றௌிக்கககயப் பயன்படுத்தும்  ரப்பௌினர்களுக்கு 

முக்கௌியமாக அகமயுவமன குழு ௌினால் இனங்காணப்பட்ட இகணப்பு 

ஆ ணவமான்றும் குறௌிப்பௌிட்ட நௌிறு னத் ௌிற்கான பகு ௌியௌில் இகணப்பாக 

 ரப்பட்டுள்ளது. 

இவ் றௌிக்ககயௌில் காணக்கூடிய அகனத்து  ௌிசாரகணகளும் 

கணக்காய் ாளர்  கலகமய ௌிப ௌித்  ௌிகணக்களத் ௌின் அலு லர்களால் 

கணக்காய்வு ஐய ௌினாக்கள் அனுப்பப்பட்டு உறு ௌிப்படுத் ப்பட்ட 

சாட்சௌிககளக் வகாண்டுள்ள  ௌிடயங்களாகும் என்ப ால், சமற்படி நௌி ௌிசார் 

நட்டங்களும் நௌிரு ாகாீ ௌியான குகறபாடுகளும் ஏற்பட்டிருப்பது எந்  

அரசாங்க காலத் ௌில் என்பக   ருடங்களால் கணப்பௌிடு  ற்கு ப ௌிலாக 

கால சப மௌின்றௌி நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும், மக்களது  ாௌிப் பணத் ௌிற்கும் 

ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்க  வ  ௌிப்படுத்து தும், அந்  நட்டங்கள் மீண்டும் 

ஏற்படு க    ௌிர்ப்பதும், சமற்படி நட்டங்ககள ஏற்படுத் ௌிய 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும் அ ர்களுக்கு ஒத்துகேப்பு நல்கௌிய அரசௌியல் 

சமலாண்கமகளுக்கும் எ ௌிராக வசயற்படு தும்  ற்சபாது அ ௌிகாரத்க  

அமுல்படுத்துகௌின்ற அகனத்து  ரப்பௌினாௌினதும் கடப்பாடாகுவமன்பக  

 லியுறுத்   ௌிரும்புகௌிசறன். 

சமலும், இத் ககய குகறபாடுகள் நகடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கும்சபாது 

“பகேய   றுகள்”  என  ரலாற்றௌின் குப்கபத் வ ாட்டிக்குள்  

இவ் றௌிக்கககள்  சசர்  ற்கு இடமளௌிப்ப ன் மூலமாக இவ் றௌிக்கககள் 

பற்றௌி மாத் ௌிரமௌின்றௌி அறௌிக்ககககள  யாாௌித்  குழுக  பற்றௌியும் மக்கள்  

நம்பௌிக்கக இேக்கலாம். அக   டுத்து இவ் றௌிக்கக சபாலச  

அறௌிக்கககய சமர்ப்பௌிக்கௌின்ற குழுக ப் பற்றௌியும், அறௌிக்கககளௌிலிருந்து 

வ  ௌியாகும்  ௌிடயங்கள் மற்றும்  ௌி ப்புகரகள் வ ாடர்பாகவும் 

வசயற்படுகௌின்ற அகமப்பான அகமச்சரக  மற்றும் வ ாடர்புகடய 

உத் ௌிசயாகத் ர்கள் பற்றௌியும் நம்பௌிக்கககய கட்டிவயழுப்ப 

முடியுவமன்பது எம் அகன ரதும் எ ௌிர்பார்ப்பாகும். இது வ ாடர்பாக 

சம்பந் ப்பட்ட அகனத்து  ரப்பௌினாௌினதும்  ௌிசசட க னம் 

வசலுத் ப்படுவமன  நன்சநாக்குடன் எ ௌிர்பார்க்கௌிசறன். 

இவ் றௌிக்கககய  யாாௌிப்ப ௌில் ஒத்துகேப்பு நல்கௌிய குழு ௌின் வக ர  

உறுப்பௌினர்களுக்கும், அறௌிக்கககய துாௌி மாக  யாாௌிக்க பங்களௌிப்பு 

 ேங்கௌிய எமது குழுச் வசயலகத் ௌின் வசயலாளர் உள்ளௌிட்ட அகனத்து 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும், அத்துடன் கணக்காய் ாளர்  கலகமய ௌிப ௌி 

உள்ளௌிட்ட பணௌியாட்வடாகு ௌிக்கும், நௌி ௌி அகமச்சௌின், பகௌிரங்க வ ாேௌில் 

முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌின் உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும் மற்றும் ச சௌிய 
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 ரவுவசலவுத் ௌிட்ட  ௌிகணக்களத் ௌின் உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும் 

வமாேௌிவபயர்ப்புப் பணௌிககள சமற்வகாண்ட பாராளுமன்ற 

உகரவபயர்ப்பாளர் பௌிாௌி ௌின் அகனத்து உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கும் எனது 

வக ர த்க  வ ாௌி ௌிக்கௌிசறன்.  

 

 

சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி, பா.உ., 

  ௌிசாளர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 
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XI 

இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் 

நௌிய ௌிச்சட்டமுகறயான கட்டகமப்பு 

நடப்புக் காலகட்டத் ௌில் பகௌிரங்க நௌி ௌி பற்றௌிய பாராளுமன்றத் ௌின் 

கட்டுப்பாட்டிகன பலப்படுத்து  ற்காக அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசசட புலனாய்வுகள் மற்றும்  

முகனப்பான இகடயீடு காரணமாக இக்குழு பற்றௌி சமூகத் ௌில் 

முக்கௌியமான உகரயாடவலான்று கட்டிவயழுப்பப்பட்டுள்ளது.  

அத் ககய சுற்றுச்சூேலில் அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 

அ ன் வசயற்பாடுகள் மற்றும் சட்டமுகறயான பௌின்னணௌி சம்பந் மாக 

நௌிகற ான புாௌிந்துணர் ௌிகன வபற்றுக்காள்  ற்காக பௌின் ரும் 

 ௌிடயங்கள் பற்றௌிக் க னஞ் வசலுத் ச ண்டியது முக்கௌியமான ாகும். 

 அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 

1979.06.21 ஆம்  ௌிக ௌி  ாபௌிக்கப்பட்ட அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு பாராளுமன்றத் ௌின்  நௌிகலயௌியற் கட்டகள 126 இன் கீழ் 

ஒவ்வ ாரு பாராளுமன்றக் கூட்டத்வ ாடாௌின் ஆரம்பத் ௌிலும் 

நௌியமௌிக்கப்படுகௌின்ற வ ாௌிகுழு ௌினால் வபயர் குறௌித்து நௌியமௌிக்கப்படுகௌின்ற 

பன்னௌிரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்ககளக்வகாண்ட ஒரு குழு ாகும்.  

உள்ளடக்கம் 

பாராளுமன்றத் ௌின் நௌிகலயௌியற் கட்டகள 126 இன் கீழ் இக்குழு ௌிக்கு 

பன்னௌிரண்டு உறுப்பௌினர்ககள வபயர்குறௌித்து நௌியமௌிக்க ஏற்பாடுகள் 

வசய்யப்பட்டுள்ளச ாடு,   பாராளுமன்றத் ௌினால் பௌிசரரகண 

நௌிகறச ற்றப்படு  ன் மூலமாக ஒவ்வ ாரு பாராளுமன்றக் 

கூட்டத்வ ாடாௌின்சபாதும் அமுலுக்கு  ரத் க்க ாக இந்  உறுப்பௌினர் 

எண்ணௌிக்கககய சந் ர்ப்பத் ௌிற்சகற்ற ாறு  ௌிருத் ௌியகமத்து சமல ௌிக 

உறுப்பௌினர் எண்ணௌிக்கககய குழுவுக்கு நௌியமௌிக்க பாராளுமன்றம் 

நட டிக்கக சமற்வகாள்கௌின்றது.  

அ ற்ககம ாக நௌிகழ்காலத் ௌில் எட்டா து பாராளுமன்றத் ௌின் மு லா து 

கூட்டத்வ ாடருக்காக அமுலுக்கு  ரத் க்க ாக  இந்  பாராளுமன்ற 

உறுப்பௌினர்களௌின் எண்ணௌிக்கககய 24  கர அ ௌிகாௌிக்க 2015 நவ ம்பர் 

மா ம் 04 ஆந்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற பாராளுமன்ற அமர் ௌில் பௌிசரரகண 

நௌிகறச ற்றப்பட்டுள்ளச ாடு  அவ்வ ண்ணௌிக்கககய மீண்டும் 26  கர 

அ ௌிகாௌிக்க 2016 வபப்ரு ாௌி மா ம் 26 ஆந்  ௌிக ௌி பாராளுமன்றத் ௌினால் 

மற்றுவமாரு பௌிசரரகண நௌிகறச ற்றப்பட்டது. 
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எனச  நௌிகழ்காலத் ௌில் அமுலில் இருக்கத் க்க ாக  இக்குழு  

வ ாௌிகுழு ௌினால் வபயர் குறௌித்து நௌியமௌிக்கப்பட்ட இருபத் ாறு 

உறுப்பௌினர்ககள உள்ளடக்கௌிய ாக காணப்படுகௌின்றது. இந்  உறுப்பௌினர் 

எண்ணௌிக்கக மாற்றகடந்துள்ள  ௌி ம் பற்றௌி  பௌின் ரும் அட்ட கண 

மூலமாக  ௌிளங்கௌிவகாள்ள  இயலும். 

 கால  கரகற 

குழு ௌின் 

பாராளுமன்ற 

உறுப்பௌினர் 

எண்ணௌிக்கக 

மு லா து 

பாராளுமன்றம்  
1978.09.07 – 1988.12.20 0 

இரண்டா து 

பாராளுமன்றம்  
1989.03.09 – 1994.06.24 12 

மூன்றா து 

பாராளுமன்றம்  
1994.08.25 – 2000.08.18 13 

நான்கா து 

பாராளுமன்றம்  
2000.10.18 – 2001.10.10 12 

ஐந் ா து 

பாராளுமன்றம்  
2001.12.09 – 2004.02.07 15 

ஆறா து 

பாராளுமன்றம்  
2004.04.22 – 2010.02.09 18 

ஏோ து 

பாராளுமன்றம் 
2010.04.22 – 2015.06.26 31 

எட்டா து 

பாராளுமன்றம்  

2015.09.01 வ ாடக்கம் 

இற்கற  கர 
26 

 

குழு ௌின்   ௌிசாளர் 

குழுவுக்காக வபயர்குறௌித்து நௌியமௌிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்கள்   

பாராளுமன்றத்க ப் பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ம் வசய்கௌின்ற அகனத்து அரசௌியல் 

கட்சௌிககளயும் பௌிர ௌிநௌி ௌித்தும் வசய்யத் க்க ாக  வ ாௌிவுவசய்யப்படு ர்.  

குழு ௌின் மு லா து கூட்டத் ௌில் சமற்படி பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்களௌின் 

 ாக்குகளால்   ௌிசாளர் ஒரு ர் நௌியமௌிக்கப்படு ச ாடு குழு ௌின் 

கூட்டநடப்வபண்  04 ஆகும்.  

குழு ௌின் வ ாடக்கத் ௌில் இருந்ச   கீசே குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 

பாராளுமன்ற உறுப்பௌினர்கள் அ ன் சமம்பாட்டுக்காக மௌிகுந்  

அர்ப்பணௌிப்புடன்   அ ன்   ௌிசாளர் ப  ௌிகய  கௌித்துள்ளச ாடு 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

நௌிகழ்காலத் ௌில் அ ன்   ௌிசாளராக ப  ௌி  கௌிப்ப ர் பாராளுமன்ற 

உறுப்பௌினர் வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி அ ர்களா ார். 

 வகளர  சஜார்ஜ் அசபகுணசசகர அ ர்கள் , பா.உ.   

 வக ர  எம்.எஸ் அமரசௌிறௌி அ ர்கள், பா.உ. 

 வக ர  சஜ.ஏ.ஈ. அமரதுங்க, பா.உ. 

 வக ர   ௌிமல்  ௌிக்கௌிரமசௌிங்க, பா.உ.  

 வக ர  வராஹான் அசபகுணசசகர, பா.உ. 

 வக ர  வரஜீ ரணதுங்க, பா.உ. 

 வக ர  வஜயராஜ் பர்னாந்து புள்சள, பா. உ. 

 வக ர  சராஹௌி  சபாவகால்லாகம, பா.உ. 

 வக ர   ௌிசஜ ாச ராஜபக்ஷ 

 வக ர  டப்ளௌிவ்.டீ.சஜ. வசவன ௌிரத்ன, பா.உ.  

 வக ர  டியூ குணசசகர, பா.உ. 

 வக ர  சுனௌில் ஹந்துன்வனத் ௌி, பா.உ.  

வசயற்வபாறுப்பு 

பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட அரச கூட்டுத் ாபனவமான்றௌின் 

அல்லது  ஏச னும் எழுத் ௌிலான சட்டத் ௌின் கீழ் அரசாங்கத் ௌிற்கு 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ள  ர்த் க அல்லது பௌிற வ ாேௌில்முயற்சௌியௌின் 

கணக்குககளயும் அக்கணக்குகள் பற்றௌிய கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌியௌின் அறௌிக்கககளயும் பாராளுமன்றத் ௌின் நௌிகலயௌியற் கட்டகள 

126(2) இன் ஏற்பாடுகளுக்கௌிணங்க பாௌிசீகனவசய் து குழு ௌின் 

வசயற்வபாறுப்பாகும். அ ற்கௌிணங்க கீழ்க்காணும்  நௌிறு னங்களௌின் 

நௌி ௌிசார் நட டிக்கககள்  இக்குழு ௌின் பாௌிசீலகனக்கு உள்ளாக்கப்படும்.    

 அரச வசாத் ாண்கமவகாண்ட நௌிறு னங்கள் 

 அரச  ங்கௌிகள் 

 அரச கூட்டுத் ாபனங்கள் 

 அரச சகபகள் 

 அரசாங்கத் ௌின் பணௌியகங்கள் 

 அரச அ ௌிகாரசகபகள் 

 அரசாங்கத் ௌின் ககத்வ ாேௌில்கள் 

 ஆகணக்குழுக்கள் 
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 பல்ககலக்கேகங்கள் 

 மன்றங்கள்/மன்ற நௌிறு கங்கள் 

 அரச கம்வபனௌிகள் 

 அரசாங்கத் ௌின் நௌி ௌியங்கள் 

 50% இற்கு சமலாக அரச உாௌிகமவகாண்ட நௌிறு னங்கள் 

 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க கம்வபனௌிகள் 

சட்டத் ௌின் கீழ் ப ௌிவுவசய்துள்ள அல்லது 

ப ௌிவுவசய்துள்ள ாக கரு ப்படுகௌின்ற மற்றும்  னது 

பங்குகளௌில் நூற்றுக்கு ஐம்பது அல்லது அ ற்கு 

சமற்பட்ட ச வீ த்க  அரசாங்கம் அல்லது அரச 

கம்வபனௌிவயான்று அல்லது உள்ளூர ௌிகார சகப 

வகாண்டுள்ள கம்வபனௌிகள்   

 நௌி ௌியங்கள் 

 முக ராண்கமகள் 

 பௌிற அகமச்சுக்கள் மற்றும்  ௌிகணக்களங்களுக்குச் வசாந் மான 

நௌிர் கௌிக்கப்படுகௌின்ற நௌிறு னங்கள்  

 நௌிறு னங்கள் 

 கம்வபனௌிகள் 

 அ ௌிகாரசகபகள் 

 அரச வசாத் ாண்கமவகாண்ட வ ாேௌில்முயற்சௌிகளுக்குச்  

வசாந் மான நௌிர் கௌிக்கப்படுகௌின்ற நௌிறு னங்கள் 

 கம்வபனௌிகள் 

  னௌியார் கம்வபனௌிகள் 

 பகௌிரங்க கம்வபனௌிகள் 

 உப நௌிர் கௌிக்கப்படுகௌின்ற நௌிறு னங்கள்  

 கம்வபனௌிகள் 

  னௌியார் கம்வபனௌிகள் 

  கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக ஐக்கௌிய வசய் ௌிப் பத் ௌிாௌிகக 

கம்வபனௌிக்குச் வசாந் மான நௌிர் கௌிக்கப்படுகௌின்ற நௌிறு னங்கள் 



 

XV 

இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

  னௌியார் கம்வபனௌிகள் 

 அரசாங்கத் ௌிற்குச் வசாந் மான நௌி ௌியங்கள் 

எட்டா து பாராளுமன்றத் ௌின் மு லா து கூட்டத்வ ாடாௌில் 

இயங்கௌி ருகௌின்ற அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் 

2015.11.26 ஆந்  ௌிக ௌி வ ாடக்கம் 2017.07.26  ௌிக ௌி  கர 98 

குழுக்கூட்டங்கள் நடத் ப்பட்டுள்ளச ாடு 69 நௌிறு னங்கள் குழு ௌின் முன் 

ச ாற்றுமாறு அகேக்கப்பட்டு புலனாய்வுக்குட்படுத் ப்பட்டன.   

பாௌிசீலகனக்கு உட்படுத் ப்படுகௌின்றக   

 கணக்கறௌிக்கககள் 

  ரவுவசலவுத் ௌிட்டம் மற்றும்  ருடாந்  ம ௌிப்பீடுகள்  

 நௌி ௌி நௌிகலகம 

 நௌி ௌிச் வசயற்பாடுகள் வ ாடர்பான நட டிக்ககமுகறகள் 

 நௌிறு னத் ௌின் வபறுககத்  ௌிட்டங்களும் இகணந்   ௌிட்டங்களும் 

 கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி அறௌிக்கககள், கணக்காய்வு 

அ  ானௌிப்புகள் மற்றும் கணக்காய்வு அபௌிப்பௌிராயங்கள்  

 வபாது ான முகாகமத்து மும் நௌிகழ்கால வசயலாற்றுககயும்  

குழு ௌின்  த்து ங்கள் 

பாராளுமன்றத் ௌின் நௌிகலயௌியற் கட்டகள 126(3), 126(4) மற்றும் 126(5) 

இன் எற்பாடுகளுக்கௌிணங்க குழு ௌின்  த்து ங்கள் பௌின் ருமாறு. 

  ௌிசாரகணக்குட்படுத்துகௌின்ற  ௌிடயங்கள் பற்றௌியும்  அ ற்கௌிணங்க 

எழுகௌின்ற ஏச னும்  ௌிடயம் பற்றௌியும்  காலத் ௌிற்குக்காலம் 

பாராளுமன்றத் ௌிற்கு அறௌிக்ககயௌிடல்.  

 குழு ௌின் கருமங்ககளயும் பணௌிககளயும்  ஈசடற்று  ற்காக  

குழுவுக்கு அ சௌிவமன கருதுகௌின்ற பட்சத் ௌில் குழு ௌின் 

உறுப்பௌினர்களக்வகாண்ட  உப குழுக்ககள நௌியமௌித் ல். 

 குழுவுக்கும் அ ன் உப குழுக்களுக்கும் அ ற்குாௌிய கருமங்ககள 

ஈசடற்று  ற்காக எ சரனுமாகள அகேப்பௌித்து சகள் ௌிசகட்டல்.  

 ஏச னும் பத் ௌிரத்க , புத் கத்க , ப ௌிச ட்கட  அல்லது பௌிற 

ஆ ணத்க  குழுவுக்கு சகட்டுப்வபற்று பாௌிசசா ௌிப்ப ற்கான 

 த்து ம்  



 

XVI 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

 களஞ்சௌியங்கள் மற்றும் பௌிற ஆ னங்களௌில் பௌிச சௌிப்ப ற்கான 

 த்து ம்  

குழுக் கூட்டங்களுக்கான பங்சகற்பு   

 குழு ௌின்   ௌிசாளர் 

 குழுக ப் பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ம் வசய்கௌின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பௌினர்கள்  

 குழு ௌின் வசயலாளர் உள்ளௌிட்ட ப  ௌியணௌியௌின் ஏற்புகடய 

உத் ௌிசயாகத் ர்கள்  

 கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி உள்ளௌிட்ட ப  ௌியணௌிப் 

பௌிர ௌிநௌி ௌிகள்  

 வபாது  ௌிகறசசாௌிகய பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ம் வசய்கௌின்ற 

ப  ௌியணௌியௌினர் 

 வபாது நௌி ௌித்  ௌிகணக்களம் 

 அரச கணக்குகள்  ௌிகணக்களம் 

 ச சௌிய  ர வசலவுத் ௌிட்டத்  ௌிகணக்களம் 

 பகௌிரங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களம்  

 அகேக்கப்பட்ட  நௌிறு னத் ௌிற்குாௌிய மத் ௌிய அகமச்சௌின் 

வசயலாளர் (பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லர்) 

 அகேக்கப்பட்ட  நௌிறு னத் ௌின்  கல ர் (கணக்கீட்டு அலு லர்)  

 அகேக்கப்பட்ட  நௌிறு னத் ௌின் 

 வபாது முகாகமயாளர் 

 நௌி ௌிப் பணௌிப்பாளர் 

 பணௌிப்பாளர்சகப உறுப்பௌினர்கள் 

 பௌிர ான சட்ட அலு லர் 

 பௌிர ான உள்ளக கணக்காய் ாளர் மற்றும் பௌிற 

ஏற்புகடய உத் ௌிசயாகத் ர்கள்  
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

குழு ௌின் வசயற்பாடு  

அரசாங்கவபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் அ ன் 

வசயற்வபாறுப்பு ஒழுங்குமுகறப்படி நௌிகறச ற்றப்படுகௌின்ற  ௌி ம் 

கீசேயுள்ள ஒழுக்கு கரபடத் ௌின் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

  

1.   ௌிசாளவராரு கர நௌியமௌிப்ப ற்காக மு லா து (ஆரம்ப) குழுக் 

கூட்டத்க  நடத்து ல் 

   ௌிசாளவராரு கர நௌியமௌித் ல்,  ருடாந்   ௌிட்டத்க   யாாௌித் ல் மற்றும் 

குழு ௌின் முன்ச ாற்றுமாறு அகேக்கப்படுகௌின்ற  நௌிறு னங்கள குழு 

உறுப்பௌினர்கள் கூடி   ீர்மானௌித் ல். 

 

3. மா ாந்  நௌிகேச்சௌித் ௌிட்டத்க   குத் ல் 

ஆரம்பத் ௌில்  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட நௌிறு னங்கள் மத் ௌியௌிலிருந்து 

ஒவ்வ ாரு மா த் ௌின் வ ாடக்கத் ௌிலும் அந்  மா த் ௌில்  குழு ௌின் 

முன்ச ாற்றுமாறு அகேக்கப்படுகௌின்ற  நௌிறு னங்ககளயும் 

 ௌிக ௌிககளயும்  ீர்மானௌித்து மா ாந்   ௌிட்டத்க   குத் ல். 

 

2. அகேப்புக் கடி ங்ககள அனுப்பு ல் 

 குழு ௌின் முன்ச ாற்றுமாறு அகேக்கத்  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட 

நௌிறு னங்களுக்கு ஒரு மா த் ௌிற்கு முன்னராக அ கன அறௌி ௌித்து  

அகேப்புக் கடி ங்கள் அனுப்பௌிக க்கப்படும். அ ன் மூலமாக 

கலந்துகரயாடப்படுகௌின்ற  ௌிடயங்கள், சமர்ப்பௌிக்கப்படச ண்டிய 

அறௌிக்கககள உள்ளௌிட்ட ககடப்பௌிடிக்கச ண்டிய கட்டகளகள் மற்றும் 

 ௌி ௌிககள சம்பந் ப்பட்ட நௌிறு னங்களுக்கு அறௌி ௌித் ல். 

 

சமலும்  ௌிேௌிப்புணர்வூட்டு ல் மற்றும் அ சௌியமான பயன்பாட்டு 

ப ௌிச டுககள     ர கேத்துக் வகாள்ளும் சநாக்கத்துடன்  இக்கடி த் ௌின் 

பௌிர ௌிகள் சனா ௌிப ௌி வசயலாளர், கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி, நௌி ௌி 

அகமச்சு ( ௌிகறசசாௌிப் பௌிர ௌிநௌி ௌித்து    ௌிகணக்களங்கள்) உள்ளௌிட்ட 

பௌிாௌிவுகளுக்கு அனுப்பௌிக க்கப்படல்.  
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4. முன்கூட்டிய கலந்துகரயாடல்ககள நடத்து ல் 

குழு ௌின் முன்ச ாற்றுமாறு அகேப்பு  ௌிடுக்கப்படவுள்ள  நௌிறு னங்கள் 

சம்பந் மாக ச ான்றௌியுள்ள  ௌிசசட பௌிரச்சௌிகனகள் பற்றௌியும் 

கலந்துகரயாடப்பட ச ண்டிய  ௌிடயங்கள் சம்பந் மாகவும் குழு ௌின் 

வசயலாளர், குழு அலு லக உத் ௌிசயாகத் ர்கள் மற்றும்  கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்கள உத் ௌிசயாகத் ர்களௌின் பங்சகற்புடன் 

முன்கூட்டிய கலந்துகரயாடல்ககள நடத்து ல்.    

 

5. குழு ௌின் முன்னௌிகலயௌில் சகள் ௌி சகட்டல் 

நௌிறு னத்துடன் ஏற்பகடய ாக முன்கூட்டிய கலந்துகரயாடல்கள் 

மூலமாக  இனங்கண்ட பௌிரச்சௌிகனககளயும் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌி   ௌிகணக்களத் ௌினால்   யாாௌிக்கப்படுகௌின்ற 

சௌிறுகுறௌிப்புகள் மூலமாக முன்க க்கப்பட்டுள்ள   இனங்கண்ட 

பௌிரச்சௌிகனகள் பற்றௌி அ ன் முகாகமத்து த்க  சநரடியாக 

சகள் ௌிக்குட்படுத்து ல்.   

 

7. குழு ௌின் பணௌிப்புகரககளயும்  ௌி ப்புகரககளயும் சம்பந் ப்பட்ட 

நௌிறு னத் ௌிற்கு  அனுப்பௌிக த் ல். 

குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்ட  ௌிடயங்களுடன் வ ாடர்புகடய ாக 

குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ீர்மானங்கள் மற்றும்  ௌி ப்புகரககள 

சம்பந் ப்பட்ட நௌிறு னத் ௌின் பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லருக்கும் 

கணக்கீட்டு அலு லருக்கும் எழுத் ௌில் அறௌி ௌித் ல். 

6. පිළිතුරු ப ௌில்ககள வபற்றுக்வகாள்ளல். 

குழு ௌினால்  னது பணௌிப்புகரககள அமுலாக்கு ல் வ ாடர்பௌிலான 

முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு  ற்காக பணௌிக்கப்படுகௌின்ற 

காலஎல்கலக்குள் சமற்படி அறௌிக்ககககள சமர்ப்பௌிக்க பௌிர ம கணக்கீட்டு 

அலு லர்களும்  கணக்கீட்டு அலு லர்களும் நட டிக்கக சமற்வகாள்ளல். 

 



 

XIX 

இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குழு ௌின் வபாறுப்பு 

நௌிகறச ற்றுத்துகறயௌினாலும் நீ ௌித்துகறயௌினாலும் 

 ௌி ா த் ௌிற்கௌிடமௌின்றௌி ஏற்றுக்வகாண்டுள்ள ாறு அரசௌியலகமப்பௌின் 

ஏற்பாடுகளுக்கௌிணங்க  பகௌிரங்க நௌி ௌி பற்றௌிய முழுகமயான கட்டுப்பாடு  

பாராளுமன்றத் ௌிற்கு உாௌிய ாகும். பாராளுமன்றத் ௌினால்  ருடாந்  

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத் ௌினால்  ரவுவசலவுத் ௌிட்ட  ககப்படுத் ல் கூறுக்கு 

 ருடந்ச ாறும் நௌி ௌிசயற்பாடு  ேங்கப்படும். அவ் ௌி மாக ஒதுக்கப்பட்ட 

பணம் வசலவு வசய்யப்பட்ட  ௌி த்க க் காட்டி  யாாௌிக்கப்படுகௌின்ற 

 ருடாந்  கணக்குகள், கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியால்   

கணக்காய்வுக்கு உள்ளாக்கப்படு ச ாடு குழு ௌின் புலனாய்வு 

8. முன்சனற்றத்க  மீளாய்வுவசய் ல் 

குழு ௌின்  ீர்மானங்கள் சம்பந் மாக அறௌிக்ககயௌிட்டுள்ள முன்சனற்றத்க  

  ௌிசாளர் உள்ளௌிட்ட குழு ௌின் உறுப்பௌினர்களுக்கு அறௌிக்ககயௌிடு ச ாடு 

அ ற்ககம ாக நௌிறு னம் வபற்றுள்ள முன்சனற்றம் மீளாய்வு 

வசய்யப்படும்.  

நௌிறு னத் ௌின் வசயற்பாடு பற்றௌி குழு  ௌிருப் ௌியகடயா ௌிடின் 

அந்நௌிறு னத்க  மீண்டும் மீண்டும் குழு ௌின் முன்ச ாற்றுமாறு 

அகேப்பௌிக்க நட டிக்கக எடுத் ல்.   

 

9. பாராளுமன்றத் ௌிற்கு அறௌிக்ககயௌிடு ல். 

ஒவ்வ ாரு காலாண்டுக்கும் ஒரு டக  ஏற்புகடய 

காலப்பகு ௌிக்குள்  குழு ௌினால் அகேக்கப்பட்ட நௌிறு னங்கள் 

சம்பந் மான மீளாய்வுகள் மற்றும் குழு ௌின்  ௌி ப்புகரகள் 

அடங்கௌிய  அறௌிக்ககவயான்கற பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌித் ல்.  

 

10. பௌின்னூட்டல் 

குழு ௌினால்  னது அறௌிக்கக பாராளுமன்றத் ௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

பௌின்னரும்  அ ன் மூலமாக காட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்வ ாரு நௌிறு னம் 

சம்பந் மாக சமலும்  ீர்க்கப்படச ண்டிய  ௌிடயங்கள் பற்றௌிய 

முன்சனற்றத்க  குழு அ  ானௌித் ல்.  
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நட டிக்கககளுக்கு  அ சௌியமான அடிப்பகட அ ௌிலிருந்து 

கௌிகடக்கௌின்றது. 

அரசாங்கத் ௌின் வபாறுப்பு உள்ள  அரச கூட்டுத் ாபனங்கள் மற்றும் அரச 

ஆ ௌிக்கமுகடய நௌிறு னங்களௌின்  நௌி ௌிசார் ஒழுகலாறு, அ ா து அரச 

நௌிறு னங்களால் ஈட்டப்படுகௌின்ற  ருமானத்க  உள்ளௌிட்ட அகனத்துப் 

வபறுகககளும் அ னூடாக கட்டிவயழுப்பப்படுகௌின்ற பல்ச று 

நௌி ௌியங்களும்  நௌி ௌிகய வசல ௌிடு க  உாௌிய ககயௌில் சபணௌி ரு க  

உறு ௌிப்படுத்து தும் இந்  குழு ௌின் அடிப்பகட வபாறுப்பாக 

அகமகௌின்றது. 

அந்  வபாறுப்பௌிகன ஈசடற்று  ற்காக  பாராளுமன்ற நௌிகலயௌியற் 

கட்டகள 126(3) இன் ஏற்பாடுகளுக்கௌிணங்க குழு காலத் ௌிற்குக்காலம் 

பாராளுமன்றத் ௌிற்கு  னது அறௌிக்ககககள சமர்ப்பௌிப்பச ாடு  அ ற்றௌில் 

உள்ளடக்கப்படுகௌின்ற  ௌி ப்புகரகள் சம்பந் ப்பட்ட 

கூட்டுத் ாபனங்களும் நௌிய ௌிச்சட்ட சகபகளும்   ககடப்பௌிடிக்கச ண்டிய 

பணௌிப்புகளாக கரு ப்படுகௌின்றன.  

குழு ௌினால் பாராளுமன்றத் ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள  அறௌிக்கககளௌின் 

எண்ணௌிக்கக  கீசே காட்டப்பட்ட ாறு அகமயும். 

 

பராளுமன்றம் சமர்ப்பௌித்துள்ள 

அறௌிக்கககளௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

மு லா து பராளுமன்றம் 10 

இரண்டா து பராளுமன்றம் 05 

மூன்றா து பராளுமன்றம் 01 

நான்கா து பராளுமன்றம் 01 

ஐந் ா து பராளுமன்றம் 02 

ஆறா து பராளுமன்றம் 05 

ஏோ து பராளுமன்றம் 06 

எட்டா து பராளுமன்றம் 04 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

பகௌிரங்க நௌி ௌிக் கட்டகமப்பௌில் அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌின் இகடயீடு   

அரசௌியலகமப்பௌின் 148  து உறுப்புகரயௌின் பௌிரகாரம் பகௌிரங்க நௌி ௌி 

பற்றௌிய முழுகமயான கட்டுப்பாடு  பாராளுமன்றத் ௌிற்குாௌிய ாகும்.  

அரசௌியலகமப்பௌின் 43(2) உறுப்புகரயௌின் பௌிரகாரம்  

சனா ௌிப ௌிய ர்களுக்கு அளௌிக்கப்பட்டுள்ள  த்து ங்களௌின்படி குடியரசௌின் 

நௌி ௌி வ ாடர்பான அலு ல்கள் நௌி ௌிகமச்சாௌிடம் ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அ ா து அரசாங்கத் ௌிற்கு கௌிகடக்கச ண்டிய பணத்க  சசகாௌித் ல் 

( ருமானமும் பௌிறவும்), வசல ௌிடு கல உள்ளௌிட்ட நௌி ௌிசார் அலு ல்கள் 

அகனத்க யும் சமற்பார்க  வசய் ல்1 நௌி ௌியகமச்சாௌிடம் 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ற்கௌிணங்க நௌி ௌிகமச்சர் நௌி ௌி  ௌிடயம் 

சம்பந் மாக வபாறுப்புக்கூறச ண்டும்.  அரசாங்கத் ௌின் 

அகனத்து ௌி மான வபறுகககள் மற்றும் வகாடுப்பனவுகள் பற்றௌி 

பாராளுமன்றத் ௌிற்கு ப ௌிலளௌிக்க ச ண்டியது நௌி ௌியகமச்சாௌின்  

கடகமயாக  அகம ல் ச ண்டும். எனச  அகனத்து ௌி மான 

 ாபனம்சார் பணக்வகாடுக்கல்  ாங்கல்களும் வபாது ாக எத் ககய  

 கரகறக்குள்சள ஈசடற்றப்படல் ச ண்டுவமன்பது அகமச்சரால் 

(அல்லது அ ர் சார்பாக  ௌிகறசசாௌி) பணௌிக்கப்படும்.  

நௌி ௌியகமச்சர்  னது வபாறுப்பௌிகன  ஈசடற்று  ற்காக  னது சார்பௌில் 

வபாது நௌி ௌியங்ககள சசகாௌித் ல் மற்றும் வசல ௌிடு  ற்காக 

உத் ௌிசயாகத் ர்ககள வபயர்குறௌித் ல் அ சௌியமாகும். அ னால் 

நௌி ௌியகமச்சரால்  பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லர்களும்2 கணக்கீட்டு 

                                                           
1 நௌி ௌி ஒழுங்கு ௌி ௌியௌின் நௌி.ஒ. 124(1) நௌி ௌி அலு ல்கள் சமற்பார்க    சம்பந் மான 

ஏற்பாடுகளும் ஏற்புகடயன ாகும். 
2 நௌி.ஒ. 124(2)  இன் பௌிரகாரம்  நௌி ௌியகமச்சரால் ஒவ்ச ார் அகமச்சௌினதும் 

வசயலாளர் அந் ந்  அகமச்சௌின் பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லராக நௌியமௌிக்கப்பட்டு 

 ௌிகறசசாௌியௌின் ஏற்பாடுகளுக்கு கட்டுப்பட்ட ாக  ௌிகணக்களங்களௌின் நௌி ௌி 

அலு ல்ககள சமற்பார்க  வசய்யும் வபாறுப்பு  (பௌிர ம கணக்கீட்டு 

அலு லவரன்ற  ககயௌில் )  அ ாௌிடம் ககயளௌிக்கப்படுகௌின்றது. அகமச்சு 

வசயலாளர்களுக்கு சமல ௌிகமாக  அரசௌியலகமப்பௌின் 52(4) உறுப்புகரயௌில் 

 ௌிட்ட ட்டமாக குறௌிப்பௌிட்டுள்ள  ௌிகணக்களுங்களுக்கு வபாறுப்பான 

உத் ௌிசயாகத் ர்கள்   மற்றும் அகமச்சு வசயலாளர்களால்  சமற்பார்க  

வசய்யப்படா  ச று  ௌிகணக்களங்களுக்கு வபாறுப்பான  உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லர்களா ர். 
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அலு லர்களும்3    நௌியமௌிக்கப்பட்டு  ௌிகறசசாௌியௌின் கட்டகளகளுக்கு  

கட்டுப்பட்ட ாக நௌி ௌி அலு ல்ககள சமற்பார்க  வசய்யும் வபாறுப்பு4 

அ ர்களௌிடம் ககயளௌிக்கப்படும்.  

அரசௌியகமப்பௌின் 154(1) துகண உறுப்புகரக்கௌிணங்க கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌியால் அரசாங்கத் ௌின் அகனத்து  ௌிகணக்களங்கள், 

சனா ௌிப ௌி வசயலகம், பௌிர மாௌின் வசயலாளர் அலு லகம், 

அகமச்சரக யௌின் அகமச்சர் அலு லகங்கள், நீ ௌிச்சசக கள் 

ஆகணக்குழு, அரசௌியலகமப்பு சபரக , 41 ஆ உறுப்புகரயௌின் 

அட்ட கணயௌில் குறௌிப்பௌிடப்பட்ட ஆகணக்குழுக்கள், நௌிரு ாகத் ௌிற்கான 

பாராளுமன்ற ஆகணயாளர், பாராளுமன்றச் வசயலாளர் நாயகம், 

உள்ளூர ௌிகார சகபகள், அரச கூட்டுத் ாபனங்கள், ஏச னும் எழுத் ௌிலான 

சட்டத் ௌின்கீழ்  அரசாங்கத் ௌிடம் ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ள  ர்த் க 

வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  மற்றும் பௌிற வ ாேௌில்முயற்சௌிகளும்  2007 இன் 07 ஆம் 

இலக்க கம்வபனௌிகள் சட்டத் ௌின் கீழ்  ப ௌிவுவசய்துள்ள அல்லது  

ப ௌிவுவசய்யப்பட்டுள்ள ாக கரு ப்படுகௌின்ற மற்றும்  னது பங்குகளௌில் 

நூற்றுக்கு ஐம்பது அல்லது அ ற்கு சமற்பட்ட ச வீ த்க    அரசாங்கம் 

அல்லது அரச கம்வபனௌிவயான்று அல்லது உள்ளூர ௌிகார 

சகபவயான்றௌினால்  கௌிக்கப்படுகௌின்ற கம்வபனௌிகளும்  அ ற்றௌின் 

கணக்குககள உள்ளௌிட்ட ாக கணக்காய்வு வசய்யப்படல் ச ண்டுவமன  

காட்டப்பட்டுள்ளச ாடு அரசௌியகமப்பௌின் 154(6)  துகண உறுப்புகரயௌின் 

பௌிரகாரம் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியால்  அரசௌியலகமப்பௌின் கீழ் 

 னக்குாௌிய கருமங்ககளயும் பணௌிககளயும் ஈசடற்று ல் பற்றௌிய  

அறௌிக்ககவயான்றௌிகன ஒவ்வ ாரு நௌி ௌியாண்டும் முடி கடந்து   பத்து (10) 

மா ங்களுக்குள்சளயும் அ ர் அ சௌியமானக வயனக் கருதுகௌின்ற 

எந் வ ாரு சந் ர்ப்பத் ௌிலும்  பாராளுமன்றத் ௌிற்கு சமர்ப்பௌித் ல் 

ச ண்டுவமன காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்  சபாக்கௌிகன  பௌின் ருமாறு காட்டலாம்.     

      

                                                           
3 நௌி.ஒ. 125  இன் பௌிரகாரம்   ௌிகறசசாௌியௌினால் ச று ச கலத் ௌிட்டவமான்று  

அகமத்துக் வகாடுத் ாசலவயாேௌிய  ஒவ்வ ாரு  ௌிகணக்களப் பௌிர ானௌியும்   னது 

 ௌிகணக்களத் ௌின் அகனத்து ௌி மான பணக் வகாடுக்கல்  ாங்கல்களும் பற்றௌிய 

கணக்கீட்டு அலு லராக  ௌிளங்கு ார். 

 
4 பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லர்களௌினதும் கணக்கீட்டு அலு லர்களௌினதும் 

வபாறுப்பு நௌி.ஒ. 127 மற்றும் நௌி.ஒ. 128 இல் உள்ளடங்குகௌின்றன. 
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                              கரபடம் 1 – அரச நௌி ௌிக் கட்டகமப்பு 

அரச நௌி ௌிக் கட்டகமப்பு மீ ான அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌின் இகடயீடு  

அரசௌியலகமப்பௌின் 154 (6) துகண உறுப்புகரயௌின் பௌிரகாரம்  

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியால்  ஒவ்வ ாரு நௌிறு னத்துடனும் 

வ ாடர்புகடய ாக பாராளுமன்றத் ௌிற்கு அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

பௌின்னர் அக  அச்சௌிடப்பட்டு பகௌிரங்கப்படுத் ப்படும். இவ் ௌி ம் 

பகௌிரங்கப்படுத்துகௌின்ற அறௌிக்கககளௌில் அரசாங்கவபாறுப்பு முயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு ௌின்  ௌிடயப்பரப்பௌில் வகாள்ளப்படுகௌின்ற நௌிறு னங்கள் 

பற்றௌிய கணக்காய்வு அறௌிக்கககள் ஊடாக வ ளௌிப்படுத் ப்படுகௌின்ற 

 ௌிடயங்கள் மூலமாகவும் குழு ௌினால் பாௌிசசா கனக்கு உட்படுத் ப்படல் 

ச ண்டுவமன   ீர்மானௌிக்கப்படுகௌின்ற  ௌிடயங்ககள 

பாௌிசசா ௌிப்ப ற்காகவும் குழு ௌினால் ஏற்புகடய நௌிறு னங்கள குழு ௌின் 

முன்ச ாற்றுமாறு அகேப்பு  ௌிடுக்கப்படும்.   

குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்படுகௌின்ற புலனாய்வுகளுக்காக வபாது 

 ௌிகறசசாௌியௌின் வபாது நௌி ௌித்  ௌிகணக்களம், அரச கணக்குகள் 

 ௌிகணக்களம், ச சௌிய  ரவுவசலவுத்  ௌிட்டத்  ௌிகணக்களம் மற்றும் 

பகௌிரங்க வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களம்  ஆகௌிய  ௌிகணக்களங்களால்  

அ சௌியமான  க ல்கள் குழுவுக்கு  ேங்கப்படும்.   

பௌிர ம கணக்கீட்டு 

அலு லர்கள்/கணக்கீடு 

அலு லர்கள்/ 

(புலாய்வுக் உட்படுத் ப்படும் 

நௌிறு னங்கள்) 

நௌி ௌி  ௌிடயத் ௌிற்கு 

வபாறுப்பான அகமச்சர்  

(வபாது  ௌிகறசசாௌி) 

கணக்காய் ாளர் கலம

க  அ ௌிப ௌி 

பாராளுமன்றம் 
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கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி வ ாடர்ச்சௌியாக இந்  குழுவுக்கு 

ஆசலாசகன ாீ ௌியான ஒத்துகேப்பௌிகன  ேங்கு ச ாடு  ருடாந்  

கணக்காய்வு அறௌிக்கககளப் சபான்சற   நௌிறு னங்களுடன் 

வ ாடர்புகடய ாக குழு ௌின் க னத் ௌிற்கு இலக்காகச ண்டிய  

 ௌிசசடமான  ௌிடயங்கள் சம்பந் மான நடப்பு அறௌிக்ககககளயும்  அ ன் 

ச ண்டுசகாளௌின்சபாௌில் அ ற்கு  ேங்கௌி குழுவுக்கு  னது பங்களௌிப்பௌிகன 

 ேங்குகௌிறார்.    

குழு ௌினால் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌினதும்    ௌிகறசசாௌி 

உத் ௌிசயாகத் ர்களௌினதும்  ஒத்துகேப்புடன் அகேக்கப்படுகௌின்ற 

நௌிறு னங்கள் வ ாடர்பாக வபாது ௌில் சமற்வகாள்ளப்படுகௌின்ற 

புலனாய்வுகள் மற்றும் நௌிகலயப் பாௌிசசா கனகளும்  ௌிசசட சம்ப ங்கள் 

வ ாடர்பௌில் சமற்வகாள்ளப்படுகௌின்ற புலனாய்வுகள் மூலமாக 

வ ளௌிக்வகாணரப்படுகௌின்ற   க ல்களும் சம்பந் மாக குழு ௌினால்  னது 

 ௌி ப்புகரகளுடன்   யாாௌிக்கப்படுகௌின்ற  ௌிபரமான அறௌிக்கககள்  

காலத் ௌிற்குக் காலம் பாராளுமன்றத் ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்படும்.  

இந்  சபாக்கௌிகன  பௌின் ருமாறு காட்டலாம்.  
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 கரபடம் 2 – அரச நௌி ௌிக் கட்டகமப்பு மீ ான அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் இகடயீடு 

 

பாராளுமன்றத் ௌிற்கு அவ் றௌிக்கககள் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட பௌின்னர் 

சமற்வசால்லப்பட்ட அறௌிக்கககளௌின் பௌிர ௌிகள் வபாது ௌிகறசசாௌிக்கும்  

சம்பந் ப்பட்ட அகமச்சுக்களௌின் வசயலாளர்களுக்கும்   
அனுப்பௌிக க்கப்படும்.  

பௌிர ம கணக்கீட்டு 

அலு லர்கள்/கணக்கீடு 

அலு லர்கள்  / 

(புலாய்வுக்கு உட்படுத்தும் 

நௌிறு னங்கள்) 

நௌி ௌி  ௌிடயத் ௌிற்கு 

வபாறுப்பான அகமச்சர் 

(வபாது  ௌிகறசசாௌி) 

கணக்காய் ாளர்

 கலகம அ ௌிப ௌி 

அரசாங்க 

வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் 

பற்றௌிய குழு  
 

பாராளுமன்றம் 
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அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் அறௌிக்கக கௌிகடத்  

பௌின்னர்  அறௌிக்ககயௌில் காட்டப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்ககளயும் 

 ௌி ப்புகரககளயும் அது சம்பந் மான    ௌிகறசசாௌியௌின் குறௌிப்புககளயும்  

ஆராய்ந்து பார்த்து எ ௌிர்கால நௌி ௌிச்வசயற்பாடுகள் சம்பந் மாக  அ ற்கற 

 ேௌிகாட்டிகளாக கரு ௌி வசயலாற்று து பௌிர ம கணக்கீட்டு அலு லர் 

மற்றும் கணக்கீட்டு அலு லர் அகன ாௌினதும் வபாறுப்பாக அகமயும்.     
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

எட்டா து பாராளுமன்றம் மு லா து கூட்டத்வ ாடர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் நான்கா து 

அறௌிக்கக 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு  னது  நான்கா து 

அறௌிக்கககய மகௌிழ்ச்சௌியுடன் சமர்ப்பௌிக்கௌின்றது.  

கணக்காய் ாளர் அ ௌிப ௌியௌினால் அரச கூட்டுத் ாபனங்கள், 2007 ஆம் 

ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க கம்பனௌிகள் சட்டத் ௌின் கீழ் ப ௌிவு 

வசய்யப்பட்டதும் அ ன் பங்குகளௌில் 50% அல்லது அ ற்கு அ ௌிகமாக அரசு 

அல்லது அரச கம்பனௌிவயான்று அல்லது உள்ளூராட்சௌி நௌிறு னவமான்று 

வகாண்டிருக்கும் கம்பனௌிகளும் அ ற்றௌின் கணக்குகள் அடங்கலாக 

பாராளுமன்றத் ௌின் அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் 

பாௌிசசா கனக்கு உட்படுத் ப்படுகௌின்றது.  

அ ன் பௌிரகாரம், 2016.09.01 ஆம்  ௌிக ௌி வ ாடக்கம் 2017.02.28 ஆம்  ௌிக ௌி 

 கரயௌிலான காலத் ௌில் புலனாய்வுக்கு உட்படுத் ப்பட்ட பௌின் ரும் 15 

நௌிறு னங்கள் வ ாடர்பான அ  ானௌிப்புக்கள் மற்றும் சௌிபாாௌிசுகள் 

இவ் றௌிக்ககயௌில் உட்புகுத் ப்பட்டுள்ளன. 

 ஆம் ஆண்டில் 2016அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால் 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட நௌிறு னங்கள் மற்றும் புலனாய்வுக்கு 

உட்படுத் ப்பட்ட கால எல்கல 

 நௌிறு னம் புலனாய்வு 

வசய்யப்பட்ட 

 ௌிக ௌி 

புலனாய்வுக்குட்பட்ட கால 

எல்கல 

 

1 ச சௌிய 

சபாக்கு ரத்து 

ஆகணக்குழு 

2016.09.06 2012ஆம் ஆண்டின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

2 இலங்கக 

சுற்றுலா 

அபௌி ௌிருத் ௌி 

அ ௌிகார சகப  

2016.09.09 2011, 2012, 2013 மற்றும் 

2014 ஆம் ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 
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3  /ப  ௌிமான 

நௌிகலயங்கள் 

மற்றும்  ௌிமான 

சசக கள் 

(இலங்கக) 

கம்பனௌி 

2016.09.09 2012 ஆம் ஆண்டின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

4 கூட்டுறவு 

வமாத்  

 ௌிற்பகனக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

மற்றும் லங்கா 

சவ ாச  

2016.09.20 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

5 மத் ௌிய சுற்றாடல் 

அ ௌிகார சகப 

2016.09.21 2013, 2014 ஆம் ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

6 மக்கள்  ங்கௌி 2016.09.22 2011, 2012 மற்றும் 2013 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

7 இலங்கக 

ஆயுர்ச   

மருந்துக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2016.10.04 

 

வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

  2016.12.07 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

8 ச சௌிய வலாத் ர் 

சகப 

2016.12.05 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

  2017.02.07 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

9 இலங்கக 

வபற்சறாலியக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2017.01.25  2014 ஆம் ஆண்டின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

10  /ப இலங்கக 

கனௌிய மணல் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2017.01.26 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

  2017.02.07 

 

வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

11 பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் 

ஆய்வு, சுரங்கப் 

பணௌியகம் 

2017.02.07 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

12  /ப ஹௌிங்குரான 

சீனௌித் 

வ ாேௌிற்சாகல 

2017.02.08 வசயலாற்றுகக மற்றும் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம 

13 இலங்கக 

மீன்பௌிடிக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2017.02.09 2012 ஆம் ஆண்டின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக. 

14 சுயா ீன 

ரூப ாஹௌினீ 

சசக   

2017.02.21 2015 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டுகளௌின்  

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக 

15 பல்ககலகக்கேக 

மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழு 

2017.02.22 2011, 2012, 2013 மற்றும் 

2014 ஆம் ஆண்டுகளௌின் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌி அறௌிக்கக மற்றும் 

 ற்சபாக ய வசயலாற்றுகக 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

ச சௌிய சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு 

(சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி  - 2016 வசத்வ ம்பர் 06 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 நௌிறு னத் ௌினால் 2012, 2013, 2014 மற்றும் 2015 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கான வபறுககத்  ௌிட்டம் பணௌிப்பாளர் சகபயௌினால் 

அனும ௌிக்கப்பட்டிருக்காகம  

சமலும் வபறுககத்  ௌிட்டமானது, அ ன்  ரவு வசலவுத் ௌிட்டத்துடனான 

வசலவு மற்றும்  வசயற் ௌிட்டத் ௌின் மூலம் எ ௌிர்பார்க்கப்பட்ட 

இலக்குகளுடன் இணங்கா  சந் ர்ப்பங்கள் காணப்பட்டன. 

2015 ஆம் ஆண்டில் 3 சந் ர்ப்பங்களௌில் தூரப்பௌிரயாண பஸ் 

 ண்டிகளுக்கான வசல்லுமௌிடங்ககளக் காட்டும் வபயர்ப்பலகக மற்றும் 

அ சர வ ாகலசபசௌி அகேப்பு  ௌிபரங்ககள  ேங்கும் ஸ்ாௌிக்கர் 

அச்சௌிடு  ற்காக வசல ௌிடப்பட்டிருந்  ரூபா 1,705,343/- க்கான 

வசல ௌினம் முகறயான வபறுகக நகடமுகறயௌின்றௌி வசய்யப்பட்டிருந் து. 

இவ் ாசற, நௌி ௌி நட டிக்கககளௌின் வபாறுப்கப ஒப்பகடப்ப ற்காக 

பணௌிப்பாளர் ஒரு ர் நௌிறு னத் ௌில் காணப்படாகம வ ாடர்பாகவும் குழு 

க னம் வசலுத் ௌியது. 

சௌிபாாௌிசுகள்  

நௌி ௌிப் பணௌிப்பாளர் ஒரு ர் இன்றௌி, வபறுககத்  ௌிட்டம்  ௌிட்ட ட்டமாக 

அங்கீகாௌிக்கப்படா  நௌிகலகமயௌில் நௌிறு னத் ௌின் நௌி ௌி நௌிகலகமகள் 

வ ாடர்பாகப் வபாறுப்புக்கூற ச ண்டிய ர்கள்   யா ர் என்பக யும் 

இந்நௌிகலகமகய மாற்று  ற்கு சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிககககள் 

யாக  என்பக யும் பற்றௌிய அறௌிக்கககய 02  ாரத் ௌில் குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

ச சௌிய சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌின் ஆட்சசர்ப்பு மற்றும் ப  ௌியுயர்வு 

நகடமுகற அங்கீகாௌிக்கப்பட்டது 2014 ஆம் ஆண்டில் எனவும் அ ன்படி 

பல சந் ர்ப்பங்களௌிலும் பணௌிப்பாளர் (நௌி ௌி மற்றும் அமுலாக்கல்) ப  ௌிக்கு 

ஆட்சசர்ப்ப ற்காக  ௌிண்ணப்பங்கள் சகாரப்பட்ட சபா ௌிலும் ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகறயௌில் குறௌிக்கப்பட்டுள்ள  கககமககளப் பூர்த் ௌி வசய்துள்ள 
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 ௌிண்ணப்ப ாரர் ஒரு கர வ ாௌிவு வசய்ய முடிடயாது சபான ால் 

இப்ப  ௌிக்கு  அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட  முழுத்  கககமயுடன் அனுப ம் 

வ ாடர்பான  ருடங்ககளக் குகறப்ப ற்கு பணௌிப்பாளர் சகபயுடன் 

கலந் ாசலாசௌித்து முகாகமத்து  சசக த்  ௌிகணக்களத்துக்கு 

அங்கீகாரத்துக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளவ ன ஆகணக்குழு 

அறௌி ௌித்துள்ளது.  

 GPS வ ாேௌில்நுட்பத்க ப் பயன்படுத் ௌி மாகாணங்களுக்கு 

இகடயௌிலான பஸ்  ண்டிககள   ஒழுங்குமுகறப்படுத் ல் 

வ ாடர்பான  ௌிடயங்கள்.  

GPS வ ாேௌில் நுட்பத்க ப் பயன்படுத் ௌி மாகாணங்களுக்கு இகடயௌிலான 

பஸ்  ண்டிககள    ஒழுங்குமுகறப்படுத்து  ற்கு கட்டடத் ௌின் ஒரு 

பகு ௌிகய நவீனமயப்படுத்து  ற்கு ரூபா 20 மௌில்லியன் மற்றும் அ ன் 

வ ாேௌில்நுட்ப  கலயகமப்கப சமம்படுத்து  ற்கு ரூபா 17 மௌில்லியன் 

எனும்  ககயௌில் வமாத் ம் ரூபா 37 மௌில்லியன் வசல ௌிடப்பட்டிருப்பௌினும் 

கட்டுப்பாட்டு நௌிகலயம் உபசயாகப்படுத் ப்பட்டிருக்க ௌில்கல.  

சமலும் ரூபா 79 மௌில்லியன் வசல ௌில் வபாருத் ப்பட்ட  GPS 

உபகரணங்கள் 1,307 இல் சௌில பஸ்  ண்டிகளௌில்  GPS உாௌிய முகறயௌில் 

வசயற்படு  ௌில்கல என்பதுடன் இ ற்கான காரணம் முகறப்படி 

பராமாௌிப்பு ச கலகள் வசய்யப்படு  ௌில்கல என புலனாகௌியது. 

சௌிபாாௌிசுகள்   

பராமாௌிப்பு ச கலககள  வசய்யா   ரப்பௌினருக்கு வகாடுப்பனவுகள் 

வசய் க  நௌிறுத்து ல் மற்றும் இ ர்ககள ககற நௌிரல் பட்டியலிடு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடல் 

GPS உபகரணப் பராமாௌிப்புக்வகன எது ௌி த் வ ாககயும் அது கர எத் த் 

 ரப்பௌினருக்கும்  ேங்கப்பட ௌில்கல என அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும்  ற்சபாது சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌினால் GPS 

உபகரணங்கள் வபாருத் ப்படு  ௌில்கல எனவும் அலகுககள 

வபாருத்து தும் பராமாௌிப்பதும் பஸ்  ண்டி உாௌிகமயாளர்களௌினால் 

வசய்யப்படு  ற்குத் ச க யான சட்டங்கள் ஆக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் 

GPS வ ாேௌில்நுட்ப உபகரணங்ககளப் பராமாௌித் ல் மாத் ௌிரம் 
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சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்படுகௌின்றது எனவும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 முகறயான அனும ௌியௌின்றௌி ஆகணக்குழு ௌினால் ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டிருந்   ௌிோவுக்கு ரூபா 8,009,310/- வ ாககயும் 

ஆகணக்குழு வ ாடர்பான வ ாகலக்காட்சௌி  ௌி ரண நௌிகழ்ச்சௌிகய 

ஔௌிப்ப ௌிவு வசய்  ற்கு ரூபா 1,891,000/- வ ாககயும் 

வசல ௌிடப்பட்டிருந் கம. 

சௌிபாாௌிசுகள் 

 உடனடியாக உள் ாாௌியான  ௌிசாரகணகய நடாத்து ல்  

 ஔௌிப்ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட அந்  வ ாகலக்காட்சௌி நௌிகழ்ச்சௌியௌின் 

பௌிர ௌிகய குழுவுக்கு ககயளௌித் ல். 

 ற்கால நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடல் 

சாலிக்கா கம ானத் ௌில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்   ௌிோ (வசல ௌின 

 ௌிபரம் – இகணப்பு 01) வ ாடர்பாக மற்றும் ஆகணக்குழு வ ாடர்பான 

வ ாகலக்காட்சௌி  ௌி ரண நௌிகழ்ச்சௌிகய ஔௌிப்ப ௌிவு வசய் ல் வ ாடர்பாக 

புலனாய்வு வசய்  ற்கு ஆகணக்குழு ௌின் அனும ௌிகயப் வபற்று 

புலனாய்வு அலு லர்கள் நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

2016.10.24 ஆம்  ௌிக ௌிய அறௌிக்கக மூலம் ஆகணக்குழு வ ாடர்பாக 

ஔௌிப்ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட குறௌிப்பௌிட்ட வ ாகலக்காட்சௌி நௌிகழ்ச்சௌியௌின் வமன் 

பௌிர ௌி குழுவுக்கு  ேங்கப்பட்டது. 

 மாகாணங்களுக்கௌிகடயௌிலான பஸ்  ண்டிகள் மற்றும் 

மாகாணங்களௌில் ஓடும் பஸ்  ண்டிகளௌின் சநர அட்ட கண 

காட்சௌிப்படுத் ப்பட்ட 07 மௌின் பலகககளும் வசயலிேந்துள்ளகம.    

மாகாணங்களுக்கௌிகடயௌிலான பஸ்  ண்டிகள் மற்றும் மாகாணங்களௌில் 

ஓடும் பஸ்  ண்டிகளௌின் சநர அட்ட கணகய காட்சௌிப்படுத்தும் சநாக்கௌில் 

ஆகணக்குழு ௌினால் 2013 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 62 மௌில்லியன் வசலவு வசய்து 

வகாழும்பு பஸ்டியன் வீ ௌி, அநுரா புரம், நு வரலியா, க ௌிர்காமம், ரன்ன 

மற்றும் புத் ளம் ஆகௌிய இடங்களௌில் வபாருத் ப்பட்டிருந்  07 மௌின் 

பலகககளும் வசயலிேந்து காணப்படல். 
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சௌிபாாௌிசுகள்  

 இப்பலகககள் வசயலிேப்ப ற்கான காரணம்  

  இ ற்குப் வபாறுப்புக்கூற ச ண்டிய அலு லர்கள் யா ர் 

 அ ர்களுக்கு எ ௌிராக சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்கககள் 

யாக   

என்பக ப் பற்றௌிய அறௌிக்கககய 2  ாரங்களௌில் குழுவுக்கு  ேங்கு ல்   

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடல் 

இச்சௌிபாாௌிசுகளௌின் படி குழுவுக்கு அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்கப்பட்டுள்ளதுடன் 

இவ் றௌிக்கக இகணப்பு 02  இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது 

 2014 ஆம் ஆண்டில் ச சௌிய சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌின் 

முன்னாள்  கல ர் ஒரு ருக்கு ரூபா 8 மௌில்லியன் சமாட்டார் 

 ாகனக் வகாள் னவுக்கு  ௌிகறசசாௌி அனும ௌி கௌிகடத் ௌிருந்  

சபா ௌிலும் ரூபா 9.2 மௌில்லியனுக்கு சமாட்டார்  ாகனம் 

வகாள் னவு வசய்யப்பட்டகம.  

சௌிபாாௌிசுகள்  

 பணௌிப்பாளர் சகப அங்கீகாரத் ௌின் மூலம் மாத் ௌிரம் ரூபா 8 

மௌில்லியன் வ ாகக ரூபா 9.2 மௌில்லியன்  கர அ ௌிகாௌிக்கப்பட்டது 

எவ் ாறு? 

 அ கனச் வசலுத்து  ற்கான அ ௌிகாரத்  த்து ம் யாது? 

  ௌிகறசசாௌி அங்கீகாரமௌின்றௌி அவ் ாறு வசலுத்து  ற்கான 

சாத் ௌியம் யாது? என்பக  குழுவுக்கு அறௌி ௌித் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடல் 

இது வ ாடர்பாக ச சௌிய சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌின்  கல ாௌினால் 

2016.09.29 ஆம்  ௌிக ௌிய ப ௌில் கடி த் ௌின் மூலம், ஆகணக்குழு ௌின் 

கணக்காளாௌினால் முன்க க்கப்பட்ட கூற்று பௌிகேயானது எனக் 

குறௌிப்பௌிட்டு, (இகணப்பு 03) இக்வகாள் னவு வ ாடர்பௌில் சமல ௌிக நௌி ௌி 

ஏற்பாடுககளக் சகாாௌிய கடி த்துக்கு ஏற்புகடய ாக, வபாதுத் 

 ௌிகறசசாௌியௌின்  ரவு வசலவுத் ௌிட்ட  ௌிகணக்களத் ௌினால் 

அனுப்பப்பட்டட பீ.டீ/ஐ.டீ.184/2/2/3  ஆம் இலக்க மற்றும் 2014.11.17 
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ஆம்  ௌிக ௌியௌிடப்பட்ட ப ௌில் கடி த் ௌின் பௌிர ௌி முன்க க்கப்பட்டுள்ளது. 

(இகணப்பு 04)  

சமலும் சமல ௌிக அறௌிக்ககவயான்றௌின் மூலம் ச சௌிய சபாக்கு ரத்து 

ஆகணக்குழு ௌின் முன்னாள்  கல ருக்கு உத் ௌிசயாகபூர்  

 ாகனவமான்கறக் வகாள் னவு வசய்  ற்காக ரூபா 8,000,000/- க்கு 

உட்படக்கூடிய ாறு அனும ௌி  ேங்கப்பட்டிருந் து எனவும் வசல ாகும் 

சமல ௌிக வ ாககக்கான அனும ௌிகயக் சகாாௌி வசயலாளர்,  னௌியார் 

சபாக்கு ரத்து சசக கள் அகமச்சௌினூடாக  ரவு வசலவுத் ௌிட்ட 

 ௌிகணக்களத்துக்கு 2014.08.15 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் (இகணப்பு 05)  

அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவும் அது வ ாடர்பௌில்  ாகனம் வகாள் னவு 

வசய்  ற்கு  ற்சபாது அனும ௌிக்கப்பட்டும் உச்ச மட்ட எல்கல ரூபா 8 

மௌில்லியனாக இருப்ப னால் இவ்வ ல்கலக்குள் வகாள் னவுக்கான 

வசல ௌினத்க  முகாகம வசய்துவகாள்ளும்படி    ௌிகறசசாௌியௌின்  ரவு 

வசலவுத் ௌிட்ட  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2014.11.17 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் 

மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் (இகணப்பு 04) புலப்படுகௌின்றது. 

இருப்பௌினும் அச்சமயமாகும்சபாது உாௌிய சமாட்டார்  ாகனத்துக்கு 

2014.08.19 ஆம்   ௌினம்  கரயும்   காசசாகல மூலம் ரூபா 9,150,000/- 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளது. இ ற்கு ச சௌிய சபாக்கு ரத்து ஆகணக்குழு ௌின் 

முன்னாள்   கல ர் அனும ௌியளௌித்துள்ளார்.  

அ ா து ச சௌிய  ரவு வசலவுத் ௌிட்ட  ௌிகணக்களத் ௌின் சௌிபாாௌிசுகளுக்கு 

முரணாக இம்சமாட்டார்  ாகனம் வகாள் னவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஆகணக்குழு ௌினால் 2014 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு 

சந் ர்ப்பங்களௌில் ரூபா 2,669,500/-வபறும ௌியான பாடசாகல 

கபகள் பகௌிர்ந் ளௌிக்கப்படல் மற்றும் அ ௌில் ரூபா 1,327,500/- 

முகறப்படியான அனும ௌியௌின்றௌிச் வசலுத் ப்படு ல்    

சௌிபாாௌிசுகள் 

 உள் ாாௌியான  ௌிசாரகணகய நடாத்து ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடல் 

2016.10.24 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி  மூலம் குறௌித்  வகாள் னவுக்கு 

அடிப்பகடயாான ஆ ணங்ககளக் வகாண்ட அறௌிக்கக 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 06)    
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சமலும் இது வ ாடர்பாக ஆரம்ப புலனாய்க  சமற்வகாள்  ற்காக 

ஆகணக்குழு ௌின் அனும ௌிகயப் வபற்று புலனாய்வு அலு லர்கள் 

நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.     
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இலங்கக சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி அ ௌிகார சகப 

(சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 

அகமச்சு) 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2016 வசத்வ ம்பர் மா ம் 09 ஆம் 

 ௌிக ௌி 

இணங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 பணௌிப்பாளர் சகப அங்கத்  ர்களௌில் அ ௌிகமான ர்கள்  முன் 

அறௌி ௌித் லின்றௌி 2016.09.09 ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற குழுவுக்கு 

சமூகமளௌிக்காகம 

அவ் ாறு குழுவுக்கு சமூகமளௌிக்காகம குழு ௌின் பலத்  அ ௌிருப் ௌிக்கு 

உள்ளாகௌியச ாடு அ ற்கான வபாறுப்கப அகமச்சௌின் வசயலாளர் ஏற்க 

ச ண்டுவமனவும்  ேௌியுறுத் ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

இ ற்கான காரணங்ககள அறௌி ௌிக்கும் அறௌிக்கககய மூன்று 

நாட்களுக்குள் சகபக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இலங்கக சுற்றுலா அபௌி ௌிருத் ௌி அ ௌிகார சகபயௌின் பணௌிப்பாளர் 

சகபயானது 09 அங்கத்  ர்ககளக் வகாண்டுள்ளது. அ ௌில் மூன்று 

அங்கத்  ர்கள் வ  ௌிநாடு வசன்றுள்ள ன் காரணமாகவும், ஒரு ர் 

சுகயீனம் காரணமாகவும் சமூகமளௌிக்க ௌில்கல எனவும் சமலும் இரு 

அங்கத்  ர்கள்  ாம ௌித்து குழுவுக்கு சமூகமளௌித் ௌிருப்ப ாகவும் 

எ ௌிர்காலத் ௌில் இத் ககய சப்ப ங்கள் ஏற்படு க   டுப்ப ற்குத் 

ச க யான உள்ளக ஏற்பாடுகள் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும், 

சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் 2016.09.15 ஆம்  ௌிக ௌி இக் குழு ௌிடம் 

அறௌி ௌித்துள்ளார் 

 பணௌியாட்வடாகு ௌி 

நௌிறு னத் ௌின் பணௌியாட்வடாகு ௌியௌில் ஒவ்வ ாரு ஊேௌியர்  ககயௌின்படி 

உள்ள வ ற்றௌிடங்கள் பௌின்  ருமாறு 
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ஊேௌியர்  கக 

அங்கீகாௌிக்க

ப்பட்ட 

ஊேௌியர்களௌி

ன் 

எண்ணௌிக்கக 

 ற்சபாதுள்ள 

ஊேௌியர்களௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

வ ற்றௌிடங்கள

 ௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

சௌிசரஷ்ட மட்டம் 09 05 04 

மத் ௌிய மட்டம் 24 23 01 

மூன்றாம் நௌிகல 

மட்டம் 
80 73 07 

ஆரம்ப நௌிகல 

மட்டம் 
86 79 07 

 199 180 19 

 

பல்ச று மட்டங்களௌிலுள்ள வ ற்றௌிடங்கள் பற்றௌி  ௌிசாாௌிக்ககயௌில் 

சௌிசரஷ்ட மட்டத் ௌில் 04 வ ற்றௌிடங்களுக்கு ப ௌிலாக ச று 04 ப  ௌிககள 

உரு ாக்க முற்படு ல் வ  ௌிப்படுத் ப்பட்டது.  

சமலும் அ ௌிகார சகபயௌின் சமல ௌிக பணௌிப்பாளர் நாயகம் ப  ௌிக்கான  

வ ற்றௌிடம்  சுமார் 05 ஆண்டுகளாக காணப்படு  ால் சமற்படி 

ப  ௌிக்கான வ ற்றௌிடத்க  நௌிரப்பும் ச க  இல்கல என்பது  னது 

கருத்வ ன அகமச்சௌின் வசயலாளர் கூறௌியுள்ளார். 

 ௌி ப்புகர 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமக்சகற்ப பணௌியாட்வடாகு ௌி எண்ணௌிக்கககய 

 ௌிருத் ௌியகமத் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

வ ற்றௌிடங்களாக இருந்  சௌிசரஷ்ட மட்டத் ௌின் (பணௌிப்பாளர் சகப) 

ப  ௌிகளௌில்  ற்சபாது நௌிரப்ப ச ண்டிய ாக இருப்பது சுமார் 05 

ஆண்டுகளாக வ ற்றௌிடமாகவுள்ள சமல ௌிக பணௌிப்பாளர் நாயகம் ப  ௌி 

மாத் ௌிரசம எனவும், சமற்படி ப  ௌிகய கருத் ௌிற்வகாள்ளாது அ ௌிகார 

சகபயௌின்  ற்சபாக ய ச க க்கு வபாருத் மான  ௌி த் ௌில் ச று 

துகறகளௌில் பணௌிப்பாளர் ப  ௌிககள உரு ாக்க முகாகமத்து  சசக  

 ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரத் ௌிக்காக ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும், 

சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 
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அகமச்சௌின் வசயலாளரது MTCA/FMD/PAC-16 ஆம் இலக்க மற்றும் 

2016.10.25 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலமாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கற்பௌிட்டி கருத் ௌிட்டத் ௌிற்குச் வசாந் மான வ ல்லாயௌி மற்றும் 

இப்பன் ீவு ஆகௌிய  ீவுககள குத் ககக்கு  ேங்கு ல் 

 ற்சபாது கருத் ௌிட்டத் ௌிற்குச் வசாந்மான வ ல்லாயௌி மற்றும் இப்பன் ீவு  

ஆகௌிய இரு   ீவுகள், பணௌியகத் ௌினால் குத் ககக்கு  ௌிடப்பட்டுள்ளச ாடு, 

உச்சமுகன  ீக  குத் ககக்கு  ௌிடும் பணௌிகள் சமற்வகாள்ளப்பட்டு 

 ருகௌின்றது. 

சமற்படி  ௌிடயம் வ ாடர்பான காரணங்ககளப் பற்றௌி குழு  ௌிசாாௌித்து. 

 ௌி ப்புகர 

இத்துடன் வ ாடர்புகடய உடன்படிக்கககள்,  ௌிகலமனுக் சகாரல்கள், 

 ௌிகலகள் அகமந்துள்ள  ௌி ம், உடன்படிக்கக சமற்வகாண்டுள்ள 

கம்பனௌிகள், அக்கம்பனௌிககள வ ாௌிவுவசய்  அடிப்பகட பற்றௌிய 

 ௌிபரங்களும் சமற்படி  ீவுகள் வ ாடர்பான அகனத்துத்  க ல்களும் 

அடங்கௌிய முழுகமயான அறௌிக்ககவயான்கற ஒரு மா த் ௌிற்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளரால் அனுப்பப்பட்டுள்ள அ ரது MTCA/FMD/ PAC-

16 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016.11.08 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் பௌிரகாரம் 

பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் வ  ௌியாகௌின்றது.  

சமற்படி கருத் ௌிட்டத் ௌிற்கான 5000 ஏக்கர் நௌிலப் பௌிரச சம் 1418/7 ஆம் 

இலக்க மற்றும் 2005.11.07 ஆம்  ௌிக ௌிய அ ௌி ௌிசசட  ர்த் மானப் 

பத் ௌிாௌிககயௌின்  (இகணப்பு 07) பௌிரகாரம் சுவீகாௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு, 

அங்சக 5000 அகறககளக் வகாண்ட சஹாட்டல் வ ாகு ௌியுடன் கூடிய  

சுற்றுலா  லயவமான்கற அகமக்க  ௌிட்டமௌிடப்பட்டுள்ளது.  

(அகமச்சரக   ீரமானம் இகணப்பு 08 இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.)  

சமற்படி கருத் ௌிட்டத் ௌிற்காக எ ௌிர்பார்க்கபட்ட  ரவு 

வசலவுத் ௌிட்டத் ௌிற்ககமந்  வசலவு ரூபா 400 பௌிலியனாகும் என்பச ாடு, 

சமற்படி கருத் ௌிட்டம் வ ாடர்பான பௌின் ரும்  கல்கள் அடங்கௌிய சமல ௌிக 

அறௌிக்ககவயான்று இகணப்பு 09 இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 காணௌிகளௌின் வபறும ௌிகய ம ௌிப்பீடு வசய் ல். 
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 மு லீட்டுக் கம்பனௌிகளௌின்  க ல்கள் 

 சமற்படி கம்பனௌிககள வ ாௌிவு வசய்  வசயன்முகற  

  ற்சபாக ய நௌிகலகம 

  னௌியார் சஹாட்டவலான்றுக்கு இலங்கக  ங்கௌியௌினால் 

 ேங்கப்பட்ட ரூபா 100 மௌில்லியன் கடன் வ ாககக்கான 

 ட்டியௌின் ஒரு பகு ௌியாகௌிய ரூபா 7,382,305/- சுற்றுலாத்துகற 

அ ௌிகார சகபயௌினால்  2014.02.28 ஆம்   ௌிக ௌி 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளகம 

சமற்படி வகாடுப்பனவுக்கு 2005 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க 

சுற்றுலாத்துகற அலு ல்கள் சட்டத் ௌின் ஏற்பாடுகளுக்ககமய குறௌிபௌிட்ட 

அகமச்சாௌின் அங்கீகாரம் வபறச ண்டுவமன்ற சபா ௌிலும்  குறௌிபௌிட்ட 

அகமச்சாௌின் அங்கீகாரம் வபறப்பட ௌில்கல என்பது இக ப் பற்றௌி 

 ௌிசாாௌிக்ககயௌில் சமலும் ஊர்ஜௌி மாகௌியுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர 

சமற்படி வகாடுக்கல் ாங்கலுடன் சம்பந் ப்பட்ட பௌிசரரகண கௌிகடத்  

 ௌிக ௌியௌிலிருந்து இற்கற  கர சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள அகனத்து 

வகாடுக்கல் ாங்கல்கள் மற்றும்   க ல்கள் அடங்கௌிய பூரண 

அறௌிக்ககவயான்கற ஒரு மா த் ௌினுள் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2011 ஆம் ஆண்டு உலக கௌிாௌிக்வகற் கௌிண்ணத்துடன் வ ாடர்புகடய 

சபாட்டிககள நடாத்  வ ாௌிவு வசய்யப்ட்ட அம்பாந்ச ாட்கட சர் ச ச 

கௌிாௌிக்வகற் கம ானம் சார்ந் ,  ங்குமௌிட  ச ௌி உட்பட ச க யான 

 ச ௌிகள் அபௌி ௌிருத் ௌிற்காக 04 சஹட்டல்கள் வ ாௌிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

( இகணப்பு 10 ) 

அ ற்றௌில் பீவகாக் பீச் சஹாட்டல் (Peacock Beach hotel)  நௌிறு னம் 

இலங்கக  ங்கௌியௌிடமௌிருந்து வபற்றுக்வகாண்டுள்ள கடன் வ ாககக்காக 

வசலுத்  ச ண்டிய  ட்டியௌில் ஒரு பகு ௌிக்காக  (4% அளவு) சுற்றுலா 

அபௌி ௌிருத் ௌி நௌி ௌியத் ௌிலிருந்து பல சந் ர்ப்பங்களௌில் ரூபா 7,382,305/54 

வசலுத் ௌியுள்ள ாக வ ளௌியாகௌியுள்ளது. (இகணப்பு 11).  

இக் குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட பட்டியலின் பௌிரகாரம் சமற்படி பணக் 

வகாடுப்பனவுக்காக  ௌிடயத் ௌிற்கு வபாறுப்பான அகமச்சாௌின் அங்கீகாரம் 

வபற்றௌிருப்ப ாக புலப்பட ௌில்கல. 
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 பௌிரச்சௌிகனயான பணச் வசலவு 

கீசே குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  பணச் வசலவுகள் வ ாடர்பாக பௌிரச்சௌிகனகள் 

இருப்பது இது வ ாடர்பாக குழு எழுப்பௌிய  ௌினாக்களௌின் சபாது 

வ  ௌியாகௌியது. 

 அ ௌிகார சகபக்குச் வசாந் மான சுற்றுலா  ௌிடு ௌிவயான்றௌின் 30 

அகறகளௌில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிருத்  ச கலகளுக்காக 

வசலுத் ப்பட்டுள்ள ரூபா 29,195,802/- இல் சுமார் ரூபா 

11,089,228/- சமற்வகாள்ளப்படா  ச கலகளுக்காக 

வசலுத் ௌியுள்ளகம மற்றும் சமல ௌிகமாக வசலுத் ப்பட்ட 

குத் ககப் பணம் என்பது வ  ௌியாகௌியுள்ளகம. 

கணக்காய்வுகளௌின் மூலமாக வ  ௌிக்வகாணரப்பட்டுள்ள நட்டம் 

வ ாடர்பாக அ ௌிகாரசகப ICTAD நௌிறு னத் ௌிடமௌிருந்து 

வபற்றுக்வகாண்டுள்ள அறௌிக்ககயௌின்  பௌிரகாரமும் சுமார் ரூபா 5 

மௌில்லியன் நட்டம் ஏற்பட்டுள்ள ாக அறௌிக்ககயௌிட்டுள்ளது. 

சமற்படி நட்டத் ௌிகன வ ாடர்புகடய ஒப்பந் க்காராௌிடமௌிருந்து 

அல்லது பணம் வசலுத்து கல அங்கீகாௌித்  

உத் ௌிசயாகத் ாௌிடமௌிருந்து நௌிறு னத் ௌிற்கு அற ௌிடு  ற்கான 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட ௌில்கல. 

 கற்பௌிட்டி, வ ாகரயடி இரங்குதுகறகயயும்  ன்னௌிமுந் லம் 

கடசலறௌிகய அண்மௌித்துள்ள வீ ௌிகயயும் அகமப்ப ற்காக 1,648 

கருங்கல் கௌியுப்ககள உகடத்து சௌிறௌிய அள ௌிலான 368 கல் 

கௌியூப்களும் 40 சரகளக்கல் கௌியூப்களும் வப  ௌிக ாீ ௌியௌில் 

வபாறுப்சபற்கப்பட்டு அந்  நௌிர்மாணௌிப்புக்காக 

பயன்படுத் ப்பட்டகமக்கு சாட்சௌிகள் இல்லாமல் குறௌிப்பௌிட்ட 

 ேங்குனருக்கு ரூபா 10,196,000/-  வசலுத் ப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் 

சமற்படி வபாருட்கள் வப  ீக ாீ ௌியாக 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டகமக்கான சாட்சௌிகள் இல்லாகம. 

 கற்பௌிட்டி, முகத்து ாரம் இறங்குதுகறகய நௌிர்மாணௌிக்க, 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய முகறயௌியலின்றௌி சடாசர் இயந் ௌிரங்கள் 

 ேங்கப்பட்ட ாக ஒப்பந் க்காரர்கள் சமர்ப்பௌித்  03 கடி ங்ககள 

அடிப்பகடயாக் வகாண்டு ரூபா 3,226,950/- வசலுத் ௌியுள்ளகம. 

எனௌினும், சமற்படி பணக் வகாடுப்பனவுக்காக  நாள்ச ாறும்  மானௌி 

 ாசௌிக்கப்பட்டு இயந் ௌிர ச கல மணௌித் ௌியாலயங்ககள  யாாௌித்து 



 

28 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

அ ௌிகார சகபயௌின் உத் ௌிசயாகத் ர் ஒரு ாௌின் 

அத் ாட்சௌிப்படுத் லின்றௌி சமற்படி வசலவு 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 4,000 அகறககளக்வகாண்ட  ௌிடு ௌிவயான்கற அகமக்கவும் 

உட்கட்டகமப்பு  ச ௌிககள ஏற்படுத் வும் ரூபா 5,221 மௌில்லியன் 

ம ௌிப்பீட்டு வசலவீனத்துக்ககமய 2008 ஆம் ஆண்டில் 

ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட கற்பௌிட்டி ஒன்றௌிகணந்  சுற்றுலா 

கருத் ௌிட்டத்க  5 ஆண்டினுள் முடிவுறுத்  ச ண்டியுள்ள 

சபா ௌிலும், 2014.12.31 ஆம்  ௌிக ௌி உள்ள ாறு ரூபா 88,797,590 /- 

வசலவு வசய்யப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும் இற்கற  கர ஒரு அகறகூட 

அகமக்கப்படாகம. 

 ௌி ப்புகர 

சமற்படி  அகனத்து நௌி ௌிச் வசலவுகளும் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள   ௌி ம் 

பற்றௌி அகமச்சு மட்டத் ௌில் உள்ளக  ௌிசாரகணகய சமற்வகாண்டு ஒரு 

மா த் ௌினுள் குழுவுக்கு அறௌி ௌித் ல்.  

