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தவிசாளாின் குறிப்பு 

 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் அரசியலகமப்புக்ைகமய பாராளுமன்றத்திற்கு  

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ள அரச நிதி நிருவாைப் தபாறுப்பிகன தசயற்படுத்துவதற்ைான 

பிரதானமான பங்ைளிப்பிகன வேங்குவதும் இலங்கைப் பாராளுமன்ற வரலாற்றில் நிதி 

நிர்வாை நடவடிக்கைகய சமற்பார்கவ தசய்வதற்ைாை தசயற்பட்டு வரும் மிைப் 

பேகமவாய்ந்த அகமப்பும் அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவாகும். எட்டாவது 

பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வின் நான்ைாவது அறிக்கைகய பாராளுமன்றத்துக்கு 

சமர்ப்பிக்ை முடிந்தகம ததாடர்பில் குழுவின் தற்சபாகதய தவிசாளர் என்ற வகையில் 

தபாிதும் மைிழ்ச்சியகடைின்சறன்.  
 

2015 நவம்பர் மாதம் 26 ஆம் திைதி நிறுவப்பட்டு பணிைகள ஆரம்பித்த தற்சபாகதய 

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழு 38 அரச நிறுவனங்ைள் ததாடர்பாை 41 புலனாய்வுைகள 

சமற்தைாண்டு அதன் முதலாவது அறிக்கைகய 2016 தசப்டம்பர் மாதம் 22 ஆம் திைதி 

தவளியிட்டது.  
 

சுங்ைம், உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம், மதுவாித் திகணக்ைளம் சபான்ற அரச 

வருமானத்தில் தபரும் பங்ைளிப்பு வேங்கும் திகணக்ைளங்ைள் உட்பட  சமலும் பல 

நிறுவனங்ைகள ததாடர்புபடுத்தி பயனுள்ள தைவல் ததாேில்நுட்ப  முகறகமகய 

பயன்படுத்தி அரச வருமானங்ைகள திரட்டுதல் மற்றும் அதகன சமம்படுத்துவதற்ைாை 

தரப்பினர்ைளால் தரப்பினர்ைளுக்ைிகடயில் எடுக்ைப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைைள் 

ததாடர்பாை சிபாாிசுைகள தசய்வதற்ைாை நியமிக்ைப்பட்ட துகணக் குழுவினால் சிபாாிசு 

தசய்யப்பட்ட தைவல்ைள் அடங்ைிய அறிக்கை 2016 நவம்பர் மாதம் 23ஆந் திைதி 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது.  
 

31 நிறுவனங்ைள் ததாடர்பாைவும் 3 விசசட விடயங்ைள் ததாடர்பாைவும் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

36 புலனாய்வுைள் ததாடர்பான தைவல்ைகள உள்ளடக்ைி தயாாிக்ைப்பட்ட இரண்டாவது 

அறிக்கை 2017 யூன் மாதம் 23 ஆம் திைதி பாரளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. அரசாங்ை 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் வரலாற்றில் பாரளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

அறிக்கைைளின் சம்பிரதாயங்ைள் மாற்றப்பட்டு 2015 நிதி ஆண்டு ததாடர்பாை அரசாங்ை 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் விடயப்பரப்பினுள் வருைின்ற 831 வகரயிலான சைல அரசாங்ை 

நிறுவனங்ைளின் நிதி நிகலகமைள் மற்றும் தசயலாற்றுகை ததாடர்பான தைவல்ைள் ைணினி 

தைவல் முைாகமத்துவ முகறகமயின் மூலம் சநரடியாை (online) தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டு 

பின்னர் அந்த அகனத்து நிறுவனங்ைள் ததாடர்பாை தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கை அரசாங்ைக் 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கையாை 2017 நவம்பர் மாதம் 13 ஆம் திைதி 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. அதன்படி அரசின் விசசட வருமான பிாிவுைள், 

அகமச்சுக்ைள், திகணக்ைளங்ைள், மாவட்ட தசயலைங்ைள், மாைாண சகபைள் மற்றும் 

அதன்ைீழ் உள்ள நிறுவனங்ைள் மற்றும் அகனத்து உள்ளுராட்சி நிறுவனங்ைளிலிருந்து ததாிவு 

தசய்யப்பட்ட உயர் மட்டத்திலான தசயலாற்றுத்திறகன தநறிப்படுத்திய 81 நிறுவனங்ைள் 

மதிப்பிடப்பட்டு ஊக்குவிக்கும் தபாருட்டு அதிசமதகு சனாதிபதியின் தகலகமயில் அந்த 

நிறுவனங்ைளுக்கு விருதுைள் வேங்ைப்பட்டன.  
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அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழு 2017 ஜனவாி மாதம் ததாடக்ைம் 2017 சம மாதம் இறுதி 

வகரக்கும் 36 நிறுவனங்ைகள குழுவின் புலனாய்வுக்ைாை அகேத்து சமற்தைாண்ட 

புலனாய்வின் மூலம் ைிகடத்த தைவல்ைகள உள்ளடக்ைி தயாாிக்ைப்பட்ட குழுவின் 

நான்ைாவது அறிக்கைகயயும் (இகடக்ைால அறிக்கை தவிர) எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் 

முதலாவது அமர்வுக்குள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ை முடிந்தகம தசயற்குழு வரலாற்றில் 

ஓர் விசசட கமல்ைல்லாகும்.  
 

ைகரசயார பாதுைாப்பு மற்றும் ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவம் ததாடர்பாை குழுவினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட புலனாய்வுைளில் தவளிவந்த விசசட பிரச்சிகனைகள தீர்ப்பதற்கும் 

இலங்கையின் ைகரசயாரப் பாதுைாப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துகறயின் அபிவிருத்திக்ைாை 

எடுக்ைப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைைள் ததாடர்பாைவும் சிபாாிசுைகள தசய்வதற்ைான 

துகணக்குழுதவான்று தைௌரவ சுஜீவ சசனசிங்ைவின் தகலகமயில் நியமிக்ைப்பட்டதுடன் 

அந்த துகணக்குழுவின் அறிக்கையும் எதிர்ைாலத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட 

உள்ளது.  
 

அரசாங்ை ைணக்குள் பற்றிய குழுவினால் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படும் இந்த 

அறிக்கையும் உள்ளடங்ைலாை எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வில் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 5 அறிக்கைைள் (இகடக்ைால அறிக்கை உட்பட) ததாடர்பாை 

பாராளுமன்றம் தனது ைவனத்கத தசலுத்த சவண்டும் எனவும் நாட்டில் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட சவண்டிய தைாள்கை ாீதியான தீர்மானங்ைகள சமற்தைாள்ளும் 

சபாது, இத்தால் சிபார்சு தசய்யப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் ததாடர்பாைவும் ைவனம் தசலுத்துவது 

உைந்தததனவும் முன்தமாேிைின்சறன். 
 

குழுவின் நடவடிக்கைைகள தவற்றிைரமாை முன்தனடுப்பதற்கு சைல ைட்சிைகளயும் சசர்ந்த 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளால் வேங்ைப்படுைின்ற ஒத்துகேப்கப தபாிதும் 

வரசவற்ைின்சறன். பாராளுமன்றத்தின் தசயலாளர் நாயைம், பிரதிச் தசயலாளர் நாயைம் 

மற்றும் உதவிச் தசயலாளர் நாயைம் உள்ளிட்ட  தபரும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுைின்ற 

அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் பணியாட்தடாகுதிக்கு என்னுகடய நன்றிகய 

ததாிவித்துக் தைாள்ைின்சறன்.சமலும், ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி உள்ளிட்ட 

அத்திகணக்ைளத்தின் பணியாட்தடாகுதியும் திகறசசாியின் உத்திசயாைத்தர்ைளும் 

இக்குழுவிற்கு அளித்த ஒத்துகேப்பு இல்லாது சபாயிருப்பின், இந்தளவு தவற்றிைரமாை இப் 

பணிகய தசய்து முடிப்பது ைடினமாைி இருக்கும். அச்சைல உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும் 

என்னுகடய நன்றிைள் உாித்தாை சவண்டும். 
 

தற்சபாகதய அரசாங்ைத்தின் அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவிற்கு எதிர்தைாள்ள 

சநர்ந்துள்ள சவால்ைகள முறியடித்து இது வகர வந்த பயணத்தின் தவற்றி ததாடர்பாை 

சாதைமானததாரு மதிப்பீட்கட வேங்ை முடியுதமனவும், நவீன ததாேில்நுட்ப 

தசயன்முகறைகள பற்றிக்தைாள்ளுமாறு அரச நிறுவனங்ைளுக்கு சிபார்சு தசய்வசதாடு நின்று 

விடாது அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவும் சமற்படி நவீன ததாேில்நுட்ப 

தசயன்முகறைகள பயன்படுத்தும் வகையில் தம்கம மாற்றிக்தைாண்டு மிைவும் பயன்மிக்ைதும் 

விகனத்திறன் மிக்ைதுமான அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவாை தசயற்பட 

ததாடங்ைியுள்ளதாைசவ நான் ைருதுைிசறன், 

 
 

லசந்த அலைியவண்ண 

அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் தவிசாளர் 
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சுருக்ை அறிக்கை 

 

அரசாங்ைக் ைணக்குக் குழு இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் நகடமுகறயில் இருந்து வரும் 

நீண்ட வரலாற்கறக் தைாண்ட ஒரு குழுவாைவும், பிரதான நிதி சமற்பார்கவக் குழுவாைவும் 

உள்ளது. 1947 சசால்பாி அரசியல் யாப்பின் ைீழும், 1972 குடியரசு அரசியலகமப்பின் ைீழும், 

1978 இன் தற்சபாகதய அரசியலகமப்பின் ைீழும் பாராளுமன்றத்திற்கு பைிரங்ை நிதிக் 

ைட்டுப்பாடு ததாடர்பான முழுகமயான அதிைாரம் ததாடர்ச்சியாை அளிக்ைப்பட்டு வந்துள்ளது.  

ைாலனித்துவ யுைத்தில் அதாவது, 1923 தசப்ததம்பர் 05 திைதி தாபிக்ைப்பட்ட இக்குழு 1923 

தசப்ததம்பர் 17 திைதி முதல் தடகவயாை கூடியது. இலங்கை முழு அளவில் இகறகமயுகடய 

ஓர் அரசாை மாறிய பின்னர் 1972 ஒக்சடாபர் மாதம் 26 திைதி சதசிய அரசுப் சபரகவயின் 

முன்தமாேிவு ஒன்றுக்ைகமய இக்குழு மீண்டும் தாபிக்ைப்பட்டது. தற்சபாகதய 

அரசியலகமப்பின் 148ஆவது உறுப்புகரக்ைகமய பாராளுமன்றத்திடம் 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ள பைிரங்ை நிதிக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரத்கத நகடமுகறப்படுத்தச் 

தசய்யும் பிரதான குழுவான அரசாங்ைக் ைணக்குக் குழு இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் 

நிகலயியற் ைட்டைகள 125, 131 மற்றும் 132இன் ைீழ் வலுவுக்குக் தைாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.  