கற்பௌிட்டி ஒன்றௌிகணந்  சுற்றுலா கருத் ௌிட்டத் ௌில் இ்ற்கற கர 

சமற்வகாண்டுள்ள வசலவுகள், நௌிகறவுவபற்றுள்ள நௌிர்மாணௌிப் பணௌிகள் 

மற்றும் நௌிகறச ற்றவுள்ள நௌிர்மாணௌிப்புப் பணௌிகள் பற்றௌிய  ௌிபரமான 

அறௌிக்கககய சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமற்படி 1, 2 மற்றும் 3 இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பாக 

குழுவுக்கு அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்க  ேங்கப்பட்டிருந்  காலத்க  நீடிக்கும் 

படி, இலங்கக சுற்றுலா அபௌி ௌிருத் ௌி அ ௌிகார சகபயௌின் பணௌிப்பாளர் 

2016.10.05 ஆம்  ௌிக ௌி சகாாௌியுள்ளச ாடு குழு  சமற்படி ச ண்டுசகாகள 

எற்றுக்வகாண்டுள்ளது. 

இலக்கம் 4 இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள கற்பௌிட்டி ஒன்றௌிகணந்  சுற்றுலா 

கருத் ௌிட்டத் ௌிம் 2004.11.06 ஆம்  ௌிக ௌிய 04/1566/046/004 ஆம் இலக்க 

அகமச்சரக   ீர்மானத் ௌிற்ககமய ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட ாகவும் 

எ ௌிர்பார்க்கப்பட்ட  ரவுவசலவுத்  ௌிட்டத் ௌிற்ககமந்  வசலவு ரூபா 400 

பௌில்லியன் எனவும் குறௌிப்பௌிட்டு,  ற்சபாக க்கு சமற்வகாண்டுள்ள 

வசலவுகள் வ ாடர்பான  ௌிபரமான அட்ட கணவயான்று (இகணப்பு 

12),  சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளரது MTCA/FMD/PAC-16 ஆம் இலக்க மற்றும் 
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2016.11.09 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலம் குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பலாங்வகாட உட்பட பல பௌிரசசங்களௌில் சௌில ஆட்களுக்கு 

இல சமாக உணவு  ேங்கவும் பணௌியாட்வடாகு ௌியௌினாௌின் 

 ச ௌிகளுக்காகவும் ரூபா 4,768,982/- சுற்றுலா சமம்பாட்டு 

நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணத் ௌிலிருந்து 

பயன்படுத் ௌியுள்ளகம. 

சமற்படி பணம் பயன்படுத் ௌியகம பற்றௌி குழு  ௌிசாாௌித்  சபாது நௌி ௌி 

சமாசடி நடந் ௌிருப்பது வ  ௌியாகௌியுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர 

 சமற்படி பணக் வகாடுப்பனவுக்கு அங்கீகாரம்  ேங்கௌிய 

பணௌிப்பாளர் சகப  ீர்மானத்க  குழு ௌிற்கு வபற்றுக் வகாடுத் ல். 

 இது வ ாடர்பாக நௌிறு ன மட்டத் ௌில் உள்ளக  ௌிசாரகணகய 

சமற்வகாண்டு அறௌிக்கக சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சுற்றுலாத்துகற அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் கௌிறௌிஸ்   சமய அலு ல்கள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளரால் அனுப்பப்பட்டுள்ள அ ரது MTCA/FMD/PAC-

16 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016.10.25 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலமாக, 

எ ௌிர்பார்க்கப்பட்ட நௌிறு ன மட்டத் ௌில் சமற்வகாள்ள ச ண்டிய உள்ளக 

 ௌிசாரகணகய சமற்வகாள்  ற்காக   ற்சபாது வபாது நௌிர் ாக மற்றும் 

முகாகமத்து  அகமச்சௌின்  ௌிசாரகண உத் ௌிசயாகத் ர்களது சசக கய 

வபற்றௌிருப்ப ாகவும் சமற்படி  ௌிசாரகண முடிந்  பௌின்னர் 

அவ் றௌிக்கககய குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்க நட டிக்கக எடுப்ப ாகவும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 /ப  ௌிமான நௌிகலய மற்றும்  ௌிமான சசக கள் (இலங்கக) 

கம்பனௌி 

(சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் அகமச்சு) 

 புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிக ௌி – 2016 வசப்டம்பர் மா ம் 09 ஆம் 

 ௌி கௌி  

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 மத் கள ராஜபக்ஷ  ௌிமான நௌிகலயத் ௌின்  ற்சபாக ய நௌில ரம் 

மற்றும் உத்ச ச பு ௌிய நௌில ரம். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம  

“China – Exim”  ங்கௌியௌில் அவமாௌிக்க வடாலர் 190 மௌில்லியன் கடன் 

வ ாகககய வபற்றுக் வகாண்டு நௌிருமாணௌிக்கப்பட்ட இந்   ௌிமான 

நௌிகலயத் ௌின்  ற்சபாக ய வசயலாற்றுகககய பௌின் ருமாறு சுறுக்கமாக 

எடுத்துகரக்க முடியும். 

 ௌிபரம் 2016 யூன்  2015  2014 2013 

வமாத்  

 ருமானம் (ரூ) 
21,651,104 71,430,816 136,264,763 48,010,898 

வமாத்  

வ ாேௌிற்பாட்டு 

வசல ௌினம் (ரூ) 

1,147,373,705 2,288,694,851 2,228,465,247 1,776,140,280 

வ ாேௌிற்பாட்டு 

நட்டம் (ரூ) 
1,125,722,601 2,217,264,035 2,092,200,483 2,105,298,382 

நட்ட வீ ம் (%) 5,199 3,104 1,535 4,385 

நௌி ௌி வசல ௌினம் 

(ரு) 
421,208,727 881,966,545 637,001,196 377,169,000 

ச றௌிய இலாபம் 

(ரூ) 
1,546,931,328 3,099,230,580 2,729,201,680 2,105,298,382 

 

மத் கள ராஜபக்ச  ௌிமான நௌிகலயத் ௌில்  ற்சபாக ய நௌில ரம் மற்றும் 

அது சம்பந் மான எ ௌிர்கால  ௌிட்டங்ககளப் பற்றௌி  ௌினவு ல்  
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நௌிறு னத் ௌின் எ ௌிர்கால  ௌிட்டம் பற்றௌி   ௌிசாளாௌினால் குழுவுக்கு 

 ௌிேௌிப்புணர்வூட்ட பட்டதுடன் நௌிறு னத்க  ஆரம்பௌித்   ௌிக ௌி மு ல் 

இற்கற கர  ருமானம் மற்றும் வசல ௌினம் பற்றௌிய குறௌிப்வபான்று 

சகபக்கு  ேங்கப்பட்டது 

உத்ச ச பு ௌிய நௌில ரம் 

 உத்ச ச பு ௌிய நௌில ரத் ௌின் கீழ் 7 நௌிறு னங்கள் மு லீடு வசய்  ற்கு 

 ௌிருப்பம் வ ாௌி ௌித்துள்ள ாக  கல ர் குறௌிப்பௌிட்டதுடன் அத்துகறகள் 

யாக வயன  ௌினவு ல் 

 ௌி ப்புகரகள்  

சகள் ௌிப்பத் ௌிரங்ககள சகாரு  ற்காக பௌிரசுாௌித்  அறௌி ௌித் ல்கள் மற்றும் 

அ ற்கு ப ௌிலளௌித்  நௌிறு னங்கள் யாக  என்பக ப் பற்றௌியும் 

அறௌிக்ககவயான்கற ஒரு மா த் ௌிற்குள் குழுவுக்கு அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

உத்ச ச பு ௌிய நௌில ரத் ௌின் கீ்ழ் மு லீடு வசய்  ற்கான அபௌிப்பௌிராயத்க  

சகாரு  ற்கு பௌிரசுாௌிக்கப்பட்ட அறௌி ௌித் லின் பௌிர ௌிவயான்றும் (இகணப்பு 

13) அ ற்கு ப ௌிலளௌித்  நௌிறு னங்கள் பற்றௌியும் அறௌிக்ககவயான்கற 

(இகணப்பு 14) சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் 

அகமச்சௌின் வசயலாளாௌினால் அ ாௌின் MT/07/07/493/2016 இலக்கமும் 

2016.12.16 ஆம்  ௌிக ௌியும் வகாண்ட கடி த் ௌின் மூலம் குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 கட்டுநாயக்க  ௌிமான நௌிகலயத் ௌின் ஒடுபாக கய  ௌிருத்து ல் 

கட்டுநாயக்க  ௌிமான நௌிகலயத் ௌின் ஓடுபாக கய  ௌிருத்து  ற்குள்ள ால் 

இந்  காலகட்டத்துக்குள் மத் ல  ௌிமான நௌிகலயத்க  அ ௌிகமாக 

பயன்படுத்து  ற்கு சநர்ந் ால் அ ற்கு  சமல ௌிக ஊேௌியர்கள் 

ச க ப்படுமா என  ௌின ப்பட்டதுடன் சமல ௌிக பாதுகாப்பௌிற்காக 

இலங்கக இராணு   ௌின் உ  ௌிகய வபற்றுத் ருமாறு பாதுகாப்பு 

வசயலாளாௌிடம் ச ண்டுசகாள்  ௌிடுக்கப்பட்டுள்ள ாக  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 
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 ௌி ப்புகரகள் 

நௌிரந் ர பணௌியாட்வடாகு ௌியௌிகன அ ௌிகாௌிப்ப ற்கு கருது  ாயௌின் அது 

சமல ௌிக சுகமயாக அகமயுவமன்ப ால் அவ் ாறு சமற்வகாள்ள 

ச ண்டாவமன  ௌி ந்துகரத் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 கட்டுநாயக்க  ௌிமான நௌிகலயத் ௌின் ஓட்டப்பாக யௌின்  ளப்பரப்பு 

 ௌிருத் ௌி கருத் ௌிட்டத் ௌின் காரணமாக இகடயறுந்து சபாகௌின்ற  ௌிமானப் 

பயணங்களுக்கு  ப ௌிலாக மத் கள சர் ச ச  ௌிமான நௌிகலயத் ௌிற்கு பு ௌிய 

 ௌிமானப் பயணங்ககள சமற்வகாள்  ற்கு  ௌிமானக் கம்பனௌிகள் 

இற்கற கர ச ண்டுசகாள்  ௌிடுக்கா  ால் மத் கள  ௌிமான 

நௌிகலயத் ௌிற்கு சமல ௌிக பணௌியாட்கள் எ ௌிர்பார்க்கப்பட ௌில்கல என 

சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் வசயலாளாௌினால் 

அ ாௌின் MT/07/07/493/2016 இலக்கமும் 2016.12.16 ஆம்  ௌிக ௌியும் 

வகாண்ட கடி த் ௌின் மூலம் குழுவுக்கு அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 வமாத்  வசாத்துக்களௌின் பட்டியல் 

இந்நௌிறு னத் ௌின் வமாத்  வசாத்துக்கள் பற்றௌிய ப ௌிச வடான்று உள்ள ா 

என்பக ப் பற்றௌி குழு  ௌின ௌியதுடன் அவ் ாறான அறௌிக்ககவயான்கற 

பௌிர ான அரச ம ௌிப்பீட்டாளாௌின் மூலம் வபற்றுக் வகாள்  ற்கு 

முயற்சௌிக்கப்பட்டாலும் இற்கற கர அறௌிக்கக கௌிகடக்க ௌில்கலவயன 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் அறௌி ௌித் ார் 

 ௌி ப்புகரகள். 

இவ் ௌிடயத்க  துாௌி மாக்கு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

கம்பனௌியௌின் வசாத்துக்ககள ம ௌிப்பௌிட்டுக் வகாள்  ற்காக 2006 ஆம் 

ஆண்டு வசப்டம்பர் மா ம் 13 ஆம்  ௌிக ௌி ம ௌிப்பீட்டு  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு 

எழுத்து மூலமாக அறௌி ௌித்து அகனத்து  க ல்களும் 

 ேங்கப்பட்டுள்ளதுடன் அ ற்சகது ான  ௌிபரமான ம ௌிப்பீட்டு 

அறௌிக்கககள் இற்கற கர  ௌிமான நௌிகலய மற்றும்  ௌிமானக் கம்பனௌிக்கு 

 ேங்கப்படா துடன் இது சம்பந் மாக 2016 ஒக்சடாபர் மா ம் 12 ஆம் 

 ௌிக ௌி ம ௌிப்பீட்டுத்  ௌிகணக்களத் ௌின் உத் ௌிசயாகத் ர்களுடன் 

நகடவபற்ற கலந்துகரயாடலில் சம்பந் ப்பட்ட அறௌிக்ககயௌிகன 

துாௌி மாக  ேங்கு  ற்கு உறு ௌிவமாேௌி  ேங்கப்பட்டது. 
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சமலும், இ ற்கு கம்பனௌி ம ௌிப்பீட்டு  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு சுமார் ரூபா 12 

மௌில்லியகன ஏற்கனச  வசலுத் ௌியுள்ள ாக சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில் 

 ௌிமான சசக கள் அகமச்சௌின் வசயலாளர் அ ாௌின் MT/07/07/493/2016 

இலக்கமும் 2016.12.16 ஆம்  ௌிக ௌியும் வகாண்ட கடி த் ௌின் மூலம் 

குழுவுக்கு அறௌி ௌித்துள்ளார். 

  /ப  ௌிமானநௌிகலய மற்றும  ௌிமான சசக கள் கம்பனௌியௌின் 

நௌிறு னாீ ௌியௌிலான  ள  ௌிட்டமௌிடல் முகறகம 

2012.06.29 ஆம்  ௌிக ௌி சம்பந் ப்பட்ட கருத் ௌிட்டத் ௌில் 08 மா  

காலங்களுக்குள் நகடமுகறப்படுத்து  ற்காக  னௌியார் 

நௌிறு னவமான்றௌிற்கு ரூபா 248,600,000/- (வ ற் ாௌி இல்லாமல்) 

வ ாககக்கு ஒப்பந் ம்  ேங்கப்பட்டுள்ளது. 

கம்பனௌி ரூபா 27,464,632/- (வ ற் ாௌி இல்லாமல்) வ ாககவயான்று 

ஒப்பந் க்காரர்களுக்கு வசலுத் ௌியௌிருந் துடன் ஒப்பந்  காலம் நான்கு 

முகற நீடிக்கப்பட்டது.  ற்சபாது ஒப்பந் ம்  ேங்கப்பட்டு 04  ருடங்கள் 

கடந் ௌிருந்தும் கருத் ௌிட்டத்க  உாௌிய முகறயௌில் சமற்வகாள்  ற்கு 

சம்பந் ப்பட்ட ஒப்பந் க்காரருக்கு இயலாமல் சபாயுள்ளது. 

இந்நௌிறு னத் ௌின் ச கலகள்  ற்சபாது நௌிறுத் ப்பட்டுள்ளதுடன் 

நௌிறு னம் சமன்முகறயீவடான்கற முன்க த்துள்ளது. 

சமலும் 03 மா ங்களுக்கு நீடிக்குமாறு அகமச்சரக  நௌிருபவமான்று 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகரகள் 

 அகமச்சரக  நௌிருபத்க  குழுவுக்கு சமர்ப்பௌித் ல் 

 இ ன் மூலம் வபருந்வ ாககயான நட்டம் ஏற்பட்டுள்ள ால் இ ன் 

காலத்க  நீடிக்க ச ண்டாவமன அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு 

அறௌி ௌித் ல் 

 ற்சபாக  நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றம் பற்றௌி அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சமற்படி (i) இல் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  ள  ௌிட்டமௌிடல் முகறகமயௌின் 

காலத் ௌிகன சமலும் இரண்டு மா ங்களுக்கு நீடிக்குமாறு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட அகமச்சரக  நௌிருபம் (இகணப்பு 15) மற்றும் 

அ ற்சகது ான 2016.09.28 ஆம்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக   ீர்மானத் ௌின் 

பௌிர ௌிகள் குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது (இகணப்பு 16) 



 

45 

இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

சமற்படி (ii) இல் குழு சமற்வகாண்டுள்ள  ௌி ப்புகரயௌின் பௌிரகாரம் 

நௌிறு னத் ௌின் நௌி ௌி  ௌிட்டமௌிடல் முகறகமயௌின் காலத்க  நீடிப்ப ற்கு 

சமற்வகாண்டிருந்  அகமச்சரக   ீர்மானத்க  இரத்து வசய்  ற்கு பு ௌிய 

அகமச்சரக  நௌிருபவமான்று 2016.11.25 ஆம்  ௌிக ௌி 

முன்க க்கப்பட்டுள்ளதுடன் (இகணப்பு 17) அ ற்சகது ாக 

அகமச்சரக ,  நௌி ௌி அகமச்சாௌின் அ  ானௌிப்புககளயும் க னத் ௌிற் 

வகாண்டு 2016.12.09 ஆம்  ௌிக ௌி இரண்டு  ௌி ப்புகரகளுடன் 

அகமச்சரக   ீர்மானத்க  வ  ௌியௌிட்டுள்ளது. (இகணப்பு 18) 

 க ௌிர்காமம் ஓய்வு  ௌிடு ௌி 

2002 ஆம் ஆண்டு இந்  ஓய்வு  ௌிடு ௌிகய (ஓய்வுப் புகலிடம்) 

நௌிருமாணௌிப்ப ற்கு காணௌிவயான்கற வகாள் னவு வசய்  ற்கு  னௌியார் 

 ரப்வபான்றுக்கு ரூபா 07 மௌில்லியன் வசலுத் ப்பட்டுள்ளது. பௌின்னர் 

இக்காணௌி அரசௌிற்கு வசாந் மானவ ன க ௌிர்காம பௌிரச ச வசயலகத் ௌினால் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டிருந்தும் அது ரூபா 460,000/-  ருடாந்  குத் ககயௌின் கீழ் 

2008.01.10 ஆம்  ௌிக ௌி மு ல் 30  ருடங்களுக்கு 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

எவ் ாறாயௌினும்,  னௌியார்  ரப்வபான்றுக்கு வசலுத் ப்பட்ட ரூபா 07 

மௌில்லியன் பணத்வ ாகககய மீள வபற்றுக்வகாள்  ற்கு இயலாமல் 

சபாயுள்ளது. 

 ௌி ப்புகரகள். 

 இது மௌிகவும்   றான வகாடுக்கல்  ாங்கவலன  ௌி ந்துகரத் ல் 

 இந்  ஓய்வு  ௌிடு ௌி உள்ளௌிட்ட ஏகனய ஓய்வு  ௌிடு ௌிககள 

ஊேௌியர்கள் பயன்படுத்து  ற்கு ச கலத் ௌிட்டவமான்கற 

 யாாௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சபாக்கு ரத்து மற்றும் சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் அகமச்சௌின் 

வசயாலாளாௌினால் அ ாௌின் MT/07/07/493/2016 இலக்கமும் 2016.12.16 

ஆம்  ௌிக ௌியும் வகாண்ட கடி த் ௌின் மூலம் குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள 

 ௌிடயங்களுக்சகற்ப க ௌிர்காமம் புனௌி  நகரத் ௌில் வகாள் னவு 

வசய்யப்பட்ட காணௌிக்கு கம்பனௌியௌினால் வசலுத் ப்பட்ட ரூபா 07 

மௌில்லியன் பணத்வ ாகககய மீள வபற்றுக்வகாள்  ற்கு கம்பஹா 

மா ட்ட நீ ௌிமன்றத் ௌில் 3474/எம் இலக்கமுகடய  ேக்கு 

வ ாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்   ேக்கௌின் முகறப்பாட்டு கம்பனௌியாகௌிய  /ப 
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 ௌிமானநௌிகலய மற்றும்  ௌிமான சசக கள் (இலங்கக) கம்பனௌியௌின் 

சாட்சௌியாளவராரு ாௌிடமௌிருந்து ஏற்கனச  சாட்சௌி வபறப்பட்டுள்ளதுடன் 

இரண்டா து சாட்சௌி  ௌிசாரகணக்குட்படுத் ப்பட்டு  ருகௌின்றது. இந்  

 ேக்கௌிகன முன்வனடுத்து  ரும் காலகட்டத் ௌில் 2011.02.02 அல்லது 

அ ற்கு அண்மௌித்  ச  ௌிவயான்றௌில் இந்   ேக்கௌின் பௌிர ௌி ா ௌி 

மரணௌித்  ால் அ ாௌின் பௌின்னுாௌித் ாளர்கள் இந்   ேக்கௌில் ப ௌிலீடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

சமலும், சமற்படி (ii) இன்  ௌி ப்புகரயௌின் படி க ௌிர்காமம் ஓய்வு 

 ௌிடு ௌியௌிகன ஊேௌியர்கள் பயன்படுத்து  ற்கு நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டவமான்று 

ஏற்கனச ,  யாாௌிக்கப்பட்டு  ரு  ாகவும் சமற்படி கடி த் ௌில் சமலும் 

குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 பண்டாரநாயக்க சர் ச ச  ௌிமான நௌிகலயத்க  அபௌி ௌிருத் ௌி 

வசய்யும் கருத் ௌிட்டம் – படிமுகற 1 – கட்டம் 2 

இக்கருத் ௌிட்டத் ௌிற்காக நௌிருமாணக் கம்பனௌிக்கு சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

வகாடுப்பனவுகள் சம்பந் மாக  ௌின ௌிய சபாது வபாறௌியௌிலாளாௌின் 

கருத் ௌிட்ட அறௌிக்கக 2007 யூகல மா த் ௌில் கௌிகடத் ௌிருந் ாலும் அ ற்கு 

முன்னர்  டுத்துக க்கும் பணத்வ ாகக கம்பனௌிக்கு 2006 ஆம் ஆண்டில்  

 ௌிடு ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமற்படி கருத் ௌிட்டத் ௌிகன நௌிகறவு வசய்து 05  ருடங்களுக்கு பௌின்னர் 

அ ா து 2010 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளௌில் முகறசய ரூபா 

98,000,000/- மற்றும் ரூபா 41,833,127/- என வமாத் ம் ரூபா 

139,833,127/- பணத்வ ாகக சுங்கக் கட்டணங்களௌின் துல்லியத்  ன்கம 

மற்றும் உபகரணங்கள் சமற்படி கருத் ௌிட்டத் ௌிற்கு ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளது 

என்பக  உறு ௌிபடுத் ௌிக் வகாள்ளு ல் மற்றும் குறௌிப்பாக இந்  நௌிருமாணப் 

பணௌிகளுக்காக ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட இக்கம்பனௌியௌின் இருப்பு பற்றௌி 

உறு ௌிப்படுத் ௌிக் வகாள்ளாமல்  ௌிகறசசாௌியௌின் நௌி ௌியத் ௌில் வசலுத்து ல். 

 ௌி ப்புகரகள் 

வகாடுப்பனவுகள் பற்றௌிய முழுகமயான அறௌிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌித் ல் 

 ற்சபாக  நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றம் பற்றௌி அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

பண்டாரநாயக்க சர் ச ச  ௌிமான நௌிகலய அபௌி ௌிருத் ௌிக் கருத் ௌிட்டம் – 

கட்டம் 1 இற்கு Tasei Mitsubishi Joint Venture நௌிறு னத் ௌிற்கு 
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வசலுத்து ல் பற்றௌிய முழுகமயான அறௌிக்ககவயான்று குழுவுக்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 19) 
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 இகணப்பு 14 
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கூட்டுறவு வமாத்   ௌிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனம் மற்றும் 

லங்கா சவ ாச 

)ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப அலு ல்கள் அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2016 வசப்வடம்பர் 20  

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 லங்கா சவ ாச ௌிற்குப் வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட  வசாத்துக்கள் 

சார்பாக வபற்றுத் ரு  ற்கு இணக்கம் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட பங்குச் 

சான்றௌி ழ்ககள வபற்றுக்வகாள்ளு ல். 

2014 வபப்ரு ாௌி 19 வ ாடக்கம் 2016 ஆகஸ்ட் 22 ஆம்  ௌிக ௌி  கர பங்குச் 

சான்றௌி ழ்ககளப் வபற்றுக்வகாள்  ற்காக கடி ங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ள 

சபா ௌிலும் 2016 வசப்வடம்பர் 05 ஆம்  ௌிக ௌி  கர பங்குச் சான்றௌி ழ்கள் 

கௌிகடக்கப்வபற ௌில்கல. 

 ௌி ப்புகர 

03 மா  காலப்பகு ௌிக்குள் வபற்றுத் ரு  ாக லங்கா சவ ாச ௌின்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

லங்கா சவ ாச ௌிற்குப் வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட  வசாத்துக்கள் சார்பாக 

வபற்றுத் ரு  ற்கு இணக்கம் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட பங்குச் சான்றௌி ழ்ககளக் 

சகாாௌி கூட்டுறவு வமாத்   ௌிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனத் ௌினால் 2016.10.20 

ஆம்  ௌிக ௌியுடன் கூடிய ாக அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌின் வசயலாளருக்கும் பௌிர ௌியௌிட்டு லங்கா சவ ாச ௌிற்குக் 

கடி வமான்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு20) 

 லங்கா சவ ாச நௌிறு னத் ௌிலிருந்து கௌிகடக்க ச ண்டிய மற்றும் 

வசலுத் ப்பட ச ண்டிய நௌிலுக த் வ ாகககள் 

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான நௌி ௌிக் கூற்றுக்களௌில் காட்டப்படுகௌின்ற ரூபா 

870,963,097/- கடன்பட்சடாாௌிடமௌிருந் ான வ ாககயௌில் ரூபா 

257,667,217/- அல்லது 30% லங்கா சவ ாச நௌிறு னத் ௌிலிருந்து 

கௌிகடக்கப்பட ச ண்டிய பணமாக அகம ல்.   

கடந்  3  ருடங்களுக்கு உாௌிய ாக லங்கா சவ ாச நௌிறு னத் ௌிலிருந்து 

கௌிகடக்கப்பட ச ண்டிய பணம் பற்றௌிய  ௌிபரம் கீசே  ரப்பட்டுள்ளது.  
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 ௌிபரம் 2015 (ரூபா) 2014(ரூபா) 2013 (ரூபா) 

 ர்த் க 

நட டிக்கககளௌின் 

மூலம் கௌிகடக்க 

ச ண்டிய பணம் 

53,493,256 53,493,256 198,542,685 

கௌிகடக்க ச ண்டிய 

குத் கக 
66,378,543 39,438,582 21,887,950 

சம்பந் ப்பட்ட 

 ரப்புக்களௌிலிருந்து 

கௌிகடக்க ச ண்டிய 

பணம் 

24,202,985 24,202,985 24,202,985 

கௌிகடக்க ச ண்டிய 

சபாக்கு ரத்துக் 

கட்டணம் 

96,957,396 85,585,705 35,298,360 

கௌிகடக்க ச ண்டிய – 

வநல் கருத் ௌிட்டம் 
16,635,037 15,235,691              - 

வமாத் ம் 257,667,217 217,956,219 279,931,980 

 

கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்கான 2013 நௌி ௌிக் கூற்றுக்களௌின் பௌிரகாரம் லங்கா 

சவ ாச நௌிறு னத் ௌிலிருந்து கௌிகடக்க ச ண்டிய நௌிலுக க் கடன் 

வ ாககயானது ரூபா 279,931,980/- என்ற சபா ௌிலும் லங்கா சவ ாச 

நௌிறு னத் ௌின் 2013 நௌி ௌிக் கூற்றுக்களௌின் பௌிரகாரம் கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்குச் 

வசலுத் ப்பட ச ண்டிய எது ௌி  வபறும ௌியும் காட்டப்படா கம.  

 ௌி ப்புகர 

இக்வகாடுக்கல்  ாங்கல்ககள சமற்வகாள்ளும்சபாது பாௌிமாறப்பட்ட 

ஆ ணங்கள், ப ௌிச டுகள் என்ப ற்கற ச டிக்வகாள்ள 

முடியாமற்சபாயுள்ள ால் கணக்காய்வ ான்கற சமற்வகாண்ட ன் 

பௌின்னர் நௌிறு னங்களுக்கு மத் ௌியௌில் இணக்கப்பாட்டுக்கு  ந்து 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்  ற்கு நட டிக்கக எடுப்ப ாக 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல்  

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமற்படி  ௌிபரமான அறௌிக்கக குழு ௌிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்பட ௌில்கல. 

 2014 ஆம் ஆண்டு வசப்வடம்பர் வ ாடக்கம் 2015 வபப்ரு ாௌி  கர 

நௌிறு னத் ௌினால் பல சந் ர்ப்பங்களௌில் 257,907 வமற்றௌிக் வ ான் 

அாௌிசௌி இறக்கும ௌி வசய்யப்படு ல். 

 ௌி ப்புகர 

 இது வ ாடர்பாக லங்கா சவ ாச நௌிறு னத் ௌினால் பௌின் ரும் சகல 

அறௌிக்ககககளயும் 2  ாரங்களுக்குள் குழு ௌிற்குப் 

வபற்று ரப்படு ல். 

 ஓய்வுவபற்ற கணக்காய் ாளர்ககளக் வகாண்டு 

 யாாௌிக்கப்பட்ட கணக்காய் றௌிக்கக 

 அாௌிசௌியௌின்  ரத் ௌிகனத்  ீர்மானௌிப்ப ற்கு வபாது 

சுகா ாரப் பாௌிசசா கர்களால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

ஆய் றௌிக்கக 

 ஐந்து சபகரக்வகாண்ட குழுவ ான்கறக் வகாண்டு 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆய் றௌிக்கக 

 எவ் ளவு அாௌிசௌி இறக்கும ௌி வசய்யப்படு ல் 

ச ண்டுவமன  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட பணௌிப்பாளர் 

சகபயௌின்  ீர்மானத் ௌின் ஒரு பௌிர ௌி 

 சமற்படி குறௌிப்பௌிடப்பட்ட 3 அறௌிக்ககககளயும் 

அடிப்பகடயாகக்வகாண்டு கணக்காய் ாளர் 

 கலகமய ௌிப ௌியௌினால் ஒரு மா  காலப்பகு ௌியௌில் 

அறௌிக்ககவயான்று குழு ௌிற்குப் வபற்றுத் ரப்படு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

இது வ ாடர்பாக லங்கா சவ ாச லிமௌிட்றட் நௌிறு னம் LSL/CH/COPE/2016 

ஆம் இலக்கமும் 2016.10.25 ஆம்  ௌிக ௌிகயயும் வகாண்ட கடி த் ௌின் மூலம் 

சமசல சகாரப்பட்டுள்ள 3 அறௌிக்ககககளயும் சமர்ப்பௌித்துள்ளது. 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள அவ் றௌிக்கககள், இது வ ாடர்பாக 

கணக்காய் ாளர்  கலகமய ௌியௌினால் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள அறௌிக்கக 
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மற்றும் அவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

புலனாய் ௌின் மூலம் வ ளௌிப்படுத் ௌிக்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிடயங்கள் 

என்ப ற்கற அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 2014 வசப்வடம்பர் வ ாடக்கம் 

2015 வபப்ரு ாௌி  கர நௌிறு னத் ௌினால் பல சந் ர்ப்பங்களௌில் அாௌிசௌி 

இறக்கும ௌி வசய்யப்படு ல் வ ாடர்பாக  ௌிசசட அறௌிக்ககவயான்கற 

(பாராளுமன்ற வ ளௌியீடு இலக்கம் 179) 2017.04.07 ஆம்  ௌிக ௌி 

பாராளுமன்றத் ௌிற்குச் சமர்ப்பௌிப்ப ற்கு குழு ௌினால் நட டிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 2014 ஆம் ஆண்டு 14,000 கரம் சபாட்ககளயும் 11,000 சதுரங்க 

ஆட்டப்பலககககளயும் வகாள் னவு வசய்து 39 மௌில்லியன் ரூபா 

நட்டம் ஏற்படுத்து ல். 

 ௌி ப்புகர 

இது வ ாடர்பாக கணக்காய்வ ான்கற நடாத் ௌி அத்வ ாகககயச் 

வசலுத்துமாறு  ௌிகளயாட்டுத்துகற அகமச்சௌின் வசயலாளகர 

 ௌிேௌிப்புணர்வூட்டுமாறு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளவ னவும் அ ன் மீளாய்வு 

நட டிக்கககள் சமற்வகாள்ளப்படு  ாகவும்  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமற்படி  ௌிபரமான அறௌிக்கக குழு ௌிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்பட ௌில்கல. 

 லங்கா சவ ாச நௌிறு னத் ௌினால் பணம் வசலுத் ப்பட்டு வ ளௌி 

நௌிறு னங்களௌின் உ  ௌிகயப் (out source) வபற்றுக்வகாள்ளு ல். 

 ௌி ப்புகர 

அவ் ாறு பணம் வசலுத் ௌி உ  ௌிககளப் வபற்றுக்வகாள்ளும் வ ளௌி 

நௌிறு னங்கள் பற்றௌிய சகல  ௌிபரங்களும் உள்ளடங்கௌிய (வசல ௌினச் சுகம 

உள்ளௌிட்ட ாக) அறௌிக்ககவயான்கற குழு ௌிற்குப் வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்பட ௌில்கல. 
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  கரயறுக்கப்பட்ட லங்கா சவ ாச ௌின் ப  ௌியணௌி 

2016 சம 31 ஆம்  ௌிக ௌியௌில் நௌிறு னத் ௌின் ப  ௌியணௌி பற்றௌிய  க ல்கள் 

கீசே  ரப்பட்டுள்ள ாறு அகமகௌின்றது.  

 ௌிபரம் 

அங்கீகாௌிக்கப்

பட்ட 

ப  ௌியணௌி 

உண்கமயா

ன ப  ௌியணௌி 

வ ற்றௌிட

ங்கள் 
மௌிகக 

உயர் 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

14 10 04 - 

மத் ௌிய 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

23 11 12 - 

கனௌிஷ்ட 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

31 24 07 - 

முகாகமத்து  

உ  ௌியாளர் 
578 438 140 - 

ஆரம்ப மட்டம் 2429 2842 - 413 

 3075 3325 163 413 

 

அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ப  ௌியணௌி 3075 ஆகவும் உண்கமயான ப  ௌியணௌி 

3325 ஆகவும் இருக்கும்சபாது சமலும் 220 சபகர 

இகணத்துக்வகாள்ளு ல். 

 ௌி ப்புகர 

 பு ௌி ாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆட்சசர்ப்புககள முகாகமத்து ச் 

சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் மூலம் அங்கீகாௌித்துக்வகாள்ளு ல். 

 அவ் ாறு சசர்த்துக்வகாள்ளப்பட்ட ஊேௌியர்களௌின் வபயர்ககளயும் 

முக ாௌிககளயும் வகாண்ட அறௌிக்ககவயான்கற குழு ௌிற்குப் 

வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி  கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்பட ௌில்கல. 
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இகணப்பு 20 
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மத் ௌிய சுற்றாடல் அ ௌிகார சகப 

)மகா லி அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2016 வசப்வடம்பர் 21 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 ப  ௌியணௌி வ ற்றௌிடங்கள் 

2016 ஆகஸ்ட் 22 ஆம்  ௌிக ௌியௌில் அ ௌிகார சகபயௌில் 313 ஊேௌியர் 

வ ற்றௌிடங்கள் காணப்பட்டகம வ ாடர்பாக குழு க னம் வசலுத் ௌியது. 

 ௌிபரம் 
அங்கீகாௌிக்கப்ப

ட்ட ப  ௌியணௌி 

உண்கமயான 

ப  ௌியணௌி 

வ ற்றௌிடங்களௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

உயர் 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

36 25 11 

மத் ௌிய 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

113 64 49 

வ ாேௌிற்பாட்டு 

முகாகமத்து  

மட்டம் 

1,010 757 253 

 1,159 846 313 

 

ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகற அங்கீகாௌிக்கப்பட்டிருக்காகம இந்  

நௌிகலகமக்குக் காரணமாக அகமந் வ னவும்  ற்சபாது கீழ் மட்ட 05 

 ரங்களுக்காகவும் அங்கீகாரம் வபறப்பட்டுள்ளச ாடு எ ௌிர் ரும் 2 

 ாரங்களுக்குள் ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறக்காக முழுகமயான அங்கீகாரம் 

வபற்றுக்வகாள்ளப்படுவமனவும்  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர 

இது வ ாடர்பாக முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் க னத்க  

ஈர்த் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

ஆரம்ப மட்டத் ௌில் வ ற்றௌிடமாகக் காணப்பட்ட ப  ௌிகளௌில் ஒரு பகு ௌி 

 ற்சபாது பூர்த் ௌி வசய்யப்பட்டுள்ளவ னவும், சமலும் ஒரு பகு ௌிகய 
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நௌிரப்பு  ற்கான நட டிக்கககள் சமற்வகாள்ளப்பட்டு  ரு  ாகவும், 

சுற்றாடல் உத் ௌிசயாகத் ர் வ ாடக்கம் உயர் மட்ட 06  ரங்களுக்காக 

ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறககள அங்கீகாரத் ௌின் வபாருட்டு முகாகமத்து ச் 

சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு ஆற்றுப்படுத்து  ற்காக மகா லி 

அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சுக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளவ னவும் 2016.10.25 ஆம் 

 ௌிக ௌியுடன்கூடிய ாக மத் ௌிய சுற்றாடல் அ ௌிகார சகபயௌின்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித்துள்ளார். 

 பு ௌிய சுற்றாடல் சட்டம். 

பு ௌிய சுற்றாடல் சட்டத்க   குப்பது பற்றௌிய  ற்சபா ய நௌிகலகம 

வ ாடர்பாக குழு ஆராய்ந் து. 

 ற்சபாது அ ன்  கரவு நகல்  யாாௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு 06 

மா ங்களுக்குள் அ கனப் பூர்த் ௌி வசய்  ற்கு எ ௌிர்பார்ப்ப ாக  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர 

இச்சட்டத்க   குக்கும்சபாது  லு ா ார அபௌி ௌிருத் ௌியௌின் சநாக்கங்கள் 

மீது க னம் வசலுத்து ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

ச சௌிய சுற்றாடல் சட்டத்க த்  ௌிருத்து  ற்காக பு ௌிய அம்சங்ககள 

உள்ளடக்கௌிய  ௌிருத் ச் சட்டம் வ ாடர்பௌில் அகமச்சரக யௌின் 

அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்  ற்காக அகமச்சரக ப் 

பத் ௌிரவமான்று 2016.09.07 ஆம்  ௌிக ௌி மகா லி அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் 

சுற்றாடல் அகமச்சுக்கு ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ாக குழு ௌிற்கு 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வ ாம்சப  ௌிண்மக்கேௌிவு முகாகமத்து க் கருத் ௌிட்டம். 

 கருத் ௌிட்டத் ௌிற்காக  ேங்கப்பட்டுள்ள ட்ரக்  ண்டிகள் 

04 

இந்  04 ட்ரக்  ண்டிகளௌில் 03 மட்டும் கருத் ௌிட்டத் ௌிற்குப் 

பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பாக குழு க னம் வசலுத் ௌியது. 

04 ட்ரக்  ண்டிகளௌில் 02 கடு கல பௌிரச ச சகபக்கு 

 ேங்கப்பட்ருந் வ னவும்,  ற்சபாது அது மீண்டும் அ ௌிகார சகபக்குப் 
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வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ளவ னவும் அ ன் வபாறுப்பௌிகன  ாம் 

ஏற்றுக்வகாள்  ாகவும்  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 கருத் ௌிட்டத் ௌின் நௌிகலகம 

கருத் ௌிட்டத் ௌின் வ ற்றௌி ச ால் ௌி ச ாடர்பாக குழு ஆராய்ந் ச ாடு அது 

வ ாடர்பாக வ ாௌி ௌிக்கப்பட்ட கருத்துக்களௌில் முரண்பாடு உள்ள ாக குழு 

அ  ானௌித் து. 

 ௌி ப்புகர 

சம்பந் ப்பட்ட ட்ரக்  ண்டிகள்  ான்ச ான்றௌித் னமாக பல்ச றுபட்ட 

இடங்களுக்கு அனுப்பப்படு  ற்கான காரணங்கள், அ ற்குப் 

வபாறுப்புக்கூற ச ண்டிய ஆட்களௌின் வபயர்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 

அறௌிக்கக குழு ௌிற்கும் கணக்காய்வு  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு ல். 

இக்கருத் ௌிட்டத் ௌிற்கான புலனாய்வு அறௌிக்கக மற்றும் கருத் ௌிட்டம் 

சம்பந் ப்பட்ட  க ல்கள் உள்ளடங்கௌிய அறௌிக்கக என்பன குழு ௌிற்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

கருத் ௌிட்டத் ௌிற்காக 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட  

ட்ரக்  ண்டிகள் 04                                              

  - இந்   04 ட்ரக்  ண்டிகளௌில் 

கடு கல                                  பௌிரச ச 

சகபக்கு  ேங்கப்பட்ட 02 

 ண்டிகள் மீண்டும் அ ௌிகார 

சகபக்குப் 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாக 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கருத் ௌிட்டத் ௌின் 

நௌிகலகம 

 - இது வ ாடர்பாக முழுகமயான 

அறௌிக்ககவயான்று குழு ௌிற்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனும ௌிப்பத் ௌிரங்ககள  ேங்கு ல் 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனும ௌிப்பத் ௌிரங்களௌின் காலம் பூர்த் ௌியகட கல 

இனங்காணப்ப ற்கான முகறயான ச கலத் ௌிட்டவமான்று அ ௌிகார 

சகபக்கு உள்ள ா என்பது வ ாடர்பாக குழு ௌினால் ஆராயப்பட்டது.  
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அது சம்பந் மாக இது கர சாௌியான நகடமுகறவயான்று 

இருக்க ௌில்கலவயனவும் அ ௌிகார சகபகயச் சசர்ந்  உத் ௌிசயாகத் ர் 

ஒரு ரால் அப்பணௌி சமற்வகாள்ளப்பட்ட சபா ௌிலும் அச்வசயன்முகறயௌில் 

குகறபாடுகள் காணப்படு  னால்  ற்சபாது முகறயான ஒரு 

ச கலத் ௌிட்டம் அறௌிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளவ னவும்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார்.  