 

“125(2)அரசாங்ைச் தசலவுைகள எதிர்சநாக்குவதற்ைாைப் பாராளுமன்றத்தால் வேங்ைப்பட்ட 

ஒதுக்ைீட்டுத் ததாகைைகளக் ைாட்டுக்ைின்ற  ைணக்குைகளயும், குழு தக்ைததனக் ைருதும் 

பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பிற ைணக்குைகளயும், அகவ பற்றிய ைணக்குப் 

பாிசசாதைர் தகலகமயதிபதியின் அறிக்கைைளுடனும் உள்ளூர் அதிைாரசகபைள் பற்றிய 

ைணக்குப் பாிசசாதைர் தகலகமயதிபதியின்அறிக்கைைளுடனும்  பாிசசாதித்தல் குழுவின் 

ைடகமயாததல் சவண்டும். 
 

குழு ைாலத்திற்குக் ைாலம் தபாதுவாை எந்ததவாரு திகணக்ைளத்தினதும் உள்ளூர் 

அதிைாரசகபயினதும் பாிசசாதிக்ைப்பட்ட ைணக்குைள், நிதியங்ைள், நிதி நகடமுகறைள், 

தசயற்படும் நிருவாைமும் என்பகவ பற்றியும் அவற்றினின்று எழும் எந்ததவாரு விடயம் 

பற்றியும் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும்.  
 

குழு அவசியதமனக் ைருதுமிடத்து அதன் உறுப்பினர்ைகளக் தைாண்ட உப குழுக்ைகள 

நியமிக்ைலாம். அகவ குழுவால் பணிக்ைப்படும் வகையில் அத்தகைய திகணக்ைளங்ைள், 

உள்ளூர் அதிைாரசகபைள் ஆைியவற்றின் எல்லாக் ைணக்குைகளயும், நிதியங்ைகளயும், 

நிருவாைத்கதயும் பாிசசாதித்து குழுவிற்கு அறிக்கையிடும். 
 

குழு அல்லது அதன் உப குழுக்ைளின் ஏதாவததான்று தன் ைடகமைகள 

நிகறசவற்றுவதற்ைாை எந்தசவார் ஆகளயும் அதன்முன் வரவகேப்பதற்கும் சைள்வி 

சைட்பதற்கும் எந்ததவாரு பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது பிற ஆவணத்கதக் 

சைட்டுப் தபறுவதற்கும் பாிசசாதிப்பதற்கும் ைளஞ்சியங்ைள், தசாத்துக்ைள் முதலியனவற்கற 

பார்கவயிடவும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் சவண்டும்.”  
 

அதன்படி, எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்ததாடாில் அரசாங்ைக் ைணக்குக் 

குழுவினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட குழுவின் நான்ைாவது அறிக்கை 

(இகடக்ைால அறிக்கையுடன்) குழுவின் விடயப் பரப்பினுள் அடங்கும் அகமச்சுக்ைள், 

திகணக்ைளங்ைள், விசசட தசலவு அலகுைள், மாவட்டச் தசயலைங்ைள், உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைள் ததாடர்பாை நடாத்தப்பட்ட விசாரகணைளுடன் சம்பந்தப்பட்ட தைவல்ைகளக் 

தைாண்டுள்ளது. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

4 

 

அரச நிறுவனங்ைளில் ைணக்ைாய்வுைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர், ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியினால் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அறிக்கையின்படி, நிதி 

ததாடர்பான தபாறுப்புக் கூறகல உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ைணக்ைாய்வின் விகளவுைகள 

பாிசீலிப்பதற்ைாை பாராளுமன்றத்தால் தாபிக்ைப்பட்ட பைிரங்ை நிதி மீதான ைட்டுப்பாட்கட 

ஆராயும் தற்சபாகதய அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழு 2015 ஒக்சறாபர் மாதம் 23 ஆம் 

திைதி பாராளுமன்றத்தால் அறிவிக்ைப்பட்டதுடன், அது தற்சபாகதய பாராளுமன்றத்கத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சைல அரசியல் ைட்சிைகளயும் சசர்ந்த 26 அங்ைத்தவர்ைகளக் 

தைாண்டுள்ளது.  

 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதியின் அறிக்கைைள் மற்றும் அரசாங்ை நிறுவனங்ைளின் 

தற்சபாகதய தசயல் முன்சனற்ற மீளாய்வுைள், சிக்ைனம், விகனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் ததாடர்பில் விசசட ைவனம் தசலுத்தும் குழு தனது விசாரகணைளின்சபாது 

ைணக்ைாய்வாளரால் சுட்டிக்ைாட்டப்படும் விடயங்ைள் மற்றும் ஏகனய விதமாை குழுவுக்குக் 

ைிகடத்துள்ள விடங்ைள் ததாடர்பாை விசசட ைவனம் தசலுத்தி  

 

அகத ததாடர்ந்து சமற்தைாள்ளப்படும் விசாரகணைளின் சபாது ஏற்புகடய அரச 

நிறுவனத்தின் பிரதான ை. அ. /ை. அ.  குழுவிற்கு முன்னால் அகேக்ைப்பட்டு வினவப்படும். 

தபாறுப்புக்கூறகல உறுதிப்படுத்துவதற்கு ைணக்ைாய்வின் தபறுசபறுைகள பாிசீலிக்கும் 

மற்றும் தசயலாற்றுகைகய மதிப்பிடும் பணி அளிக்ைப்பட்டுள்ள பாராளுமன்றத்தின் நிதி 

மீதான ைட்டுப்பாட்டு குறிக்சைாள்ைகள நிகறசவற்றும் தபாருட்டு, தாபிக்ைப்பட்டுள்ள 

அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால், 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் ைாலாண்டில் (2017 

சனவாி ததாடக்ைம் சம மாதம் வகர) விசாரகணக்குட்படுத்தப்பட்ட 36 நிறுவனங்ைளில் 

ைாணப்பட்ட நிதி மற்றும் முைாகமத்துவ குகறப்பாடுைள், முகறசைடுைள் மற்றும் 

விகனத்திறனின்கம இனங்ைாணப்பட்டு அவற்கற தடுத்தல் மற்றும் தீர்க்கும் தபாருட்டு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட குழுவின் ைருத்துக்ைள், சிபார்சுைள் மற்றும் உத்தரவுைள் இந்த அறிக்கையில் 

உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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அவதானிப்புைள், முடிவுைள் மற்றும் விதப்புகரைள் 

 

நிறுவனங்ைளின் தசயற்பாடுைளும் அவற்றின் ததாகலசநாக்கு மற்றும் தசயற்பணி  
 

 தபரும்பாலான அரசாங்ை நிறுவனங்ைளுடன் ததாடர்புகடய ததாகலசநாக்கு மற்றும் 

தசயற்பணி பற்றி ைவனம் தசலுத்துகையில் அந்நிறுவனங்ைளின் தசயற்பாடுைள் அதன் 

ததாகலசநாக்கு மற்றும்  தசயற்பணியுடன் ஒத்துவராத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டன. 

தபாதுமக்ைளுக்கு உச்சமட்டத்திலான சசகவைகள  வேங்ைக்கூடியவகையில்  

பணியாற்றுவதற்ைாை நிறுவனத்தின் ததாகலசநாக்கு மற்றும் தசயற்பணிக்ைகமய  அதற்கு 

இகசந்ததாழுகுைின்ற வகையில் தசயலாற்ற சவண்டுதமனவும்  அவ்வாறின்சறல் 

ைாலத்திற்சைற்றவாறு   இடம்தபற சவண்டிய மாற்றங்ைகள பாிசீலகன தசய்து  அதற்ைிணங்ை 

தாபனம்சார் ததாகலசநாக்ைிகனயும் தசயற்பணிகயயும் மாற்றியகமக்ை 

சவண்டுதமன்பகதயும் குழு வலியுறுத்துைின்றது. 

 

மாைாண சகபைள்  

மாைாண சகபைளில் சசகவயில் ஈடுபட்டுள்ள உத்திசயாைத்தர்ைகள தவளிநாட்டு 

விஜயங்ைளுக்ைாை ததாிவுதசய்தல் மற்றும் அதசனாடு ததாடர்புகடய ஏகனய 

நடவடிக்கைைள் பற்றிய தபாதுவான சவகலத்திட்டதமான்று ைிகடயாததன்பகத குழு 

அவதானித்தது. அதற்ைிணங்ை அதற்ைான திட்டவட்டமான தபாதுவான முகறயியதலான்று 

வகுக்ைப்படல் சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்துைின்றது.  

 

மாவட்ட தசயலைங்ைள் ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைகள நடத்துதல்  

மாவட்ட தசயலைங்ைகள அரசாங்ை ைணக்குைள்  குழுவின் முன் சதாற்றுமாறு அகேத்த 

சந்தர்ப்பங்ைளில் தவளியாைிய விடயங்ைளுக்ைிணங்ை  அக்குழுக்கூட்டங்ைகள 

நடத்துவதற்ைான தபாதுவான முகறயியதலான்று ைிகடயாததன்பது தவளிப்பட்டசதாடு 

அதகன முகறசார்ந்ததாக்குதல் சவண்டுதமன குழுவினால் வேங்ைப்பட்ட  பணிப்புகரயின் 

பிரைாரம்  உள்நாட்டலுவல்ைள் அகமச்சினால் அக்குழுக்கூட்டங்ைள் நடத்தப்படசவண்டிய 

விதம் ததாடர்பில் ைகடப்பிடிக்ைசவண்டிய தபாதுவான சவகலத்திட்டதமான்று 

முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளது.  அதற்ைிணங்ை முைாகமத்துவ ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளத்தினால்  

தவளியிடப்பட்டுள்ள DMA 2009(1)  மற்றும் 2009.06.09 திைதிய சுற்றறிக்கையின் 

அறிவுறுத்தல்ைளுக்ைிணங்ை தயாாிக்ைப்பட்ட உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு சுற்றறிக்கை மூலமாை 

மாவட்டச் தசயலாளர்ைள் அகனவகரயும் விேிப்புணர்வூட்ட நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளகம தவளியாைியசதாடு  அதன் தபாருட்டு குழுவின் பாராட்டு 

அகமச்சுக்கு உாித்தாைின்றது. 

 

பிரசதச தசயலை மட்டத்தில் உள்ளைக் ைணக்ைாய்விகனப் பலப்படுத்துவதற்ைாை அபிவிருத்தி 

உத்திசயாைத்தர்ைகள இகணத்தல்  

பிரசதச தசயலை மட்டத்தில் உள்ளைக் ைணக்ைாய்விகனப் பலப்படுத்துவதற்ைாை 

பயனுறுதிமிக்ை சவகலத்திட்டதமான்கற தயாாிக்ை அரசாங்ை ைணக்குைள் குழுவினால் 

விடுக்ைப்பட்ட பணிப்புகரக்ைிணங்ை நிைழ்ைால முைாகமத்துவ ைணக்ைாய்வுத் 

திகணக்ைளத்தால் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. அதற்ைிணங்ை ைணக்ைியல் மற்றும் 

ைணக்ைாய்வு பற்றிய அறிவுபகடத்த பட்டதாாி ஒருவர்வீதம் ஒவ்தவாரு பிரசதச 

தசயலைத்திற்கும் அவற்றின் உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு நடவடிக்கைைளுக்ைாை இகணப்பதற்ைான 

சவண்டுசைாள் விடுக்ைப்பட்டுள்ளது.  



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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அத்துடன் அகமச்சுக்ைள், பல்சவறு திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் மாவட்ட தசயலைங்ைளில் 

உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுக் கூறுைளில் நிலவுைின்ற பதவியணி எண்ணிக்கைகய 

நிவர்த்திதசய்யும் தபாருட்டு சமசல குறிப்பிட்டுள்ள தகைகமைகளக்தைாண்ட அபிவிருத்தி 

உத்திசயாைத்தர்ைகள இகணக்ை இயலுதமனவும்  சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது.  