 ௌி ப்புகர 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம பற்றௌிய முழுகமயான அறௌிக்ககவயான்கற 

குழு ௌிற்குச் சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனும ௌிப்பத் ௌிரங்களௌின் காலம் பூர்த் ௌியகட கல 

இனங்கண்டு அது வ ாடர்பாக ககத்வ ாேௌிலாளர்களுக்கு 03 

மா ங்களுக்கு முன்னர் அறௌி ௌித்து அனும ௌிப்பத் ௌிரங்ககளப் 

புதுப்பௌித்துக்வகாள்  ற்காக ககத்வ ாேௌிலாளர்ககள 

ஆற்றுப்படுத்து  ற்கும் அவ் ாறு அனும ௌிப்பத் ௌிரங்ககள 

புதுப்பௌித்துக்வகாள்  ற்கு  ௌிண்ணப்பம் வசய்யா  ககத்வ ாேௌிலாளர்கள் 

சம்பந் மாக சட்ட நட டிக்கக எடுப்ப ற்கான வசயன்முகறவயான்று 

உள்ளவ னவும் அ கன சமலும் முகறசார்படுத்து  ற்காக  ௌிட்டங்கள் 

 குக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஊறு ௌிகள ௌிக்கக்கூடிய இரசாயனப் வபாருட்கள்  

அமப/16/0013/704/001 சட்டத் ௌின் கீழ் இறக்கும ௌி வசய்யப்படுகௌின்ற சகல 

 ௌி மான ஊறு ௌிகள ௌிக்கக்கூடிய இரசாயனப் வபாருட்ககளயும் 

இனங்காணு ல், இறக்கும ௌி மீது கட்டுப்பாடுககள  ௌி ௌித் ல், 

முழுகமயாகத்  கடவசய் ல் மற்றும் சுற்றாடல் சநயமௌிக்க  ககயௌில் 

முகாகம வசய் ல் என்ப ற்றுக்காக ஏச னும் முகறயௌியல் 

 குக்கப்பட்டுள்ள ாவ ன குழு ௌினால் ஆராயப்பட்டது. 

அது சம்பந் மாக உாௌிய முகறயௌியவலான்று  குக்கப்பட்டு  ரு  ாக 

 கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 ௌி ப்புகர 

 இது வ ாடர்பாக  குக்கப்படுகௌின்ற முகறயௌியல் பற்றௌிய 

அறௌிக்ககவயான்று ஒரு மா  காலப்பகு ௌிக்குள் குழு ௌிற்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு ல். 
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 சமற்படி ச கலத் ௌிட்டத்க  03 மா ங்களுக்குள்  யாாௌித்து 

முடித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

ஊறு ௌிகள ௌிக்கக்கூடிய இரசாயனப் வபாருட்ககள இனங்காணு ல், 

இறக்கும ௌி மீது கட்டுப்பாடுககள  ௌி ௌித் ல், முழுகமயாகத்  கடவசய் ல் 

மற்றும் சுற்றாடல் சநயமௌிக்க  ககயௌில் முகாகம வசய் ல் சம்பந் மாக 

நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட முகறயௌியல் வ ாௌி ௌித்து 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.(இகணப்பு 21) 
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இகணப்பு 12  
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

மக்கள்  ங்கௌி 

(அரச வ ாேௌில் முயற்சௌி அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி-2016 வசப்டம்பர் மா ம் 22 ஆந்  ௌிக ௌி 

இணங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான  பௌிரச்சௌிகனகள் 

  உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

கூட்டத்துக்கு அகேக்கப்பட்ட உத் ௌிசயாகத் ர்களௌில் பௌின் ரும் 

உத் ௌிசயாகத் ர்கள் நான்கு சபர்  ருகக  ராகம 

  ௌிரு. வஜஹான் அமரதுங்க    - பணௌிப்பாளர் 

  ௌிரு. பௌிலிசௌியன் வபசரரா        - பணௌிப்பாளர் 

  ௌிரு. அமௌிந்  எம். வபசரரா       -பணௌிப்பளார் 

  ௌிரு. ாீ.டி அன்டன் சஹமந்   - பணௌிப்பாளர் 

சௌிபாாௌிசு 

சமற்குறௌிப்பௌிட்ட உத் ௌிசயாகத் ர்கள்  ருகக  ராகம வ ாடர்பாக குழு 

 னது அ ௌிருப் ௌிகய வ ாௌி ௌித் துடன் அ ர்களௌின்  ருகக  ராகம  

வ ாடர்பாக   ாய்மூல  ௌிளக்கம் வபறு  ற்காக 2016.10.04  ஆந்  ௌிக ௌி 

குழு ௌின் முன்னௌிகலயௌில் அகேப்ப ற்கு, 

 ற்சபாக ய  நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடு ல் 

 ௌிரு. வஜஹான் அமரதுங்க, (பணௌிப்பாளர்),  ௌிரு. அமௌிந்  எம். வபசரரா 

(பணௌிப்பளார்),  ௌிரு. ாீ.டி. அன்டன் சஹமந்  (பணௌிப்பாளர்) ஆகௌிசயாகர 

2016.10.04 ஆந்   ௌிக ௌி குழுவுக்கு அகேத்து 2016 வசப்டம்பர் மா ம் 22 

ஆந்  ௌிக ௌி குழு முன்னௌிகலக்கு   ராகம வ ாடர்பாக  ாய்மூலம்  ௌிளக்கம் 

சகட்கப்பட்டது. 

 ௌிரு. பௌிலிசௌியன் வபசரரா (பணௌிப்பாளர்) குழு ௌின் முன் ச ாற்ற முடியாமல் 

சபானகம வ ாடர்பாக மன்னௌிப்பு சகாாௌியுள்ளார். 
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  2013-2015  கரயௌிலான காலப்பகு ௌிக்குள் நட்டத் ௌில் இயங்கு ல் 

பீபல்ஸ் சமர்ச்சன்ட்   ங்கௌிகள் கம்வபனௌி 2013-2015  கரயௌிலான 

காலப்பகு ௌிக்குள் வ ாடர்ச்சௌியாக நட்டத் ௌில்  இயங்கும்சபாது இந்  

இகணந்  கம்வபனௌியௌின் மு லீட்டிகன நௌிர் ாக கம்வபனௌியௌின் மு லீடு 

 கர அ ௌிகாௌித்து அ ா து பங்கு உாௌிகமயௌின் ச வீ மான 50% த்க யும் 

 ாண்டி பீபல்ஸ் சமர்ச்சன்ட்  ங்கௌிக் கம்பனௌி மு லீவடான்கற 

வசய் ௌிருத் ல். 

பீபல்ஸ் மார்ச்சன்ட்  ங்கௌிக் கம்வபனௌி இலாபம்/நட்டம் 

ஆண்டு 2011 2012 2013 2014 2015 

இலாபம்/நட்டம் 

ரூபா(மௌில்லியன்)  

(202.5) 92.7 (90.9) (222.3) (297.1)* 

* கணக்காய்வு வசய்யப்படா  

மக்கள்  ங்கௌிக்குாௌிய பங்குாௌிகம 

ஆண்டு 2011 2012 2013 2014 2015 

சாரா ரண 

பங்குகளௌின் 

எண்ணௌிக்கக 

(மௌில்லியன்)  

17.6 17.6 17.6 17.6 33.8 

பங்குாௌிகம 

வீ ம்(%) 
26.13 26.13 26.13 26.13 50.15 

கௌிரயம் 

ரூபா.(மௌில்லியன்) 
263.1 263.1 263.1 263.1 619.8 

 

இந்  வகாடுக்கல்  ாங்கல் வ ாடர்பாக பணௌிப்பாளர்  சகப 

 ீர்மானவமான்கற எடுத் ௌிருப்ப ாக  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

இரண்டு நௌிறு னங்களௌினதும் பணௌிப்பாளர் சகபயௌின்  ீர்மானம் 

உள்ளடங்களாக இந்  மு லீடுகள் வ ாடர்பாக இரண்டு  ாரங்களுக்குள் 

பூரணமான அறௌிக்ககவயான்கற அனுப்பௌிக த் ல்.  
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌி ௌித் ல் 

இத்  ீர்மானம் எடுக்கப்படு  ற்கு அடிப்பகடயாக  ௌிளங்கௌிய பௌிர ான 

 ௌிடயங்கள் உள்ளடங்கௌிய அறௌிக்ககவயான்றும் குறௌிப்பௌிட்ட  ீர்மானம் 

நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட பீபல்ஸ் மார்ச்சன்ட்  ங்கௌிக் கம்வபனௌியௌில் 

ஏற்பட்ட  ளர்ச்சௌிகய சுட்டிக்காட்டி 2016.10.15 ஆந்  ௌிக ௌி 

அறௌிக்ககவயான்று முன்க க்கப்பட்டது. (இகணப்பு 22) 

 வசயலிேந்  கடன்கள் (கண்டி சௌிட்டி வசன்டர்) 

கண்டி சௌிட்டி வசன்டகர நௌிர்மாணௌிக்கும்சபாது  ாடிக்ககயாளர் ஒரு ருக்கு 

ரூபா 245 மௌில்லியன் சமல ௌிகப்  பற்று  ச ௌியும் ரூபா  150 

மௌில்லியனுக்கான  நடப்பு கடவனான்றும் முகறசய 2009.01.30 ஆந்  ௌிக ௌி 

மற்றும் 2009 ஜன ாௌி 27 ஆந்  ௌிக ௌி  ேங்கப்பட்டு அ ௌிலிருந்து 3 

மா ங்களுக்குப் பௌின்னர் 2009 ஏப்றல் மா ம்  ாடிக்ககயாளாௌினால் ரூபா 

1 மௌில்லியன் வீ ம் மா ாந் ம்  ங்கௌிக்கு வசலுத்  உடன்பட்டாது. 

 ரூபா 1 மௌில்லியன் வீ ம் வசலுத்து  ற்குப் ப ௌிலாக கண்டி சௌிட்டி 

வசன்டாௌில் நௌிறு ப்பட்டுள்ள மக்கள்  ங்கௌி கௌிகளக்காக  வசலுத்  

ச ண்டிய மா ாந்   ாடககயௌில் அது ஈடுவசய்யப்பட்டதுடன் 

 ாடிக்ககயாரால் மா ாந் ம் ரூபா 1 மௌில்லியன் வீ ம் வசலுத் ௌினாலும் 

நௌிலுக ப்  பணத்க  அற ௌிட  ங்கௌிக்கு 62  ருடங்கள் காத் ௌிருக்க 

சநாௌிடும்.   

இவ் ாறான முகறசகடான பல வகாடுக்கல்  ாங்கல்கள் 

காணப்படு  ாக  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

குழு பௌின் ரும் கட்டகளககள  ேங்கௌியுள்ளது 

 கடன்  ேங்கும்சபாது  ற்சபாதுள்ளக   ௌிட மௌிகவும் 

சட்டாீ ௌியான ஏற்பாடுககள பௌின்பற்று ல் 

 இந்  கடன் வ ாகக வ ாடர்பாக  வசயற்பட்ட 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு எ ௌிராக ஒழுக்காற்று நட டிக்ககககள 

எடுத் ல் 
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 கடன் வ ாகககய அனும ௌித்  பணௌிப்பாளர் சகபயௌின் 

 ௌிபரங்ககள குழுவுக்கு அனுப்பு ல் 

 கடன் வ ாகககய அற ௌிட நட டிக்கக எடுத்து அது வ ாடர்பாக 

குழுவுக்கு அறௌி ௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமற்கூறௌிய சௌிபாாௌிசுகள் வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நட டிக்கககள் 

சம்பந் மாக 2016.12.14 ஆந்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளன. 

சௌிபாாௌிசு i வ ாடர்பாக  

 அ ன்படி நட டிக்கக எடுப்ப ாக 

சௌிபாாௌிசு ii வ ாடர்பாக  

 கடன் பணம் அடிக்கடி நௌியமௌிக்கப்படும் Board Executive 

Credit Committee (BECC) னால் அனும ௌிக்கப்படு  னால் 

அ ர்கள் வ ாடர்பாக ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணயௌிகன 

நடத்து  ற்கான காரணம் ஏதும் இல்கலவயன 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சௌிபாாௌிசு iii  வ ாடர்பாக  

 கடன் வ ாகககய அங்கீகாௌித்  பணௌிப்பாளர் சகபயௌின் 

 ௌிபரங்கள் குழுவுக்கு அனுப்பௌிக க்கப்பட்டுள்ளது.  

சௌிபாாௌிசு iv  வ ாடர்பாக  

 ரூபா 245 மௌில்லியன் கடனௌில் இது கர ரூபா 20 

மௌில்லியன் வசலுத் ப்பட்டுள்ளதுடன் 2013.12.15 ஆம் 

 ௌிக ௌிக்கு :முன்னர் அவமாௌிக்க வடாலர் 300,000 ஐ 

வசலுத்  இணக்கம் வ  ௌிக்கப்பட்டுள்ளவ ன்பது.    

 2016.12.06 ஆந்  ௌிக ௌியாகும்சபாது கடன் வ ாககயௌில் 

ரூபா3 மௌில்லியனுக்கான கடன் வ ாககயும் மற்றும் 
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 ட்டிகய 50 : 50 என்ற அடிப்பகடயௌில் கண்டி சௌிட்டி 

வசன்டருக்கு வசலுத்தும்  ட்டியௌிலிருந்து 

அற ௌிடப்பட்டுள்ளது  என்பதும் 

 இல.HC/511/2015 இன் கீழ்  ேக்வகான்று  ாக்கல் 

வசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் குறௌிப்பௌிட்ட  ேக்கு 2016.12.01 

ஆந்  ௌிக ௌி அகேக்கப்பட்டசபாது பௌிர ௌி ா ௌிகள் 

சமூகமளௌிக்காகமயௌினால் ஒரு  கலபட்சமான 

 ீர்ப்வபான்கறப் வபற்றுக்வகாள்ள க னம் 

வசலுத் ப்பட்டுள்ள ாக குழுவுக்கு 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஜாஎல-  ங்கௌிக் கௌிகளயௌினால்  ேங்கப்பட்டுள்ள கடன்  

ஜாஎல கௌிகளயௌினால்  ாடிக்ககயாளர் ஒரு ருக்கு அ ரது துகண ருக்கு, 

மற்றும் வ ாேௌில்முயற்சௌிவயான்றுக்கு 3 கடன்களும் 3 சமல ௌிகப் 

பற்றுக்களும்  ேங்கப்பட்டு பௌின்னர் இந்  கடன்கள் வசயலிேந்  

கடன்களாக  ககப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. 

 2013.11.12 ஆந்  ௌிக ௌி சமல ௌிகப் பற்று  ச ௌிகள் 03 உம் 

ஓர் கடனௌின் ரூபா 619,867,345/- க்கான நௌிலுக  

மீ ௌிகயயும் அற ௌிடமுடியாமல் உள்ளது. 

 முகறயான அனும ௌியௌில்லாமல்  ேங்கப்பட்டிருந்  

 ற்காலிக சமல ௌிகப் பற்று மூன்று மாத் ௌிரம் 2013.11.12 

ஆந்  ௌிக ௌிக்கான நௌிலுக  மீ ௌி ரூபா 494,008,559/- ஆகும்.  

இவ் ாறு முகறயற்ற  ககயௌில்  ேங்கப்பட்டுள்ள கடன் வ ாககயௌில் 

60% மான வ ாகக வ ாடர்பாக நீ ௌிமன்ற நட டிக்கககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீ ௌி வ ாகக வ ாடர்பாக கலந்துகரயாடப்பட்டு 

 ரு  ாக  கல ர் வ ாௌி ௌித்துள்ளார். 

சௌிபாாௌிசு 

இவ் ாறு முகறயற்ற  ககயௌில்  ேங்கப்பட்ட கடன் வ ாடர்பாக 

அறௌிக்ககககள குழுவுக்கு வ வ்ச றாக அனுப்பௌிக த் ல். 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமற்கூறௌிய மூன்று கடன்கள் மற்றும் மூன்று சமல ௌிகப் பற்றுக்கள் 

ரணசௌிங்க சஹாம்ஸ்  னௌியார் நௌிறு னத்துக்கும்  ௌிரு. K.K.R.P. 

ரணசௌிங்கவுக்கும், (பணௌிப்பாளர்) மற்றும்  ௌிரும ௌி I.J.S. வபர்னாந்துவுக்கும், 

(பணௌிப்பாளர்)  ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும், அந்  கடன் வ ாககயௌில்  

2016.09.30 ஆந்  ௌிக ௌி காணப்பட்ட   ீர்க்கப்படா  மீ ௌி ரூபா 197.638 

மௌில்லியன் என்பதுடன் அற ௌிடப்படச ண்டிய   ட்டி  ரூபா 503.24 

மௌில்லியனாகவும், வமாத் ம் ரூபா 700.878 மௌில்லியனாகவும் 

ப ௌி ாகௌியுள்ளது. (இகணப்பு 23)  

 சமலும் சமற்கூறௌிய சௌிபாாௌிசுகளௌின்படி ஒவ்வ ாரு கடன் வ ாகக 

வ ாடர்பாக  ௌிபரமான அறௌிக்கக குழுவுக்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ப ௌி ேௌிக்கப்பட்ட கடன்கள் 

2011 இல்  ாடிக்ககயாளர் ஒரு ாௌின் ரூபா 260 மௌில்லியன் (ரூபா 213 

மௌில்லியன் வபறும ௌியான 34 கடன்கள் மற்றும் ரூபா 47 மௌில்லியன் 

வபறும ௌியான ஓர்  ற்காலிக சமல ௌிகப் பற்று) கடன் வ ாககவயான்கற 

ப ௌி ேௌித் ல் மற்றும் அவ் ாறு ப ௌி ேௌிக்கப்பட்ட கடன் வ ாகக 

அவ் ாண்டில்  ங்கௌி ப ௌி ேௌித்  வமாத்  கடன் வ ாககயௌில் 51% ஆக 

காணப்படுகௌின்றகம. 

2011 ஆம் ஆண்டு வ ாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்டு  கர ப ௌி ேௌிக்கப்பட்ட 

வமாத்  வசலுத் ப்படா  கடன்கள் பௌின் ருமாறு 

 ௌிபரங்கள் 
2011 

(ரூபா) 

2012 

(ரூபா) 

2013 

(ரூபா) 

2014 

(ரூபா) 

2015 

(ரூபா) 

ப ௌி ேௌிக்கப்

பட்ட 

வசயற்படா

க் கடன்கள்  

508,749,433 230, 327,732 67,739,825 24,831,327 42,349,646 
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சௌிபாாௌிசு 

இது வ ாடர்பாக அகமச்சௌின் வசயலாளர் மற்றும்   கல ர் க னம் 

வசலுத்து ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

சமற்கூறௌிய  ௌிடயம் வ ாடர்பாக கடன் வ ாககயானது சஹலிஸ் கூட்டுக் 

கம்பனௌிக்குாௌிய ஒன்றீல் ( னௌியார்) கம்வபனௌிக்கு 

 ேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும், அது வ ாடர்பாக 2007.06.27 ஆந்  ௌிக ௌி 

நௌில ௌிய வமாத்  முகறசாரா கடன் மீ ௌி ரூபா 263.85 மௌில்லியன் எனவும் 

மௌிக  ௌிபரமாக குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சமலும் குறௌிப்பௌிட்ட கடன் வ ாகக வ ாடர்பாக கம்வபனௌியானது 

ஆ னத் ௌின் இரண்டாம் நௌிகல, மற்றும் மூன்றாம் நௌிகல அடவகான்கறசய 

மக்கள்  ங்கௌிக்கு அடகாக க த்துள்ளது என்றும் அடகக வபற்றௌிருந்  

DFCC   ங்கௌி அந்  ஆ னங்ககள ஏலத் ௌில்  ௌிற்று அ ர்களது கடன் 

வ ாகககய அற ௌிட்டுள்ள னால் ஆ னங்களௌின் அடிப்பகடயௌில் இந்  

கடன் வ ாகககய  அற ௌிட்டுக்வகாள்ள  ங்கௌியால் முடிய ௌில்கல 

என்றும் குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. எனச  கடகன 

அற ௌிட்டுக்வகாள்  ற்கான மாற்று நட டிக்கககள் வ ாடர்பாக 

ஆராயப்பட்டுள்ள ாகவும்,  அ ன் மூலமும் கடன் வ ாகககய 

அற ௌிட்டுக்வகாள்ள முடியாமல் சபான ாலும் ச று எத் ககய மாற்று 

 ேௌிகள் இல்லாகமயௌினாலும் 2011.10.04 ஆந்  ௌிக ௌி குறௌிப்பௌிட்ட கடன் 

வ ாகக ப ௌி ேௌிக்கப்பட்ட ாக சமலும் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(இகணப்பு 24)  

 ரூபா 1964 மௌில்லியனுக்கான நௌிர்மாணப் பணௌிகள் 

மக்கள்  ங்கௌியௌின் உப நௌிர் ாகத்துக்கு  உட்படுத் ப்பட்ட கம்வபனௌியான 

பீபல்ஸ் லீசௌின் புவராப்பட்டி  டி லப்மன்ட் கம்வபனௌி, பீபல்ஸ் லீசௌின் 

பௌினான்ஸ் கம்வபனௌி ஊடாக ஸ் ாபௌிக்கப்பட்டு ரூபா 1964 மௌில்லியன் 

வபறும ௌியான 13 நௌிர்மாணப் பணௌிககள சமற்வகாள்  ற்காக ஒரு சதுர 

அடிக்கு சா ாரண வசலுத் லான ரூபா 6000/- ஐயும்  ௌிஞ்சும்  ககயௌில் 

ரூபா 11,000/- என்ற அடிப்பகடயௌில்  ேகமக்கு மாறான 
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வகாடுப்பனவுகள் வசய்யப்படல் மற்றும் வபறுகககள்  ௌி ௌிமுகறக்கு 

அப்பால் வசயற்பட்டுள்ளதுடன்  ௌிட்டங்கள் மற்றும் அளவுப் பத் ௌிரங்கள் 

என்பனவும் (BOQ)  யாாௌிக்கப்படாகம.  

 ற்சபாது இந்  கம்வபனௌிக்கு கட்டிட நௌிர்மாண ஒப்பந் ங்ககள 

 ேங்காமலிருக்க  ீர்மானௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மக்கள்  ங்கௌி அந்  

பணௌிககள சமற்வகாள்ளும் என்று  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

இது வ ாடர்பாக ஒரு மா த்துக்குள் அறௌிக்கக சமர்ப்பௌித் ல் .  

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க யும் அறௌிக்ககயௌிடலும் 

சமற் கூறௌிய  ௌிடயம் வ ாடர்பான அறௌிக்கக மக்கள்  ங்கௌித்  கல ாௌினால் 

2016.11.11 ஆந்  ௌிக ௌியௌிட்டு குழுவுக்கு  அனுப்பௌிக க்கப்பட்டதுடன் 

அ ன் மூலம் பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் குழுவுக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

  ங்கௌியௌின் மூல னம் ச க யான அள ௌிகனயும்  ௌிட குகற ாக 

காணப்படல், அப்சபாது  ங்கௌி எ ௌிர்சநாக்கௌிய சீரற்ற 

 ௌிர த் ன்கம காரணமாக பல காலத்துக்கு முன்னர்  ர்த் க 

சநாக்கத்துக்காக வகாள் னவு வசய்  காணௌிகளௌில் நௌிர்மாணப் 

பணௌிகள் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டிருக்காகம, வபாருத் மான  ககயௌில் 

 கககமயுகடய ப  ௌியணௌி  ங்கௌியௌின் வபாறௌியௌியல் சசக கள் 

 ௌிகணக்களத் ௌில் இல்லாகம  உட்பட்ட சௌில காரணங்களால் 

 ங்கௌியௌின் உப நௌிர் ாக கம்வபனௌியான  கரயறுக்கப்பட்ட  

பீபல்ஸ் லீசௌின் புவராப்பட்டி டி லப்மன்ட் கம்வபனௌியௌினால் 

 ங்கௌிக் கௌிகளகளௌின் நௌிர்மாணப் பணௌிககள சமற்வகாள்ள 

நட டிக்கக எடுக்கப்படல். 

  கரயறுக்கப்பட்ட பீபல்ஸ் லீசௌின் புவராப்பட்டி டி லப்மன்ட் 

கம்வபனௌியௌினால்  வபாறுப்சபற்கப்பட்ட  நௌிர்மாணப் பணௌிகளௌின் 

உயர் மட்ட  ரம் மற்றும் அ ன் வசயலாற்றுகக உட்பட்ட ஏகனய 

 ௌிடயங்ககள க னத் ௌில் வகாள்ளும்சபாது குறௌிப்பௌிட்ட  ௌிகலகள் 

அ ற்கு சமமான  ரத்துடனான நௌிர்மாணப் பணௌிகளௌின் சந்க  

 ௌிகலக்கு சமமான நௌிகலயௌில் உள்ளவ ன்பது. 

சமலும்  ற்சபாது  ங்கௌியௌின் மூல ன சபாதுமாந் ன்கம மற்றும் 

 ௌிர த் ன்கம அ ௌிகாௌித்துள்ளதுடன் நௌிர்மாண கருத் ௌிட்டங்ககள உள்ளக 
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ாீ ௌியாக வபாறுப்சபற்க  ங்கௌி  ீர்மானௌித்துள்ள ாகவும் அ ற்கு 

வபாருத் மான ஆளணௌியௌிகன சசர்த்துக்வகாண்டுள்ள ாகவும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

   ங்கௌி நட டிக்கககள் டிஜௌிடல் மயமாக்கப்படு ல் 

டிஜௌிடல் மயமாக்கப்படு ல் வ ாடர்பாக ஏச னும் பௌிரச்சௌிகன உள்ள ா 

என குழு ௌிடம்  ௌிசாாௌிக்கப்பட்டது.  

இது வ ாடர்பௌில் எவ் ௌி   ீர்மானமும் எடுக்கப்பட ௌில்கல என்றும்  இது 

வ ாடர்பாக அகமச்சரக யுடன் இடம்வபற்ற கலந்துகரயாடலின்சபாது  

எழுந்  பௌிரச்சௌிகனயௌிகன  ீர்த்துக்வகாள்ள  ற்காக வமாரட்டுக  

பல்ககலக்கேகத் ௌிடம்  சுயா ீனமான அறௌிக்ககவயான்று 

சகாரப்பட்டுள்ள ாகவும் அது கௌிகடத்  ன் பௌின்னர்  மீண்டும் 

பணௌிப்பாளர் சகபயுடன் சபச்சு ார்த்க   நடத்து  ாகவும்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

 2012-2020  கரயௌிலான கூட்டிகணக்கப்பட்ட  ௌிட்டத் ௌின் 

டிஜௌிட்டல் மயமாக்கல் வ ாடர்பாக சௌிபாாௌிசு ஏச னும் இருந் ால் 

அது வ ாடர்பாக பூரண அறௌிக்ககவயான்கற 3  ாரங்களுக்குள் 

குழுவுக்கு அனுப்பௌிக த் ல்.  

 சௌில் ர்சலக்  கம்வபனௌியௌினால் டிஜௌிட்டல் மயமாக்கப்பட 

ச ண்டுவமன  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட ஆ ணங்ககள 3 

மா ங்களுக்குள் குழுவுக்கு அனுப்பௌிக த் ல். 

   கணக்காய் ாளர் நாயகம் மூலம் பௌிரத் ௌிசயக அறௌிக்ககவயான்கற 

ஒரு மா த் ௌிற்குள்  வபற்றுக்வகாள்ளல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க   அறௌிக்ககயௌிடு லும் 

சமசல சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்ட இல 01 மற்றும் இல 02 இன் கீழ் 

சகட்கப்பட்ட அறௌிக்கககள் 2016.11.03 ஆந்  ௌிக ௌி இந்  குழுவுக்கு 

அனுப்பௌிக க்கப்பட்டுள்ளது. இ ன் மூலம் 
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 2006-2020 கால எல்கலக்கான மக்கள்  ங்கௌியௌின் 

கூட்டிகணக்கப்பட்ட  ௌிட்டத் ௌின் டிஜௌிட்டல் மயமாக்கலின் ச க  

குறௌித்து வ ளௌிப்படுத்தும் வபாேௌிப்பு மற்றும்  

 நௌிறு னத் ௌில்  ற்சபாதுள்ள அடிப்பகட  ங்கௌி முகறகமகய 

(SIBS) டிஜௌிட்டல் மயமாக்கல் வ ாடர்பான உள்ளக ஆ ணங்கள் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இது வ ாடர்பாக கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடமௌிருந்து 

அறௌிக்ககவயான்று கௌிகடக்க உள்ளது. 
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இகணப்பு 22 
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இலங்கக ஆயுர்ச    மருந்துப்வபாருள்  கூட்டுத் ாபனம் 

(சுகா ாரம், சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட   ௌிக ௌி:    2016 ஒக்ச ாபர்  04 

                                                    2016  ௌிவசம்பர்  07 

இனங் காணப்பட்ட  பௌிர ானமான  பௌிரச்சௌிகனகள் 

இலங்கக ஆயுர்ச   மருந்துப்வபாருள் கூட்டுத் ாபனம் இக் 

காலப்பகு ௌியௌில் இரண்டு  டக கள் குழு முன்னௌிகலக்கு 

அகேக்கப்பட்டிருந் து. 2016 ஒக்ச ாபர் 04  ௌிக ௌி குழு முன்னௌிகலக்கு 

அகேக்கப்பட்டு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகணயௌின்சபாது 

வ ளௌிக்வகாணரப்பட்ட  ௌிடயங்கள் பௌின் ருமாறு. 

 பணௌிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ௌிற்கு சமூகமளௌித் ௌிருந்   ௌிகறசசாௌி 

பௌிர ௌிநௌி ௌிகய கூட்டுத் ாபனத் ௌின் பணௌியாளர்கள் சௌிலர் வ ாந் ரவு 

வசய் ல். 

2016.03.09  ௌிக ௌி கூட்டுத் ாபனத் ௌின் பணௌிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ௌிற்கு 

சமூகமளௌித் ௌிருந்   ௌிகறசசாௌி பௌிர ௌிநௌி ௌிகய பணௌியாளர்கள் சௌிலர் வ ாந் ரவு 

வசய் ல் மற்றும் குழு ால்  ேங்கப்பட்ட சௌிபாாௌிசுககள 

நகடமுகறப்படுத் ாகம வ ாடர்பாக குழு  ௌின ௌியது.  

இது வ ாடர்பாக அகமச்சௌின்  ௌிடீர் சுற்றௌி களப்பு பௌிாௌி ால் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகண அறௌிக்கக மற்றும் இந்  முகறப்பாடு 

வ ாடர்பாக வபாலிசாாௌினால்  ேங்கப்பட்டிருந்  அறௌிக்கக பற்றௌி குழு 

கலந் ாசலாசௌித் து. 

வபாது நௌிரு ாக அகமச்சௌின் கீழுள்ள  ௌிசாரகண அலகௌின் உ  ௌியுடன் 

நகடவபறும்  ௌிசாரகணயும் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக அகமச்சௌின் 

வசயலாளரால் அறௌி ௌிக்கப்பட்டது.  

சௌிபாாௌிசுகள் 

 அகமச்சௌின்  ௌிடீர்  சுற்றௌி களப்பு பௌிாௌி ால் சமற்வகாள்ப்பட்ட 

 ௌிசாரகண அறௌிக்கககய குழு ௌின் அங்கத்  ர்களுக்கு 

 ேங்குமுகமாக குழுவுக்கு அனுப்பௌி க த் ல். 
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 சமற்படி  ௌிசாரகண அறௌிக்கக மூலம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 

பணௌியாளரான சகாலி  துஷார என்ப ர் கூட்டுத் ாபனத் ௌின் 

 கல ர் உட்பட்ட அலு லர்ககள அச்சுறுத்து  ாகவும் குற்றம் 

சாட்டப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் என்பது 

வ ளௌிக்வகாணரப்பட்டுள்ள ால் அ ர் வ ாடர்பான ஒழுக்காற்று 

 ௌிசாரகணவயான்கற சமற்வகாள்ளல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

அகமச்சௌின்  ௌிடீர் சுற்றௌி களப்பு பௌிாௌி ால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ௌிசாரகண அறௌிக்கக 2016.11.12 ஆந்  ௌிக ௌி குழுவுக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. சமற்படி  ௌிசாரகண அறௌிக்கக மூலம் குற்றம் 

சாட்டப்பட்டுள்ள முகாகமத்து ப் பணௌிப்பாளர்  ௌிரு சந் ரு ன் 

லங்சகஷ் ர வ ாடர்பாக  ௌிடயத் ௌிற்குப் வபாறுப்பான வக ர  

அகமச்சகர அறௌிவுறுத்து  ற்கும், கள அலு லர்  ௌிரு. சகாலி  துஷார 

வ ாடர்பாக ஒழுக்காற்று நட டிக்கக எடுப்ப ற்கும் சௌிபாாௌிசு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

சுகா ார, சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து த்து  அகமச்சௌின் 

வசயலாளரது 01/15/02 ஆம் இலக்க அ.வபா.மு. மற்றும் 2016.11.12 ஆம் 

 ௌிக ௌிய கடி த் ௌின்படி, வபாது நௌிரு ாக அகமச்சௌின்  ௌிசாரகணப் 

பௌிாௌி ௌிலும் இவ் ௌிடயங்கள் வ ாடர்பான  ௌிசாரகண நகடவபறு  ால் 

அந்  அறௌிக்கக கௌிகடத்  பௌின்னர்  சம்பந் ப்பட்ட சௌிபாாௌிசுகள் வ ாடர்பௌில் 

வசயலாற்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ள ாக வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வ ாடர்பாக 2016.12.22  ௌிக ௌிய அரச வ ாேௌில் முயற்சௌிகள் 

 ௌிகணக்களத் ால் ஆற்றுப்படுத் ப்பட்ட அறௌிக்ககப்படி, அன்கறய 

 ௌிக ௌி கர அகமச்சௌின்  ௌிடீர் சுற்றௌி களப்பு பௌிாௌி ால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

 ௌிசாரகணயௌின் சௌிபாாௌிசுகள் நகடமுகறப்படுத் ப்பட ௌில்கலவயன  

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2015.01.08  ௌிக ௌிக்குப் பௌின்னர் அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு  

நகடமுகறயௌில் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள நௌிபந் கனகளுக்குப் 

புறம்பாக வசய்யப்பட்டுள்ள ஆட்சசர்ப்புகள் 

அவ் ாறான சௌில சந் ர்ப்பங்கள்  ருமாறு, 
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 2015 ஆம் ஆண்டில் பல்ச று ப  ௌிகளுக்வகன 57 சபர் ஒப்பந்  

அடிப்பகடயௌில் ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்டிருந் ச ாடு, அ ௌில் 41 

ப  ௌிகள் அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ப  ௌியணௌியௌினுள் அடங்காகம. அது 

  ௌிர, அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட பணௌியாட்வ ாகு ௌியௌினுள்  ரா  03 

உ  ௌி முகாகமயாளர் (சந்க ப்படுத் ல் சமம்பாடு) 

ப  ௌிகளுக்வகன நௌிரந் ர அடிப்பகடயௌில் ஆட்சசர்ப்பு 

இடம்வபற்றௌிருந் து.  

 பல்ச று ப  ௌிகளுக்கான ஆட்சசர்ப்பௌின்சபாது அ ற்றுக்கான 

பகௌிரங்க அறௌி ௌித் ல் வ  யௌிடப்பட்டு  ௌிண்ணப்பங்கள் 

சகாரு  ற்கு அல்லது கட்டகமக்கப்பட்ட சநர்முகப் பாீட்கசககள 

நடத்  நட டிக்கக எடுக்கப்படாகம.  

 அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட  ப  ௌியணௌியௌில் இடம்வபறா  சௌி ௌில்  

வபாறௌியௌியலாளர் ப  ௌி ஒன்றுக்கு முகாகமத்து  சசக கள் 

 ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரமௌின்றௌி 2015.05.01  ௌிக ௌி வ ாடக்கம் 

2016.04.30  ௌிக ௌி  கரயான ஓராண்டு காலத் ௌிற்கு அலு லர் 

ஒரு கர ஆட்சசர்ப்ப ற்கும், மா வமான்றுக்கு ரூபா 80,000/- 

சம்பளமும் ரூபா 5,000 வகாடுப்பனவு ஒன்கற வசலுத்து  ற்கும் 

2015 சம மா ம் 20  ௌிக ௌி நகடவபற்ற பணௌிப்பாளர் சகபக் 

கூட்டத் ௌில் முடிவு எடுக்கப்பட்டகம. இந்  அலு லர் 

 ௌிண்ணப்பம்  சகாரப்பட்டு அல்லது அறௌிமுகறப் பாீட்கச மற்றும்  

சநர்முகப் பாீட்கச   நடத் ப்படாது  வ ாௌிவுவசய்யப்பட்டிருந் ார். 

  ரக் கட்டுப்பாட்டு முகாகமயாளர் ப  ௌிக்வகன 2015 ந ம்பர் 

மா ம் சநர்முகப் பாீட்கசவயான்று நடத் ப்பட்டிருந் து. 

ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறக்ககமய நடத் ப்படச ண்டிய 

 கககமகளும் அனுப மும் அற்ற அலு லர் ஒரு ருக்கு 

அ ௌிகபடியான புள்ளௌிகள்  ேங்கப்பட்டு ஆட்சசர்ப்பு 

வசய்யப்பட்டிருந் துடன்  கககமகளும் அனுப மும் இருந்  

அலு லர் ஒரு ருக்கு குகற ான புள்ளௌிகள்  ேங்கப்பட்டிருந் ன.  
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 இ ன்சபாது குறௌித்  முடி ௌின் சபாௌில் வசய்யப்பட்ட 

ஆட்சசர்ப்புகள் முகறசாரா க  என  கல ராலும் 

முகாகமத்து ப் பணௌிப்பாளராலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது.  

சௌிபாாௌிசுகள் 

 இவ் ாறான ஆட்சசர்ப்பு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள நௌிகலகமக்குத் 

 ீர்வுகள் அத்துடன் எ ௌிர்காலத் ௌில் இதுசபான்ற ஆட்சசர்ப்புககள 

வசய்யா ௌிருப்ப ற்காக  ேங்கக்  கூடிய சௌிபாாௌிகள் வ ாடர்பாக 

குழுவுக்கு அறௌி ௌித் ல். 

 நௌிறு னத் ௌின் சகல ப  ௌிகளுக்குமான ஆட்சசர்ப்பு வ ாடர்பௌில் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌின் அ  ானௌிப்புகளௌிலுள்ள 

 ௌிடயங்ககள ஆய்வு வசய்து அது வ ாடர்பாக குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடல். 

 இவ் ாறு ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்ட ர்கள் பௌிற நௌிறு னங்கள் 

மற்றும் அகமச்சுகளுக்கு இகணக்கப்படு க    ௌிர்க்குமாறு 

சௌிபாாௌிசு வசய்  குழு, இந்  ஆட்சசர்ப்புகளுக்வகன  முகாகமத்து  

சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரத்க ப் வபற நட டிக்கக 

எடுக்குமாறு பணௌிப்புகர  ௌிடுத் து.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும். 

சமற்படி நௌிகலகம வ ாடர்பாக கீழ்க் காணும் நட டிக்கககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ள ாக அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது.  

 இகணப்பு அலு லர் (கருத் ௌிட்ட அலு லர்) என நௌியமௌிக்கப்பட்ட 

அலு லர்களௌின் சசக கய நௌிறுத்து  ற்கும் இகணப்பு அலு லர் 

நௌியமனங்ககள நௌிறுத்து  ற்கும் நட டிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளவ ன்பதும் யூன் மா ம் எத் ககய 

வகாடுப்பனவும் வசலுத் ப்பட ௌில்கல என்பதும். 

 ஒப்பந் ப் பணௌியாளர்களௌின் நௌியமனங்கள் வ ாடர்பாக 

முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌிலிருந்து ப  ௌி 

வ ற்றௌிடங்ககள அங்கீகாௌிப்ப ற்கு உட்பட்ட ாக 06 மா  

காலத் ௌிற்கு ஒப்பந் க் காலத்க  நீடித் ல் 
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குழு ௌின் சௌிபாாௌிசுகளௌின் கீழ் இலக்கம் ii இனால் சகாரப்பட்டுள்ள அறௌிக்கக 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயும் குழுவுக்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல.  

 பு ௌிய 10 உற்பத் ௌிககள சந்க க்கு அறௌிமுகம் வசய்யும் மு ல் 

கட்டமாக ரூபா 07 மௌில்லியன் வசல ௌில் இசௌி ர ஒசு 

அங்குரார்ப்பணம் என்ற வபயாௌில் க ப ம் ஒன்கற 2015 இல் 

நடத் ௌியகம 

இவ் க ப த் ௌிற்வகன வசல ௌிட்ட வ ாககயௌில் 71%  பௌிரசார 

நட டிக்கககளௌின் வபாருட்டு வசல ௌிடப்பட்டிருந் துடன் குறௌித்  

உற்பத் ௌிகளௌில் 01 மட்டும் பு ௌிய உற்பத் ௌியாகவும் 09 உற்பத் ௌிகள் 

பகேயன ாகவும் இருந் ன. அத்துடன் பு ௌிய உற்பத் ௌிககள அறௌிமுகம் 

வசய்  ற்வகன எந் வ ாரு ஆராய்ச்சௌியும் வசய்யப்பட ௌில்கல எனவும் 

கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டது.  