பைிரங்ை நிதிகய மிைவும் பயனுறுதியுடனும் விகனத்திறனுடனும் ஈடுபடுத்துவகத 

சநாக்ைமாைக்தைாண்டு  உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுச் தசயற்பாட்டிகன  தமன்சமலும் 

பலப்படுத்துவதற்ைாை சமற்தைாண்டுள்ள அந்த  தசயல்முகறக்கு குழுவின் பாரட்டு 

உாித்தாைின்றது.   
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நிறுவனங்ைளுக்கு சிறப்பியல்பான அவதானிப்புக்ைள், தீர்மானங்ைள், மற்றும் சிபாாிசுைள் 

 

1. தபாது நிருவாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு  

2016.12.31 ஆம் திைதி மூலதன தமாத்த மீதி ரூ. 37,433,648/= இல் ரூ. 25,000,000/= JICA 

“முதல்நிகல உத்திசயாைத்தர்ைளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் ைருத்திட்டத்துக்ைாை” 

ஒதுக்ைப்பட்ட ததாகையாவதுடன் அது 100% மூலதன மீதியாைக் ைாணப்பட்டது.  

 

இந்நிதி ஏற்பாடுைகள உபசயாைிக்ைாததால் வகைப்தபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் அரச 

சசகவயின் தசயற்றிறன் ததடர்பான பிரச்சிகனைள் எழுைின்றன எனவும் இதனால் நிதி 

முைாகமத்துவத்தின் பலவீனம் நன்கு புலனாைின்றது எனவும் குழு வலியுறுத்தியதுடன் 

இதற்கு திகறசசாியின் ைவனமும் பின்னாய்வும் சதகவப்படுைின்றததன குழு 

வலியுறுத்தியது.  
 

இதற்குப் புறம்பாை பயிற்றுவித்தலுக்ைான நீண்ட ைாலத்திட்டம் இருக்ை சவண்டும் எனவும் 

சிசரஷ்ட அலுவலர்ைளுக்கு சர்வசதச பயிற்சி வேங்ைப்படுவது முக்ைியம் எனவும் இது 

நீண்டைால முதலீடு எனவும் குழு வலியுறுத்தியது.  

2. தவளிநாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சு  

2016.12.31 ஆம் திைதிக்கு இலங்கை தவளிநாட்டு சசகவயில் பணிபுாியும் தவளிநாட்டு 

தூதுவர் அலுவலைங்ைளின் அலுவலர்ைள் தமது சசகவயிலிருந்து விலகும்சபாது 

அறவிடப்பட சவண்டிய பயணச் தசலவினங்ைள், வாடகை முற்பணம் மற்றும் ஏகனய 

முற்பணங்ைள் தபருமளவில் ைாணப்படுைின்றகம அவதானிக்ைப்பட்டது. இது 2016.12.31 

ஆம் திைதியளவில் முகறசய ரூ. 326,472/= ரூ. 200,921,603/= மற்றும் ரூ. 109,559,890/= 

ஆைக் ைாணப்பட்டது. வீட்டுச் சசதம் ததாடர்பில் உாிய அலுவலருக்கு சநரடி தபாறுப்புச் 

சாட்டப்பட்டிருப்பினும் இந்த அறவீடு ததாடர்பாை உயர் ஸ்தானிைர்ைள்/ தூதுவர்ைள் 

அடங்ைலான உயர்     அதிைாாிைளுக்கும் தபாறுப்பிலிருந்து நீங்ை முடியாது எனவும், இது 

ததாடர்பாை சநரடி சமற்பார்கவ இருக்ை சவண்டியதன் அவசியத்கத வலியுறுத்தி தபாது 

முகறகமதயான்கற அகமப்பதற்ைாை அகமச்சினால் நடவடிக்கை சமற்தைாள்ள 

சவண்டும் எனவும் குழு  சிபாாிசு தசய்தது.  

 

அசத சபான்று தவளிநாடுைளுக்கு ைல்வி விடயங்ைளுக்ைாை தசல்லுைின்ற 

மாணவர்ைளின் வசதிைள் மற்றும் பாதுைாப்பு ஆைியன ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்த 

சவண்டும் எனவும், அந்தந்த நாடுைளிலுள்ள தூதரைங்ைளினூடாை அல்லது உயர் 

ஸ்தானிைர் அலுவலைங்ைளினூடாை அவர்ைளால் தபற்றுக் தைாள்ளக்கூடிய சசகவைள் 

ததாடர்பில் முன்கூட்டி அறியப்படுத்துவதற்கும் தநருங்ைிய உறவுைகளப் 

சபணுவதற்குமான ஒரு முகறயியல் அவசியம் எனவும் தவிசாளர் சுட்டிக்ைாட்டினார்.  
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3. உயர் ைல்வி தநடுஞ்சாகலைள் அகமச்சு  

2010 - 2013 ைாலப் பகுதியில் தவளிநாட்டு உதவிக் ைருத்திட்டங்ைள் தாமதமாகும் மற்றும் 

சைாப்புைள் ைாணாமற்சபாகும் சபாக்கு ைாணப்படுைின்றது என குழு அவதானித்ததுடன் 

இதன் ைாரணமாை ைருத்திட்டங்ைள் முடிவகடந்து பல வருடங்ைளின் பின்னர் தவளிவரும் 

ஏசதனும் முகறசைடுைள் ைாணப்படும்சபாது இது ததாடர்பில் தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

அலுவலர்ைகளத் சதடிக்தைாள்வதற்ைான சாத்தியம் இல்கலதயன ததளிவாைியது. அதன் 

பிரைாரம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்ைளில் இவ்வகமச்சுக்கு மாத்திரம் அல்ல அகனத்து 

அகமச்சுக்ைளுக்கும் தபாதுவாை சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைைள் பற்றிய 

தபாது சவகலத்திட்டம் மற்றும் சட்ட வரம்பிகன நிதியகமச்சின் பங்சைற்புடன் அகமக்ை 

சவண்டுதமன குழு சிபாாிசு தசய்தது.  

4. ஊேியர் சசமலாப நிதியம் 

நிதியத்தின் தைவல்ைள் ததாேில்நுட்ப தசயற்பாட்டிகன சமம்படுத்த ததாேில் 

திகணக்ைளம் மற்றும் மத்திய வங்ைியுடன் இகணந்து ைணினி சவகலத்திட்டதமான்று 

தயாாித்தலின் முன்சனற்றத்கத பற்றி குழுவின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. ஏற்பட்டுள்ள 

கூடுதலான பிரச்சிகனைளுக்கு ைாரணமாை அகமந்திருப்பது சமம்படுத்தப்பட்ட 

ஒன்றிகணந்த ைணினி வகலயகமப்தபான்று இல்லாகம என வலியுறுத்திய குழு, 

இதற்ைான துாித நடவடிக்கைகய சமற்தைாள்ளும் படி அறிவித்தது. சமலும் இதன் 

மூலமாை முகறசைடான தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைகள தடுக்ை முடியுதமனவும், ைடந்த 

ைாலந்ததாட்டு இது வகரயிலான தைவல்ைகள இலகுவாை தபற முடியுதமனவும், 

தவௌிப்பகடத்தன்கம பாதுைாக்ைப்படுதமனவும் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

 

5. புத்தசாசன அகமச்சு மற்றும் தபௌத்த அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் 

தபௌத்த ைகலக்ைளஞ்சிய நூல்  தயாாித்தல் சுமார்  20 வருட ைாலமாை  நகடதபற்று 

வருவசதாடு அப் பணிகய நிகறவு தசய்வதில் புத்தசாசன அகமச்சும் மற்றும் தபௌத்த 

அலுவல்ைள் திகணக்ைளமும் இது வகரயிலும் தவற்றி ைாணவில்கல. சமற்படி  நூலின் 

பிரதான பதிப்பாசிாியராை தசயற்பட தகுதியுள்ளவகர சசர்த்துக்தைாள்ள 

முடியாமலிருப்பதற்ைான ைாரணம் பிரதான பதிப்பாசிாியருக்குாிய தைாடுப்பனவுைள் 

திருப்திைரமான மட்டத்தில் இல்லாகமசய எனவும் தவௌியாைியுள்ளது. 
 

6. சதசிய நூதனசாகல திகணக்ைளம் 

2012  ஆம் ஆண்டில் சதசிய நூதனசாகலயில் இடம்தபற்ற திருட்டுச் சம்பவத்திற்கு பின் 

இற்கறவகர  ததால்தபாருட்ைளின் பாதுைாப்பு ததாடர்பான சவகலத்திட்டதமான்று 

தசயற்படுத்தப்படவில்கல. திருட்டுச் சம்பவம் இடம்தபற்று  5 ஆண்டுைள் 

முடிவகடந்துள்ள சபாதிலும் உாிய முகறயில் பாதுைாப்பு புகைப்படக் ைருவி 

முகறகமதயான்கற தபாருத்த இது வகர நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல . 

இரவு சநர ைாட்சிைள் தபற முடியாகம சபான்ற பல குகறப்பாடுைள் தற்சபாதுள்ள 

புகைப்படக் ைருவித் ததாகுதியில் இருப்பதாைவும், திருட்டு சம்பவம் நகடதபறும் சபாது  

தற்சபாதுள்ள சீ.சீ.ாீ.வீ. புகைப்படக் ைருவித் ததாகுதி தசயலிேந்து இருந்ததாைவும் 

தவௌிவந்துள்ளது. இது வகர இம் முகறகம உாிய முகறயில் தபாருத்தப்படவில்கல. 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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சவறு நாடுைளில் சதசிய நூதனசாகலைளில்  திருட்டு, தீ அபாய பாதுைாப்பு ததாடர்பாை 

தசயற்படுத்தப்படுைின்ற பாதுைாப்பு முகறகமைகள பற்றி ஆராய்ந்து அத்துடன் 

சம்பந்தப்பட்ட  நிபுணர் குழுவின் ஆசலாசகனைகள தபற்றுக்தைாள்ளவும்,  

முப்பகடயினாின் மற்றும் தபாலீஸாாின் பாதுைாப்கப தபற்றுக் தைாள்வதன் மூலமாை 

நூதனசாகலயின் பாதுைாப்கப உறுதிப்படுத்தவும் முகறயான சவகலத்திட்டதமான்கற 

தயாாிக்கும் படி குழுவினால் பணிப்புகர வேங்ைப்பட்டது. 
 

7.  உணவு ஆகணயாளர் திகணக்ைளம் 

16 ஆவது சார்க் மாநாட்டின் தைாழும்பு சமவாயத்திற்ைகமய  8000 தமற்றிக் ததான்  

விசசட அாிசி ஒதுக்ைத்கதயும்  2008 ஆம் ஆண்டின் அகமச்சரகவ தீர்மானத்திற்ைகமய 

100,000 தமற்றிக் ததான் பாதுைாப்பு  அாிசி ஒதுக்ைத்கதயும் சபணி வருதல் 

திகணக்ைளத்தின் ததாகலசநாக்ைாகும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபாதிலும், சமற்படி 

ஒதுக்ைத்கத சபணி வருவதற்கு சபாதுமான நிதி ஏற்பாடு திகறசசாியிலிருந்து 

ைிகடப்பதில்கல என்பகத குழு அவதானித்துள்ளது. சமலும்   உணவு ஆகணயாளர் 

திகணக்ைளத்தின் ததாகலசநாக்கை அகடய உணவு சசைாிப்பதற்கும் மற்றும்  

விநிசயாைிப்பதற்கும் நீண்டைால சவகலத்திட்டதமான்கற தயாாிப்பதன் சதகவகய 

இனம்ைண்டுள்ள குழு தநல் சந்கதப்படுத்தல் சகபயும்  உணவு ஆகணயாளர் 

திகணக்ைளமும் ஒசர அகமச்சின் ைீழ் இருப்பதன் சதகவகயயும் 

இனம்ைண்டிருப்பசதாடு, அதற்ைான தைாள்கை ாீதியான தீர்மானம் எடுப்பதற்ைாை 

மத்திய அகமச்சிடம் ஆற்றுபடுத்துவது முக்ைியமானததனவும் வலியுறுத்தியது. 

 

8. தபால் திகணக்ைளம் 

2013 ஆம் ஆண்டு ைண்டறியப்பட்ட 04 தபால் அலுவலைங்ைளில் ஏற்பட்ட ரூ.8,613,00/- 

சமாசடி  பற்றி சமற்தைாள்ளப்பட்ட புலனாய்வுைள் 03 வருடம் முதல் 13 வருடம் வகர 

ைாலதாமதமகடந்தது.  

தபால் அலுவலைங்ைள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புகடய பிாிவுைளில் இடம்தபற்றுள்ள 

சமாசடிைள், ஊேல்ைள் மற்றும் முகறசைடுைள் சம்பந்தமாை நிைழும் புலனாய்வுப் பணிைள் 

மிைவும் மந்த ைதியில் இடம்தபறுவதால் அதகன துாிதப்படுத்துமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  இற்கு ஆசலாசகன வேங்ைப்பட்டது. இந்த தாமதத்திற்கு ைாரணம் புலனாய்வு 

பிாிவில் நிலவுைின்ற உத்திசயாைத்தர் பற்றாக்குகற எனவும் இந்த பிாிவில் 16 

உத்திசயாைத்தர்ைள் மாத்திரசம உள்ளனர் என்பதும் ததாியவந்தது. 2016.12.31 ஆம் 

திைதியாைின்றசபாது 2711 புலனாய்வுைள் உள்ளததன தவௌிவந்ததனால் அவற்கற 

தீர்த்துக் தைாள்வதற்கு மத்திய அகமச்சு தகலயிட்டு பணியாற்ற சவண்டுதமன குழு 

வலியுறுத்தியது. 

 

9.  ஓய்வூதிய திகணக்ைளம் 

2017.02.28 ஆம் திைதியாைின்றசபாது வங்ைிைளுக்ைிகடயிலான தைாடுப்பனவு 

முகறகமயின் ைீழ் மாதாந்த ஓய்வூதியத்கத ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளின் வங்ைி 
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ைணக்குைளுக்கு அனுப்பும் சபாது அது உாிய வகையில் சம்பந்தப்பட்ட ைணக்குைளில் 

வரவு கவக்ைப்படாததனால் நிராைாிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் ரூ.53,392,514/- 

தபறுமதியுகடய 1463 ஓய்வூதியங்ைள் ஓய்வூதிய திகணக்ைளத்திற்கு மீள திருப்பி 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிகல சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டாலும் 

இற்கறவகர உாிய முகறயிலான நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்படவில்கலதயன 

ததாியவந்தது. இச்சம்பவங்ைளுக்சைற்ப பல்சவறு ஊேல்ைள் மற்றும் சமாசடிைள் 

இடம்தபறுவதற்ைான வாய்ப்புைள் உள்ளதால் நிராைாிக்ைப்படும் தைாடுக்ைல் வாங்ைல் 

சம்பந்தமாை பணியாற்றுவதற்கு பிரத்திசயைமாை பிாிதவான்கற தாபித்தல் 

உசிதமானததன வலியுறுத்தப்பட்டது.  

இந்நிகலகய திருத்தியகமப்பதற்கு ஓய்வூதிய திகணக்ைளமும் உாிய தைவல் 

ததாேில்நுட்ப முகறைகள பயன்படுத்துவதன் முக்ைியத்துவம் குழுவினால் 

வலியுறுத்தப்பட்டது.  

சமலும், 2016 டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திைதி சம்பளம் மிகையாை 

தசலுத்துப்பட்டகமக்ைான மீதி ரூ.320,250,815/- ஆை இருந்ததுடன் இந்த சமலதிை 

தைாடுப்பனவுைகள மீள அறவிட்டுக் தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருப்பினும் அவ்வாறு தவறிகேத்த உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு எதிராை 

நி.பி 119 மற்றும் 156 இன் ைீழ் நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளாகம பற்றி குழு தனது 

அதிருப்திகய ததாிவித்தது.  

 

10. தவௌிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம் 

2016 ஆம் ஆண்டில் தவௌிநாடுைளினால் வேங்ைப்பட்ட 4 புலகமப் பாிசில் பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு விண்ணப்பங்ைள் ைிகடக்ைாகம ைாரணமாைவும் 128 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அகனத்து விண்ணப்பங்ைளும் 

நிராைாிக்ைப்பட்டதனாலும் இலங்கைக்கு அந்த புலகமப்பாிசில்ைள் ைிகடக்ைாமல் 

சபாயுள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டது. 

தபாருத்தமான ஆட்ைளிடமிருந்து தாமதமகடயாமல் உாிய ைாலத்தில் விண்ணப்பங்ைகள 

சைாருதல் பற்றி ைவனம் தசலுத்துமாறும் இதற்கு தபாது நிர்வாை அகமச்சின் 

ஒத்துகேப்பிகன தபற்றுக் தைாள்ளுமாறும் விதப்புகர தசய்யப்பட்டது. 

தவௌிநாடுைளுடன் ைலந்துகரயாடி தபற்றுக் தைாள்ளப்பட்ட பல புலகமப் பாிசில்ைகள 

இலங்கை இேந்துள்ளகம மனவருத்தத்திற்குாிய விடயமாகும் எனவும் மனித வளத்கத 

விருத்தி தசய்து தைாள்வதற்கு உச்சமட்ட ஆற்றல் வேங்ைப்பட சவண்டுதமனவும் இது 

அரச சசகவக்ைாை சமற்தைாள்ளக்கூடிய தபறுமதியான முதலீதடனவும் குழு 

வலியுறுத்தியது. 

 

 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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11. சமாட்டார் வாைன சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம் 

சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்ைகள விநிசயாைிப்பதற்ைான சைல நடவடிக்கைைளும் 

சமாட்டார் வாைனப் பாிசசாதைர்ைளினால் மட்டுசம சமற்தைாள்ளப்படுவதன் ைாரணமாை 

முகறசைடுைள் இடம்தபறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளததன்பது அவதானிக்ைப்படுதல் மற்றும் 

இதற்கு சுமார் 10 வருடங்ைளுக்கு முன்னர் சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்ைகள 

விநிசயாைிப்பதற்ைாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வு 

முகறயியலானது தற்சபாது ததாேிற்படுவதில்கலதயன்பது குழுவினால் 

அவதானிக்ைப்பட்டது. அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வு 

முகறயிலிருந்து தவளிசயறியகம மற்றும் புதிய ததாேில்நுட்ப முகறயியல்ைள் 

பின்பற்றப்படாதகம ததாடர்பாை குழு அதன் அதிருப்தியிகனத் ததாிவித்தது. 
 

12. தைாழும்பு மாவட்ட தசயலைம் 

தைாழும்பு மாவட்ட தசயலைமானது தீக்ைிகரயானதால் ைணக்ைாய்வு விசாரகணைள் 

மற்றும் ஏகனய விசாரகணைளுக்குத் சதகவயான பல ஆவணங்ைள் அேிந்துள்ளதாை 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைள் ததாடர்பான குழுவின் சில சைள்விைளுக்குப் பதிலாை ை. அ. 

ததாிவித்தார். ஆவணங்ைள் தீக்ைிகரயானதால் நிலவுைின்ற சிக்ைலான தன்கமைகளத் 

தீர்ப்பதற்கு சபாதியளவு சாட்சிைள் இல்கலதயன்ற பதில்ைளின் மூலம் திருப்தியகடய 

முடியாததன குழு ததாிவித்தசதாடு இத்தகைய நிகலகமைள் மீண்டும் ஏற்படாதவாறு 

அலுவலைத்தின் பதிசவடுைள் மற்றும் ஆவணங்ைள் என்பவற்கற 

ைணினிமயப்படுத்துவதற்ைான ைடுகமயான சதகவ ைாணப்படுவதாைவும், இந்த 

அலுவலைத்தில் மட்டுமல்ல சைல நிறுவனங்ைளிலும் ஏற்படக்கூடிய திடீர் 

அனர்த்தங்ைளிலிருந்து பாதுைாப்பகடவதற்ைான சவகலத்திட்டங்ைள் ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தப்பட சவண்டுதமனவும் குழு வலியுறுத்தியது.  

 

13. வடமத்திய மாைாண சகப 

ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் ஆைக் குகறந்தது 

ஒரு நிறுவனத்தின் ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் ைாலாண்டுக்கு 

ஒன்சறனும் நடத்தப்பட சவண்டியுள்ள சபாதிலும், வட மத்திய மாைாண சகபயில் 2015 

ஆம் ஆண்டில் 35 நிறுவனங்ைளும் 2016 ஆம் ஆண்டில் 36 நிறுவனங்ைளும் ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் எதகனயும் நடத்தவில்கல. இது ததாடர்பாை 

சம்பந்தப்பட்ட பிரதான தசயலாளர் தபாறுப்புக்கூற சவண்டுதமனவும் இதகன சாி 

தசய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் குழு வலியுறுத்தியது. 
 

14. ைிேக்கு மாைாண சகப 

ைிேக்கு மாைாண சகபக்குாிய திருசைாணமகல மற்றும் மட்டக்ைளப்பு ஆைிய 

மாவட்டங்ைளிலுள்ள சில பாடசாகலைளின் அதிபர்ைள் பாடசாகலைளின் அந்தஸ்திகனப் 

சபணுவதன் தபாருட்டு 2014 ஆம் ஆண்டு (ை.தபா.தா.) சாதாரணதரப் பாீட்கசக்குத் 

சதாற்றுவதற்ைாை திறகமகய தவளிப்படுத்தாத 88 மாணவர்ைளுக்கும் 2015 ஆம் ஆண்டு 

83 மாணவர்ைளுக்கும் பாீட்கசக்குத் சதாற்றுவதற்கு அனுமதி வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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எத்தகைய நிகலகமைளின் ைீசேனும் குறித்த மாணவர்ைளுக்கு பாீட்கசக்குத் 

சதாற்றுவதற்கு அனுமதி மறுக்ைப்பட்டகமயின் மூலம் அவர்ைளுக்கு பாாிய அநீதி 

இகேக்ைப்பட்டுள்ளததன குழு அவதானித்தசதாடு இத்தகைய நிகலகமைள் 

எதிர்ைாலத்தில் இடம்தபறாதிருப்பதற்கு ஆவனதசய்யுமாறும் இது ததாடர்பாை 

சம்பந்தப்பட்ட மாைாண ைல்விச் தசயலாளாின் விசசட ைவனத்கத ஈர்க்குமாறும் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 
 

15. தைாழும்பு மாநைர சகப 

நிலுகவ வருமானங்ைகள சசைாித்தல் மற்றும் வாிப்பணம் அறவிடுதல் பலவீனமான 

மட்டத்தில் ைாணப்படுதல் மற்றும் மாநைர சகபயின் முகறசாரற்ற விடயங்ைளின் 

ைாரணமாை ைிகடக்ைப்பட சவண்டிய அதிைளவான வாிப்பண வருமானம் இேக்ைப்படுதல் 

ததாடர்பாை குழு ைவனம் தசலுத்தியது. 