இ ன் சநாக்கம்  னௌியார் துகறக்கு உற்பத் ௌிகள் ஆற்றுப்படுத்து க  

அ ௌிகாௌித் ல் என  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசுகள் 

நௌிறு னத் ௌின் சந்க ப் பங்கு எவ் ளவு என்பது வ ாடர்பௌில் 

ஆராய்  ற்கும், உற்பத் ௌி சந்க ப்படுத் கல அ ௌிகாௌிக்க நட டிக்கக 

எடுப்ப ற்கும் குழு ஆசலாசகன  ேங்கௌியது. 

2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆகௌிய ஆண்டுகளௌில் ஒவ்ச ார் உற்பத் ௌியௌினதும் 

அளவு,  ௌிகல, உற்பத் ௌி வசய்யப்பட்ட அளவு (அரச துகறக்கு  ௌிற்பகன 

வசய்யப்பட்ட அளவும்,  னௌியார் துகறக்கு  ௌிற்பகன வசய்யப்பட்ட 

அளவும் வ வ்ச றாக) மற்றும் பு ௌிய உற்பத் ௌியாக அறௌிமுகம் 

வசய்யுமுன்னர்  ௌிற்பகனயும், அ ன் பௌின்னரான  ௌிற்பகனயும் அளவு 

ாீ ௌியாகவும் மற்றும்  ௌித் ௌியாசம் ச வீ  அடிப்பகடயௌிலும் எவ் ளவு 

என்பது பற்றௌிய அறௌிக்ககவயான்கற ஒரு மா  காலத் ௌினுள் சகபக்கு 

 ேங்கு ல். 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முனசனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆகௌிய ஆண்டுகளௌில் ஒவ்ச ார் உற்பத் ௌியௌினதும் 

அளவு,  ௌிகல மற்றும்  ௌிற்பகன வசய்யப்பட்ட அளவு வ ாடர்பான 

 க ல்கள் குழுவுக்குச் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளன. 

குழு ௌினால் சௌிபாாௌிசு வசய்யப்பட்டுள்ள ஏகனய  க ல்கள் 2017.05.25 

 ௌிக ௌி  கரயும்  சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல என்பதுடன், சந்க ப்படுத் ல் 

நட டிக்கக வ ாடர்பான சந்க  ஆய்வ ான்கற சமற்வகாள்ளத் 

ச க யான வபறுகக நட டிக்கககள் சமற்வகாள்ளப்பட்டு  ரு  ாக 

சுகா ாரம், சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து த்து  அகமச்சௌின் 

வசயலாளரது 01/15/02 ஆம் இலக்க  வபா.மு மற்றும் 2016.11.12  ௌிக ௌிய 

கடி ம் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  கல ர் வபண் அலு லர்ககள  ரம் குகற ாக சபசௌியகமயும் 

தூற்றௌியகமயும் 

கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ர் கடகம சநரங்களௌில்  ம்கம  கா  

 ார்த்க ககளக் கூறௌி நௌிந் ௌிப்ப ாக வபண் அலு லர்கள் குழு 

முன்னௌிகலயௌில் வ ாௌி ௌித்  முகறப்பாடுகள் வ ாடர்பௌில் குழு  ீ ௌிர க னம் 

வசலுத் ௌியது. 

2016.04.20  ௌிக ௌிய அகமச்சரக  முடிவு குறௌித்து  ௌிளக்கௌிய குழு, அரச 

வ ாேௌில் முயற்சௌிகள் நௌிறு னங்களுக்கான  கல ர்ககளயும் பணௌிப்பாளர் 

சகப உறுப்பௌினர்ககளயும் நௌியமௌிக்கும்சபாது அடிப்பகடயாகக் வகாள்ள 

ச ண்டிய பௌிரமாணங்கள் வ ாடர்பாக க னம் வசலுத் ௌியது. 

சௌிபாாௌிசுகள் 

வபண் அலு லர்களௌிடமௌிருந்து மீண்டும் இவ் ாறான முகறப்பாடுகள் 

கௌிகடக்குமாயௌின் கடுகமயான நட டிக்கக எடுப்ப ற்கு முடிவு 

வசய் துடன் அவ் ாறு நௌிகோ ௌிருப்ப ற்குப் வபாறுப்புக் கூற 

ச ண்டுவமன  கல ருக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

அத்துடன், இந்  முகறப்பாட்கடச் வசய் கம காரணமாக குறௌித்  

அலு லர்களுக்கு எ ௌிராக எத் ககய வ ாந் ரக யும் அளௌிக்கக் கூடாது  

எனவும், ஏச ா ஒரு  ககயௌில் அவ் ாறு நடந் ால் குழுக யும் 
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கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிகயயும் அறௌிவுறுத்துமாறு 

சம்பந் ப்பட்ட அலு லர்களௌிடம் குழு வ ாௌி ௌித் து. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

எ ௌிர் காலத் ௌில் இவ் ாறான பௌிரச்சௌிகனகள் ஏற்படா  ாறு நௌிறு னத்க  

உாௌிய முகாகமத்து த்துடன் வகாண்டு வசல்ல நட டிக்கக எடுக்குமாறு 

சுகா ாரம், சபாசகன மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சௌின் 

வசயலாளாௌினால் 01/05/02-ஈஎன்கௌியூ வ ாகு ௌி ii ஆம் இலக்க மற்றும்  

2016.11.07  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் இலங்கக ஆயுர்ச   மருந்துப்வபாருள்  

கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ருக்கு  அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2016 ஒக்ச ாபர் மா ம் 04 ஆம்  ௌிக ௌி இந் நௌிறு னத்க  குழு 

முன்னௌிகலயௌில் அகேத்து சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகணயௌின்சபாது 

 ேங்கப்பட்ட சௌிபாாௌிசுககள நகடமுகறப்படுத்து து வ ாடர்பான 

 ற்சபாக ய முன்சனற்றத்க  ஆராய்  ற்காக 2016  ௌிவசம்பர் மா ம் 07 

 ௌிக ௌி இந்  நௌிறு னம் மீண்டும் குழு முன்னௌிகலயௌில் 

அகேக்கப்பட்டிருந் துடன் அ ன்சபாது பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டன.  

இனங் காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

  கூட்டுத் ாபனத் ௌின் வபாது முகாகமயாளராகப் பணௌியாற்றௌிய 

 ௌிரு. எம்.சஜ. மாரசௌிங்கக  அப் ப  ௌியௌிலிருந்து  ௌிடு ௌித் ல் 

மற்றும் அ ற்குப் ப ௌிலாக பு ௌிய வபாது முகாகமயாளர் ஒரு கர 

நௌியமௌித் ல்.  

முன்னால் வபாது முகாகமயாளாௌின்  ௌிடு ௌிப்புக்கு பணௌிப்பாளர் சகப 

 ௌிருப்பம் வ ாௌி ௌித்  ாகவும்   அ ற்குப் ப ௌிலாக பு ௌிய வபாது 

முகாகமயாளர் ஒரு கர அகமச்சரக  அங்கீகாரத் ௌிற்கு உட்பட்ட ாக 

நௌியமௌித்  ாகவும் குறௌித்  அகமச்சரக ப் பத் ௌிரம்  இன்றள ௌில் 

 கரயப்பட்டுள்ள ாகவும், இது கர அப்பத் ௌிரத் ௌிற்கு 

அகமச்சரக யௌின் அங்கீகாரம் வபறப்பட ௌில்கல எனவும்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார்.  
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பு ௌிய வபாது முகாகமயாளராக 60  யக   ௌிஞ்சௌிய ஓய்வுவபற்ற அரச 

அலு லர் ஒரு கர அகமச்சரக யௌின் காப்பங்கீகாரத் ௌிற்கு 

உட்பட்ட ாக அரச சசக க்கு ஆட்சசர்ப்பு  வசய்ய முடியாது எனவும், 

அகமச்சரக  அங்கீகாரம் வபறப்பட்ட பௌின்னர்   இந்  நௌியமனத்க ச் 

வசய்ய ச ண்டியௌிருந் சபாதும்  அவ் ாறு வசய்யப்படா  ாலும்  

பணௌிப்பாளர் சகபயௌின் அங்கீகாரத் ால் மட்டும் நௌியமௌிக்க 

முடியா சபா ௌிலும் அவ் ாறு வசய்யப்பட்டுள்ள ாலும் அ னால் இந்  

நௌியமனம் சட்டப்படியானது அல்ல என அரச வ ாேௌில் முயற்சௌிகள் 

 ௌிகணக்களத் ௌின் அலு லர்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளவ ன 

கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டது. 

பு ௌிய வபாது முகாகமயாளர் நௌியமனம்  சட்டப்படியானது அல்லவ ன குழு 

சுட்டிக்காட்டியது. சமலும் பணௌிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ௌில் அகமச்கசப் 

பௌிர ௌிநௌி ௌித்து ப்படுத் ௌிய சமல ௌிகச் வசயலாளரும் இந்  நௌியமனத்க ச் 

வசய்ய முடியாவ ன சுட்டிக்காட்டியுள்ள ாக கண்டுபௌிடிக்கப்பட்டது. 

 மனௌி  ள முகாகமயாளாௌிடமும்  உள்ளக கண்காய்வு 

அலு லாௌிடமும் குற்றமற்ற  ன்கமக்கான  ௌிபரங்ககள  ௌினவு ல் 

2016.10.04 ஆம்  ௌிக ௌி கூடிய குழு ௌின் முன்னௌிகலயௌில் கருத்துக்ககளத் 

வ ாௌி ௌித்  அலு லர்களுக்கு எ ௌிராக நட டிக்கக எடுக்க ச ண்டாவமன 

அன்கறய  ௌினம் சுட்டிக்காட்டியௌிருந் சபா ௌிலும், நௌிறு னம் 

வசயற்பட்டுள்ள  ௌி ம், அ கன சா கமான நௌிகலகமயாக 

மாற்றௌியகமப்ப ற்காக குகறபாடுககள நௌி ர்த் ௌி  வசய்து சகல  ரப்பும் 

ஒன்றாக இகணந்து வசயற்பட ச ண்டுவமன குழு   ேங்கௌிய 

ஆசலாசகனககள ஏற்றுக்வகாள்ளாகமகயக் காண்பௌித்துள்ளது என்பது 

குழு ௌின் கருத் ாகும். அதுசபான்று ஒழுக்காற்று நட டிக்கக எடுக்க 

ச ண்டிய அலு லர்களுக்கு எ ௌிராக அவ் ாறு வசயலாற்றாகம குறௌிதும் 

குழு  ீ ௌிர க னம்  வசலுத் ௌியது.  

எனௌினும், சுகா ாரம், சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்து  அகமச்சௌின் 

வசயலாளர் மற்றும் அகமச்சௌின் அலு லர்களௌினால் இந்  நௌிறு னம் 

வ ாடர்பௌில் நடத் ப்பட்ட  ௌிசாரகணகளுக்கு  க ல்கள் 

 ேங்கப்பட்டகமகயயும் மற்றும் இந்  நௌிறு னத்க  சீரான 

நௌிகலகமக்குக் வகாண்டு ர எடுக்கப்பட்ட முயற்சௌிகயயும் குழு 

பாராட்டியது. 
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நௌிறு னத் ௌில் ககடப்பௌிடிக்கப்படும்  ேௌிமுகறகள் வ ாடர்பாக க கல 

வ ாௌி ௌித்  குழு, நௌிறு னத் ௌின் எ ௌிர்கால இருப்பௌிகனப் பாதுகாக்க 

எவ் ௌி  முயற்சௌியும் எடுக்கப்பட ௌில்கல எனத் வ ாௌி ௌித் து. 

சௌிபாாௌிசுகள் 

குழு முன்னௌிகலயௌில் கருத்துக்ககள வ ளௌிப்படுத்தும் அலு லர்களுக்கு 

எ ௌிராக, நௌிறு னத்  கல ர்கள் பகக உணர்வுடன் வசயலாற்று து 

வ ாௌிய ந்துள்ள ால் நௌிறு னம் வ ாடர்பாக வ ாடர்ந்தும் சகள் ௌிககளத் 

வ ாடுத் ல் பா கமானவ னத் வ ாௌி ௌித்  குழு இலங்கக ஆயுர்ச   

மருந்துப்வபாருள் கூட்டுத் ாபனம் வ ாடர்பாக பாராளுமன்றத் ௌிற்கு ஓர் 

அறௌிக்கக  ாயௌிலாக கருத்துக்ககளத் வ ாௌி ௌிக்க நட டிக்கக எடுப்பது 

  ௌிர்ந்  ச று மாற்று  ேௌிசயதும் இல்கலவயனத் வ ாௌி ௌித் து. 

 அ ற்வகன இந்   ௌிசாரகணக் காலப்பகு ௌியௌில் நௌிறு னத் ௌின் 

அகனத்து நட டிக்கககள் வ ாடர்பான அறௌிக்ககவயான்கற 

இரண்டு  ார காலத் ௌினுள் குழுவுக்கு  ேங்குமாறு அரச 

வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கு பணௌிப்புகர 

 ௌிடுக்கப்பட்டது. 

 சமலும், சமற்படியான அறௌிக்ககவயான்கற இரண்டு  ார 

காலத் ௌினுள் குழுவுக்கு  ேங்குமாறு கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌிக்கு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 அத்துடன் நௌிறு னத் ௌின்  கல கர உயர் ப  ௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌின் முன்னௌிகலக்கு அகேக்குமாறு அ ன்   ௌிசாளருக்கு 

எழுத்து மூலமான ச ண்டுசகாள் ஒன்கற  ௌிடுக்குமாறும் 

அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் வசயலாளருக்கு 

ஆசலாசகன  ேங்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

அரச வ ாேௌில் முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ால் 2016.12.22 ஆந்  ௌிக ௌி 

சம்பந் ப்பட்ட அறௌிக்கக சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இவ் ௌிடயம் 

வ ாடர்பௌில் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடமௌிருந்து சகாரப்பட்ட 

அறௌிக்கக கௌிகடத்  பௌின்னர் குழு இந்  நௌிறு னம் வ ாடர்பாக ஓர் 

அறௌிக்கக மூலம் பாராளுமன்றத்க  அறௌிவுறுத்  முடிவு வசய் து. 

சமலும், இலங்கக ஆயுர்ச   மருந்துப் வபாருள் கூட்டுத் ாபன 

 கல கர உயர் ப  ௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் முன்னௌிகலக்கு மௌிக  ௌிகர ௌில் 
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அகேக்குமாறு உயர் ப  ௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்   ௌிசாளருக்கு 

எழுத்துமூலமான ச ண்டுசகாள் ஒன்கற முன்க க்க குழு நட டிக்கக 

எடுத்துள்ளச ாடு அடுத்து ரும் ஒரு ச  ௌியௌில் மௌிக  ௌிகர ௌில் இலங்கக 

ஆயுர்ச   மருந்துப்வபாருள் கூட்டுத் ாபனத்  கல ர் உயர் ப  ௌிகள் 

பற்றௌிய குழு ௌின் முன்னௌிகலக்கு அகேக்கப்பட்டுள்ளார். 
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ச சௌிய வலாத் ர் சகப (நௌி ௌி அகமச்சு) 

)நௌி ௌி அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2016  ௌிவசம்பர் மா ம் 05 ஆம்  ௌிக ௌி 

2017 வபப்ர ாௌி மா ம் 07 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனம் காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

ச சௌிய வலாத் ர் சகப இக்காலப்பகு ௌியௌில் இரண்டு  டக கள் குழு ௌின் 

முன் அகேக்கப்பட்டது. 2016  ௌிவசம்பர் மா ம் 05 ஆம்  ௌிக ௌி குழுமுன் 

அகேக்கப்பட்டு நடத் ப்பட்ட  ௌிசாரகணயௌின்சபாது 

வ ளௌிக்வகாணரப்பட்ட  ௌிடயங்கள் பௌின் ருமாறு: 

  ௌிசாரகண ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட சபாது   ௌிசாளாௌினால் பௌின் ரும் 

 ௌிடயங்கள் அங்கத்  ர்களௌின் க னத் ௌிற்கு 

வகாண்டு ரப்பட்டது. 

 இந்  நௌிறு னம் 2016.07.22 ஆம்  ௌிக ௌி குழு ௌின் முன் 

அகேக்கப்பட்டகம மற்றும் அன்கறய  ௌினம் வலாத் ர் 

சீட்டுக்ககள அச்சௌிடும்  ேௌிமுகற முக்கௌிய பௌிரச்சௌிகனயாக 

இருந் து. 

 அ ன்சபாது வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு து வ ாடர்பௌில் உாௌிய 

 ேௌிமுகறவயான்கறத்  யாாௌித்து, அது பற்றௌி குழுவுக்கு 

அறௌியத் ருமாறு  அறௌி ௌித்  சபாதும், நௌிறு னம் இது கர அது 

வ ாடர்பான எந் வ ாரு நட டிக்கககயயும் எடுக்காகம. 

 குழு ௌின் முன் அகேக்கப்பட்ட  ௌிக ௌிக்கு மறு  ௌிக ௌி அ ா து, 

2016.07.23 அன்கறய சகள் ௌிப்பத் ௌிர அகேப்பௌிற்கான பத் ௌிாௌிகக 

அறௌி ௌித் ல் வ ளௌியௌிடப்பட்டிருந்  சபாதும், அது வ ாடர்பாகவும் 

2016.07.22 ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற குழுக் கூட்டத் ௌில் எத் ககய 

வ ாௌியப்படுத் கலயும் வசய்யாகம. 

 இந்  நௌிறு னத்க  அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌின் முன் அகேப்ப ாகத் வ ாௌியப்படுத் ௌிய சந் ர்ப்பத் ௌில், 

மருத்து க் காரணமாக  கல ருக்கு சமுகமளௌிக்க முடியாவ ன 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டிருந் துடன் நௌி ௌி அகமச்சௌிடம் பல  டக கள் 
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குழுக் கூட்டத் ௌிற்கு ச று  ௌிக ௌிவயான்கறப் வபற்றுத் ருமாறு 

சகாரப்பட்டிருந் து. 

 அந்  ச ண்டுசகாகளயும் க னத் ௌிற் வகாண்டு குறௌித்   ௌிக ௌியௌில் 

வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு ல் வ ாடர்பான சகள் ௌிப் பத் ௌிரம் 

பற்றௌிக் கலந்துகரயாட எ ௌிர்பார்க்கப்பட்டிருந்  ால் 

சகள் ௌிப்பத் ௌிர சகப, வபறுககக் குழு மற்றும் வபாது 

முகாகமயாளகர மாத் ௌிரம் பங்சகற்குமாறு வ ாௌியப்படுத் ல். 

2016.07.22 ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற குழுக் கூட்டத் ௌில் எந் வ ாரு 

அறௌி ௌித் கலயும்  ேங்காது 2016.07.23 ஆம்  ௌிக ௌிய சகள் ௌிப்பத் ௌிர 

அகேப்பௌிற்கான பத் ௌிாௌிகக  ௌிளம்பரத்க  வ ளௌியௌிட்டகம   று லாக 

இடம்வபற்றௌிருக்கலாவமனத் வ ாௌி ௌித்து வபாது முகாகமயாளர் அ ற்காக 

மன்னௌிப்பும் சகாாௌினார். 

 குழு பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பாக  ௌின ௌியது 

 வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு  ற்கு பாதுகாப்பான அச்சௌிடல் 

முகறகம (Security Printing System) ஒன்று அ சௌியமா  ால், 

அ ற்கான சாௌியான  ேௌிமுகறகயத்  யாாௌித்து அ கனக் 

குழுவுக்குத் வ ாௌியப்படுத்துமாறு 2016.07.22 ஆம்  ௌிக ௌி 

நகடவபற்ற குழுக் கூட்டத் ௌில் அறௌி ௌிக்கப்பட்ட சபாதும், 

இது கர அவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக குழுக  ஏன் 

அறௌிவுறுத்  ௌில்கலவயன குழு  ௌின ௌியது. 

அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு அ ற்கான ப ௌில் 

அனுப்பப்பட்டுள்ள ாக ச சௌிய வலாத் ர் சகபயௌின்  கல ர் 

வ ாௌி ௌித் ார். 

குறௌித்  ப ௌிகல குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் ாகம வ ாடர்பாக குழு 

 னது அ ௌிருப் ௌிகயத் வ ாௌி ௌித் து. 

 2016.07.23 ஆம்  ௌிக ௌி வ ளௌியான சகள் ௌிப் பத் ௌிர 

அகேப்பௌிற்கான பத் ௌிாௌிகக  ௌிளம்பரம் வ ாடர்பாக 2016.07.22 

ஆம்  ௌிக ௌி நகடவபற்ற குழுக் கூட்டத் ௌின் சபாது குழு ௌிகன ஏன் 

அறௌிவுறுத்  ௌில்கலவயன குழு  ௌின ௌியது.  

அந்   ௌிசசட  ௌிடயம் வ ாடர்பாக அன்கறய  ௌினம் 

கலந்துகரயாடா  ால் குழுக  அறௌிவுறுத்  ௌில்கலவயன 

 கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

அ ருகடய அந்  ப ௌிகல குழு நௌிராகாௌித் து. 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு  ற்கான சகள் ௌிப்பத் ௌிரம் 

குழு இது வ ாடர்பௌில்  ௌிாௌி ாக கலந் ாசலாசௌித்  பௌின்னர் பௌின் ரும் 

சௌிபாாௌிசுககள  ேங்கௌியது. 

சௌிபாாௌிசுகள் 

 இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக அகமச்சு மட்டத் ௌில்  ௌிசாரகணக் குழு 

ஒன்கற அகமத்து, பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பௌில் 

 ௌிசாரகணவயான்கற சமற்வகாண்டு இரண்டு மா  காலத் ௌினுள் 

குழுவுக்கு அறௌிக்ககவயான்கற அனுப்பௌி க த் ல். 

 வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு  ற்கான 

சகள் ௌிப்பத் ௌிரத்க   ேங்கௌிய நௌிறு னம் ச க ககளப் 

பூர்த் ௌி வசய்துள்ள ா; 

 சகபயௌின் ச க க்ககமய வசயற்படுகௌின்ற ா; 

 நன்னடத்க க் காலத் ௌில் அ ர்களௌின் நடத்க  

எப்படியானது 

 வ ாேௌில்நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் குழு நௌிறு ன மட்டத் ௌில் வ ாேௌில்நுட்ப 

 ௌிடயங்ககள அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு, நௌிறு னத் ௌின் 

ச க க்ககமய வசயற்படுகௌிற ா என்பக க் குறௌிப்பௌிட்டு 02 மா  

காலத் ௌினுள் அறௌிக்ககவயான்கறச் சமர்ப்பௌித் ல். 

 நௌி ௌிசார்  ௌிடயங்ககளக் க னத் ௌில் வகாண்டு குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககவயான்கறச் சமர்ப்பௌித் ல் மற்றும்  ரஞ்ஜௌி அச்சகத் ார் 

எனப்படும் நௌிறு னத் ௌினுகடய வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடும் 

வபாறௌித்வ ாகு ௌி வ ாடர்பாக  ல  ௌிசாரகணவயான்கற 

சமற்வகாள்ளல் மற்றும் அது பற்றௌி 2 மா  காலத் ௌினுள் குழுவுக்கு 

அறௌிக்ககயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

குறௌித்  அறௌிக்ககயானது 2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

2016  ௌிவசம்பர் மா ம் 05 ஆம்  ௌிக ௌி இந்  நௌிறு னத்க  குழு ௌின் முன் 

அகேத்து சமற்வகாண்ட  ௌிசாரகணயௌில்  ேங்கப்பட்ட சௌிபாாௌிசுககள 

நகடமுகறப்படுத்து துடன் சம்பந் ப்பட்ட  ற்சபாக ய 

முன்சனற்றத்க  ஆராய்  ற்காக 2017 வபப்ர ாௌி மா ம் 07 ஆம்  ௌிக ௌி 

இந்  நௌிறு னம் மீண்டும் குழுமுன் அகேக்கப்பட்டச ாடு, அ ன்சபாது 

பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் வ ளௌிக்வகாணரப்பட்டன. 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 மூ கரக் வகாண்ட குழு அறௌிக்கக 

வக ர    ௌிசாளர் ஆரம்பத் ௌில், ச சௌிய வலாத் ர் சகபயௌில் வலாத் ர் 

சீட்டுக்ககள அச்சௌிடு ல் சம்பந் மான வபறுகக வசயற்பாடு வ ாடர்பௌில் 

 ௌிசாாௌிப்ப ற்காக நௌி ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளரால் நௌியமௌிக்கப்பட்ட 

மூ கரக் வகாண்ட குழு ௌின் அ  ானௌிப்புகள் அடங்கௌிய அறௌிக்கககய 

உறுப்பௌினர்கள் ஆய்வுவசய்யும் வபாருட்டு குழுவுக்கு முன்கூட்டிசய 

அனுப்பாகம வ ாடர்பாக  னது கடுகமயான அ ௌிருப் ௌிகய 

வ ளௌியௌிட்டார். 

இந்  அறௌிக்ககயௌின்படி வபறுகக வசயற்பாட்டில் பல குகறபாடுகள் 

இடம்வபற்றுள்ள ாக அகமச்சௌின் வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

வலாத் ர் சகபயௌின்  கல ர் இது கர அந்  அறௌிக்கக 

கௌிகடக்க ௌில்கலவயனத் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசுகள் 

 மூ கரக் வகாண்ட குழு ௌின் அறௌிக்கக வலாத் ர் சகபக்கு 

கௌிகடத் ௌிரா ௌிடின், அக ப் வபற்றுக்வகாள்ள நட டிக்கக 

எடுக்குமாறும் அ ன்படி அ ற்குப் ப ௌிலளௌிக்குமாறும் ப ௌில் 

அறௌிக்ககயௌின் பௌிர ௌி ஒன்கற குழுவுக்கு அனுப்பௌி க க்குமாறும் 

 கல ருக்கு பணௌிப்புகர  ௌிடுத் ல். 

 மூ கரக் வகாண்ட குழு ௌின் அறௌிக்கககய கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌிக்கும், வலாத் ர் சகபயௌின்  கல ருக்கும், அரச 

வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌிற்கும்  ேங்கு ல். 

 சமற்படி இரண்டு அறௌிக்ககககளயும், கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌியௌினால் இவ் ௌிடயம் வ ாடர்பாக இயன்றள ௌில் 

 யாாௌித்துள்ள அறௌிக்கககய அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 யாாௌிக்கப்படும் குழு ௌின் அறௌிக்கக ஒன்கறயும் 

பாராளுமன்றத் ௌிற்குச் சமர்ப்பௌித் ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

சமற்படி அறௌிக்கக 2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌினால்  யாாௌிக்கப்பட்ட 

அறௌிக்ககயௌின் பௌிர ௌி ஒன்று குழு ௌின்   ௌிசாளருக்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அ கன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு  கரவு 

அறௌிக்ககவயான்று  யாாௌிக்கப்படுகௌிறது. 

 வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடும் சகள் ௌிப்பத் ௌிரம் 

 வலாத் ர் சீட்டுக்ககள அச்சௌிடும் சகள் ௌிப்பத் ௌிரம் வ ாடர்பாக 

பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் க னத் ௌில் வகாள்ளப்பட்டன. 

 இக்சகள் ௌிப் பத் ௌிரத்க  அளௌிப்ப ற்கு, முன் சகபயௌின் 

அலு லர்கள் சம்பந் ப்பட்ட இடத் ௌிற்குச் வசன்று In Line 

இயந் ௌிரம் இருந்  ா என்பக  சசா கனயௌிட்டனரா என குழு 

 ௌின ௌியது. சமலும் In House மற்றும் In Line எனப்படு து 

யாவ ன்பக   ௌிளக்குமாறும் குழு  ௌின ௌியது. 

  ரஞ்சௌி பௌிாௌின்டர்ஸ் நௌிறு னத் ௌில் அவ் ாறான ஓர் இயந் ௌிரம் 

இல்கல என்பதும் எவ் ாறாயௌினும், வ ாேௌில் நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் 

குழு  ரஞ்சௌி பௌிாௌின்டர்ஸ் நௌிறு னத்க  சௌிபாாௌிசு வசய்யா  

நௌிகலயௌில் சகள் ௌிப்பத் ௌிரம் அளௌிக்கப்பட்டகம வ ாடர்பௌில் 

 ௌின ௌியது. 

 வ ாேௌில்நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் குழு சௌிபாாௌிசு வசய்யா  நௌிறு னங்ககள 

ஒதுக்கௌி ௌிட்டு, ஏகனய சகள் ௌிப்பத் ௌிர ாரர்ககள அகேத்து 

ஆகக்குகறந்   ௌிகலகள் பற்றௌி கலந் ாசலாசௌிக்காகம பாாௌிய 

  வறன குழு வ ாௌி ௌித் து. 

 ஏகசபாக உாௌிகமகயத்  கர்த் ல், வ ளௌிப்பகடத் ன்கம, 

சகள் ௌிப்பத் ௌிர வசயற்பாடு ஒன்கறக் ககடப்பௌிடித் ல் என்பன 

அரசாங்கத் ௌின் சநாக்கங்கள் என்பக யும் ஏகசபாக உாௌிகமகய 

 கர்ப்ப ற்கு இருந்  ச க  காரணமாக வ ாேௌில்நுட்ப 

ச க களும் புறக்கணௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக குழு வ ாௌி ௌித் து. 
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இக் சகள் ௌிப்பத் ௌிரத்க  அளௌிப்ப ற்கு முன் சகபயௌின் அலு லர்கள் உாௌிய 

இடத் ௌிற்குச் வசன்று In Line இயந் ௌிரம் உள்ள ா என்பக ச் 

சசா கயௌிட்ட ாகவும்  ரஞ்சௌி பௌிாௌின்டர்ஸ் நௌிறு னத் ௌில் Fully In Line 

இருக்க ௌில்கல எனவும் அங்கு Semi In Line மட்டுசம இருந்  

காரணத் ால் வ ாேௌில்நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் குழு சௌிபாாௌிசு வசய்ய ௌில்கல 

எனவும் வ ாேௌில்நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌின்  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசுகள் 

அகமச்சௌின் அறௌிக்ககயௌில் சாௌியான எட்டு  ௌிடயங்களும் ஐந்து 

குகறபாடுகளும் இருப்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள ாக குழு வ ாௌி ௌித் து. 

இங்கு வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து குகறபாடுகள் வ ாடர்பாக ச சௌிய 

வலாத் ர் சகபயௌின் சௌிபாாௌிசுகள் மற்றும் அ ௌில் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ள 

சாௌியான  ௌிடயங்ககள உறு ௌிப்படுத் ௌிக் வகாள்  ற்கான சௌிபாாௌிசுககள 

இரண்டு  ார காலத் ௌினுள் சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

சம்பந் ப்பட்ட அறௌிக்கக 2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

 வலாத் ர் சீட்டுக்களௌின்  ௌிகல அ ௌிகாௌிப்பு 

 வலாத் ர் சீட்டுக்களௌின்  ௌிகலகய அ ௌிகாௌிப்ப ற்கு முன் அது 

வ ாடர்பாக சாத் ௌியக் கூறு ஆய்வ ான்று நடத் ப்பட்ட ா 

இல்லா ௌிட்டால் வசயற்பாட்டுத்  ௌிட்டத் ௌில் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டிருந்  ா அப்படியௌின்சறல், எந்  அடிப்பகடயௌில் 

 ௌிகல அ ௌிகாௌிக்கப்பட்டவ ன குழு  ௌின ௌியது. 

  ரவு வசலவுத்  ௌிட்ட முன்வமாேௌிவ ான்றால்  ௌிகல 

அ ௌிகாௌிக்கப்படும் சபாது ககடப்பௌிடிக்கப்படும் நட டிக்கக 

முகறகயத் வ ளௌிவுபடுத்துமாறு குழு  ௌின ௌியது. 

 ரவு வசலவுத்  ௌிட்ட முன்வமாேௌி ௌின் மூலம் வலாத் ர் சீட்டு 

ஒவ்வ ான்றுக்கும் ரூபா 5  ாௌி அற ௌிடப்பட்டிருந் து எனவும், எனச  

ரூபா 20 க்கு  ௌிற்பகன வசய்ய முடியாது எனவும், வலாத் ர் சீட்டுக்களௌின் 

 ௌிகலகய ரூபா 30  கர அ ௌிகாௌிக்குமாறான அகமச்சௌின் 

அறௌி ௌித் லுக்ககமய சன ாௌி 01 ஆம்  ௌிக ௌியௌிலிருந்து  ௌிகலகய 

அ ௌிகாௌித்  ாக  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார்.  
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சமலும்  ரவு வசலவுத்  ௌிட்டம் நௌிகறச ற்றப்பட்டக யடுத்து 

 ௌிடயத் ௌிற்குப் வபாறுப்பான அகமச்சருக்கு  ௌிகல அ ௌிகாௌிப்கபக் 

காட்டும்  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் கல வ ளௌியௌிட முடியும் எனவும், அ ன்படி 

 ௌிகல அ ௌிகாௌிக்கும் எனவும்  கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

 சந்க ப்படுத் ல் முக ர்களௌின் வபயர்ப்பட்டியல் 

2015 இன் பௌின்னர் பு ௌி ாக நௌியமௌிக்கப்பட்ட சந்க ப்படுத் ல் 

முக ர்களௌின் வபயர் பட்டியல், சந்க ப்படுத் ல் முக ர்ககள நௌியமௌிக்கும் 

 ேௌிமுகற மற்றும்  கககம உள்ள ர்களுக்கு  ௌிண்ணப்பப் பத் ௌிரம் 

ஒன்கற சமர்ப்பௌிப்ப ற்கான இயலுகம பற்றௌி  ௌினவு ல். 

இ ற்வகன பத் ௌிாௌிகக  ௌிளம்பரவமான்று வ ளௌியௌிடப்படும் எனவும் 

சநரடியான  ௌிண்ணப்பங்களுக்கு  ாய்ப்பு  ேங்கப்படும் எனவும் 

 கல ர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசுகள் 

2015 இன் பௌின்னர் பு ௌி ாக நௌியமௌிக்கப்பட்ட சந்க ப்படுத் ல் 

முக ர்களௌின் வபயர்ப் பட்டியல் ஒன்கறக் குழுவுக்குச் சமர்ப்பௌிக்குமாறும், 

அரசௌியல் அழுத் த் ௌின் சபாௌில் நௌியமனங்ககள  ேங்க ச ண்டாம் எனவும் 

சௌிபாாௌிசு வசய் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடலும் 

சம்பந் ப்பட்ட அறௌிக்கக 2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌிலும் குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 
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இலங்ககப் வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனம் 

)வபற்சறாலிய  ளங்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி- 2017.01.25 

இனங் காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்களத்துக்கு 

ச க யான  க ல்ககள  ேங்கு ல் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்களத்துக்கு ச க யான 

 க ல்ககள  ேங்குககயௌில் அத்  க ல்கள்  னது அங்கீகாரத்துக்கு 

உட்பட்ட ாக மாத் ௌிரம்  ேங்கப்பட ச ண்டுவமன கூட்டுத் ாபனத் ௌின் 

 கல ாௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள உத் ரவு வ ாடர்பாகவும் 

ச க யான  க ல்கள்  ேங்கப்படாகம வ ாடர்பாகவும் அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்களத்துக்கு ச க யான 

 க ல்ககள  ேங்குககயௌில் அச் சகல  க ல்ககளயும்  ாம மௌின்றௌி 

 ேங்க ச ண்டிய வபாறுப்கப வ ளௌிவுபடுத் ௌி அவ் ாறு வசயற்படுமாறு 

அறௌிவுறுத் ௌி அகமச்சு மட்டத் ௌில் கூட்டுத் ாபனத்துக்கு ஒரு மா க் 

காலப்பகு ௌியௌில் சுற்றுநௌிருபவமான்கற வ ளௌியௌிடல் 

  ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு ௌின் சமற்படி  ௌி ப்புகரக்ககமய வபற்சறாலிய  ளங்கள் 

அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளாௌினால் 2017.02.13 ஆந்  ௌிக ௌிய 

MRPD/IA/01/2017 ஆம் இலக்க உள்ளக கணக்காய்வு சுற்றுநௌிருபத்க  

வ ளௌியௌிட்டு, கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்களத்துக்குத் 

ச க யான  க ல்ககள  ேங்கு  ற்கு உத் ர ௌிடப்பட்டது. (இகணப்பு 

25)    

 அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறவயான்று 

இல்லாகமயும் உயர் மட்டங்களௌில் ப  ௌி வ ற்றௌிடங்கள் 

நௌிலவுகௌின்றகமயும் 

நௌிறு னத் ௌில் சகல துகறகளுக்கும் வபாருத் மான ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகறவயான்று இல்லாகம வ ாடர்பாக குழு ௌினால் க னம் 

வசலுத் ப்பட்டது.  
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அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறவயான்கற  யாாௌிப்பச ாடு 

வ ற்றௌிடங்ககள நௌிரப்பு  ற்கும்  நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்படுவமன 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

வ ற்றௌிடங்கள் வ ாடர்பாக அறௌி ௌிக்ககயௌில் பௌின்பற்றப்படுகௌின்ற 

நட டிக்ககமுகறகய இகணயத் ளத் ௌில் வ ளௌியௌிட்டு சபாதுமானளவு 

காலம் அது சபணப்படுகௌிற ா என குழு ௌினால்  ௌின ப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 இந் நௌிறு னத் ௌின் ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறக்கு அங்கீகாரம் 

அளௌிக்கும்  ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் அங்கீகாரம் அளௌிப்ப ௌில் 

யாச னும் பௌிணக்கு காணப்படும் பட்சத் ௌில் அது வ ாடர்பாக 

 ௌின ௌி சம்பளம் மற்றும் ப  ௌியணௌி ஆகணக்குழு ௌிற்கு 

கடி வமான்கற அனுப்புமாறு அறௌி ௌித் ல். 

 2016 ஆம் அண்டில் 98 ஆட்சசர்ப்புகள் சமற்வகாள்ளப்பட்ட ாக  

கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டச ாடு, 

சமற்படி ஆட்சசர்ப்புக்கு ஏற்புகடய ாக பௌின் ரும்  க ல்ககள 

உள்ளடக்கௌிய அறௌிக்கககய ஒரு மா த்துக்குள் குழு ௌிடம் 

ககயளௌித் ல் 

 நௌில ௌிய வ ற்றௌிடங்களௌின் எண்ணௌிக்கக 

 அவ் வ ற்றௌிடங்கள் வ ாடர்பான இகணயத் ள 

 ௌிளம்பரங்கள் 

 வ ளௌியௌிடப்பட்ட  ௌிக ௌியும் சநரமும் 

 வ ளௌியௌிடப்பட்டிருந்  காலம் 

 நீக்கப்பட்ட  ௌிக ௌியும் சநரமும் 

 கௌிகடக்கப்வபற்ற  ௌிண்ணப்பங்களௌின் எண்ணௌிக்கக 

 சநர்முகப் பாீட்கசகள் நடத் ப்பட்ட வசயன்முகற 

 அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறகய துாௌி மாக 

அங்கீகாௌித்துக் வகாள்ளுமாறு அறுவுறுத் ௌிய குழு 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இந் நௌிறு னத் ௌின் ஆட்சசர்ப்புகள் வ ாடர்பாக 

 ௌிசாரகணவயான்கற சமற்வகாண்டு குழு ௌிற்கு 

அறௌிக்ககயௌிடுமாறு கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கு 

அறௌி ௌித் து. 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு ௌின் சமற்படி  ௌி ப்புகரகளுக்ககமய இலங்ககப் சபற்சறாலியக் 

கூட்டுத் ாபனத் ௌின் ஆட்சசர்ப்பு நகடமுகறகய அங்கீகாௌித் ல் 

வ ாடர்பாக  ற்சபாக ய நௌிகலகய  ௌின ௌி சம்பள மற்றும் ப  ௌியணௌி 

ஆகணக்குழு ௌிற்கு 2017.03 .13 ஆந்  ௌிக ௌிய கடி ம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

சமற்படி  ௌி ப்புகர ii  இற்கு அகமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட  98 ஆட்சசர்ப்புக்கு ஏற்புகடய ான  ௌிபரங்கள் 

சமர்ப்பௌிக்கபட்டாலும் அந்  ஆட்சசர்ப்பௌின் சபாது சமற்படி ப  ௌிகளுக்கு 

ஏற்புகடய ாக நௌில ௌிய வ ற்றௌிடங்களௌின் எண்ணௌிக்கக, குறௌித்  

ஆட்சசர்ப்புகளுக்கு ஏற்புகடய  ௌிளம்பரங்கள் வ ாடர்பாக 

சகாரப்பட்டுள்ள  க ல்கள் (இகணயத் ளத் ௌில்  ௌிளம்பரங்கள் 

பௌிரசுாௌிக்கப்பட்ட  ௌிக ௌியும் சநரமும், அது  லு ௌிலிருந்  காலம், 

நீக்கப்பட்ட  ௌிக ௌியும் சநரமும்) சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல. 

சமலும், 2016 ஆம் ஆண்டுக்கு இந்  நௌிறு னத் ௌின் ஆட்சசர்ப்புகள் 

வ ாடர்பாக கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடம் சகாரப்பட்ட 

அறௌிக்கக கௌிகடக்க உள்ளது. 

 இேப்புக் காப்பீட்டு வகாடுக்கல்  ாங்கல்கள் (வஹஜௌிங்) 

இவ்  ௌிடயம் வ ாடர்பாக சட்ட மாஅ ௌிபர், குற்றப் புலனாய்வுத் 

 ௌிகணக்களம் மற்றும் இலஞ்ச மற்றும் ஊேல் சாற்று ல்ககள புலனாய்வு 

வசய்யும் ஆகணக்குழு சமற்வகாள்ளும்  ௌிசாரகணகளௌின்  ற்சபாக ய 

நௌிகலகம வ ாடர்பாகவும் இக் வகாடுக்கல்  ாங்கலின்  ற்சபாக ய 

நௌிகலகம வ ாடர்பாகவும்  ௌின ப்பட்டது. 

இம் மூன்று துகறகள் ஊடாகவும் வஹஜௌிங் உடன்படிக்கக வ ாடர்பாக 

ஆேமாக ஆராயப்பட்டுள்ளகம அ  ானௌிக்கப்பட்டகமயௌினால் 

அகமச்சௌின் மூலம் பௌிரத் ௌிசயகமான  ௌிசாரகணகய சமற்வகாள்  ற்கு 

ப ௌிலாக இந் நௌிறு னங்களௌின்  ௌிசாரகணகளுக்கு முழு ஒத்துகேப்பௌிகன 

அளௌிப்ப ற்கு  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட ாக அகமச்சு வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

2016 ஆம் ஆண்டு சன ாௌி மா த் ௌில் ரூபா 10.2 பௌில்லியனாக காணப்பட்ட 

இேப்பு 2016.12.31 ஆம்  ௌிக ௌியள ௌில் ரூபா 14.062 பௌில்லியன்களாக 

அ ௌிகாௌித்துள்ளகம இ ன் சபாது கண்டறௌியப்பட்டுள்ளது. 

 

 



 

116 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

 ௌி ப்புகரகள் 

 இது வ ாடர்பாக அகமச்சு  சமுள்ள சகல  ௌிபரங்களும் அடங்கௌிய 

அறௌிக்ககவயான்கற மௌிகத் துாௌி மாக கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌிக்கு ககயளௌித் ல் 

 சமற்படி அறௌிக்கககயயும், இந்   ௌிடயம் வ ாடர்பாக முன்னர் 

நகடவபற்ற குழு அமர்வுகளௌின் சபாது கலந்துகரயாடப்பட்ட 

 ௌிடயங்ககள உள்ளடக்கௌிய வசாற் பௌிறோ  அறௌிக்ககககளயும் 

(Verbatim) ஆய்வு  வசய்து கணக்காய் ாளர்  கலகம 

அ ௌிப ௌியௌினால் ஒரு மா த்துக்குள் குழு ௌிற்கு அறௌிக்கக 

சமர்ப்பௌிக்கப்படல் 

 சமற்படி அறௌிக்கக கௌிகடக்கப் வபற்றக த் வ ாடர்ந்து இேப்புக் 

காப்பீட்டு வகாடுக்கல்  ாங்கல்கள் (வஹஜௌிங்) வ ாடர்பாக 

அறௌிக்ககவயான்றௌின் மூலம் பாராளுமன்றத்துக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட 

ச ண்டுவமன குழு ௌினால்  ீர்மானௌிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இலங்ககப் வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத் ௌினால் ஏற்புகடய  க ல்கள் 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி ஏற்புகடய அறௌிக்கககய  யாாௌிக்கும் 

பணௌிகளௌில் ஈடுபட்டுள்ளார். 

  ௌிமானங்களௌின் பா கனக்கு  ரு ௌிக்கப்பட்ட எாௌிவபாருகள  ரம் 

குகறந்  நௌிகலயௌில் வபாறுப்சபற்றல் 

 ௌிமானங்களுக்காக இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட எாௌிவபாருள் உாௌிய 

 ரத்துடன் காணப்படா  சபா ௌிலும் வபாறுப்சபற்கும் மட்டத் ௌிலான 

 ரத்க  வகாண்டிருந்  ாகவும் சமற்படி எாௌிவபாருகள சுத் ௌிகாௌித்து 

பா ௌிக்க முடியுவமன்ப ால் அ கன வபாறுப்சபற்றுக் வகாண்ட ாகவும் 

கூட்டுத் ாபத் ௌின்  கல ாௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

ஆயௌினும் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான பு ௌிய  எாௌிவபாருள் நௌிரப்பு இது கர 

 ாங்கப்பட ௌில்கலவயன்று எண்வணய் இறக்கும ௌிக்காக  நௌிறு னம் 

அல்லது  னௌியான் சம்பந் மாகச ா அ சௌிய  கககம இருந் ால்  

மட்டுசம சற் ர்ப்பம்  ேங்கப்பட்டுள்ள ாக  கல ாௌினால்    

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 
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 ௌி ப்புகரகள் 

பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் வ ாடர்பான அறௌிக்ககவயான்கற மூன்று 

 ாரங்களுக்குள் குழு ௌிற்கு ஆற்றுப்படுத்துமாறு அறௌி ௌித் ல் 

 கடந்  இரண்டு ஆண்டுகளௌில்  ௌிமானங்களுக்கான எாௌிவபாருள் 

இறக்கும ௌிக்கு அனும ௌியளௌித்  நௌிறு னங்கள் அல்லது ஆட்களௌின் 

வபயர் பட்டியல் 

  ௌிமானங்களுக்வகன இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட எாௌிவபாருள் உாௌிய 

 ரம் இல்லா  காரணத் ௌினால்  ௌிகலகய குகறத்து 

 ௌிமானங்களுக்காக பா ௌித் ல் என்ற இக் வகாடுக்கல்  ாங்கலின் 

சபாது,  ேங்கப்பட்ட கேௌி ௌின் அளவு, சமற்படி எாௌிவபாருள் 

சுத் ௌிகாௌிப்புக்கு வசல ான வ ாகக சபான்ற ற்றுடன் ஒப்பௌிட்டு 

அது வ ாடர்பாகவும் சமற்படி அறௌிக்ககயௌில்  ௌிடயங்ககள 

உள்ளடக்கு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

கடந்  இரண்டு ஆண்டுகளௌில்  ௌிமானங்களுக்கான எாௌிவபாருள் 

இறக்கும ௌிக்கு அனும ௌியளௌித்  நௌிறு னங்களௌின் அல்லது ஆட்களௌின் 

வபயர் பட்டியல் குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு, அ ன் பௌிரகாரம் 

2015 ஆம் ஆண்டில் 05  ேங்குநர்கள் ப ௌிவு வசய்து வகாண்டுள்ள ாகவும் 

2016 ஆம் ஆண்டில் 14  ேங்குநர்கள் ப ௌிவு வசய்து வகாண்டுள்ள ாகவும் 

கண்டறௌியப்பட்டது. 

குழு ௌின் சமற்படி  ௌி ப்புகர  ii  இன் பௌிரகாரம் , 2016 ஆம் ஆண்டு 

 ௌிவசம்பர் மா ம் Vitol Asia Pvt Limited, Singapore நௌிறு னத் ௌினால் 

 ேங்கப்பட்ட  ௌிமானங்களுக்காக இறக்கும ௌி வசய்யப்பட்ட எாௌிவபாருள் 

உாௌிய  ரத்க க் வகாண்டிரா  காரணத் ௌினால் எாௌிவபாருள் பீப்பாய் 

ஒன்றுக்கு 0.95 அவமாௌிக்க வடாலர் கேௌிவுக்கு உட்பட்ட ாக 

வபாறுப்சபற்ப ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாண்டகம வ ாடர்பாக 

இலங்ககப் வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத் ௌின் பௌிர ௌி வபாது 

முகாகமயாளர்கள் இரு கரக் வகாண்ட குழுவ ான்றௌின் அறௌிக்கக 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு, அந்  அறௌிக்ககயௌின் மூலம் சமற்படி 

வகாடுக்கல்  ாங்கல் காரணமாக நௌிறு னத்துக்கு இேப்பு ஏற்பட ௌில்கல 

என்றும் 12 மௌில்லியன் ரூபாய் இலாபம் ஈட்ட முடிந்  ாகவும் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 
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 கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ர் மற்றும் முகாகமத்து ப் 

பணௌிப்பாளர் ப  ௌிகள் இரண்கடயும் ஒசர நபர்  கௌித் ல் 

2016.04.08 ஆம்  ௌிக ௌியன்று நகடவபற்ற குழு அமர் ௌின் சபாது  கல ர் 

மற்றும் முகாகமத்து  பணௌிப்பாளர் ஆகௌிய இரண்டு ப  ௌிகளுக்கு இரண்டு 

சபர் நௌியமௌிக்கப்பட ச ண்டுவமன்று வசய்யப்பட்ட  ௌி ப்புகர இது கர 

நகடமுகறப்படுத் ப்படாகம வ ாடர்பாக குழு ௌினால் க னம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 

கூட்டுத் ாபனம்  ாபௌிக்கப்பட்ட சட்டத்துக்ககமய இவ் ௌிரு ப  ௌிககளயும் 

 னௌி ஒரு ரால்  கௌிக்க  முடியுவமன குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள  சபா ௌிலும் 

இவ் ௌிரண்டு ப  ௌிகளுக்கு இரு கர நௌியமௌிப்பச  வபாருத் மான ாக 

இருக்குவமன  ௌிகறசசாௌியௌின் அரச வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களம் 

மூலம் வபற்சறாலிய  ள அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளகர 

அறௌிவுறுத் ௌியுள்ள ாக இ ன் சபாது வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

வபற்சறாலிய கூட்டுத் ாபனத் ௌில் நௌிலவும் நௌி ௌி ாீ ௌியான ஏகசபாக  ன்கம, 

அ னால் நாட்டின் வபாருளா ாரத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய  ாக்கம், வஹஜௌிங் 

வகாடுக்கல்  ாங்கல் சபான்ற இன்று  கர நாடு எ ௌிர்வகாள்கௌின்ற கடும் 

இேப்பு நௌிலவுகௌின்றவ ாரு சூேலில்  ீர்மானங்கள் எடுத் ல் மற்றும் 

அ ற்கற நௌிகறச ற்று ல் ஓாௌிடத் லிருந்து சமற்வகாள்ளப்படு து 

நாட்டுக்கு பா கம் என்ப ால் அது வ ாடர்பாக க னத் ௌில் எடுத்து 

 கல ர் மற்றும் முகாகமத்து ப் பணௌிப்பாளர் ஆகௌிய இரு ப  ௌிகளுக்கும் 

இரு ச று ஆட்ககள நௌியமௌிப்ப ற்கு அகமச்சகர அறௌிவுறுத்துமாறு 

அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

அ ற்கு சமல ௌிகமாக கலந்துகரயாடப்பட்ட  ௌிடயங்ககள உள்ளடக்கௌி 

இவ்வுத் ரவு வ ாடர்பாக அகமச்சரக யௌின் வசயலாளருக்கு கடி ம் மூலம் 

அறௌி ௌிக்குமாறும் அக் கடி த் ௌின் பௌிர ௌிககள அ ௌிசம கு சனா ௌிப ௌி, 

வக ர  பௌிர ம அகமச்சர் மற்றும் ஏற்புகடய அகமச்சருக்கு 

அனுப்பு ச ாடு,  ௌிகறசசாௌியௌின் மூலம் அகமச்சு வசயலாளருக்கு 

அனுப்பப்பட்ட கடி த் ௌின் பௌிர ௌிவயான்கறயும் அ னுடன் 

இகணக்குமாறும் குழு ௌின் வசயலாளருக்கு அறௌிவுறுத் ப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இலங்ககப் வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ர் மற்றும் 

முகாகமத்து  பணௌிப்பாளர் ஆகௌிய இரண்டு ப  ௌிகளுக்கும் இரு ர் 
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நௌியமௌிக்கப்பட்டுள்ள ாக வபற்சறாலிய  ளங்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் 

வசயலாளாௌினால் 2017.04.04 ஆந்  ௌிக ௌியன்று அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

குழு ௌில் எட்டப்பட்ட  ீர்மானத்துக்ககமய, இலங்கக வபற்சறாலியக் 

கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  கல ர் மற்றும் முகாகமத்து  பணௌிப்பாளர் 

ப  ௌிகளுக்கு இரு ர் நௌியமௌிக்கப்பட ச ண்டுவமன்ற குழு ௌின்  ௌி ப்புகர, 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் வசயலாளாௌினால் 

சகாப்/08/01/2017 ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.02.14 ஆந்  ௌிக ௌிய கடி ம் 

மூலம் சனா ௌிப ௌி வசயலாளர் மற்றும் பௌிர ம அகமச்சௌின் வசயலாளர் 

ஆகௌிசயாருக்கும் பௌிர ௌிகளுடன் அகமச்சரக யௌின் வசயலாளருக்கு 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்கள் 

இது வ ாடர்பாக இந் ௌியாவுடன் எட்டப்பட்ட உடன்படிக்ககயௌின் 

பௌிரகாரம் சமற்வகாள்ளக்கூடிய நட டிக்கககள் வ ாடர்பாக க னம் 

வசலுத் ப்பட ச ண்டுவமன்பது குழு ௌின் கருத் ாக இருந் து. 

 ௌி ப்புகரகள் 

 சமற்படி சகள் ௌிப்பத் ௌிரத்துக்கு ஏற்புகடய சகாப்புககள இரண்டு 

 ாரங்களுக்குள்  ேங்கு ல் 

 இது வ ாடர்பாக இந் ௌியாவுடன் 2003 ஆம் ஆண்டில் எட்டப்பட்ட 

உடன்படிக்ககயௌின் பௌிர ௌிவயான்கற இரண்டு  ாரங்களுக்குள் 

குழு ௌிடம்  ேங்கு ல் 

 இந்  உடன்படிக்ககயௌின் பௌிரகாரம் இலங்ககக்கு வபற்றுக் 

வகாள்ளக்கூடிய சா கமான அடுத்  கட்ட நட டிக்கக 

வ ாடர்பாக சட்ட மாஅ ௌிபாௌிடம்  ௌின ௌி அடுத்  கட்ட நட டிக்கக 

வ ாடர்பாக  ீர்மானம் எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

 இ ன்  ௌி ப்புகர இல i இற்கு ஏற்புகடய ாக சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள  ௌிபர 

அறௌிக்கக இகணப்பு 26 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

சமலும், சமற்படி  ௌி ப்புகர இலக்கம் ii மற்றும் iii  இன் மூலம் குழு 

உத் ர ௌிட்டுள்ள ாறு இந் ௌியாவுடன் 2003 ஆம் ஆண்டில் எட்டப்பட்ட 

உடன்படிக்ககயௌின் பௌிர ௌிவயான்று குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு இந்  உடன்படிக்கக வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளக்கூடிய அடுத்  கட்ட நட டிக்கக வ ாடர்பாக சட்ட 

மாஅ ௌிபாௌிடம்  ௌின ப்பட்டுள்ள ாக அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 
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இகணப்பு 25 
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இகணப்பு 26 

2017 ஆம் ஆண்டு சன ாௌி மா ம் 25 ஆந்  ௌிக ௌி பௌி.ப 2.30 இற்கு 

நகடவபற்ற அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு அமர் ௌின் 

சபாது (இலங்கக வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனம்)  ௌி ா ௌிக்கப்பட்ட 10 

 ௌிடயங்களுக்சகற்புகடய ப ௌில்கள் – 

 ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்கள் 

01.  ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்களௌின் பா கன வ ாடர்பாக 

இலங்கக அரசாங்கமும் இந் ௌிய அரசாங்கமும் 2003.02.07 ஆந் 

 ௌிக ௌியன்று உடன்படிக்ககவயான்றௌில் ககச்சாத் ௌிட்டுள்ளன. 

அ ன் பௌிர ௌிவயான்று அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய 

குழு ௌிற்கு ஏற்வகனச   ேங்கப்பட்டுள்ளது. சமற் குறௌிப்பௌிட்ட 

உடன்படிக்ககயௌின் 1.2 பௌிாௌிவுக்ககமய 2003.02.07 ஆந் 

 ௌிக ௌியௌிலிருந்து 06 மா ங்களுக்குள் குத் கக 

உடன்படிக்ககவயான்றௌின் மூலம் அ கன பா ௌிக்கும் உாௌிகம 

இலங்கக இந் ௌிய ஒயௌில் கம்பனௌிக்கு  அளௌிக்கப்பட ச ண்டுவமன்ற 

சபா ௌிலும் இலங்கக அரசாங்கம் அவ் ாறான 

உடன்படிக்ககவயான்றௌில் ககச்சாத் ௌிட ௌில்கல. இருப்பௌினும் 

2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கக இந் ௌிய ஒயௌில் கம்பனௌியௌினால் 

எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌியௌின் கீழ் பௌிாௌி ௌின் 14 கு ங்கள் 

வ ாேௌிற்பாட்டு நட டிக்கககளுக்காக பயன்படுத் ப்பட்டு 

 ருகௌின்றது. இந்  உடன்படிக்ககயௌின் சட்ட நௌிகலகம 

வ ாடர்பாக சட்ட மாஅ ௌிபாௌிடம் 2017.01.03 ஆந்  ௌிக ௌியன்று 

 ௌின ப்பட்ட சபா ௌிலும் இது  கர அ ற்கு ப ௌில் 

கௌிகடக்க ௌில்கல. கு ங்கள் வ ாகு ௌி அகமந்துள்ள காணௌியௌின் 

உாௌிகம இலங்கக அரசாங்கத்துக்கு வசாந் மாயுள்ளவ ன 

2011.11.23 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி த் ௌின் மூலம் சட்ட மாஅ ௌிபர் 

அறௌி ௌித்துள்ளார். 

02.  ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌியௌின் சமற் பௌிாௌி ௌில் 

அகமந்துள்ள 84 கு ங்கள் எந் வ ாரு நௌிறு னத் ௌினாலும் 

பயன்பாட்டுக்கு எடுக்கா  நௌிகலயௌில் கக ௌிடப்பட்டுள்ள ால் 

இலங்கக வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத் ௌினால் அ ன் 

எாௌிவபாருள் வ ாேௌிற்பாட்டு நட டிக்ககககள  ௌிாௌிவுபடுத் ௌி 

இலாபமீட்டும் நௌிறு னமாக அபௌி ௌிருத் ௌி வசய்  ற்கு சமற்படி 

கக ௌிடப்பட்ட எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌிகய அபௌி ௌிருத் ௌி 
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வசய்து பயன்படுத்தும் சநாக்கத்துடன் 2011.04.01, 2014.06.06 

மற்றும் 2016.04.28  ௌிக ௌிகளௌில் அகமச்சரக  பத் ௌிரங்கள் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்ச ாடு வபறும ௌிமௌிக்க  ளமான 

சமற்படி எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌிகய பௌிராந் ௌிய மட்டத் ௌில் 

பா ௌிக்க முடியுவமன்ப ால் எ ௌிர்கால பா கன கரு ௌி 2013 ஆம் 

ஆண்டில் எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌி அகமந்துள்ள காணௌி 

மற்றும் அவ்  ளத்க  உள் ாங்கும்  ககயௌிலான ஒளௌி 

நாடாவ ான்றும் அப்சபாக ய வபற்சறாலியக் ககத்வ ாேௌில் 

அகமச்சௌினால்  யாாௌிக்கப்பட்டது. 

03. அ ற்கு பௌின்னர் 2015 ஆம் ஆண்டில் பு ௌிய அரசாங்கம் 

ப  ௌிசயற்றக  வ ாடர்ந்து, கக ௌிடப்பட்ட சமற்படி 84 

எண்வணய் கு ங்ககளயும் இலங்கக வபற்சறாலியக் 

கூட்டுத் ாபனமும் இலங்கக இந் ௌிய ஒயௌில் கம்பனௌியும் கூட்டாக 

அபௌி ௌிருத் ௌி வசய் து உகந் வ ன முன்வமாேௌியப்பட்ட 

காரணத் ௌினால் சகல  ரப்புககளயும் உள்ளடக்கௌிய வபற்சறாலிய 

 ளங்கள் அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளாௌின்  கலகமயௌில் 

ஒருங்கௌிகணந்  வசயலணௌிவயான்கற நௌிறு ௌி பல சுற்று 

சபச்சு ார்த்க கள் நடத் ப்பட்டன. 

04. அகமச்சௌினால் 2016.04.28 ஆந்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக  பத் ௌிரம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டது. அ ௌில் பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அ ா து, 

 இலங்கக வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனமும் இலங்கக 

வபற்சறாலிய வமாத்  களஞ்சௌிய முகனயக் கம்பனௌியும் 

இகணந்து கப்பல் எண்வணய்  ர்த் கத் ௌில் ஈடுபடல் 

  ார் மற்றும் உராய்வு நீக்கௌி எண்வணய்  ர்த் கத் ௌில் ஈடுபடல் 

  ாயு நௌிகலக்கு மாற்றப்பட்ட வபற்சறால்  ௌிற்பகனக்கு 

உள்நாட்டு சந்க க்கு பௌிரச சௌித் ல் 

 நாவடங்கௌிலும் கமத்வ ாேௌில் இராசயனப் வபாருள் 

சந்க ப்படுத் ல்  கலயகமப்பௌிகன  ௌிாௌி ாக்கம் வசய் ல் 

 கடந்  காலங்களௌில் உலகச் சந்க யௌில் எாௌிவபாருள்  ௌிகல 

குகறந்து காணப்பட்ட காரணத் ௌினால் சமல ௌிக எாௌிவபாருள் 

களஞ்சௌிய  ச ௌிகள் காணப்படும் பட்சத் ௌில் சமல ௌிக 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

எாௌிவபாருள் பா கன மற்றும் சந்க யௌில் எாௌிவபாருள்  ௌிகல 

உயரும் சபாது குறௌித்  சமல ௌிக எாௌிவபாருள் களஞ்சௌியத் ௌின் 

மூலம் பயன் வபற முடி  ாலும்  டக்கு கௌிேக்கு மற்றும்  ட 

மத் ௌிய மாகாணங்களுக்கு ச க யான எாௌிவபாருகள 

குகறந்  வசல ௌில்  ாகன வநாௌிசல் ஏற்படா   ககயௌில் 

இலகு ாக  ௌிநௌிசயாகௌிக்க முடி  ாலும் ஒப்பீட்டு ாீ ௌியாக 

குகறந்  மு லீட்டில் 16 எண்வணய் கு ங்ககள சமல் பௌிாௌிவு 

எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌியௌிலிருந்து இலங்ககப் 

வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத்துக்கு  ேங்கு ல் 

 எஞ்சௌிய எண்வணய் கு ங்ககள இலங்கக வபற்சறாலியக் 

கூட்டுத் ாபனமும் இலங்கக இந் ௌிய ஒயௌில் கம்பனௌியும் 

கூட்டாக அபௌி ௌிருத் ௌி வசய் ல். 

சமற்படி அகமச்சரக ப் பத் ௌிர முன்வமாேௌிவுகளுக்கு வக ர  நௌி ௌி 

அகமச்சரும் வக ர  காணௌி அகமச்சரும் வக ர  சபாக்கு ரத்து, 

சௌி ௌில்  ௌிமான சசக கள் அகமச்சரும் இணக்கம் 

வ ாௌி ௌித்துள்ள ால் 2016.05.24 ஆந்  ௌிக ௌியன்று 

அகமச்சரக யௌின் அங்கீகாரம் கௌிகடத் து. 

05. அக  வ ாடர்ந்து “ ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்களௌின் சமல் 

பௌிாௌி ௌின் வ ாேௌிற்பாடுககள வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனம் 

மற்றும் இலங்கக இந் ௌியன் ஒயௌில் கம்பனௌி ஆகௌிய இரண்டு 

நௌிறு னங்களௌினால் எட்டப்பட்ட ஒருங்கௌிகணந்  

வ ாேௌில்முயற்சௌியௌிடம் ஒப்பகடத் ல்” என்ற  கலப்பௌில் வக ர  

பௌிர ம அகமச்சாௌினால் 2016.06.06 ஆந்  ௌிக ௌியன்று 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட அகமச்சரக ப் பத் ௌிரத்துக்ககமய சமற்படி 04 

ஆம் பந் ௌியௌில் குறௌிப்பௌிடப்பட்ட அகமச்சரக   ீர்மானம் இரத்துச் 

வசய்யப்பட்டது. அ ற்கு அகமச்சரக யௌினால் 2016.06.07 ஆந் 

 ௌிக ௌிய பௌின் ரும்  ீர்மானம்  ேங்கப்பட்டது. 

“எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌியௌின் சமற் பௌிாௌி ௌின் 

வ ாேௌிற்பாட்டு நட டிக்ககககள வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனம் 

மற்றும் இலங்கக இந் ௌியன் ஒயௌில் கம்பனௌியௌினால் 

 ாபௌிக்கப்படுகௌின்ற கூட்டு நௌிறு னத் ௌிடம் ககயளௌிப்ப ற்கும் கால 

 கரயகறவயான்றௌின் அடிப்பகடயௌிலான வசயற்பாட்டுத் 

 ௌிட்டவமான்றௌின் பௌிரகாரம் ஒரு  டக க்கு 30 எண்வணய் கு ங்கள் 

வீ ம் அபௌி ௌிருத் ௌி வசய்  ற்கும் வபற்சறாலிய  ள அபௌி ௌிருத் ௌி 



 

124 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

அகமச்சர், அபௌி ௌிருத் ௌி மூசலாபாய மற்றும் சர் ச ச  ர்த் க 

அகமச்சர் மற்றும் இ ர ஏற்புகடய அ ௌிகாாௌிகள் இகணந்து சமற் 

குறௌிப்பௌிட்ட முன்வமாேௌி ௌின் பௌிரகாரம் வசயற்படும் வபாருட்டு 

உகந்  வசயன்முகறவயான்கற  ீர்மானௌித்து அது வ ாடர்பாக 

அகமச்சரக க்கு அறௌி ௌிக்குமாறு வக ர  பௌிர ம அகமச்சருக்கு 

அறௌி ௌித் ல்” 

06. சமற் குறௌிப்பௌிட்ட 05 ஆம் பந் ௌியௌில் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 

அகமச்சரக   ீர்மானம் வ ாடர்பாக 2016.07.13 ஆந்  ௌிக ௌியன்று 

நகடவபற்ற வபாருளா ார முகாகமத்து ம் வ ாடர்பான 

அகமச்சரக  உப குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டச ாடு, 

எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌியௌின் சமற் பௌிாௌி ௌின் அபௌி ௌிருத் ௌி 

நட டிக்ககககள ஒருங்கௌிகணந்து சமற்வகாள்  ற்கு 

ச க யான வபாறௌிமுகறவயான்கற  யாாௌிப்ப ற்கு 

வபாருத் மான ஆசலாசகவராரு கர நௌியமௌிப்ப ற்கு 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டது. 

07. இ ற்கௌிகடசய கடந்  காலங்களௌில் ஏற்பட்ட  றட்சௌி 

காலநௌிகலசயாடு அனல்மௌின் உற்பத் ௌி அ ௌிகாௌித்  ாலும், 

எ ௌிர்கால எாௌிசக் ௌி உற்பத் ௌிக்கு ச க யான சமல ௌிக 

எாௌிவபாருகள களஞ்சௌியப்படுத்  ச ண்டியுள்ள ாலும் ச சௌிய 

எாௌிசக் ௌி ககயௌிருப்கப உறு ௌிப்படுத்தும் வபாருட்டு வக ர  மௌின் 

 லு, புதுப்பௌிக்கத் க்க சக் ௌி அகமச்சரும் வக ர  வபற்சறாலிய 

 ள அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சரும் கூட்டாக அகமச்சரக  

பத் ௌிரவமான்கற 2016.11.29 ஆந்  ௌிக ௌியன்று சமர்ப்பௌித் ச ாடு 

சமற் பௌிாௌி ௌின் 03 எண்வணய் கு ங்ககள உடனடியாக இலங்கக 

வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபனத் ௌினால் சுவீகாௌிப்ப ற்கும் எஞ்சௌிய 

13 எண்வணய் கு ங்ககள 03 மா ங்களுக்குள் சுவீகாௌிப்ப ற்கும் 

2016.12.06 ஆந்  ௌிக ௌியன்று அகமச்சரக யௌினால் 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டது. 

08. சமற் குறௌிப்பௌிட்ட 07 ஆம் பந் ௌியௌில் குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 

அகமச்சரக   ீர்மானம் வ ாடர்பாக வசயற்படு  ற்கு 

இலங்ககப் வபற்சறாலியக் கூட்டுத் ாபன உத் ௌிசயாகத் ர்கள் 

 ௌிருசகாணமகல எண்வணய் கு ங்கள் வ ாகு ௌிக்கு இலங்கக 

இந் ௌியன் ஒயௌில் கம்பனௌிக்கு அறௌி ௌித்து ௌிட்டு வசன்ற சபா ௌிலும் 

அப் பணௌிகளுக்கு இகடயூறு ஏற்படுத் ப்பட்டது. இந்   ௌிடயம் 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

2017.01.11 ஆந்  ௌிக ௌியன்று வபாருளா ார அலு ல்கள் 

வ ாடர்பான அகமச்சரக  உப குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்ட 

அச ச கள, சமற்படி  ௌிடயம் மௌிகவும் கூருணர்வு 

மௌிக்கவ ன்ப ால் அது வ ாடர்பாக எவ் ௌி  கூற்கறயும் வ ளௌியௌிட 

ச ண்டவமன அறௌிவுறுத் ப்பட்டது. 

09. எவ் ாறாயௌினும் சமற்படி 05 மற்றும் 06 ஆம் பந் ௌிகளௌில் 

குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள கூட்டு நௌிறு னத்துக்கான வபாறௌிமுகறகய 

 யாாௌிப்ப ற்கு ஏற்புகடய ாக வபற்சறாலிய  ள அபௌி ௌிருத் ௌி 

அகமச்சாௌின் அறௌிவுறுத் லின் பௌிரகாரம் சமற்படி 

நட டிக்ககக்காக ஆய்வு வசய்து ஆரம்ப அறௌிக்ககவயான்கற 

ஆற்றுப்படுத்துமாறு அர்னஸ்ட் அன்ட் யங் நௌிறு னத்துக்கு 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளச ாடு அந் நௌிறு னம்  மது ஆரம்ப 

அறௌிக்கககய இந்  அகமச்சௌிடம் சமர்ப்பௌித்துள்ளது. குறௌித்  

அறௌிக்கககய பாௌிசீலகன வசய்  ற்கு அகமச்சரக யௌினால் 

 ௌிகணக்கள ம ௌியுகர வபறுகககள் குழுவ ான்று 

நௌியமௌிக்கப்பட்டது. அகமச்சுக்கு அனுப்பப்பட்ட அர்னஸ்ட் அன்ட் 

யங் அறௌிக்கககய முழுகமயாக ஆய்வு வசய்   ௌிகணக்கள 

ம ௌியுகர வபறுகககள் குழு ம ௌியுகர வபறுகககள் 

 ேௌிகாட்டல்களௌின் 4.5 பீ இன் கீழ் அகமச்சுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

அறௌிக்கககய அடிப்பகடயாக வகாண்டு கூட்டு வ ாேௌில் முயற்சௌி 

 ௌிட்டவமான்றுக்கான சாத் ௌியக்கூறு ஆய்வு அறௌிக்ககவயான்கற 

அளௌிப்ப ற்கு அர்னஸ்ட் அன்ட் யங் நௌிறு னத்துக்கு ரூபா 1.95 

மௌில்லியன் வ ாகக வபறும ௌியான ம ௌிப்பீவடான்றௌின் கீழ் 

ஒப்பந் த்க  அளௌிப்ப ற்கு 2016.11.11 ஆம்  ௌிக ௌியன்று 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டது. அ ன் ஒப்பந்  காலம் 04 மா ங்களாகும். 

(பௌிர ௌி இகணக்கப்பட்டுள்ளது) இப் பணௌி குறௌித்  நௌிறு னத்துக்கு 

2017.01.19 ஆந்  ௌிக ௌிய  MPI/DEV4/3/2/4/2/19 (ii) ஆம் இலக்க 

என்னுகடய கடி ம் மூலம் அளௌிக்கப்பட்ட ாக அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

அ ன் பௌிரகாரம் குறௌித்  நௌிறு னத் ௌினால் சாத் ௌியக்கூறு அறௌிக்கக 

 யாாௌிக்கப்பட்டு  ருகௌிறது. 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய மணல் நௌிறு னம் 

)ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப அலு ல்கள் அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி   - 2017 சன ாௌி மா ம் 26 ஆந்  ௌிக ௌி 

2017 வபப்ர ாௌி மா ம் 07 ஆந்  ௌிக ௌி 

 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 சகாகௌிலாய் பௌிரச சத் ௌில் பு ௌிய இயந் ௌிர நௌிகலயவமான்கற 

நௌிர்மாணௌித் ல் 

சகாக்கௌிலாய் பௌிரச சத் ௌில் பு ௌிய இயந் ௌிர நௌிகலயவமான்கற ஆரம்பௌிக்கும் 

வபாருட்டு பு ௌி ாக 117 ஊேௌியர்கள் (அலு லகத் வ ாேௌிலாளர்கள்) 

ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்டு அ ர்ககள ஏற்புகடய பணௌிகளௌில் 

ஈடுபடுத் ாமல் புல்சமாட்கடயௌில் சசக க்கு இகணத் ல்  

சமற்படி பு ௌிய 117 ஊேௌியர்ககளயும் ஆட்சசர்ப்பு வசய்  ற்கு 

முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் அங்கீகாரம் 

கௌிகடக்கப்வபற்றுள்ள ாக குழு ௌிற்கு அறௌிவுறுத் பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

சமற்படி அங்கீகாரத்க  வபறு  ற்கு அகமச்சு ஊடாக முகாகமத்து  

சசக கள்  ௌிகணக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட பத் ௌிரங்ககள குழு ௌிற்கு 

அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆந்  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி பத் ௌிரங்கள் குழு ௌிற்கு 

கௌிகடக்க ௌில்கல.  

 நௌிறு னத் ௌின் சநாக்கங்களுக்கு முரணான நட டிக்கககளுக்கு 

நௌி ௌி வசல ௌிடப்படல் – கடற்ககர பூங்கா 

நௌிறு னத் ௌின் நலன்புாௌி நௌி ௌிகய பயன்படுத் ௌி நௌிறு னத் ௌின் 

சநாக்கங்களுக்கு முரணாக வ ளௌிப் பௌிரச சங்களௌில் வீ ௌிககள 

அகமத் லும் கட்டடங்கள் சபான்ற ற்கற நௌிர்மாணௌித் லும் 
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 ௌி ப்புகரகள் 

அம்பாந்ச ாட்கட கடற்ககரப் பூங்காக  அகமப்ப ற்கு ரூபா 40 

மௌில்லியன் வ ாகக வசல ௌிடப்பட்டுள்ள ாகவும் வ  ௌிநு ர மகா 

ச  ாலயத் ௌின் சமம்பாடு பணௌிகளுக்கு நௌி ௌி வசல ௌிடப்பட்டுள்ள ாகவும் 

குழு ௌினால் கண்டறௌியப்பட்டச ாடு அது வ ாடர்பான 02 

சகாப்புககளயும் குழு ௌிற்கு அனுப்பு ல் 

  ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

 2017.05.25 ஆந்  ௌிக ௌி  கரக்கும் சமற் குறௌிப்பௌிட்ட சகாப்புகள் குழு ௌிற்கு 

கௌிகடக்கப்வபற ௌில்கல. 

 நௌிறு னத் ௌின் வ ாகலசநாக்கு 

“நாட்டின் மு ன்கமயானவ ாரு நௌி ௌியீட்டும் நௌிறு னமாக மாற்று ல்” 

என்பது நௌிறு னத் ௌின் வ ாகலசநாக்கு என்ற சபா ௌிலும் 

அவுஸ் ௌிசரலியௌின் வமாத்  கனௌிய மணல் உற்பத் ௌியான சுமார் 10% அளவு 

எமது நாட்டில் அப்புறப்படுத் ப்படுகௌின்ற மணலில் உள்ள ாக 

அ  ானௌிக்கப்பட்டுள்ளகம 

2014 – 2016 ஆண்டுகளௌில் அகழ்வு உாௌிமப்பத் ௌிரம் பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் 

அளக , சுரங்கப் பணௌியகத் ௌினால்  ேங்கப்பட ௌில்கல என 

அ ௌிகாாௌியௌினால் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகரகள் 

2017.02.07 ஆந்  ௌிக ௌியன்று இந் நௌிறு னத்துடன் பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் 

அளக , சுரங்கப் பணௌியகம் கீழ் குறௌிப்பௌிடப்படுகௌின்ற 

உத் ௌிசயாகத் ர்ககளயும் உள்ளடக்கௌிய ாக குழு ௌிற்கு முன்னால் 

அகேக்கப்பட்டு கனௌிய  ள நௌிறு னத்துக்கு உாௌிமப்பத் ௌிரம்  ேங்கு  ௌில் 

உள்ள சௌிரமம் என்ன என்பக   ௌினவு  ற்கு  ீர்மானௌிக்கப்பட்டகம 

 புல்சமாட்கட இயந் ௌிர நௌிகலயத் ௌில் சசக யாற்றுகௌின்ற 

வபாறௌியௌியலாளர்கள் 

 முன்னாள் வபாது முகாகமயாளர்  ௌிரு. எஸ்.ஏ. நந் ச   

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக , சுரங்கப் பணௌியகம் குழு ௌிற்கு முன்னால் 

அகேக்கப்பட்டு கனௌிய  ள நௌிறு னத்துக்கு உாௌிமப்பத் ௌிரம்  ேங்கு  ௌில் 

உள்ள சௌிரமம் என்ன என்பக   ௌினவு  ற்கு சமற்வகாள்ளப்பட்ட 
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கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 ீர்மானத்துக்ககமய பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக , சுரங்கப் பணௌியகம் மற்றும் 

 கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய  ள நௌிறு னம் 2017.07.07 ஆந் 

 ௌிக ௌியன்று இக் குழு ௌிற்கு முன்னால் அகேக்கப்பட்டது. 

 நௌிறு னத்க   னௌியார் துகறக்கு  ௌிற்றல் 

இந் நௌிறு னத்க   னௌியார் துகறக்கு  ௌிற்ப ற்கு அகமச்சரக ப் 

பத் ௌிரவமான்று சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டு அது அங்கீகாௌிக்கப்பட்டுள்ளக  

அ  ானௌிக்க முடிந் கம. 

 ௌி ப்புகரகள் 

குழு ௌினால் பௌின் ரும் உத் ரவுகள் பௌிறப்பௌிக்கப்பட்டன 

 ஒரு  ார காலப்பகு ௌிக்குள் அகமச்சரக ப் பத் ௌிரத்க யும் அ ற்கு 

ஏற்புகடய பத் ௌிரங்ககளயும் குழு ௌிற்கு அனுப்ப 

ச ண்டுவமன்பது (இச் வசயற்பாட்கட நௌிறுத்துமாறு 

அகமச்சரக  வசயலாளருக்கு அறௌி ௌிப்ப ற்காக) 

 நௌிறு னத்க  மறுசீரகமக்கும் பணௌிககள வ ற்றௌியளௌிக்கச் 

வசய்  ற்கு  ௌிட்டவமான்கற  யாாௌித் ல் 

 வபறும ௌி சசர் உற்பத் ௌி நௌிகலக்கு கனௌிய  ள நௌிறு னத்க  

சமம்படுத்து  ற்கு  ௌிட்டம்  ீட்டு ல் 

 இ ன் முன்சனற்றத்க  ஒரு மா த்துக்குள் குழு ௌிற்கு 

அறௌிக்ககயௌிடல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இந் நௌிறு னத்க   னௌியார் துகறக்கு  ௌிற்ப ற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட 

அகமச்சரக ப் பத் ௌிரம் நௌிறு னத் ௌினால் குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குழு ௌினால்  ீர்மானௌிக்கப்பட்ட ன் பௌிரகாரம், சமற்படி அகமச்சரக ப் 

பத் ௌிரத் ௌின் மூலம் உத்ச ச  கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய மணல் 

நௌிறு னத்க   னௌியார் துகறக்கு  ௌிற்கும் வசயற்பாட்கட நௌிறுத்து  ற்கு 

ச க யான நட டிக்கககய சமற்வகாள்ளுமாறு அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின் வசயலாளாௌினால் 2017.02.03ஆந்  ௌிக ௌியன்று 

அகமச்சரக  வசயலாளருக்கு கடி ம் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

(இகணப்பு 27)  

குழு ௌின்  ௌி ப்புகர இல. ii, iii மற்றும் iv இன் பௌிரகாரம் அறௌிக்கககள் 

2017.05.25 ஆந்  ௌிக ௌி  கரக்கும் குழு ௌிற்கு  ேங்கப்ப் ௌில்கல. 
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 கருத் ௌிட்டங்கள் 22 இன் பூர்த் ௌியகடயா  ச கலத் ௌிட்டம் 

2016.12.31 ஆந்  ௌிக ௌிக்கு ரூபா 354 மௌில்லியன் ம ௌிப்பீடு வசய்யப்பட்ட 22 

கருத் ௌிட்டங்ககள வகாண்ட பூர்த் ௌியகடயா  ச கலத் ௌிட்டம் என்ன 

என்பக   ௌினவு ல் 

 ௌி ப்புகரகள் 

இது கர சமற்படி கருத் ௌிட்டங்கள் ஏற்புகடய ஒப்பந் க்காரர்களௌினால் 

நௌிறு னத்துக்கு ஒப்பகடக்கப்பட ௌில்கல என உத் ௌிசயாகத் ாௌினால் 

வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டச ாடு சமற்படி 22 கருத் ௌிட்டங்கள் வ ாடர்பான 

அறௌிக்ககவயான்கற குழு ௌிற்கு அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

ஏற்புகடய அறௌிக்கக ககத்வ ாேௌில்,  ாணௌிப அகமச்சௌின் வசயலாளாௌின் 

MIC/116/LMS/Coma ஆம் இலக்க மற்றும் 2017.02.01 ஆந்  ௌிக ௌிய கடி ம் 

மூலம் குழு ௌிற்கு ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 
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இகணப்பு 27 

 

2017.02.03 

 

அகமச்சரக  வசயலாளர் 

அகமச்சரக  அலு லகம் 

வகாழும்பு 

 

 கரயறுக்கப்பட்ட கனௌிய மணல் நௌிறு னத்க   னௌியார்துகறக்கு  ௌிற்றல் 

புல்சமாட்கட  கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய மணல் நௌிறு னத்க  

 னௌியார்துகறக்கு  ௌிற்ப ற்கு அகமச்சரக ப் பத் ௌிரவமான்று 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டு அது அங்கீகாௌிக்கப்பட்டவ ன்பது, 2017.01.26 ஆந் 

 ௌிக ௌியன்று  கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய மணல் நௌிறு னத்க  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌிற்கு முன்னால் அகேத்து 

 ௌிசாாௌித்  சபாது  வ ளௌிக்வகாணரப்பட்டது. 