பல ஆண்டுைளாை நிலவுைின்ற நிலுகவ வருமானங்ைள் ததாடர்பாை ைவனம் தசலுத்திய 

குழுவானது அவற்கற உாிய முகறயில் அறவிடுமாறும், எஞ்சிய ததாகைகய 

திகறசசாியின் அங்ைீைாரத்துடன் பதிவேிப்பு தசய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், 

வரும் ஆண்டுைளுக்கு தசயற்பாட்டுத் திட்டங்ைகள இயற்றுகையில் வருமானங்ைகள 

உாியவாறு சசைாிப்பதற்கு முகற சார்ந்ததும் சீரானதுமான திட்டங்ைகள இயற்றுமாறும் 

அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந் நடவடிக்கைைள் ஏகனய சைல மாநைர சகபைளுக்கும் 

ஏற்புகடயதாைின்ற வகையில் ஏற்பாடுைள் தசய்யப்பட சவண்டுதமனவும் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 
 

16. தடங்கு சநாய்த் தடுப்பு மற்றும் சிைிச்கசைள் அடங்ைிய தடங்கு சநாய்க் ைட்டுப்பாட்டு 

சவகலத்திட்டத்தின் தசயலாற்றுகை ததாடர்பான ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம 

அதிபதியின் அறிக்கைகய ஆய்வு தசய்தல் 

2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான தடங்கு ைட்டுப்பாட்டுப் பிாிவின் தசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் 

அகடயப்பட சவண்டிய உத்சதச இலக்குைள் மற்றும் அந்த இலக்குைள் ததாடர்பாை 

தபாறுப்பு வாய்ந்த உத்திசயாைத்தர்ைள் குறிப்பிடப்படவில்கல. 

தசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் தபாறுப்பு வாய்ந்த ஆட்ைள் ததாடர்பாை ைட்டாயம் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டுதமனவும், தடங்கு ஒேிப்புக்கு தபாது சுைாதார 

உத்திசயாைத்தர்ைகள வலுவூட்ட சவண்டுதமனவும், தற்சபாகதய நிகலகமயில் 1000 

சபருக்கு ஒரு உத்திசயாைத்தர் என்ற அடிப்பகடயிலாவது தபாது சுைாதார பாிசசாதைர்ைள்  

நியமிக்ைப்பட  சவண்டுதமனவும் குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

அத்சதாடு, உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளில் பணியாற்றுைின்ற தபாது சுைாதார 

பாிசசாதைர்ைள் தபாது சுைாதார உத்திசயாைத்தர்ைளிடமிருந்து அறிவுறுத்தல்ைகள 

தபறுைின்ற தசயன்முகறதயான்றின் முக்ைியத்துவமும் சிபார்சு தசய்யப்பட்டது. 
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2017 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது ைாலாண்டில்  புலனாய்வு தசய்யப்பட்ட  ஒவ்தவாரு 

நிறுவனத்தினதும்  இனங்ைாணப்பட்ட  பிரதான பிரச்சிகனைள், அவதானிப்புைள் மற்றும் 

விதப்புகரைள் 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஆட்பதிவுத் திகணக்ைளம் 

2017 சனவாி 24 

1.  ஓர் ஆளின் தபயாில் இரண்டு அகடயாள 

அட்கடைள் விநிசயாைிக்ைப்பட்டிருத்தல்,   

அகடயாள அட்கட மீண்டும் 

விநிசயாைிக்ைப்படுகையில்  பகேய 

இலக்ைத்திற்குப் பதிலாை புதிய இலக்ைம் 

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம மற்றும் அந்த 

இலக்ைத்தின் ைீழ் ஆட்ைள் இருவருக்கு 

அகடயாள அட்கடைள் விநிசயாைிக்ைப் 

பட்டிருந்தகம சபான்ற பலவீனங்ைள் 

நிலவியகம 

ஆதளாருவர் இரட்கட விண்ணப்பப் 

பத்திரங்ைகள சமர்ப்பித்தகமயால் தைவல் 

ைளில் நிலவுைின்ற சிறிய மாற்றங்ைள், 

முகறகமயால் ஆட்ைள் இருவதரன 

இனங்ைாணப்படுவதால் ஓர் ஆளுக்கு 

இரண்டு அகடயாள அட்கடைகள 

விநிசயாைித்தல் இடம்தபறக்கூடு 

தமனவும் முதலில் வேங்ைியுள்ள 

தைவல்ைள் மற்றும் பின்னர் வேங்ைப் 

படுைின்ற தைவல்ைளில் முரண்பாடுைள் 

நிலவுைின்ற சபாதும் புதிய இலக்ைத்தின் 

ைீழ் அகடயாள அட்கட விநிசயாைித்தல் 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற ததனவும் அது 

மிைவும் அாிதான நிைழ்வாை அகமந்த  

சபாதிலும்   விரல் அகடயாளங் 

ைளுடனான புதிய அகடயாள 

அட்கடகய விநிசயாைித்தல் மூலமாை 

நிலவுைின்ற தபரும்பாலான 

பலவீனங்ைகளக் குகறத்துக்தைாள்ள 

இயலுதமனவும் பிரதம ை. அ. / ை. அ.  

கூறினார். நிலவுைின்ற முகறயியலில் 

இனங்ைண்ட பலவீனங்ைள் பற்றிய 

முழுகமயான ைற்கை தயான்றிகன 

சமற்தைாண்டு  அதகனத் தடுப்பதற்ைாை 

சமற்தைாள்ளக் கூடிய வேிமுகறைள் 

மற்றும் 3 மாதங்ைளுக்குள் அதகன 

அமுலாக்ைிய விதம்  பற்றி 

தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கைதயான்றிகன 

குழுவிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு  பிரதம ை. அ.  

/ ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

விடுத்தார்.  

2.  2007 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட 2006.05.17 ஆந் திைதி அகமச்சரகவ 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

இலத்திரனியல் சதசிய அகடயாள 

அட்கட ைருத்திட்டத்கத 2016 திதசம்பர் 

31  திைதியளவிலும் நிகறவுதசய்ய 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளாகம.  

அங்ைீைாரத்துடன் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட 

இக்ைருத்திட்டமானது நிலவிய சிக்ைலான 

நிகலகம ைாரணமாை அகமச்சரகவத் 

தீர்மானத்தின்சபாில்   2009.09.09  ஆந் 

திைதி இரத்துச்தசய்யப்பட்டது.  இதகன 

மிைவும் பரவலான சநாக்ைங்ைகளக் 

தைாண்டதாை மீண்டும் 

அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரம் 

2011.08.17 ஆந் திைதி ைிகடத்துள்ளது.  

அதற்ைிணங்ை சனாதிபதி தசயலாளர், 

பாதுைாப்புச் தசயலாளர், ஆகணயாளர் 

நாயைத்கத உள்ளிட்ட 11 

சபர்ைகளக்தைாண்ட சனாதிபதி 

ததாேிற்பாட்டுக் குழு மூலமாை 

தைாள்கைத் தீர்மானங்ைள் மற்றும் 

ைருத்திட்ட சமற்பார்கவ 

சமற்தைாள்ளப்படுவசதாடு  ததாேில்நுட்ப 

ஒத்துகேப்பிகன தமாறட்டுவ மற்றும் 

தைாழும்பு பல்ைகலக்ைேைங்ைளிடமிருந்து 

தபறத் தீர்மானிக்ைப்பட்டது.  

இதன் ஆரம்ப படிமுகறயாை உத்சதச 

அகடயாள அட்கடயில் அடங்ைிய 

அகனத்து தைவல்ைகளயும் உள்ளடக்ைிய 

இகடக்ைால அட்கடதயான்கற 

விநிசயாைிப்பதற்ைாை    2015.10.07 ஆந் 

திைதி அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரம் 

ைிகடத்துள்ளது.  

சம்பந்தப்பட்ட அட்கடைகள 

தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை 12 

நிறுவனங்ைளிடமிருந்து விகலமனுக்ைள் 

சைாரப்பட்டு EPIC Lanka (Pvt) Ltd எனும் 

நிறுவனத்திடமிருந்து ஒன்று ரூ. 71.83 ற்கு 

தைாள்வனவு தசய்ய தபறுகைக்குழு 

அங்ைீைாரம் வேங்ைியுள்ளசபாதிலும் இது 

சம்பந்தமாை நிலவுைின்ற ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிபதி விசாரகணைள் 

நிகறவகடயும்வகர 

தைாள்வனவுதசய்தல் 

இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளததன பிரதம ை. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அ. . / ை. அ.  கூறினார்.  

இந்த ைருத்திட்டத்கத அமுலாக்குகையில் 

அட்கடயின் விகல மட்டங்ைகளப் 

சபான்சற தரம் பற்றியும்  அதிை ைவனம் 

தசலுத்தபடசவண்டுதமன வலியுறுத்திய 

குழு வினால் இந்த பணிக்ைாை  

நியமிக்ைப்பட்ட ததாேில்நுட்ப 

மதிப்பீீ்ட்டுக் குழு அங்ைத்தவர்ைள் மற்றும் 

ஆசலாசைர்ைளின் 

தபயர்ப்பட்டியதலான்கறயும் அவர்ைள் 

சமற்தைாண்ட தீர்மானங்ைகளயும் 

உள்ளிட்ட அறிக்கைதயான்றிகன 

குழுவிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு  

திகணக்ைளத்கதப்சபான்சற  

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதிக்கும் 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.   

  
 

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் ைகரசயார வளங்ைள்  முைாகமத்துவ திகணக்ைளம் 

2017சனவாி 24 

1. 2016 தசயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்ைிணங்ை 13 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை 249 மில்லியன் 

ரூபா  ஒதுக்ைப்பட்டிருந்தசபாதிலும் 

அவற்றின் நிதிசார் முன்சனற்றம் 117 

மில்லியன் ரூபாவாை மாத்திரசம 

அகமந்திருந்தசதாடு அவற்றில் 4 

ைருத்திட்டங்ைளில் எவ்விதமான  

முன்சனற்றமும் இல்லாகம 

மீனவர் சமுதாயத்திடமிருந்து சதான்றிய  

எதிர்ப்பு ைாரணமாை  சமற்படி 

ைருத்திட்டங்ைளின் பணிைகள 

ஆரம்பித்தல் தாமதமாைியததனவும் 

ஏகனய ைருத்திட்டங்ைளின் பணிைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன எனவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். அகலதாங்ைிகய 

நிர்மாணித்தல் மற்றும் ைகரசயாரம் 

சபணலுக்ைாை மணல் ஊட்டமளித்தல்  

பற்றியும் குழு தனது ைவனத்கதச் 

தசலுத்தியசதாடு  மணல் 

ஊட்டமளித்தலுக்ைாை அல்லது சவறு 

அலுவலுக்ைாை ைடலிலிருந்து மணல் 

தபறப்படுகையில் சுற்றாடல் சசதம் 

குகறவகடயத்தக்ைதாை  

தசயலாற்றுமாறு வலியுறுத்தப்பட்டது.  