அன்கறய  ௌின குழு அமர் ௌின் சபாது இத்  னௌியார் மயமாக்கல் 

வசயற்பாட்டிகன நௌிறுத்து  ற்கு ச க யான நட டிக்கககய 

சமற்வகாள்ளுமாறு  ாங்களுக்கு அறௌி ௌிப்ப ற்கு  ீர்மானௌிக்கப்பட்டது. 

அ ன் பௌிரகாரம் புல்சமாட்கட  கரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக கனௌிய மணல் 

நௌிறு னத்க   னௌியார்துகறக்கு  ௌிற்கும் வசயற்பாட்கட நௌிறுத்தும் 

 ீர்மானத்க  அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு ௌின்   ௌிசாளர் 

வக ர  சுனௌில் ஹந்துவனத் ௌியௌின் அறௌிவுறுத் லின் சபாௌில்  ாங்களுக்கு 

அறௌியத்  ருகௌின்சறன். 

அத்  ீர்மானம் அடங்கௌிய குழு அமர்வு குறௌிப்பௌின் பௌிர ௌிவயான்கற 

 ாங்களௌின்  க லுக்காக இத்துடன் இகணத்துள்சளன். 

 

நௌிசாந் ௌி  ௌிக்ரமசௌிங்க 

வசயலாளர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் பற்றௌிய குழு 
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 /ப இலங்கக கனௌிய மணல் கம்பனௌி 

(ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப அலு ல்கள் அகமச்சு) 

பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகம் 

)மகா லி அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு(  

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி 2017: வபப்ரு ாௌி மா ம் 07  ௌிக ௌி 

 /ப இலங்கக கனௌிய மணல் கம்பனௌி 2017 சன ாௌி மா ம் 26  ௌிக ௌி 

குழு ௌிற்கு அகேக்கப்பட்ட சபாது வ ளௌிப்படுத் ப்பட்ட  ௌிடயங்களுக்கு 

ஏற்ப, பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகத் ௌின் ஊடாக 

 /ப இலங்கக கனௌிய மணல் கம்பனௌிக்கு அகழ்வு உாௌிமப் பத் ௌிரங்கள் 

 ேங்கப்படாகம பற்றௌி ஆராய்  ற்காக 2017.02.07 ஆம்  ௌிக ௌி சமற்படி 

நௌிறு னத்துடன்  பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகத்க  

குழு முன்னௌிகலக்கு  ர கேத்து கனௌிய மணல் நௌிறு னத் ௌிற்கு 

உாௌிமப்பத் ௌிரங்ககள  ேங்கு  ௌில் காணப்படும்  கடகள் யாக  என 

 ௌினவு  ற்கு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ீர்மானத் ௌிற்கு அகம ாக 

பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகம் மற்றும்  /ப கனௌிய 

மணல் கம்பனௌி ஆகௌிய ற்கற 2017.02.07  ௌிக ௌி குழு ௌிற்கு  ருமாறு 

அகேப்பு  ௌிடுக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன் சபாது கீழ் காணப்படும்  ௌிடயங்கள் 

வ ளௌிப்படுத் ப்பட்டன. 

இனம்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 அகழ்வு உாௌிமப் பத் ௌிரங்கள்  ேங்கப்படாகம 

பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகத் ௌினால்  /ப இலங்கக 

கனௌிய மணல் கம்பனௌிக்கு அகழ்வுப் பத் ௌிரங்கள்  ேங்கப்படாகமக்கான 

காரணங்ககள சகட்டறௌி ல். 

2012.11.14 ஆம்  ௌிக ௌிய  ௌிசஷட அகமச்சரக த்  ீர்மானத் ௌிற்கு 

அகம ாக கனௌிய மணல் ஏற்றும ௌியௌின் சபாது வபறும ௌி சசர்க்கப்படாமல் 

ஏற்றும ௌி வசய்  ற்கு அங்கீகாரம்  ேங்கப்படக்கூடாது. கனௌிய மணல் 

கம்பனௌி வபறும ௌி சசர்க்கப்படாமல் ஏற்றும ௌி வசய்து ருகௌின்றகமாயல் 

அகழ்வு உாௌிமப் பத் ௌிரம்  ேங்கக்கூடாவ னவும் எனௌினும் இம்முகற 

அகழ்வு உாௌிமப்பத் ௌிரத்க  நீடிப்ப ற்கான  ௌிண்ணப்பப் படி ம் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ாக பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் 

பணௌியகத் ௌின்  கல ர் கூறௌினார். 



 

134 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

 அகழ்வு உாௌிமப்பத் ௌிரத்க  நீடித் ல் 

 2012.11.14 ஆம்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக த்  ீர்மானத் ௌின் பௌின்னர் 

நௌிறு னங்களுக்கு உாௌிமப்பத் ௌிரங்கள்  ேங்கப்பட்டுள்ள ா என 

குழு  ௌிசாாௌித் ல். 

 அகழ்வு உாௌிமப்பத் ௌிரம்  ேங்கப்படு து ஆராய்ச்சௌிககள 

சமற்வகாள்கௌின்ற ர்களுக்கு மாத் ௌிரமா என  ௌிசாாௌித் ல். 

 வபறும ௌி சசர்த் ல் என்பது என்ன என்பது பற்றௌிய  ௌிளக்கத் ௌிகன 

அகமச்சரக யௌிடம் வபற்றுக்வகாள்ளல். 

எல்வகமௌி வஹ ௌி வமட்டல்ஸ் ( னௌி.) நௌிறு னம் இது வ ாடர்பௌில் 

 ேக்வகான்கற வ ாடர்ந் ௌிருந்  ாகவும் பௌின்னர் அவ் ேக்கௌிகன மீள 

 ௌிலக்கௌிக்வகாண்ட ாகவும் அகமச்சருடன் நடந்  கலந்துகரயாடகல 

அடுத்து 2014.12.09 ஆம்  ௌிக ௌி இந்நௌிறு னத் ௌிற்கு 2 உாௌிமப் 

பத் ௌிரங்ககள  ேங்கு  ற்கு நட டிக்கக எடுக்கப்பட்ட ாகவும் அ ர் 

கூறௌினார். 

இவ் ாறான ர்களுக்கு உாௌிமப்பத் ௌிரத் ௌிற்காக  ௌிண்ணப்பௌிக்கும் 

இயலுகம உள்ளவ ன பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் 

பணௌியகத் ௌின்  கல ர் கூறௌினார். 

 ௌி ப்புகர 

சமற்படியான  ௌிளக்கவமான்கற வபற்றுக்வகாள்ளுமாறு மகா லி 

அபௌி ௌிருத் ௌி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சௌின் வசயலாளருக்கு 

கட்டகளயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 

 வபறும ௌி சசர் வசயற்பாட்டின் - பௌின்னாய்வு 

 ற்சமயம் உாௌிமப்பத் ௌிரங்ககள வபற்றுக்வகாண்டுள்ள  னௌியார் 

நௌிறு னங்கள் கனௌிய மணல் நௌிறு னத் ௌிடமௌிருந்து கனௌிய மணகல 

வகாள் னவு வசய்து ஏற்றும ௌி வசய்கௌின்றகமயால் இ ர்கள் வபறும ௌி 

சசர்க்கும் வசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனார என பௌின்னாய்வு வசய் ல் 
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 ௌி ப்புகர 

எல்வகமௌி வஹ ௌி வமட்டல்ஸ் ( னௌி.) நௌிறு னம் வபறும ௌி சசர்க்கும் 

வசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனரா என பௌின்னாய்வு வசய்து 06 

 ாரங்களுக்குள் இது பற்றௌி குழு ௌிற்கு அறௌிக்ககயௌிடுமாறு பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் 

அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகத் ௌின்  கல ருக்கு 

கட்டகளயௌிடப்படல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 

 எல்வகமௌி நௌிறு னம் - அகழ்வு 

2014 ஆம் ஆண்டில் எல்வகமௌி நௌிறு னம் உாௌிமப்பத் ௌிரம் வபற்றுக்வகாண்ட 

பௌின்னர் அகழ்வு நட டிக்ககககள சமற்வகாள்கௌின்ற ா என ஆராய் ல் 

 ௌி ப்புகர 

எல்வகமௌி நௌிறு னம் அகழ்வு நட டிக்ககககள சமற்வகாள்  ற்கு 

 ௌிட்டமௌிட்டிருப்ப ாக குழு ௌின் க னத் ௌிற்கு வகாண்டு ரப்பட்டகம 

மற்றும் நௌிறு னம் அகழ்வு நட டிக்ககககள சமற்வகாள்கௌின்ற ா என 

பௌின்னாய்க  சமற்வகாள்ளுமாறு பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் 

சுரங்கப் பணௌியகத் ௌின்  கல ருக்கு கட்டகளயௌிடப்படல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 

 கனௌிய மணல் கம்பனௌிக்கு அகழ்வு உாௌிமப் பத் ௌிரம் 

 ேங்கப்படாகம 

கனௌிய மணல் நௌிறு னத் ௌிற்கு அகழ்வு உாௌிமப்பத் ௌிரம் 

 ேங்கப்படாகமயௌினால்  ற்சமயம் காணப்படும் மணல் ககயௌிருப்பு  ீர்ந்  

பௌின்னர் நௌிறு னத்க  மூடி ௌிட ச ண்டிய நௌிகலகமகய  டுப்பது 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள் குழு ௌின் முயற்சௌியாகும் என்பதுடன் 

கனௌிய மணல் நௌிறு னம் வபறும ௌி சசர்க்கும் நகடமுகறயௌில் ஈடுபட 

ச ண்டுவமனவும் நௌிறு னம் இகடத் ரகர்களுக்கு ஊடாக  ௌிற்பகன 

வசய் க  நௌிறுத் ௌி ஏற்றும ௌி வசய்ய ச ண்டுவமனவும்  லியுறுத்து ல். 
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 ௌி ப்புகர 

வபறும ௌி சசர்க்கும் நகடமுகறகய ஆரம்பௌித்து அது பற்றௌி குழு ௌிற்கு 

பௌிசரரகணககள சமர்ப்பௌிக்குமாறு  /ப இலங்கக கனௌிய மணல் 

கம்பனௌியௌின் உாௌிய அ ௌிகாாௌிகளுக்கு கட்டகளயௌிடு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான பௌிசரரகண  

குழு ௌிற்கு வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 

 /ப இலங்கக கனௌிய மணல் கம்பனௌி மற்றும் பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  

மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகம் ஆகௌிய இரண்டு நௌிறு னங்ககளயும் அகேத்து 

குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ௌிசாரகணயௌின் இறு ௌியௌில் இவ் ௌிரு 

நௌிறு னங்களுக்கும் வபாது ாக பௌின் ரும்  ௌி ப்புகரகள் குழு ௌினால் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டன. 

 மத் ௌியமயப்படுத் ப்பட்ட  ௌிட்டங்கள் 

இவ் ளத்க   ளர்ப்ப ற்காக 2 நௌிறு னங்களும் இகணந்து 

மத் ௌியமயப்படுத் ப்பட்ட  ௌிட்டவமான்கற சமர்ப்பௌிக்க ச ண்டிய ன் 

முக்கௌியத்து ம் குழு ௌின் அ  ானௌிப்புக்கு உட்படுத் ப்பட்டதுடன் 

எந் வ ாரு சந் ர்ப்பத் ௌிலும் கனௌிய மணல் கம்பனௌியௌின் அகழ்வு  கட 

வசய்யப்பட ௌில்கல எனவும்  ற்காலிகமாக நௌிறுத் ப்பட்ட ாகவும் 

(பு ௌிச்சாௌி  ௌியல் அளக  மற்றும் சுரங்கப் பணௌியகத் ௌின்)  கல ர் 

கூறௌியதுடன் உாௌிமப்பத் ௌிரம்  ேங்கும் சபாது பௌின் ரும் வசயன்முகறகள் 

பௌின்பற்றப்பட்ட ாக அ ர் கூறௌினார். 

 அகமச்சரக   ீர்மானத்க  மாற்று ல் 

 வபறு ௌி சசர் நகடமுகறகய ஆரம்பௌித் ல் 

 ௌி ப்புகர 

இவ் ாறான  ௌிட்டவமான்கற  யாாௌித்து சமர்ப்பௌிக்குமாறு இரு 

நௌிறு னங்களௌினதும்  கல ர்களுக்கு கட்டகளயௌிடு ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 

 



 

137 

இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 
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 க் ார்ட்ஸ் படிமம் 

எமது நாட்டில் வகாட்டிகம்வபாக்க பௌிரச சத் ௌில்  ன பாதுகாப்பு 

 ௌிகணக்களத் ௌிற்கு வசாந் மான காணௌியௌில் க் ார்ட்ஸ் படிமவமான்று 

உள்ள ாகவும் இ கன சசாலார் வபனல்  யாாௌிப்ப ற்கு பயன்படுத்  

முடியுவமனவும் குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டதுடன் இவ் ாறான 

வபறும ௌி சசர்க்கும் வசயன்முகறக்கு உள்ள வபாருளா ார நன்கம பற்றௌி 

க னம் வசலுத் ப்பட்டகம. 

 ௌி ப்புகர 

இவ் ாறான வபறும ௌி சசர்க்கும்  யாாௌிப்பு பற்றௌி சாத் ௌிய ள கற்கக 

ஆய்வ ான்றௌிகன சமற்வகாள்ளுமாறும் அகமச்சௌின் வசயலாளர் இரு ரும் 

இகணந்து பௌிரசரரகணவயான்கற  யாாௌித்து குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்குமாறும் அகமச்சுக்களௌின் வசயலாளர்களுக்கு 

கட்டகளயௌிடப்படல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25  ௌிக ௌி  கரயௌிலும் சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட ௌில்கல. 
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 கரயறுக்கப்பட்ட ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகல 

(ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப அலு ல்கள் அகமச்சு) 

புலனாய்வுக்குட்படுத் ப்பட்ட  ௌிக ௌி: 2017 வபப்ரு ாௌி மா ம் 08 ஆம் 

 ௌிக ௌி  

இனம் காணப்பட்ட முக்கௌிய பௌிரச்சௌிகனகள்  

 வ ாேௌிற்சாகலகய ஒேௌிப்புச் வசய் ல்  

2013 அகமச்சரக   ீர்மானவமான்றுக்கு அகம ாக ஹௌிங்குரான சீனௌித் 

வ ாேௌிற்சாகலகய ஒேௌிப்புச் வசய் ல் பற்றௌியும் ஒேௌிப்புச் வசயன்முகற 

சமற்வகாள்ளப்பட ச ண்டிய  ௌி ம் பற்றௌியும் குழு  ௌிசாாௌித் து. 

 ௌி ப்புகர 

 இது பற்றௌி முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌின் க னம் 

வசலுத் ப்படு ல். 

 அகமச்சரக  பௌிசரரகணக்கு அகம ாக ஒேௌிப்ப ற்கு 

பௌிசராௌிக்கப்பட்டிருந்  சபா ௌிலும் இற்கற கரயௌில் நௌிறு னத் ௌிற்கு 

வசாந் மான வசாத்துக்கள் இனம் காணப்பட ௌில்கல என்ப ால், 

ஒேௌிப்புனகர வ ாௌிவு வசய்  ற்கு முன்னர் வசாத்துக்ககள இனம் 

காணல். 

 வசாத்துக்கள், வபாறுப்புக்ககள கண்டறௌிந்  பௌின்னர் ஒேௌிப்புச் 

வசயற்பாட்கட சமற்வகாள்ளல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

 கரயறுக்கப்பட்ட ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகல வபாது 

முகாகமயாளாௌின் 100/01/72 மற்றும்  2017.03.03 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் 

மூலம்,  கரயறுக்கப்பட்ட கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் கம்பனௌிக்கு 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ள வசாத்துக்கள் மற்றும்  கரயறுக்கப்பட்ட 

ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலயௌின் கீழ் காணப்படும் வசாத்துக்ககள 

 னௌித் னௌிசய இனம் கண்டு குழு ௌிற்கு அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அரச வ ாேௌில் முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினால்  கரயறுக்கப்பட்ட 

ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலகய ஒேௌிப்புச் வசய் ல் பற்றௌி 2017.02.01 

ஆம்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக  முடிவும் குழு ௌின் க னத் ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான வசாத்துக்கள் மற்றும் வபாறுப்புக்கள் 

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌி மற்றும்  கரயறுக்கப்பட்ட ஹௌிங்குரான 

சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலக்கு வசாந் மான வசாத்துக்ககள  னௌித் னௌிசய, 

வ ளௌி ாகவும் சாௌியாகவும் இனம் காணப்பட்டுள்ள ா என்பது பற்றௌி 

குழு ௌின் க னத் ௌிற்கு வகாண்டு ரப்பட்டுள்ளது. 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌிகய நௌிறுவும் சபாது 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்ட அரச பங்கு   ௌிர  கரயறுக்கப்பட்ட 

ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலக்கு வசாந் மான ச று வசாத்துக்கள் 

இந்நௌிறு னத் ௌினால் பயன்படுத் ப்படுமானால் இ ன் வபறும ௌிகய 

ம ௌிப்பீடு வசய்து அறவீடு வசய்  ற்கான நகடமுகறவயான்று பற்றௌி 

குழு ௌில் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 

 ௌி ப்புகர 

 பௌின் ரும்  க ல்கள் அடங்கௌிய அறௌிக்ககவயான்கற ஒரு ார 

காலத் ௌிற்குள் குழு ௌிற்கு அனுப்பு ல். 

 நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான காணௌிகய 

பயன்படுத் ௌிய ர்கள் பற்றௌிய  க ல் 

 நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான கட்டிடங்கள் மற்றும் 

 ளாகத்க  பயன்படுத் ௌிய ர்கள் பற்றௌிய  க ல் 

 நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான இயந் ௌிரா ௌிககள 

பயன்படுத் ௌிய ர்கள் பற்றௌிய  க ல்  

 நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான வசாத்துக்கள் மற்றும் 

வபாறுப்புக்ககள கண்டறௌியும் வசயன்முகறகய ஒரு மா த் ௌிற்குள் 

நௌிகறவு வசய் ல். 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌியுடன் 

ஏற்படுத் ௌிக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந் த்க  குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌித் லும் இ ௌில் அரசாங்க  ரப்பௌிற்குள்ள உாௌிகம 

என்னவ ன்பது பற்றௌியும் இரண்டு  ாரங்களுக்குள் 

அறௌிக்ககவயான்கற சமர்ப்பௌித் ல். 

 சமற்படி உாௌிகம  ற்சமயம் அமுலாக்கப்படு து எவ் ாறு 

என்பதும் மற்றும் இங்கு அரசாங்கத் ௌிற்கு வசாந் மான 51% 

பங்கௌிற்காக அரசாங்கத் ௌிற்கு கௌிகடக்கும் பயன்கள் 

என்னவ ன்பது பற்றௌியும் அறௌிக்ககயௌிடு ல். 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌியௌின் அரசாங்க  ரப்கப 

பௌிர ௌிநௌி ௌித்துப்படுத்தும் பணௌிப்பாளர்களௌின் வபயர் பட்டியகல 

சமர்ப்பௌித் ல்.  

 வசாத்துக்ககள இனம் காணும் வசயன்முகறகய நௌிகறவு வசய்யும் 

முகற பற்றௌிய  ௌிட்ட கரவ ான்கற மௌிக  ௌிகர ௌில் 

வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

 ௌி ப்புகர இலக்கம் i இற்கு ஏற்ப  

 /ப ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகலயௌின் வபாதுமுகாகமயாளரது 

இலக்கம் 100/01/72 மற்றும் 2017.03.10 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்ட ாறு, அரசாங்கத் ௌின் துகண நௌிறு னமாக 1991.01.21 

ஆம்  ௌிக ௌி 1982 ஆம் ஆண்டு 17 இலக்க கம்பனௌி சட்டத் ௌின் கீழ்  /ப 

ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகலயௌின் வபயாௌின் கீழ் சுயா ீன 

நௌிறு னமாக நௌிறு ப்பட்டுள்ள  /ப ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகலகய 

கமயப்படுத் ௌி காணப்பட்ட காணௌியௌின் பரப்பளவு 7,465.990 

வஹக்வடயார் ஆகும். இக்காணௌி பௌின் ருமாறு பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 2007 ஜூன் 16 ஆம்  ௌிக ௌி ஹௌிங்குரான சீனௌித் 

வ ாேௌிற்சாகலயௌின் நௌிர் ாகத்க  

வபாறுப்சபற்றுக்வகாண்ட  /ப கல்ஓயா 

வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னத் ௌிற்கு 

ககயளௌிக்கப்பட்ட காணௌியௌின் பரப்பளவு 

(வஹக்வடயார்) 

 

 

277.753  

 4,500  ௌி சாயௌிகளுக்கு காணௌி உாௌிமப் பத் ௌிரத் ௌின் 

கீழ்  ேங்கப்பட்ட காணௌியௌின் பரப்பளவு 

(வஹக்வடயார்) 

 

4,917.810 

 எஞ்சௌிய காணௌியௌின் பரப்பளவு  

  /ப கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னம் 

ஒப்பந் த் ௌிற்கு சமல ௌிகமாக பயன்படுத்தும் 

காணௌியௌின் பரப்பளவு 40.037 வஹக்வடயார் 

 500 குடியௌிருப்பு  ௌிட்டவமான்றௌிற்காக 

நௌிறு னத் ௌிற்கு அறௌி ௌிக்காது அரசசார்பற்ற 
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அகமப்வபான்றௌினால்  ீக ாபௌி  லயத் ௌில் 

சட்ட ௌிசரா மாக ககயகப்படுத் ப்பட்டுள்ள 

காணௌியௌின் பரப்பளவு 24.282 வஹக்வடயார் 

 ஹௌிங்குரான வசய்கக  லயத் ௌிற்குட்பட்ட 

காணௌியௌில் உள்ள  னௌியார் குடியௌிருப்புக்கள் 

மற்றும் ச று நௌிர்மாணங்கள் 

 வசய்கக  லயத் ௌிலுள்ள வ ாேௌிற்சாகல 

அகம ௌிடங்கள், வ ளௌிக்கள வீ ௌிகள் மற்றும்  ன 

சரணாலயப் பௌிரச சங்கள், ஓகடகள், 

ஆற்றுப்படுகக பாதுகாப்பு பௌிரச சங்கள், வபாது 

 ச ௌிகள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு  ச ௌிகளுக்காக 

(வஹக்வடயார்) 

 

 

 

 

 

 

2,270.180 

வமாத்  காணௌியௌின் பரப்பளவு (வஹக்வடயார்) 7,465.990 

 

 /ப கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னத் ௌிற்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 277.753 வஹக்வடயார்    ௌிர, 

நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான எஞ்சௌிய காணௌிக்கான (7465.990 

வஹக்வடயார்- 277.753 வஹக்வடயார்) நௌிர் ாகத்க  இற்கற கரயௌில் 

சமற்வகாண்டு  ரு து ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகலயாகும் என்பது 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான கட்டிடங்கள் மற்றும்  ளாகத்க  

பயன்படுத்தும் நபர்கள் பற்றௌிய  க ல் குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நௌிறு னத் ௌிற்கு வசாந் மான இயந் ௌிர 

சா னங்களௌில் உேவு இயந் ௌிரம் மற்றும் சடலர்  /ப கல்ஓயா 

வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னத் ௌிற்கு குத் கக அடிப்பகடயௌில் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளவ னவும் அ ன் உாௌிகம ஹௌிங்குரான சீனௌித் 

வ ாேௌிற்சாகலக்குாௌியவ னவும் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ௌி ப்புகர இலக்கம் ii இற்கு ஏற்ப  

 /ப ஹௌிங்குரான சீனௌித் வ ாேௌிற்சாகலயௌின் வபாது முகாகமயாளாௌின் 

100/01/72 இலக்க மற்றும் 2017.03.03 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி  மூலம்,  /ப 

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னத் ௌிற்கு 

வபாறுப்சபற்கப்பட்டுள்ள வசாத்துக்கள் பற்றௌிய ப ௌிச டு மற்றும் 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலயௌின் கீழ் காணப்படும் வசாத்துக்கள் 

பற்றௌிய ப ௌிச டு குழு ௌிற்கு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ௌி ப்புகர இலக்கம் iii இற்கு ஏற்ப  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2017.03.14 ஆம் 

 ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள அறௌிக்ககயௌின் மூலம் குறௌித்  உடன்படிக்கக 

குழு ௌிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன், இ ன் ஊடாக பௌின் ரும்  ௌிடயங்கள் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலக்கு வசாந் மான அகசயும் அகசயா 

வசாத்துக்களௌில் சீனௌி உற்பத் ௌிச்சாகல, அலு லகம், 94 பணௌிமகனகள் 

மற்றும் ஏகனய 277.753 வஹக்வடயார் காணௌி பரப்பளவு 30  ருட 

குத் கக அடிப்பகடயௌில் ககசயற்கப்பட்டு  /ப கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட 

 னௌியார் நௌிறு னம் என்ற வபயாௌில் நௌிறு னவமான்று நௌிறு ப்பட்டுள்ளது. 

 

சமற்படி நௌிறு னத் ௌின் பங்குாௌிகம பௌின் ருமாறு. 

 

 

 ௌி ப்புகர இலக்கம் iv இற்கு ஏற்ப  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2017.03.14 ஆம் 

 ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள PE/RES/HIS/Gen/2017 கடி ம் மூலம் 51% 

அரசாங்க பங்குாௌிகமயௌின் சார்பௌில், அரசாங்கத் ௌிற்கு சநரடியாக பயன்கள் 

இற்கற கர கௌிகடக்க ௌில்கலவயன அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், 

ප ෞද්ගලික 
අංශපේ 
හිමිකාරිත්වය

බ්රවුන්ස් 
සමාගපේ 
පකොටස් 
හිමිකාරිත්වය

ලංකා ඔරික්ස්
ලීසං සමාගපේ
පකොටස්
හිමිකාරිත්වය

රාජ්ය අංශපේ
හිමිකාරිත්වය

24.5% 24.5% 

49.0% 51.0%  னௌியார் துகறயௌின் 

பங்குாௌிகம 

 

அரச துகறயௌின் 

பங்குாௌிகம 

 

பௌிரவுன்ஸ்  

கம்பனௌியௌின் 

பங்குாௌிகம 

 

லங்கா 

ஒாௌிக்ஸ் லீசௌிங் 

கம்பனௌியௌின் 

பங்குாௌிகம 

 

 

 /ப கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட  னௌியார் நௌிறு னம் 
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 இந்நௌிறு னத் ௌின் சீனௌி உற்பத் ௌி வமாத்  சீனௌி உற்பத் ௌியௌில் 17% 

ஆகுவமனவும் 

 2006/2007 ஆண்டில் ரூபா 219 மௌில்லியனாக காணப்பட்ட நட்டம் 

2016 ஆண்டில் ரூபா 911 மௌில்லியனாக அ ௌிகாௌித் வ ன்பதும்  

 சமற்படி நௌிறு னம் 2009/2010 ஆண்டில் ரூபா 50 மௌில்லியன் 

கடகனயும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 3,754 மௌில்லியன் கடகனயும் 

வபற்றுக்வகாண்டுள்ளதுடன், 2015/2016 ஆண்டில்  ட்டி 

வசல ௌினமாக ரூபா 537 மௌில்லியன் காணப்பட்ட ாகவும், 

நௌிறு னம் வ ாடர்ந்து நௌி ௌி வநருக்கடி நௌிகலகமக்கு  ள்ளப்படு து 

அ  ானௌிக்கப்படு  ாகவும் சமற்படி அறௌிக்ககயௌில் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 ௌி ப்புகர இலக்கம் v இற்கு ஏற்ப  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2017.03.14 ஆம் 

 ௌிக ௌி சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள PE/RES/HIS/Gen/2017 கடி ம் மூலம் 

பௌின் ரும் உத் ௌிசயாகத் ர்கள் அரசாங்க  ரப்கப பௌிர ௌிநௌி ௌித்துப்படுத்தும் 

பணௌிப்பாளர் வபயர் வபயர்ப் பட்டியௌிலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 கலாநௌி ௌி சக.பீ. வகாட்டகம 

  ௌிரு. துஷ்மந்  பஸ்நாயக்க 

  ௌிரும ௌி சீ.எஸ். வபசரரா 

  ௌிரு. பவுஸி 

  ௌிரு. ாீ.பீ.  னௌிகசௌிங்க 

 உத் ௌிசயாகத் ர்களௌின் சம்பளம்  

 ற்சமயம் நௌிறு னத் ௌில் சசக யாற்றும் வமாத்  பணௌியாட் வ ாகு ௌியௌினர் 

09 என்பதுடன், 06 மா ங்கள் சம்பளம் வசலுத் ப்படாகம பற்றௌி குழு ௌின் 

க னம் வசலுத் ப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர 

ஒேௌிப்பு வசய்யப்பட்ட பௌின்னர் பணத்க  ஈடு வசய்யும் இணக்கப்பாட்டின் 

அடிப்பகடயௌில், ஒேௌிப்புச் வசயன்முகற நௌிகற கடயும்  கரயௌில் சமற்படி 

உத் ௌிசயாகத் ர்களுக்கு சம்பளம் வசலுத்துமாறு நௌி ௌி அகமச்சௌின் 

வசயலாளருக்கு கடி  மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டகம. 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இவ் ௌிடயம் பற்றௌி 2017.01.03  ௌிக ௌிய ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப 

அலு ல்கள் அகமச்சௌினால் 2016/70 இலக்கம் வகாண்ட அகமச்சரக ப் 

பத் ௌிரம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டு ஊேௌியர் சம்பளம் வசலுத்து ல் உட்பட ஒேௌிப்புச் 

வசல ௌினம் வசலுத் ப்படு  ற்காக ரூபா 5,034,223.53/- ஒதுக்கீட்கட 

சகாாௌியுள்ளதுடன், ஒேௌிக்கும் நட டிக்கககள் முடி கடயும்  கரயௌில் 

வசல ௌினத்க  வசலுத்து  ற்காக பணத்க  வசலுத்து  ற்கு 2017.02.01 

ஆம்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக  அங்கீகாரம் கௌிகடத்துள்ளது.  

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌி 

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌியௌின் அரசாங்கத் ௌிற்கு வசாந் மான 51% 

பங்குகள் பற்றௌி நௌி ௌி அகமச்சு  ரப்பௌில் இகணப்பாக்கம் வசய் து எவ் ாறு 

என்பது பற்றௌி குழு க னம் வசலுத் ௌியது.  

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌியௌின் பணௌிப்பாளர் சகபயௌின் அரசாங்க 

 ரப்பௌில் ஒரு உத் ௌிசயாகத் ர் மாத் ௌிரம் இருப்ப ாக அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌின் பணௌிப்பாளரால் கூறப்பட்டது.  

 ௌி ப்புகர 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌியுடன் ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ள 

உடன்படிக்ககயௌின் அரசாங்க  ரப்பௌிலுள்ள உாௌிகம பற்றௌி 

பாௌிசசா ௌித் ல். 

 கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌிகய குழு ௌின் முன் அகேத் ல்  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2017.03.14 

 ௌிக ௌியௌிடப்பட்டு சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ள இலக்கம் PE/RES/HIS/Gen/2017 

கடி ம் மூலம், ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலகய ஒேௌிப்பது பற்றௌிய 

2017.02.01 ஆம்  ௌிக ௌிய அகமச்சரக   ீர்மானம் குழு ௌிற்கு 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இங்கு உள்ளடங்கௌியுள்ள ாறு அகமச்சரக யௌினால் 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டிருப்பது கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட கம்பனௌிக்கு 

ககயளௌிக்கப்படும் ஹௌிங்குரான சீனௌி வ ாேௌிற்சாகலக்கு வசாந் மான 

வசாத்துக்களௌின் (சீனௌி உற்பத் ௌி ஆகல, அலு லகம், 94 பணௌிமகனகள் 

மற்றும் ஏகனய காணௌிகள் 277.753 வஹக்வடயார் 30 ஆண்டு குத் கக 

அடிப்பகடயௌில்) வமாத்  வபறும ௌியான ரூபா 516 மௌில்லியன் வ ாகககய 
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(அகசயும் வசாத்துக்களௌின் அரசாங்க ம ௌிப்பீட்டு வபறும ௌியான ரூபா 222 

மௌில்லியனும் அகசயா வசாத்துக்களுக்கான 30 ஆண்டு குத் கக 

வசலுத்துகககளௌின் அரசாங்க ம ௌிப்பீடு  ற்சபாக ய வபறும ௌியான ரூபா 

294 மௌில்லியன்), இந்நௌிறு னத் ௌின் 51% ச வீ மான அரசாங்க 

உாௌிகமக்காக மு லீடு வசய் லாகும்.   

சமலும் சமற்கூறப்பட்ட, குழு ௌினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ீர்மானத் ௌிற்கு 

அகமய கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட நௌிறு னம் 2017.06.21 ஆம்  ௌிக ௌி 

குழு ௌிற்கு அகேக்கப்படவுள்ளது. 

  /ப கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட நௌிறு னத் ௌிற்கு நௌி ௌி அகமச்சௌினால் 

ககயளௌிக்கப்பட்ட வசாத்துக்கள் 

கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட நௌிறு னத் ௌிற்கு நௌி ௌி அகமச்சௌினால் 

ககயளௌிக்கப்பட்ட வசாத்துக்கள் பட்டியல் பற்றௌி குழு ௌினால் 

 ௌின ப்பட்டுள்ளது. 

பகேய  டிசாகல, நௌிறு னத் ௌின் வசாத்துக்கள் பட்டியலில் 

உள்ளடங்காகம குழு ௌினால் ஆராயப்பட்டுள்ளது. 

 ௌி ப்புகர 

 குறௌித்  வசாத்துக்கள் பட்டியல் இரண்டு  ாரங்களுக்குள் 

சமர்ப்பௌிக்கப்படு ல்.  

 பகேய  டிசாகல நௌிறு னத் ௌின் வசாத்துக்கள் பட்டியலில் 

உள்ளடங்காகம பற்றௌி கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட நௌிறு னத்துடன் 

கலந்துகரயாடு  ற்கு, ககத்வ ாேௌில் மற்றும்  ாணௌிப 

அலு ல்கள் அகமச்சௌின் வசயலாளர்  ஹௌிங்குரான சீனௌி 

வ ாேௌிற்சாகலயௌின் வபாதுமுகாகமயாளருக்கு  ௌி ந்துகரத் ல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌின் பணௌிப்பாளர் 

நாயகத் ௌின் இலக்கம் PE/GOCO/GPL/11 மற்றும் 2009.12.24  ௌிக ௌிய 

கடி த் ௌில் உள்ளடக்கப்பட்ட ாறு, ம ௌிப்பீட்டு வபறும ௌி ரூபா 222 

மௌில்லியன் அகசயும் வசாத்து, கல்ஓயா வபருந்ச ாட்ட நௌிறு னத் ௌிற்கு 

ககயளௌிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வசாத்துக்கள் பட்டியலில் பகேய  டிசாகல 

உள்ளடங்க ௌில்கல. (இகணப்பு 28)   
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இகணப்பு 28
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இலங்கக கடற்வறாேௌில் கூட்டுத் ாபனம் 

(கடற்வறாேௌில் மற்றும் நீரக  ளமூல அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 வபப்ரு ாௌி மா ம் 09 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 கூட்டுத் ௌிட்டம் மற்றும் வசயற்பாட்டுத்  ௌிட்டம் 

2017 ஆம் ஆண்டு மு ல் முன்சனாக்கௌியுள்ள  ௌிட்டங்கள்,  ற்சபாக ய 

நௌிகலகம, வசயற்பாட்டுத் ௌிட்டம், கூட்டுத் ௌிட்டத் ௌில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ா என்பது பற்றௌி  ௌின ல். 

சௌிபாாௌிசு 

 நௌிறு னத் ௌில்  ற்சபாது நௌிலவுகௌின்ற சீரற்ற நௌிகலகமகய, நல்ல 

நௌிகலகமக்குக் வகாண்டு  ரு  ற்காக  யார் வசய்யப்பட்ட 

உபாயமுகறயௌிலான கூட்டுத் ௌிட்டத்க  ஒரு மா த் ௌிற்குள் 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 

 அ ற்கு பணௌிப்பாளர் சகபயௌின் அங்கீகாரத்க ப் வபறல். 

 அ சௌியமாயௌின் வ ாேௌில்நுட்ப உ  ௌிகயப் வபற்றுக் வகாள்ளல்.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி  ௌிாௌி ான அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 அரச  னௌியார் உாௌித்து 

இந்  உாௌித்து 40-60 ஆக இருத் ல் ச ண்டும் என்று இலங்கக மத் ௌிய 

 ங்கௌியௌினால் சுற்றறௌிக்கக மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குழு ௌில் 

வ ளௌிப்படுத் ப்பட்டது. 

சௌிபாாௌிசு 

சமற்படி சுற்றறௌிக்கககய குழுவுக்குப் வபற்றுக் வகாடுத் ல். 
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி சுற்றறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 Ernst & Young நௌிறு னத் ௌினால் இலங்கக கடற்வறாேௌில்  

கூட்டுத் ாபனம் வ ாடர்பாக  யாாௌிக்கப்பட்ட ஆரம்ப அறௌிக்கக 

சௌிபாாௌிசு 

 Ernst & young நௌிறு னத் ௌினால்  யாாௌிக்கப்பட்ட ஆரம்ப 

அறௌிக்கககய கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி மற்றும் 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல் 

 Ernst & Young நௌிறு னத் ௌின் அறௌிக்கக மற்றும் நௌிறு னத்க  

சமம்படுத் த் ச க யான பௌிசரரகணககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌினால் இந் க் 

குகறபாடுகள் அ  ானௌிக்கப்படுகௌின்ற முகற, நௌி ௌிச் 

வசயலாற்றுகக, சந்க கய இலாபம் நட்டம் இல்லா  மட்டத் ௌில் 

சபணௌி ரு  ற்கு சமற்வகாள்ள ச ண்டிய சௌிபாாௌிசுககள 

குழு ௌிடம் வபற்றுக் வகாடுத் ல்  

 Ernst & Young நௌிறு னத் ௌின் அறௌிக்கக மற்றும் நௌிறு னத்க  

சமம்படுத் த் ச க யான பௌிசரரகணககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு அரச வ ாேௌில்முயற்சௌிகள்  ௌிகணக்களத் ௌினாலும் ஒரு 

அறௌிக்கக குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்படல். 

 Ernst & Young நௌிறு னத் ௌின் அறௌிக்கக மற்றும் நௌிறு னத்க  

சமம்படுத் த் ச க யான பௌிசரரகணககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு கூட்டுத் ாபனத் ௌின்  ற்சபாக ய நௌிகலகம, எ ௌிர்காலத் 

 ௌிட்டங்கள் அகனத்து வ ாடர்பௌிலும் அகமச்சு, Ernst & Young 

நௌிறு னம் மற்றும் இலங்கக கடற்வறாேௌில் கூட்டுத் ாபனம் 

ஒன்றௌிகணந்து கூட்டாகக் கலந்துகரயாடி  ௌிட்டவமான்கறத் 

 யாாௌித் ல்.  
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 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

Ernst & young நௌிறு னத் ௌினால்  யாாௌிக்கப்பட்ட ஆரம்ப அறௌிக்கக 

உள்ளடங்கௌிய இறு ட்டு 2017.03.02 ஆம்  ௌிக ௌி குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குழு ௌினால் சமற்படி சௌிபாாௌிசு இலக்கம் iv இன் கீழ் சௌிபாாௌிசு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாறு இலங்கக கடற்வறாேௌில் கூட்டுத் ாபனத் ௌின் 

 ர்த் கத்  ௌிட்டத்க த்  யார் வசய் து வ ாடர்பான 

கலந்துகரயாடவலான்று 2017.03.20 ஆம்  ௌிக ௌி Ernst & young நௌிறு னம், 

நௌி ௌி அகமச்சு, கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌி  ௌிகணக்களம் மற்றும் 

இலங்கக கடற்வறாேௌில் கூட்டுத் ாபனத் ௌின் பங்சகட்புடன் 

நடாத் ப்படவுள்ளவ ன்று, கடற்வறாேௌில் மற்றும் நீரக  ளமூல 

அபௌி ௌிருத் ௌி அகமச்சௌின் வசயலாளாௌினால் அ ாௌின்  1/6/7/2/2 ஆம் இலக்க 

2017.03.20 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மீன்  ௌிற்பகனகய சமற்வகாள்ளும் நௌிகறச ற்றுகள் நட்டம் 

ஈட்டல் 

மீன்  ௌிற்பகனகய சமற்வகாள்ளும் 32 நௌிகறச ற்றுக்களௌில் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் 28 நௌிகறச ற்றுகளும், 2015 ஆம் ஆண்டில் 30 

நௌிகறச ற்றுகளும், 2016 ஆம் ஆண்டில் 27 நௌிகறச ற்றுகளும் நட்டம் 

அகடந்துள்ளதுடன், முகறசய சமற்படி ஆண்டுகளௌில் வபற்றுள்ள வமாத்  

நட்டம் ரூபா 180,538,573/-, ரூபா 138,040,828/- மற்றும் ரூபா 

68,184,221/- ஆகும். பனௌிக்கட்டி உற்பத் ௌி வசய்யும் 09 நௌிகலயங்களும் 

அகடந்துள்ள நட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 33,364,965/- மற்றும் 2016 

ஆம் ஆண்டில் ரூபா 17,581,153/- ஆகும்.  

சௌிபாாௌிசு 

 நௌிகறச ற்றுக்களௌின் நட்டத்க க் குகறத்துக் வகாள்  ற்கான 

ச கலத் ௌிட்டவமான்கற குழு ௌில் சமர்ப்பௌித் ல் 

 32 நௌிகறச ற்றுக்கள் வ ாடர்பௌில் சபணௌி ரப்படுகௌின்ற 

கணக்குககள சீராக்கம் வசய்துவகாள்ளல். 
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 மூடப்படுகௌின்ற நௌிகறச ற்றுக்களௌின் நௌிரு ாக நட டிக்கககள் 

மற்றும் கணக்கு நட டிக்கககள் வ ாடர்பௌில் கூடு ல் க னம் 

வசலுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 கூட்டுத் ாபனத் ௌிற்கு உாௌித் ான காணௌிகள். 

கூட்டுத் ாபனம் அனுப ௌித்து  ருகௌின்ற 09 ஏக்கர் 15.59 பர்சஸ் அள ான 

08 காணௌிககள, 32  ருடங்களாக உாௌிய  ரப்பௌினர்களௌிடமௌிருந்து 

முகறயாக சுவீகாௌித்துக்வகாள்ள முகாகமத்து ம் நட டிக்கக 

சமற்வகாள்ளாகம மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டில் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட 

உடன்படிக்ககக்கு அகமய  ௌிற்பகன பௌிகணயௌின் அடிப்பகடயௌில் 

 னௌியாருக்கு  ேங்கப்பட்டுள்ள காணௌியௌின் உாௌித்க  வபாறுப்சபற்றுக் 

வகாள் து பற்றௌி  ௌின ல். 

சௌிபாாௌிசு 

 சமற்படி  ௌிற்பகன உடன்படிக்கக வசய்துவகாள்ளப்பட்ட ன் 

அடிப்பகட 

 அவ் ாறு  ீர்மானௌித் து யார்; 

 அச்சந் ர்ப்பத் ௌில் பணௌிப்பாளர் சகபயௌின்  ீர்மானம் யாது; 

  ௌிற்பகனயௌிலிருந்து கௌிகடத்   ருமானம் எவ் ளவு; 

சமற்படி  ருமானம் பயன்படுத் ப்பட்டது எ ற்காக என்பது பற்றௌிய பூரண 

அறௌிக்கககய குழு மற்றும் கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌியௌிடம் 

வபற்றுக் வகாடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 
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 ரூனா கருத் ௌிட்டம் 

ஐசராப்பௌிய சமூகத் ௌினால்  ௌி ௌிக்கப்பட்டிருந்   கடகய நீக்கும்  கர 

கடற்வறாேௌிலாளர்களௌின் மௌிககயான மீன்  ௌிகளச்சகல வகாள் னவு 

வசய்  ற்கு  ௌிகறசசாௌியௌின் ஏற்பாட்டின் கீழ் ஆரம்பௌிக்கப்பட்டிருந்  ரூனா 

கருத் ௌிட்டம் உத்ச ச  ௌிகலமனுக்களுக்கு புறம்பாக அப்சபாக ய 

உப  ௌிசாளாௌின் அங்கீகாரத் ௌின் கீழ் மீன் ககயௌிருப்புக்ககள வகாள் னவு 

வசய் கம மற்றும்  ௌிற்பகன வசய் கம காரணமாக 2  ாரங்களுக்கு ரூபா 

47,359,695/- ஆன நட்டம் வபறப்பட்டிருந் து. 2014 மு ல் 

அற ௌிடப்படாதுள்ள கடன் நௌிலுக  ரூபா 9,682,768/- ஆக உள்ளகம.  

சௌிபாாௌிசு 

 அகமச்சாௌின் சௌிபாாௌிசு பற்றௌி பணௌிப்பாளர் சகப 

கலந்துகரயாடிய ா; 

 ரூனா கருத் ௌிட்டத் ௌிற்கான சாத் ௌியக்கூறுக் கற்கக 

நடாத் ப்பட்ட ா; 

  ௌிகலமனுக்ககள  ீர்மானௌித் து யார்; 

  ௌிகலககள  ீர்மானௌிக்கும் குழு இருந்  ா; 

என்பது பற்றௌிய பூரண அறௌிக்கககய குழு மற்றும் கணக்காய் ாளர் 

 கலகம அ ௌிப ௌியௌிடம் ககயளௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 

 



 

154 

பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 
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 கரயறுக்கப்பட்ட சுயா ீன வ ாகலக்காட்சௌி சசக  

(பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு மற்றும் வ குசன ஊடக அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 வபப்ரு ாௌி மா ம் 21 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 பங்குாௌிகமயாளர்களௌின்  ருடாந்  வபாதுக் கூட்டத்க   ாம ௌித்து 

நடாத் ல் 

சௌிபாாௌிசு 

சமற்படி கூட்டம் மௌிகவும்  ாம மாக நடாத் ப்பட்டக யௌிட்டு  மது 

அ ௌிருப் ௌிகய வ ளௌியௌிட்ட குழு எ ௌிர்காலத் ௌில் சமற்படி கூட்டத்க  

 ாம ௌிக்காது நடாத்  முகறயான நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட 

ச ண்டுவமன்று  லியுறுத் ௌியது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

பங்குாௌிகமயாளர்களௌின்  ருடாந்  வபாதுக் கூட்டம் 2016.02.22 ஆம்  ௌிக ௌி 

நடாத் ப்பட்டவ ன்று அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது.  

 சந்க ப் பங்கு வீழ்ச்சௌியகட ல் மற்றும் ஒளௌிபரப்பு சநர  ருமானம் 

வீழ்ச்சௌியகட ல். 

2016 சன ாௌி மா த் ௌில் 11.8 % ஆகக் காணப்பட்ட சந்க  பங்கு (Market 

Share) சமற்படி ஆண்டின் டிசம்பர் மா மள ௌில் 6.3 % ஆக 

வீழ்ச்சௌியகடந் கம மற்றும் சுயா ீன வ ாகலக்காட்சௌிச் சசக யௌின் 

ஒளௌிபரப்புசநர  ருமானம் (Prime Time Belt Income), 2015 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பௌிடுககயௌில் 27 % இனால் வீழ்ச்சௌியகடந்துள்ள ாக குழு 

அ  ானௌித்துள்ளது. 

குழு இது பற்றௌி  ௌின ௌியக யடுத்து, ஆக்கபூர் மான  ௌிறகமயான 

அலு லர்களௌின் பற்றாக்குகற மற்றும் சந்க ப் பங்கௌின் வபறும ௌிகயப் 

வபற்றுக் வகாள்ளும் முகறயௌியல் வ ாடர்பௌில் காணப்படுகௌின்ற சௌிக்கல்கள் 

இ ற்குக் காரணமாகௌியுள்ளன என சுயா ீன வ ாகலக்காட்சௌி சசக யௌின் 

  ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 
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இத்துகறயௌில் சகல நௌிறு னங்களும் ஒன்றௌிகணந்து சந்க ப் பங்கக 

 ீர்மானௌிக்கௌின்ற பு ௌிய முகறயௌியல் பற்றௌி ஆராய ச ண்டும் என்பது 

குழு ௌின் கருத் ாகும்.  

சௌிபாாௌிசு 

சந்க ப் பங்கக அ ௌிகாௌித் ல், ஒளௌிபரப்பு சநர  ருமானத்க  அ ௌிகாௌித் ல் 

மற்றும்  ற்சபாதுள்ள ஏகனய சௌிக்கல்ககளத்  ீர்த்துக் வகாள்  ற்காக 

சமற்வகாள்ளும் நட டிக்கககள், பௌிசரரகணகள் மற்றும் 

முகறயௌியல்ககள உள்ளடக்கௌிய அறௌிக்ககவயான்கற இரண்டு 

மா ங்களுக்குள் குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 வசயற்பாட்டு  ௌிகனத் ௌிறனௌின்கம  

2015 சன ாௌி மா த் ௌில் சனா ௌிப ௌி ச ர் ல் பௌிரச்சார  ௌிளம்பரங்கள் 

வ ாடர்பௌில் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருந்  பௌின் ரும் அ  ானௌிப்புக்கள் பற்றௌி 

குழு  ௌின ௌியது. 

 அட்ட கணப்படுத் ப்பட்ட ரூபா 8,227,333/- வபறும ௌிமௌிக்க 

 ர்த் க  ௌிளம்பரங்கள் மற்றும் நௌிகழ்ச்சௌிககள இரத்துச் வசய்து 

இரவு 7.30 மு ல் 09.30  கர சனா ௌிப ௌி ச ர் ல் பௌிரச்சார 

கூட்டவமான்கற சநரடியாக இல சமாக ஒளௌிபரப்புச் வசய் கம. 

 சனா ௌிப ௌி அசபட்சகர் ஒரு ாௌின் அட்ட கணப்படுத் ப்பட்ட 

ச ர் ல் பௌிரச்சார  ௌிளம்பரங்ககள ஒளௌிபரப்பாகம காரணமாக 

கௌிகடத்  ரூபா. 11,026,498/- ஐ அசபட்சகருக்கு  ௌிருப்பௌிச் வசலுத்  

ச ண்டி ஏற்பட்டகம. 

 சனா ௌிப ௌி அசபட்சகர் ஒரு ருக்கு ஒளௌிபரப்புச் வசய்ய 

அட்ட கணப்படுத் ப்பட்ட வ ாகக வபற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட 

ச ர் ல் பௌிரச்சார  ௌிளம்பரங்களௌின் எண்ணௌிக்கககய  ௌிட அ ௌிக 

 ௌிளம்பரங்களௌின் எண்ணௌிக்கக ஒளௌிபரப்புச் 

வசய்யபட்டிருந் துடன், அ ற்காக அற ௌிடப்பட ச ண்டிய ரூபா 
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19,091,862/- மீளாய்வு ஆண்டின் இறு ௌி  கர குறௌித்  

அசபட்சகாௌிடமௌிருந்து அற ௌிடப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 சனா ௌிப ௌி ச ர் லில் சபாட்டியௌிட்ட பௌிர ான அசபட்சகர்கள் 

இரு ாௌிடம் கட்டணங்ககள அற ௌிடும் சபாது ஒரு அசபட்சகாௌின் 

கட்டணம் எல்லாச் சந் ர்ப்பங்களௌிலும் மற்கறய அசபட்சகாௌின் 

கட்டணத்க ப் சபான்று இரண்டு மடங்காக 

அற ௌிடப்பட்டுள்ளகம. 

 சனா ௌிப ௌி அசபட்சகர்ககள சமம்படுத்து  ற்காக ரூபா 

101,773,058/- வபறும ௌிமௌிக்க  ர்த் க  ன்கமகயக் வகாண்ட 

 ௌிளம்பரங்கள் எந் வ ாரு கட்டணமும் அற ௌிடப்படாது முன் 

பௌிரச்சார நாடாக்களாக  ககப்படுத் ப்பட்டு ஒளௌிபரப்பப்பட்டகம. 

இ ற்கு சமல ௌிகமாக சரட் காட்டுக்கு அகமய  ௌிகலயௌிடப்படா  

55,317 வசக்கன் சநரத் ௌிற்குாௌிய  ர்த் க  ன்கமயௌிலான 

 ௌிளம்பரங்களும் முன் பௌிரச்சார நாடாக்களாக சமற்படி 

அசபட்சககர சமம்படுத்தும் சநாக்கத்துடன் ஒளௌிபரப்பப்பட்டகம. 

இந்  அ  ானௌிப்புக்கள் வ ாடர்பௌில் வபாறுப்பு ாய்ந்  அலு லர்களுக்கு 

எ ௌிராக முகறயான ஒழுக்காற்று  ௌிசாரகணகள் இடம்வபறு  ாகவும், 

இந்  ஆண்டின் நடுப்பகு ௌிக்குள் சமற்படி  ௌிசாரகணககள நௌிகறவு வசய்ய 

முடியும் என்றும் அ ற்ககமய முகறயான ஒழுக்காற்று நட டிக்கககள் 

சமற்வகாள்ளப்படும் என்றும் சுயா ீன வ ாகலக்காட்சௌி சசக யௌின் 

  ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

நௌிறு னம் வபற்றுள்ள நட்டம், அது வ ாடர்பௌில் ப ௌிவு வசய்யப்பட்ட வலாக் 

குறௌிப்புக்களுடன் நௌிறு னம் என்ற  ககயௌில் சமற்வகாண்டுள்ள 

ஒவ்வ ாரு நட டிக்கககயயும்  ௌிபாௌிக்கும்  ககயௌில் இது வ ாடர்பான 

அறௌிக்கககய ஒரு மா த் ௌிற்குள் குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

நௌிறு னம் வபற்ற நட்டமான ரூபா 142,606,117/- பற்றௌிய  ௌிாௌி ான 

அறௌிக்கக (இகணப்பு 29) மற்றும் இந்   ௌிளம்பரங்ககள  ௌிசாரகண 

வசய் து வ ாடர்பாக நௌிறு னத் ௌின் பௌிர ம கட்டுப்பாட்டு அகறயௌின் 
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அலு லர்களௌினால், உயர்மட்ட அலு லர்களௌினால்  ேங்கப்பட்டுள்ள 

அறௌிவுகரகள் வ ாடர்பாக க க்கப்பட்டுள்ள வலாக் குறௌிப்புக்கள் 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளன.  

சமலும் இந்  நௌிறு னத் ௌில் இடம்வபற்ற நௌி ௌிசார் முகறசகடு வ ாடர்பாக 

கடும் சமாசடி, ஊேல், அரச  ளங்கள், சௌிறப்புாௌிகம அ ௌிகாரம் மற்றும் 

சமலாண்கம அ ௌிகாரத்க  முகறயற்ற  ௌி த் ௌில் பயன்படுத் ௌியகம 

வ ாடர்பாக  ௌிசாரகண வசய்  ற்கான சனா ௌிப ௌி  ௌிசாரகண 

ஆகணக்குழு ௌினால்  ௌிசாரகண நடாத் ப்பட்டுள்ளதுடன், இ ன் சபாது, 

முன்னாள்   ௌிசாளர்  ௌிரு. சஹ சக அநுர சௌிறௌி ர்த் ன, பௌிர ௌிப் வபாது 

முகாகமயாளர் (சந்க ப்படுத் ல்)  ௌிரு. உபாலி ரஞ்ஜௌித் மற்றும் உ  ௌி 

முகாகமயாளர் (சந்க ப்படுத் ல்)  ௌிரு.  ௌிலிப்  ௌிக்ரமசௌிங்க ஆகௌிய மூன்று 

சபரும் இந்  ஊேல்   றுகளுக்கு வபாறுப்புக்கூற ச ண்டுவமன்று 

 ீர்மானௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2016.12.31 ஆம்  ௌிக ௌிக்கு ரூபா 718,250,680/- ஆன அற ௌிட 

ச ண்டியுள்ள சசக வபறுச ார் கடன் நௌிலுக  காணப்படல் 

இத்துகறயௌில் காணப்படுகௌின்ற கடும் சபாட்டிக்கு மத் ௌியௌில் சுயா ீன 

வ ாகலக்காட்சௌி சசக  கடன்  ேங்கு து 03 மா ங்கள் எனும் குகறந்  

காலப்பகு ௌிக்குள் வசலுத்து  ற்காகும். எனௌினும்  னௌியார் துகற 

நௌிறு னங்கள் 09 மா ங்ககள அ ற்கு  ேங்குகௌின்றன என்றும்,  ற்சபாது 

நௌிறு னத் ௌின் கடன்ககள அற ௌிட்டுக் வகாள்ளும்  ௌிகௌி ம் 99.3% மற்றும் 

99.7% இகடசய உயர் வபறுமானத்க க் வகாண்டுள்ளவ ன்றும் இந் க் 

கடன்பட்சடார் நௌிலுக கய அற ௌிட்டுக் வகாள்ள அந் ந்  

 ரப்பௌினர்களுடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட கடன் உடன்படிக்கககளௌின் 

பௌிரகாரம் நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்படும் என்றும் சுயா ீன 

வ ாகலக்காட்சௌி சசக யௌின்   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

இந் க் கடன்பட்சடார் நௌிலுக கய அற ௌிட்டுக் வகாள்  ற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நட டிக்ககககள  ௌிபாௌித்து அறௌிக்ககவயான்கற 

குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌித் ல். 
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கடன்பட்சடார் நௌிலுக கய அற ௌிட்டுக் வகாள் து வ ாடர்பான 

வசயற்றௌிட்டத் ௌில்  ீர்வுககள உள்ளடக்கு து அ சௌியவமன்றும் குழு 

 லியுறுத் ௌியது.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

 ற்சபாது காணப்படுகௌின்ற முகறயௌியலில் இது கர குறௌிப்பௌிடப்பட்டுள்ள 

கடகன அற ௌிட்டுக் வகாள்  ற்கு நட டிக்கக சமற்வகாள்  ாகவும், 

நௌிறு னத் ௌின் சசக வபறுச ார், முக ர்கள் மற்றும் முக ர் 

நௌிறு னங்களுடன் உடன்படிக்ககககளச் வசய்துவகாள்ளும் சபாது 

இது கர காணப்பட்ட சௌிக்கல்ககளத்  ீர்த்துக் வகாண்டு பு ௌிய 

உடன்படிக்ககககள  யார் வசய்து பயன்படுத்து  ற்கு  ற்சபாது 

நட டிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவ் ாறு பு ௌிய 

உடன்படிக்கககள் மூலம் எ ௌிர்காலத் ௌில் கடன் அற ௌிட்டுக் 

வகாள்  ௌிலுள்ள சௌிக்கல்ககளத்  ீர்த்துக் வகாள்  ற்கு முடியுவமன்றும் 

 /ப சுயா ீன வ ாகலக்காட்சௌி சசக யௌின்   ௌிசாளாௌின் 2017.03.29 ஆம் 

 ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 

 2014 ஆண்டு ஆரம்பௌிக்கப்பட்ட அலு லக கட்டிட வ ாகு ௌிகய 

நௌிர்மாணௌிக்கும் பணௌிகள் 2016 டிசம்பர் மா ம்  கர நௌிகறவு 

வசய்யப்படாகம. 

கட்டிடத்க  நௌிர்மாணௌிப்ப ற்கு ஒப்பந் த்க  வபற்றுக் வகாண்ட நௌிறு னம் 

இணங்கௌிய வ ாகககய  ௌிட கூடு லான வ ாகககய சகாருகௌின்றது 

என்றும் வமாரட்டுக ப் பல்ககலக் கேகத் ௌின் கட்டிடக் ககல நௌிறு கம் 

 ௌிட்டத்க த்  யார் வசய் து என்றும் சமற்படி  ௌிட்டத் ௌின் 

அங்கீகாௌிக்கப்பட்ட வபாருட்களௌின் பட்டியலில் இரும்புக் கம்பௌிகளௌின் 

பருமகனக் குறௌிப்பௌிடுககயௌில் ச க யான பருமன் குறௌிப்பௌிடப்படாது 

  று இடம்வபற்றுள்ளது என்றும் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது. 

சௌிபாாௌிசு 

இக்குகறபாட்டுக்கு வமாரட்டுக ப் பல்ககலக் கேகத் ௌின் கட்டிடக் ககல 

நௌிறு கம் வபாறுப்புக்கூற ச ண்டுமாயௌின் சமற்படி நௌிறு கத் ௌிற்குச் 

வசலுத்  ச ண்டியுள்ள நௌிலுக த் வ ாககககள வசலுத்து து உட்பட 

சகல வகாடுப்பனவுககளயும் வசலுத்து க  உடனடியாக நௌிறுத்துமாறும், 

வமாரட்டுக ப் பல்ககலக் கேகத் ௌின் உாௌிய பௌிாௌி ௌிடம் இ ற்கான  

காரணங்ககள எழுத்து மூலம் வபற்றுத்  ருமாறு அறௌி ௌிக்குமாறும் அ ன் 
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பௌிர ௌிகய குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்குமாறும், இந்  நௌிர்மாணௌிப்புக்கான 

ஒப்பந் த்க  வ ளௌியௌிடு து வ ாடக்கம் இது கரயான சகல 

 க ல்களுடனும் (வ ாேௌில்நுட்ப ம ௌிப்பீட்டுக் குழு ௌின்  க ல்கள் 

உட்பட) இது பற்றௌி  ௌிசாரகண வசய்து அறௌிக்ககயௌிடல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 

 மவடால்சௌிமா ஒளௌிபரப்பு நௌிகலயம் 

இ கனப் வபாருத்து  ற்காக 2012 ஆம் ஆண்டு ரூபா. 5,791,748/- ஆன 

வசல ௌில் UHF Antenna System ஒன்று வகாள் னவு வசய்யப்பட்ட 

சபா ௌிலும் குறௌித்  கருத் ௌிட்டத் ௌின் பணௌிகள் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

இறு ௌி கர ஆரம்பௌிக்கப்படாது Dialog Axiata நௌிறு னத் ௌின் 

 ாபௌிக்கப்பட்ட பாௌிமாற்று உபகரணங்ககள  ாடககக்குப் வபற்றுக் 

வகாண்ட ன் மூலம் அ ற்கான மௌின்சாரம், என்ரனா  ாடகக மற்றும் 

பாௌிமாற்று நௌிகலயத் ௌின்  ாடககயாக முகறசய ரூபா 5,875,737/- ரூபா 

4,648,934/- மற்றும் ரூபா 2,432,640/- அந்நௌிறு னத் ௌிற்கு 

வசலுத் ப்பட்டகம.  

UHF Antenna System இகனப் பயன்படுத்து க   ௌிட Dialog Axiata 

நௌிறு னத் ௌில்  ாபௌிக்கப்பட்டுள்ள பாௌிமாற்று உபகரணங்ககள 

 ாடககக்குப் வபறு து பயன்மௌிக்க ாக இருந்  னால் அவ் ாறு 

வசய்யப்பட்டவ ன்று   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார்.  

சௌிபாாௌிசு 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம பற்றௌி ஒரு மா த் ௌிற்குள் அறௌிக்ககவயான்கற 

குழுவுக்கு அனுப்பௌிக த் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

மசடால்சௌிமா மகலஉச்சௌியௌில் வபாருத்து  ற்கு வகாள் னவு வசய்யப்பட்ட 

என்ரனா வ ாகு ௌி, சமற்படி ஒளௌிபரப்பு நௌிகலயத் ௌிற்குப் 

பயன்படுத் ப்படாகம காரணமாக யாழ்ப்பாணம் பௌிரச சத் ௌிற்கு 
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“ சந் ம்” அகல ாௌிகசயௌின் ஒளௌிபரப்கப மௌிகவும் நல்லமுகறயௌில் 

 ௌிஸ் ாௌிப்ப ற்காக யாழ்ப்பாணத் ௌில் அகமந்துள்ள ஸ்ரீ லங்கா வரலிவகாம் 

நௌிகலயத் ௌில்  ாபௌிக்கப்பட்டுள்ள என்ரனா சகாபுரத் ௌில் இந்  என்ரனா 

வபாருத் ப்பட்டுள்ளவ ன்று அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது. 
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இகணப்பு 29 
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பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு 

(உயர் கல் ௌி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு) 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ௌிக ௌி : 2017 வபப்ரு ாௌி மா ம் 22 ஆம்  ௌிக ௌி 

இனங்காணப்பட்ட பௌிர ானமான பௌிரச்சௌிகனகள் 

 முகறசாரா ஆட்சசர்ப்புக்கள் 

ஒரு அறௌி ௌித் ல் வ ளௌியௌிடப்பட்டு ஆட்சசர்ப்புக்ககள வசய்யாது 2015 

ஆம் ஆண்டு குறௌித் வ ாரு வ ாௌிவு வசய் லின் அடிப்பகடயௌில் 

ஆட்சசர்ப்புக்கள் வசய்யப்பட்டுள்ள ா என்பக   ௌின ல். 

இது வ ாடர்பாக 2006 ஆம் ஆண்டு அகமச்சரக யௌினால் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ீர்மானத் ௌின் அடிப்பகடயௌில் பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு 697 எனும் சுற்றறௌிக்கககய 

வ ளௌியௌிட்டுள்ளதுடன், அ ற்ககமய இந்  நட டிக்கககள் 

சமற்காள்ளப்பட்டுள்ளவ ன   ௌிசாளர் வ ாௌி ௌித் ார். 

சௌிபாாௌிசு 

அகமச்சரக த்  ீர்மானம் மற்றும் சுற்றறௌிக்கககய கணக்காய்வுக்கு 

அனுப்புமாறு கட்டகளயௌிடல். 

 ஒரு  ாகனம் வகாள் னவு வசய் ல் 

பல்ககலக்கேக அனும ௌிக் ககசயட்கட  ௌிற்பகன வசய்  ன் மூலம் 

கௌிகடக்கௌின்ற  ருமானத் ௌில்  ௌிகறசசாௌியௌின் அங்கீகாரம் இன்றௌி ரூபா 25 

மௌில்லியன் வசல ௌிடப்பட்டு ஒரு  ாகனம் வகாள் னவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ா என்பக   ௌின ல். 

2014.05.02 ஆம்  ௌிக ௌி  ௌிகறசசாௌியௌினால் வ ளௌியௌிடப்பட்ட கடி த் ௌிற்கு 

அகமய, ஈட்டப்பட்ட நௌி ௌியம் இருப்பௌின் அ ற்கறப் பயன்படுத் ௌி 

அகமச்சௌின் வசயலாளாௌின் அங்கீகாரத் ௌிற்கு உட்பட்டு ஒரு  ாகனத்க க் 

வகாள் னவு வசய்ய முடியும் என்றும், அ ற்ககமய வசயலாளாௌின் 

அங்கீகாரத்துடன் 2015 ஆம் ஆண்டு  ாகனம் வகாள் னவு 

வசய்யப்பட்டவ ன்றும் வ ாௌி ௌிக்கப்பட்டது.  
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சௌிபாாௌிசு 

 ாகனத் ௌின் அ சௌியத் ன்கமகய வ ளௌிவுபடுத் ௌி அ ற்குத் ச க யான 

வ ாகககய அகமச்சரக யௌின் அங்கீகாரத்துடன் வபற்றுக் 

வகாண்டிருத் ல் ச ண்டும் என்பதும், ஈட்டுக்வகாண்ட நௌி ௌியத் ௌிலிருந்து 

பல்ககலக்கேக மாண ர்களௌின் நலன்புாௌிக்கான ஏச னும் 

நட டிக்ககககள சமற்வகாண்டிருக்க ச ண்டும் என்பதும் குழு ௌின் 

சௌிபாாௌிசாக இருந் து. 

 பல்ககலக்கேகங்களுக்கு அனும ௌிக்கும் சபாது வ ற்றௌிடங்கள் 

காணப்படல். 

A 3 சௌித் ௌிககளப் வபற்றாலும் பல்ககலக்கேகங்களுக்கு அனும ௌி வபற 

முடியா  சந் ர்ப்பங்கள் அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ளது என்றும், ச க யான 

அளவு மாண ர்ககள அனும ௌிக்காகம காரணமாக வ ற்றௌிடங்கள் 

காணப்படு  ாகவும் க னத் ௌிற்கு வகாண்டு ரப்பட்டகம. 

ஆ ணங்களுக்கு அகமய முழு எண்ணௌிக்கககயயும் அனும ௌிக்கௌின்ற 

சபா ௌிலும், மாண ர்களௌின்  ருககயௌில் குகறவு இருப்ப ாகவும், 

 ௌிண்ணப்பங்ககள இகணயத் ௌின் (Online) மூலம் நௌிரப்பும் சபாது   று 

இடம்வபற்றௌிருப்பௌின் அ கன சீர்வசய்ய  ாய்ப்பளௌிக்கப்படு  ாகவும் இது 

பற்றௌி கல் ௌி  லய மட்டத் ௌில் மாண ர்ககள அறௌிவுறுத்தும் 

நௌிகழ்ச்சௌித் ௌிட்டங்கள் ஒழுங்கு வசய்யப்பட்டவ ன்றும்,   ௌிசாளர் 

வ ாௌி ௌித் ார்.  

சௌிபாாௌிசு 

  ௌிசாளாௌின்  ௌிபரங்ககள உள்ளடக்கௌிய வபாேௌிப்பு அறௌிக்கககய 

குழுவுக்கு ஒரு  ாரத் ௌிற்குள் அனுப்புமாறு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

2017.05.25 ஆம்  ௌிக ௌி கர சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டிருக்க ௌில்கல. 
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  னௌியார் பல்ககலக்கேகங்கள் மற்றும்  னௌியார் பட்டம் அளௌிக்கும் 

நௌிறு னங்ககள ஆரம்பௌித் ல்  

 னௌியார் பல்ககலக்கேகங்ககள ஆரம்பௌிக்கும் சபாது பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின் அங்கீகாரம் வபற்றுக் வகாள்ளப்பட 

ச ண்டுமா, அங்கீகாரம் வபற்றுக் வகாண்ட பௌின்னர் பல்ககலக் கேகங்கள் 

 ாபௌிக்கப்பட்டக  அடுத்து கண்காணௌிப்புச் வசய்யப்படுகௌின்ற ா என்பக  

 ௌின ல். 

2012.02.22  ஆம்  ௌிக ௌிக்கு முன்னர் அங்கீகாரம்  ேங்கும் அ ௌிகாரம் 

பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌிடம் இருந்  சபா ௌிலும் 

பௌின்னர் சமற்படி  த்து ம் அகமச்சௌினால் வபாறுப்சபற்றுக் 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும், பல்ககலக்கேக சட்டத் ௌின் 25A மற்றும் 70 

ஆம் பௌிாௌிவுகளௌின் கீழ் அகமச்சாௌினால் நௌியமனம் வசய்யப்படுகௌின்ற 

 த்து மளௌிக்கப்பட்ட அலு லர் (Specified Authority) அல்லது 

நௌிறு னத் ௌினால்  னௌியார் பட்டம் அளௌிக்கும் நௌிறு னங்கள் 

அங்கீகாௌிக்கப்படு  ாக வ ாௌி ௌித் கம. 

மாலம்சப SAITM நௌிறு னம் 2007 ஆண்டு  ௌிண்ணப்பம் சமர்ப்பௌித்துள்ளது 

என்றும், 2011 ஆம் ஆண்டு ஆரம்ப  ௌிசாரகண நடாத் ப்பட்டுள்ளது 

என்றும்,  ௌிசாரகண அறௌிக்ககக்கு அகமய ஒரு சௌில குகறபாடுகள் 

காணப்பட்ட ன் காரணமாக நௌிபந் கன அடிப்பகடயௌிலான ப ௌிவு 

 ேங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், 2011.08.30 ஆம்  ௌிக ௌி  ர்த் மானௌி 

அறௌி ௌித் ல் மூலம் பூர்த் ௌி வசய்யப்பட ச ண்டிய நௌிபந் கனகள் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டவ ன்றும், இந்  நௌிபந் கனகள் பூர்த் ௌி 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாக ஏற்றுக் வகாண்டு அப்சபாக ய பல்ககலக் கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளர் SAITM இற்கு கடி ம் 

அனுப்பௌியுள்ளார் என்பதுடன், அ ற்காக பௌின் ரும் ஆட்ககள 

உள்ளடக்கௌிய  ௌிசாரகணக் குழு நௌியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் 

சமற்படி குழு ௌினால் நௌிறு ன ாீ ௌியான மீளாய்வு (Institutional Review) 

வசய்யப்பட்ட பௌின்னர் நௌிறு னாீ ௌியான வகாள்ளளவு (Institutional 

Capacity)  சபாதுமான ாகும் என்று அறௌிக்ககயௌிடப்பட்டுள்ள ாக 

அகமச்சௌின் வசயலாளர் வ ாௌி ௌித் ார்.  
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 சபராசௌிாௌியர்  ௌிரு. ரஞ்ஜௌித் சசனாரத்ன 

  ௌிரு. பௌி. ரசனபுர 

  ௌிரு. சுஜீ  ராஜபக்ஷ 

சௌிபாாௌிசு 

பௌின் ரும்  ௌிடயங்ககள உள்ளடக்கௌி  ௌிாௌி ான அறௌிக்ககவயான்கற 

கணக்காய் ாளர்  கலகம அ ௌிப ௌிக்கும் பௌிர ௌி சகௌி ம் 2017.03.08 ஆம் 

 ௌிக ௌிக்கு முன்னர் குழுவுக்கு அனுப்புமாறு கட்டகளயௌிடப்பட்டது. 

 இந்  வசயற்பாடு  ௌிண்ணப்பம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்ட ன் மூலம் 

ஆரம்பமான 2007 மு ல் 2011  கரயௌிலான ஆரம்ப  ௌிசாரகண 

அறௌிக்கக, 

 நௌிபந் கனககள உள்ளடக்கௌிய  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் ல், 

 நௌிபந் கனககளப் பூர்த் ௌி வசய்  ற்கு  ேங்கப்பட்டுள்ள 

காலமான 06 மா ங்கள் நௌிகற கடய 07 நாட்கள் உள்ள 

நௌிகலயௌில் 2012.02.22 ஆம்  ௌிக ௌி  ர்த் மானௌி அறௌி ௌித் ல் மூலம் 

அ ௌிகாரத்க  வபாறுப்சபற்றுக் வகாண்ட முகற, 

 2014.05.05 ஆம்  ௌிக ௌிய  ௌிரு. வந ௌில் வபர்ணாந்து ௌின் சகாாௌிக்கக 

 பல்ககலக்கேக மானௌிய ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளாௌினால் SAITM 

நௌிறு னத் ௌிற்கு  ேங்கப்பட்டுள்ள நௌிபந் கனகள் பூர்த் ௌி 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாக அகமச்சுக்கு அறௌி ௌித்துள்ள முகற 

பற்றௌியும்,  

 OASIS நௌிராகாௌிக்கப்பட்டகமக்கான காரணங்ககள உள்ளடக்கௌிய 

 ௌிாௌி ான அறௌிக்கக, 

 சமலும் நௌிறு னத் ௌின் நௌிகலகமகய பாௌிசீலகன வசய்  ற்கு 

நௌியமனம் வசய்யப்பட்ட குழு பற்றௌிய  ௌிபரங்ககளக் வகாண்ட 

அறௌிக்கக.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு சகாாௌியுள்ள சமற்படி அறௌிக்கக குழு ௌிடம் சமர்ப்பௌிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுக  மீண்டும் குழு ௌின் 

முன் அகேத் ல் 

2017 மார்ச் 10 ஆம்  ௌிக ௌி மீண்டும் பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் 

ஆகணக்குழுக  குழு ௌின் முன் அகேப்ப ற்கும், அன்கறய  ௌினத் ன்று 

முன்னாள்   ௌிசாளர் மற்றும் அகமச்சௌின் முன்னாள் வசயலாளர் உட்பட 

 ற்சபாக ய அகமச்சௌின் வசயலாளர்,  ற்சபாக ய பல்ககலக்கேக 

மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு ௌின்   ௌிசாளர் மற்றும் சம்பந் ப்பட்ட ஏகனய 

அலு ர்ககள ச க யான ஆ ணங்களுடன் குழு ௌின் முன் 

அகேப்ப ற்கு கட்டகளயௌிடல் 

சௌிபாாௌிசு 

 னௌியார் பட்டம்  ேங்கும் நௌிறு னங்ககளத்  ாபௌித் ல் மற்றும் குறௌிப்பாக 

SAITM நௌிறு னத் ௌிற்கு அங்கீகாரம்  ேங்கு து வ ாடர்பாக  ௌிசாரகண 

வசய்  ற்கு பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுக  குழு ௌின் 

முன் மீண்டும் அகேத் ல். 

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

குழு  ீர்மானௌித்  ாறு பல்ககலக் கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு 

2017.03.09 மற்றும் 2017.03.20 ஆம்  ௌிக ௌி ஆகௌிய இரு  ௌினங்களௌிலும் 

குழு ௌின் முன் அகேக்கப்பட்டது.  

 கற்கக உ  ௌியாளர் 

பல்ககலக் கேகத் ௌினுள் கற்கக உ  ௌியாளர் என்றகேக்கப்படுகௌின்ற 

ஊேௌியர்கள் உாௌித் ா து கல் ௌிசார் பணௌியாட்வடாகு ௌிக்கா, கல் ௌிசாரா 

பணௌியாட்வடாகு ௌிக்கா என்பது பற்றௌியும் சமலும் இ ர்களுக்கு ப  ௌி 

உயர்வுச் வசயன்முகற உள்ள ா என்பது பற்றௌியும்  ௌின ல். 

இ ர்கள் கல் ௌிசார் அல்லது கல் ௌிசாரா பணௌியாட்வடாகு ௌிக்கு 

உாௌித் ாகா  இகடப்பட்ட குழுவ ான்றாகும் என்றும், முகாகமத்து  

சசக கள்  ௌிகணக்களம் ப  ௌி உயர்வு  ேங்கும் முகறயௌியகலத்  யார் 

வசய்ய இணக்கம் வ ாௌி ௌித்துள்ள சபா ௌிலும், இன்னும் அது 

கௌிகடக்க ௌில்கல என்றும் கூறப்பட்டது. 
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சௌிபாாௌிசு 

இது கர அங்கீகாரம்  ேங்கா ௌிருப்ப ற்கான காரணங்ககளக் 

குறௌிப்பௌிட்டு ஒரு  ார காலப்பகு ௌிக்குள் இது வ ாடர்பௌில் ச சௌிய  ரவு 

வசலவுத்  ௌிட்டத்  ௌிகணக்களமானது, ஒரு அறௌிக்கககய குழு ௌிடம் 

சமர்ப்பௌிக்க ச ண்டுவமன்று கட்டகளயௌிடப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நௌிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறௌிக்ககயௌிடல் 

இது வ ாடர்பாக ச சௌிய  ரவு வசலவுத் ௌிட்டத்  ௌிகணக்களத் ௌின் 

பணௌிப்பாளர் நாயகத் ௌின் BD/UNI/UGC/COPE/2011-2014 ஆம் இலக்க 

2017.03.10 ஆம்  ௌிக ௌிய கடி ம் மூலம் அறௌி ௌிக்கப்பட்டிருப்ப ா து, இந்  

 ௌிடயம் வ ாடர்பாக முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 

பல்ககலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழுவுடன் பல சுற்றுப் 

சபச்சு ார்த்க கள் நடாத் ப்பட்டுள்ள சபா ௌிலும், இது வ ாடர்பாக 

பல்பகலக்கேக மானௌியங்கள் ஆகணக்குழு சமர்ப்பௌிக்க ச ண்டிய சௌிபாாௌிசு 

அறௌிக்கக இது கர சமர்ப்பௌிக்கப்பட ௌில்கல என்ற ாறாகும்.  

சமலும், முகாகமத்து  சசக கள்  ௌிகணக்களத் ௌினால் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் சமற்வகாள்ளப்படவுள்ள பணௌியாட்வடாகு ௌி மீளாய் ௌின்சபாது 

இது பற்றௌிக் க னம் வசலுத்  முடியுவமன்றும் சமலும் 

அறௌி ௌிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

Profit/ (Loss) or Net Surplus/ (Deficit) before Tax 

Profit/ (Loss) before Tax  

 

No 

 

Entity 

 

Profit / (Loss) before Tax for the year 

ended 31st  December (Rs.) 

2016 2015 2014 

1 

Airport & Aviation 

Services (Sri Lanka) 

Ltd. 

6,908,594,354 2,378,125,373 5,496,029,765 

2 Lanka Sathosa Ltd. 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(1,722,947,369) 

3 

The Co-Oporative 

WholeSale 

Establishment 

(CWE) 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(539,887,014) (313,971,655) 

4 People’s Bank 20,813,660,000 19,519,519,000 17,231,057,000 

5 
National Lotteries 

Board 
896,889,668 910,801,268 109,189,912 

6 
Ceylon Petroleum 

Corporation 
69,620,013,000 (19,885,780,000) 1,129,025,000 

7 
Lanka Mineral 

Sands Limited 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

502,754,508 327,609,174 

8 
Geological Survey 

and Mines Bureau 
1,591,342,826 1,055,590,343 842,062,409 

9 
Hingurana Sugar 

Industries Ltd 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

1,508,406 (3,895,191) 

10 
Ceylon Fisheries 

Corporation 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(259,917,474) (119,187,790) 

11 

Independent 

Television Network 

Limited 

(69,600,043) 587,158,584 638,257,397 
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பாராளுமன்ற த ாடர் இலக்கம் 313 

 

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 
National Transport 

Commission 
224,637,178 158,735,053 162,252,416 

2 

Sri Lanka Tourism 

Development 

Authority 

383,499,550 308,312,524 325,029,262 

3 

Central 

Environmental 

Authority 

45,142,000 (72,318,000) (61,310,000) 

4 

Sri Lanka 

Ayurvedic Drugs 

Corporation 

Financial 

statements 

Not 

Submitted yet 

62,153,332 14,474,024 

5 
University Grants 

Commission 
16,958,489 43,081,432 43,733,945 
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இலங்கக சனசாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மு லாவது 

கூட்டத்த ாடரின் அரசாங்கப் தபாறுப்பு முயற்சிகள்  பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கக  

 

 

 

 