2.  ைடந்த 06 வருடங்ைளில் 1592 தைர்த்து 

அைற்றும் ைட்டகளைள் பிறப்பிக்ைப்பட்ட 

சபாதிலும்  அதன் முன்சனற்றம் 10% 

ைகரசயாரத் துண்டில் அத்துமீறிய 

நிர்மாணிப்புைகளத் தடுத்தல் மற்றும் 

அைற்றுதல் பற்றி சம்பந்தப்பட்ட 

அகனத்து நிறுவனங்ைளுடனும் விாிவான 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

16 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

எனும் தாழ்ந்த மட்டத்தில் நிலவியகம  உகரயாடகல நடத்தி தைாள்கைாீதியான 

தீர்மானங்ைகள சமற்தைாள்ள 

சவண்டியதன் அவசியம் பற்றி 

குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

தற்சபாது நிலவுைின்ற இந்த அத்துமீறிய 

நிர்மாணிப்புைளின் எண்ணிக்கையான 

1592 ஐ இனிசமல் அதிைாிக்ைாமல் 

இருப்பதற்ைாைவும் அவற்கற அைற்று 

வதற்ைாைவும் ைகரசயாரம் சபணலுக் 

ைாைவும்  இத்திகணக்ைளத்திடம் 

கையளிக் ைப்பட்டுள்ள 

அதிைாரங்ைளுக்ைிணங்ை உச்ச அளவில் 

தசயலாற்ற சவண்டு தமனவும் 

குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது.  

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் சுற்றுலாக் கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி பற்றி நடத்தப்பட்ட விசசட 

குழு 

2017 சனவாி 24 

1.  சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சுைள், 

திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் நிறுவனங்ைள்  

சிலவற்கற ஒசர சமயத்தில் அகேப்பித்து 

ைகரசயாரம் சபணல், சுற்றுலாக் கைத் 

ததாேில் சமம்பாடு, ைகரசயார வலயத்தில் 

ைட்டடங்ைகள நிர்மாணித்தல், ைகரசயார 

வலயத்கத சுத்தமாை கவத்திருத்தல், 

ைடலாிப்பு மற்றும் ைகரசயாரத்கதக் ைட்டி 

வளர்த்தல்  சபான்சற அதசனாடு ததாடர் 

புகடய அமுலாக்ைல் நிறுவனங்ைள்,  

நிலவுைின்ற சட்ட நிகலகமைள் மற்றும் 

சதான்றுைின்ற நகடமுகறச் சிக்ைல்ைள் 

பற்றியும் அதகனச் சார்ந்த சிக்ைல்ைகளத் 

தீர்த்துகவப்பதற்ைான உகரயாட 

தலான்றின் அவசியப்பாட்டிகனயும்  குழு 

வலியுறுத்தியது.     

சம்பந்தப்பட்ட அலுவல்ைகளயும் 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளயும் 

முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்ைாை 

அகமச்சுக்ைள், திகணக்ைளங்ைள் மற்றும்  

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்ைளுக் 

ைிகடயிலான ஒருங்ைிகணந்த சவகலத் 

திட்டதமான்று  ைிகடயாததனவும் 

ஒருசில பணிைளுக்ைாை குழுக்ைள் 

நியமிக்ைப் பட்டுள்ளததனவும்   மைாவலி 

அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் 

அகமச்சின் தசயலாளர் ததாிவித்தார். 

 

 

 

 

 

 

 

2 ைகரசயாரம் சபணல் நடவடிக்கைைள், சமற்படி உபகுழுவின் முன்னிகலயில் 

சதாற்றுமாறு மைாவலி அபிவிருத்தி 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சுற்றுலா வலயங்ைகள இனங்ைாணல், 

ைகரசயார வலயத்தில் சஹாட்டல்ைள் 

மற்றும் வீடமப்புத் ததாகுதிைகள 

நிர்மாணித்தல், ைகரசயார வலயத்தில் 

குப்கபகூேங்ைகள அைற்றுதல், மீன்பிடிக் 

கைத்ததாேில், ைடலாிப்பு மற்றும் 

ைகரசயாரம் ஊட்டமளிக்ைப்படல் 

சபான்சற அதசனாடு  பின்னிப்பிகணந்த 

சமூை தபாருளாதார சிக்ைல்ைள் பற்றி 

நீண்ட உகரயாடலில் ஈடுபட்ட 

குழுவினால் இந்த சிக்ைல்ைளுக்கு 

தீர்த்துகவத்தல்,   தீர்வுைள் மற்றும் 

ஒழுங்குறுத்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

அகனத்து நிறுவனங்ைளுடன் 

ஒருங்ைிகணந்த சவகலத்திட்டதமான்றின் 

அவசியத்கத வலியுறுத்தி அப்பணிைகள 

சமற்பார்கவ தசய்தல், ஒழுங்குறுத்தல் 

மற்றும் மதியுகர வேங்குவதற்ைான 

உபகுழு நியமிக்ைப்பட்டசதாடு   அதன் 

தகலகம தைௌரவ சுஜீவ சசனசிங்ைவிடம் 

கையளிக்ைப்பட்டது.  

மற்றும் சுற்றாடல், சுற்றுலாத்துகற 

அபிவிருத்தி மற்றும் ைிறிஸ்தவ சமய 

அலுவல்ைள், மாநைர அபிவிருத்தி, 

மாைாண சகபைள் மற்றும் உள்ளுராட்சி, 

ைடற்தறாேில் மற்றும் நீரை வளமூல 

அபிவிருத்தி ஆைிய அகமச்சுைளும், 

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் ைகரசயார 

வளங்ைள் அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்,  

இலங்கை சுற்றுலா சமம்பாட்டுப் 

பணியைம், இலங்கை சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி அதிைாரசகப, நைர 

அபிவிருத்தி அதிைாரசகப, மாைாண 

சகபைள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

உள்ளுராட்சி நிறுவனங்ைள், புவிசாித 

வியல் அளகவ மற்றும் சுரங்ைங்ைள் 

பணியைம், மத்திய சுற்றாடல் 

அதிைாரசகபகய உள்ளிட்ட அவசிய  

மானகவதயன உணர்ைின்ற சவறுீ் 

நிறுவனங்ைளுக்கும் அகேப்புவிடுத்த 

பின்னர் இகடத் ததாடர்புைகளக் 

தைாண்ட ஒருங்ைிகணந்த திட்ட 

தமான்கறத் தயாாித்தல் மற்றும் நகட 

முகறப்படுத்துதல் பற்றிய விடயங்ைகள 

புலனாய்வுதசய்து  குகறந்தபட்சம் ஏறக் 

குகறய 03 மாத ைாலப்பகுதிக்குள் 

சமற்படி உபகுழுவின் அறிக்கைகய 

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்ைசவண்டுதமனவும்  குழுவினால் 

அறிவிக்ைப்பட்டது. சமற்படி உப 

குழுவின் அலுவல்ைகள இகணப்பாக்ைம் 

தசய்ைின்ற பிரதான அகமச்சாை மைாவலி 

அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு 

தசயலாற்றசவண்டுதமனவும் இங்கு 

தீர்மானிக்ைப்பட்டது.  

சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவைள் அகமச்சு 

2017 சனவாி 25 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

1. (i) ஜப்பான் சர்வசதச ஒத்துகேப்பு 

நிறுவனம் , உலை வங்ைி மற்றும் அசிய 

அபிவிருத்தி வங்ைியின் உதவியுடன் 

தைாழும்பு தமட்சறாதபாலிட்டன் 

வலயத்திற்குள்  வாைன தநாிசகலக் 

குகறப்பதற்ைாை தயாாிக்ைப்பட்ட 25 

வருடங்ைளுக்ைான விாிவான 

திட்டத்திற்ைிணங்ை  2015 ததாடக்ைம் 2021 

வகரயான 06 வருட ைாலப்பகுதிக்குள் 

குறுங்ைால முதலீடாை  741,200 மில்லியன் 

ரூபா  மற்றும் ததாேிற்பாட்டு மற்றும் 

பராமாிப்பு தசலவினமாை 237,100 

மில்லியன் ரூபா  தசலவினத்கத ஏற்ை  

திட்டமிடப்பட்டிருந்த சபாதிலும்  2015 

மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளில்  இந்த 

திட்டங்ைளுடன் ததாடர்புகடயதாை 

எவ்விதமான நிதிசார் அல்லது தபௌதீை 

முன்சனற்றத்கத அகடவதில் அகமச்சு 

தவற்றிதபற்றிராகம. 

 

 

 

 

 

 

(ii) இலங்கை புகையிரத திகணக்ைளம்  

மற்றும் இலங்கை சபாக்குவரத்துச் 

சகபயின் நட்டங்ைகள குகறப்பதற்ைாை 

2012 இல் இருந்து 2016 வகரயான 

ைாலப்பகுதியுடன் ததாடர்புகடயதாை 

உபாயமுகறத்திட்டம் 

தயாாிக்ைப்பட்டிராகம ததாடர்பாை 

குழுவின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 

அத்துடன்  2012 இல் இருந்து 2016 

வகரயான ைாலப்பகுதியுடன் இலங்கை 

சபாக்குவரத்துச் சகபயின் நட்டங்ைள் 

குகறவகடந்திருந்தசபாதிலும்  இலங்கை 

இதன்தபாருட்டு ஜப்பான் சர்வசதச 

ஒத்துகேப்பு நிறுனத்தின் (JAICA) 

நிதியுதவியுடன் திட்டதமான்று 

வகுக்ைப்பட்டிருந்தசதாடு  தமாறட்டுவ 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் உதவியுடன் 

மீண்டும் மீளாய்வுதசய்திருந்த 

சவகளயில் மாநைர மற்றும்  

சமல்மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு 

நிறுவப்பட்டதுடன் சமற்படி 

திட்டங்ைளின்  தபாறுப்பு சமற்படி 

அகமச்சின்ைீழ் கையளிக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.   ததாிவித்தார். 

சமலும் அது ைாணிப் பயன்பாட்டுத் 

திட்டமாைவும் சபாக்குவரத்து  

திட்டமாைவும் அகமவதால் 

சபாக்குவரத்து அகமச்சும் 

அவ்வகமச்சுடன் ஒன்றாை  

தசயலாற்றுவதாைவும் JICA மற்றும் 

தமாறட்டுவ பல்ைகலக்ைேைம் 
சமற்தைாண்ட ஆய்வுைகள 

அடிப்பகடயாைக்தைாண்டு அதகன 

முன்தனடுத்துச் தசல்வதாைவும் பிரதம ை. 

அ.  / ை. அ.   ததாிவித்தார்.    

 

 

இது சம்பந்தமாை ஏறக்குகறய 8100 

ைடிதக்சைாப்புைள் உள்ளதாைவும்  சட்டச் 

சிக்ைல்ைள் ைாரணமாை தாமதங்ைள் 

ஏற்பட்டுள்ளததனவும்  பிரதம ை. அ.  / ை. 

அ.   ததாிவித்தார்.    

 

   

 

 

 

 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

புகையிரத திகணக்ைளத்தின் நட்டம் 

ததாடர்ச்சியாை அதிைாித்திருந்தசதாடு 

இலங்கை புகையிரத திகணக்ைளத்தின் 

ைாணிக் குத்தகைப் பண நிலுகவ   

2016.12.31 ஆந் திைதியளவில்  1887 

மில்லியன் ரூபா வகர அதிைாித்திருந்தகம. 
 

 

(iii) புறக்சைாட்கட, தமாறட்டுவ. 

நீர்தைாழும்பு, ைம்பஹா மற்றும் தைாட்டாவ 

ஆைிய புகையிரத நிகலயங்ைளில் இருந்து 

இலங்கை சபாக்குவரத்துச் சகபயுடன் 

ஒருங்ைிகணந்த சபருந்து 

சசகவதயான்றிகன அமுலாக்குதல் பற்றி 

அகமச்சின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டிராகம.  

 

 

 

 

 

 மாநைர மற்றும் சமல்மாைாண  

அபிவிருத்தி அகமச்சின் ைீழ் 

சபாக்குவரத்து திட்டதமான்று 

அமுலாக்ைப்படுவதாைவும்  உத்சதச 

தைாழும்பு சைாட்கட சாரந்த 

சபாக்குவரத்து கமயம் (Transport Hub) 

பற்றியும் இந்திய ைடன் திட்டத்தின்ைீழ் 

500 சபருந்து என்ஜின் ததாகுதிைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்ளல் அத்துடன் இது 

சபருந்து – புகையிரத ஒருங்ைிகணந்த 

சசகவதயான்கற  ஆரம்பிக்ை 

சமற்தைாண்ட ஒரு படிமுகற எனவும்  

குறிப்பாை பத்தரமுல்லவுக்கு சபருந்துைள் 

ஓட்டப்படுதல் இடம்தபற்று 

வருைின்றசபாதிலும் சமற்படி 

சபருந்துைகள நிறுத்திகவக்ை தாிப்பு 

நிகலயதமான்று ைிகடயாததனவும்    

அதற்ைான தீர்தவான்று அவசியமாைி 

உள்ளததனவும் பற்றி பிரதம ை. அ.  / ை. 

அ.   ததளிவுபடுத்தினார்.   

 

2. (i) குருநாைலில் இருந்து ஹபரண ஊடாை 

தம்புல்ல புகையிரத வீதிக் ைருத்திட்டத்தின் 

பணிைள் பற்றியும் ஏகனய உத்சதச 

புகையிரத வீதிைளின் சாத்தியவள 

அறிக்கைைளும்  

 

 

 

 

 

 இத்தகைய ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை 

தபருந்ததாகையான பணம் முதலீடு 

தசய்யப்படுவதால் முன்னுாிகமப் 

பட்டியலுக்கு தசல்லசநாிடுவதாைவும் 

அத்துடன் இதன்சபாது தசலவாைின்ற 

பணத்ததாகையும்’ அதசனாடு 

சார்புாீதியாை புகையிரத வீதிகய சமலும் 

நீடித்தல் பற்றியும் சிக்ைலான 

நிகலகமதயான்று உள்ளகமயால் 

மீள்பாிசீலகன தசய்யசவண்டி 

சநர்ந்துள்ளததனவும் பிரதம ை. அ.  / ை. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

 

 

 

(ii) ைளணிதவலி புகையிரத வீதி பற்றிய 

நிகலகம  

அ.   கூறினார்.    

 

 அது சம்பந்தமான சாத்தியவள 

ஆய்தவான்று சமற்தைாள்ளப்பட்டு  

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்ைியின் 

உதவியின்ைீழ் அவிஸ்ஸாவகள வகர 

இரட்கட  புகையிரதப் பாகதயாை 

விருத்திதசய்வதாைவும் இத்தகைய 

ைருத்திட்டங்ைள் ைாரணமாை ைாணிைகள 

இேக்ைின்ற அத்துமீறிய 

குடியிருப்பாளர்ைகள மீளக் குடியமர்த்த 

துாித நடவடிக்கை சமற்தைாள்வதாைவும் 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.   கூறினார். 

3. (i) 200 பாதுைாப்பற்ற புகையிரதக் 

ைடகவைளுக்ைாை பாதுைாப்பு 

முகறகமைகளப் தபாருத்துவதற்ைான 

தபறுகையுடன் ததாடர்புகடயதாை 

ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு 

சமற்தைாண்டு விதப்புகரயிகனப் 

தபாருட்படுத்தாமல் ஒப்பந்தத்கத 

அளிப்புச் தசய்தகமயால் ரூபா 258 

மில்லியன் நட்டம் விகளந்துள்ளகம.  

 

 

 

 

(ii) 2015 ஆம் ஆண்டில் M-9 புகையிரத 

என்ஜின் ஒன்று 162 மில்லியன் ரூபாவுக்கு  

தைாள்வனவு தசய்யத்தக்ைதாை 

இருக்கையில்  அதற்குப் பதிலாை 13 1/2   

வருடங்ைளாை பாவகனயில் இருந்து 

விலக்ைிகவத்திருந்த 02 என்ஜின்ைளுக்ைாை 

192 மில்லியன் ரூபா சைட்புவிகல   

அளிப்புச்தசய்த அதன் 

திருத்தசவகலைளுக்குப் பின்னர் 

தவற்றிைரமாை ஓட்டப்பட இயலுமா   

என்பது பற்றிய உறுதிப்படுத்தகல  

நிைழ்ைாலத்தில் அந்த தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல் FOB அல்லாமல் CIF  

முகறக்ைிணங்ை அமுலாக்ைப்படுவதால்  

ைப்பற் ைட்டணம் தசலுத்தாகமயால் 

ஏசதனும் அனுகூலம் தமக்கு 

ைிகடப்பதாைவும் இலங்கையில் உள்ள 

தமாத்தமான பாதுைாப்பற்ற புகையிரதக் 

ைடகவைளின் எண்ணிக்கை  671 எனவும் 

அவற்றுக்ைாை வருங்ைாலத்தில் தபல் 

மற்றும் லயிற் ஆைிய இருவகைகளயும் 

தபாருத்த எதிர்பார்ப்பதாைவும் பிரதம ை. 

அ.  / ை. அ.   கூறினார். 

 

இங்கு மதிப்பீட்டுக் குழுதவான்றின் 

விதப்புகரயின்சபாில்  சைள்வி அளிப்புச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளததனவும்  முதலில் 

ஆரம்பக் தைாடுப்பனவிகன மாத்திரம் 

தசய்து ஓட்டக்கூடிய ஆற்றகல 

பாிசசாதித்துப்பார்த்த பின்னர் எஞ்சிய 

பணத்ததாகைகய தசலுத்துவதாைவும்   

இந்த நிபந்தகனைளுக்கு ைட்டுப்பட்டதாை 

சைள்வி அளிப்புச் தசய்யப்பட்டததனவும்   

அதற்ைாை 03 வருடைால தபாறுப்புறுதி 

உள்ளததனவும் பிரதம ை. அ.  / ை. அ.   

கூறினார். அது சம்பந்தமான 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தபற்றுக்தைாள்ள சம்பந்தப்பட்ட 

நிபந்தகனைள் உடன்படிக்கையில்  

உள்ளடக்ைப்பட்டிராகம. 

 

 

 

 

(iii) வீதிப் பாதுைாப்பு பற்றிய சதசிய 

ஆகணக்குழுச் சட்டத்கத 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதில் 

தாமதசமற்பட்டகம மற்றும் சமற்படி 

நிறுவனம் ததாடர்பான 

ததாடர்நடவடிக்கைைசளா மதிப்பீசடா 

சமற்தைாள்ளப்படாகம. 

அறிக்கைதயான்றிகன தபப்ருவாி 01 

ஆந் திைதிக்கு முன்னராை  

சமர்ப்பிக்குமாறு குழு பணிப்புகர 

விடுத்தது.  

 

ஒரு நிறுவனதமன்ற வகையில் 

வர்த்தமானியில் 

பிரசுாிக்ைப்பட்டிராவிடினும் ஒரு 

ைருத்திட்டதமன்றவகையில் இது  இயங்ைி 

வருைின்றததனவும்  அதன் மூலமாை 

பலியானவர்ைளுக்கு நட்டஈட்டுத் ததாகை 

தசலுத்தப்படுைின்றததனவும்  2015 

தசத்ததம்பாில் இருந்து இதகன ஒருீ் 

நிறுலனமாை கூட்டிகணக்ை 

சட்டவகரஞர் திகணக்ைளத்திடம் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் பிரதம ை. 

அ.  / ை. அ.   கூறினார்.  இந்த சட்டம் 

பற்றிய அறிக்கைதயான்கற தபப்ருவாி  

01 திைதிக்கு முன்னர்  வேங்குமாறு 

குழுவினால் பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.   

 

ததன் மாைாண சகப 

2017 சனவாி 25 

1. ததன் மாைாணசகபயில் நிலவுைின்ற 1881 

ஆை அகமந்த ஊேியர் மிகைநிகலயும் 

6957 ஆை அகமந்த தவற்றிடங்ைளும்   

2014/25  இலக்ைமுகடய தபாது நிர்வாை 

சுற்றறிக்கைக்ைிணங்ை ஆட்சசர்ப்பு 

தசய்யப்பட்ட ஊேியர்ைளுக்கு அசத 

பதவியில் நிரந்தரமாக்ைப்படுவதற்ைான 

பணிப்புகர வேங்ைியகம மற்றும் 

தவற்றிடங்ைள் நிலவாவிடினும் அமய 

அடிப்பகடயில் சசர்த்துக்தைாள்ளப்பட்ட 

ஊேியர்ைகள நிரந்தமாக்ைிகமயும் 

ைாரணமாை மிகையான ஊேியர் 

எண்ணிக்கை சதான்றியுள்ளததனவும் 

குழு அவதானித்தது.  

2. 2000 யூன் 12  ஆந் திைதிய 

1A1/2000/1இலக்ைமுகடய திகறசசாி 

சுற்றறிக்கை  மற்றும் 2007 சனவாி 26 ஆந் 

திைதிய  5/2007 இலக்ைமுகடய ததன் 

 இந்த நிறுவனங்ைளின்  கூட்டங்ைகள 

உாிய தடகவைள் நடத்துவதற்சைதுவாை 

அறிவுறுத்தல்ைகள வேங்ை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாைவும்  ைடந்த 2 

வருடங்ைளில் படிப்படியான முன்சனற்றம் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மாைாணசகப (நிதி)  சுற்றிக்கையின் 

பிரைாரம் ைாலாண்டுக்கு 01 கூட்டம் வீதம் 

ஆண்தடான்றுக்கு 4 கூட்டங்ைள் 

நடத்தப்படசவண்டியசபாதிலும்  09 

நிறுவனங்ைளின் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டம் ஒன்றுகூட  

நடத்தப்பட்டிராகம.  

அகடயப்தபற்றுள்ளதாைவும் பிரதம ை. 

அ.  / ை. அ.   அறிவித்தார்.  

3.  2006 ஆம் ஆண்டில் 9.6 மில்லியன் ரூபா  

தசலவிட்டு தைாள்வனவுதசய்த தார் 

பாய்ச்சும் இயந்திரம்   முகறயாை 

பாவகனக்கு எடுக்ைப்படாகம மற்றும் 

சமல் மாைாண சகபக்கு  வாடகை 

அடிப்பகடயில் வேங்ைியதன் மூலமாை 2 

மில்லியன் ரூபா 

அறிவிடப்படசவண்டியதாை உள்ளகமயும்.  

 சசதமகடந்த வீதிைகள 

தீரத்தியகமப்பதற்ைாை  அந்த இயந்திரம் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டததனவும்  தார் 

தபறுகையில் ைகடப்பிடிக்க்பட்ட 

தசயல்வேிமுகறயிகன மாற்றியதால் 

இந்த இயந்திரத்கதப் பாவிக்ை இயலாமல் 

சபானகமயால் தற்சபாது 

பாவிப்பதில்கல எனவும் பிரதம ை. அ.  / 

ை. அ.   ததாிவித்தார்.  சமல் மாைாண 

சகபயிடமிருந்து ைிகடக்ைசவண்டிய 

பணத்ததாகைகய அறிவிட்டுக்தைாள்ள 

நடவடிக்கை எடுப்பதாை பிரதம ை. அ.  / 

ை. அ.  சமலும் அறிவித்தார்.  

4. ததன் மாைாண அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகபயினால்  25 இலட்சம் 

சதயிகல நாற்றுைள் வேங்க்ைபடுதல் 

சம்பந்தமாை 2006 ஆம் ஆண்டு ததாடக்ைம் 

2011 ஆம் ஆண்டுவகரயான ைாலப் 

பகுதிக்குள்  22 ஒப்பந்த உடன்படிக்கைைள் 

தசய்யப்பட்டிருந்தசதாடு  பின்வரும் 

விடயங்ைள் தவளியாைின.  
 

(அ) தபறுகை வேிைாட்டிக் சைாகவயின் 

5.4.8 இன் பிரைாரம் தசயலாற்றுகை முறி 

மற்றும் 5.4.4 இன் பிரைாரம் முற்பண முறி 

தபறப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

(ஆ) சதயிகல நாற்றுைகள குகறவாை 

வேங்ைியகம  மற்றும் அதிைாரசகப 

யினால் முற்பணமும் இறுதி தசலுத்துதலும் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டகமயால்  2013 சம  

மாதமளவில் அதிைாரசகபக்கு  

18,034,507/- சநரடியான நட்டம்  

இந்த ைாணி ஒப்பந்தாதாரருக்கு  

தசாந்தமான அடகு கவக்ைப்பட்டிருந்த 

ைாணிதயனவும் அதகன 

விடுவித்துக்தைாள்ள ரூ. 600,000/-  

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ.  

/ ை. அ.   அறிவித்தார். சட்டத்துகற 

தகலகம அதிபதி திகணக்ைளத்திற்கு  

இந்த விடயங்ைள் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளததனவும்  இந்த 

விடயங்ைள் சம்பந்தமாை ததன் மாைாண 

சகபயின் சட்டப்பிாிவு மூலமாை  சட்ட 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ள 

தசயலாற்றி வருவதாைவும் பிரதம ை. அ.  / 

ை. அ.  சமலும் அறிவித்தார். 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஏற்பட்டகம. 

 

(இ) 2013 ஆம்  ஆண்டளவில் 

வேங்ைலாளர்ைளிடமிருந்து 

அறிவிடப்படசவண்டிய   18 மில்லியன் 

ரூபா பணத்ததாகை அறிவிடப்படாகம 

யால்  ரூ.5,667,260/- வட்டி வருமானத்கத 

அரசாங்ைம் இேந்தகம. 

 

(ஈ) நிலுகவத்ததாகை அறவிடப்பட 

சவண்டி இருக்கையில்  தவளியாதளாரு 

வருக்கு தசாந்தமான ைாணிகய 

தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை அதிைாரசகப 

யினால் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூ. 600,000/- 

பணத்ததாகை வேங்ைப்பட்டகம. இந்த 

தைாடுக்ைல் வாங்ைலுக்ைாை முத்திகரத் 

தீர்கவ விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு  

அதற்ைாை ததன் மாைாண ைாணி 

நியதிச்சட்டத்தின் ைீழ் ஏற்பாடுைள் 

ைிகடயாததன்பகதயும் குழு 

அவதானித்தது. அத்துடன் நிலுகவத் 

ததாகைகய அறவிட்டுக் தைாள்வதற்ைாை  

வேக்குத் தாக்ைல் தசய்யும் நடவடிக்கைைள் 

2017 சனவாி 15 ஆந் திைதி வகர 

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல என்பசதாடு 

அதிைாரசகபயின் ைீழ் தைாள்ளப்பட்ட 

ைாணி ததாடர்பான மதிப்பீட்டறிக்கையும் 

ைிகடத்திருக்ைவில்கல.    

 

5. 2009 ஆம் ஆண்டில் சகபயின் நிதியினால் 

ரூ. 5.3 மில்லியன் தசலவில் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட அம்பலாங்தைாகட  

உல்லாசப் பிரயாண விடுதி மற்றும் 

நகடமுகறப் பயிற்சிப் பாடசாகலகய 

நிர்மாணிக்கும் ைருத்திட்டம் இகடநடுவில் 

நிறுத்தப்பட்டகம ததாடர்பாைவும் 

இவ்விடுதிக்குச் தசாந்தமாை இருந்த 

புராதனப் தபறுமதி மிக்ை தபாருட்ைள் 

ரூ. 994 மில்லியன் 

மதிப்பீட்டுத்ததாகையில் ைருத்திட்டத்கத 

ஆரம்பிப்பதற்கு ரூ. 5.3 மில்லியன் 

தசலவாைியுள்ளது என்பகதயும் நிதி 

ஏற்பாடுைள் ைிகடக்ைாகமயால் 

இகடயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்பகதயும் பிரதம ை. அ. / ை. அ.  

கூறினார்.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைாணாமற்சபானகம ததாடர்பாைவும் குழு 

விசாாித்தது.     

6. அம்பாந்சதாட்கட 55 ஏக்ைர் நிலப்பரப்பில் 

அகமந்துள்ள மாதிாி ஒன்றிகணந்த 

பண்கண மற்றும் ைால்நகட உயர் 

இனப்தபருக்ை நிகலய ைருத்திட்டத்துக்கு 

2008 ததாடக்ைம் 2014 வகர ரூ. 

25,259,638/- தசலவு தசய்யப்படிருப்பினும் 

இது முழுகமயாை 

சதால்வியகடந்துள்ளதால் இதுபற்றி குழு 

விசாாித்தது.   

இப்பண்கணக்குாிய ைாணிைள்  சூேவுள்ள 

பிரசதச வாசிைளினால் 

கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாைவும் 

இக்ைருத்திட்டம் தசயலிேந்ததாை 

உள்ளததனவும்   பிரதம ை. அ. / ை. அ.  

கூறினார் . 

7.  சபாலிச் சான்றிதழ்ைகள முன்கவத்து 

அதிபர் சசகவ, ஆசிாியர் சசகவ  

அடங்ைலான ஏகனய சசகவைளுக்கு 

நியமனம் தபற்ற 75 சபர் ததன் மாைாண 

சகபயில் இருக்ைின்றகம. 

இது ததாடர்பாை 2017 மார்ச் 15 ஆம் 

திைதிக்கு முன்பு அறிக்கையிடுவதற்கு 

பிரதம ை. அ. / ை. அ.  இணக்ைம் 

ததாிவித்தார்  

தைாழும்பு மாவட்ட தசயலைம் 

2017 சனவாி 26 

1. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக்குழுக் 

கூட்டங்ைகள நடாத்துதல்  

 மூன்று மாதங்ைளுக்கு ஒரு தடகவ 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

குழுக் கூட்டங்ைள் நடாத்தப்படுவதாை  ை. 

அ.  கூறினார். பிரசதச தசயலை 

மட்டத்திலும் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைகள 

நடாத்துவதற்கும் இது ததாடர்பாை 

மாவட்ட தசயலைங்ைளுக்கு 

அறிக்கையிடக் கூடியவாறு மிைவும் 

பயனுறுதியுள்ள 

சவகலத்திட்டதமான்கற அகமக்குமாறு 

குழு  ை. அ.  க்கு பணித்தது. 

2. திம்பிாிைஸ்யாய மற்றும் மஹரைம பிரசதச 

தசயலைங்ைளுக்குாிய உத்திசயாை பூர்வ 

விடுதிைளில் மாவட்ட தசயலைத்கதசயா 

பிரசதச தசயலைத்கதசயா சாராதவர்ைள் 

குடியிருத்தல்.    

 இவ்வாறு குடியிருப்பதற்கு 

அத்தியாவசிய ைாரணமின்சறல் 

உடனடியாை அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்கும்படியும் இது ததாடர்பான 

அறிக்கைகய ஒரு வார ைாலத்தில் 

குழுவுக்கு வேங்கும்படியும்  பிரதம ை. அ.  

க்கு பணிக்ைப்பட்டது.   

3. 2015 திசம்பர் 15 ஆம் திைதியன்று தபாது 

கவப்புக் ைணக்ைில் ரூ.543.48 மில்லியன் 

இதில் தபரும்பகுதி ைாணி 

நட்டஈட்டுக்ைானது எனவும் நட்டஈடு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தீர்க்ைப்படாத மீதி. வேங்கும் பணி முடிவகடயும் வகர 

இம்மீதிகயத் தீர்ப்பது ைடினமானது 

எனவும் இம்மீதியில் 2 வருடங்ைகளத் 

தாண்டிய 3.4 மில்லியன் ததாகை 2016 

திசம்பர் அளவில் தீர்க்ைப்பட்டுள்ளது 

எனவும் ை. அ.  குறிப்பிட்டார். தபாது 

கவப்புக் ைணக்ைில் தீர்க்ைப்படாத 

மீதியான ரூபா 543.48 மில்லியன் 

ததாடர்பான விாிவான அறிக்கைகய 

(Break Down) ைணக்ைாய்வாளர்  

தகலகமயதிபதிக்கு அனுப்பும் படி ை. அ.  

க்கு பணிக்ைப்பட்டது.  

 

4 தைாடதபாடவத்தயிலுள்ள அரச 

விடுதிைளுக்குாிய வாடகை நீண்ட 

ைாலமாை அறவிடப்படாகம மற்றும் 

நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தசயற்படாகம 

இவ்வீட்டுத் ததாகுதிகய வீடகமப்பு 

அதிைாரசகபக்கு ஒப்பகடத்துவிட்டு 

புதிய வீட்டுத்ததாகுதிதயான்கற 

அகமக்ை தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 

இவ்வீடுைளின் ஆட்சிகயப் 

தபற்றுக்தைாள்ள குடியிருப்பாளர்ைள் 

உயர் நீதிமன்றத்தில் வேக்குத் 

ததாடர்ந்துள்ளார்ைள் எனவும் 

இவர்ைளுக்கு புதிய வீட்டுத் ததாகுதியில் 

வீடு வேங்ைப்படும் எனும் 

உறுதிப்பாட்டின் சபாில் வேக்கு சமரசம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளததனவும் ததாிய 

வந்தது. பின்னர் வீடகமப்பு அதிைாரசகப 

யினால் புதிய வீடகமப்பு 

கைவிடப்பட்டுள்ளது எனவும் நீதி 

மன்றத்தில் சமரசமாைிய பின்னர் வாடகை 

தசலுத்துவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் 

இதுததாடர்பாை சட்ட மா அதிபாின் 

ஆசலாசகன ைிகடத்த பின்னர் 

நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் ை. அ.  

கூறினார்.அதன் படி பின்னாய்வு 

தசய்யும்படி பிரதம ை. அ. / ை. அ.  க்குப் 

பணிக்ைப்பட்டது.  

 

5 தைாழும்பு மாவட்ட தசயலைத்தில் 2012 

நவம்பர் 26 ஆம் திைதி ஏற்பட்ட திடீர் தீ 

இது ததாடர்பான சசதம் பற்றிய 

அறிக்கை ைிகடக்ைவில்கல என 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

விபத்து ததாடர்பான சசதம் பற்றிய 

அறிக்கையின் படி தசயற்படல்.   

அவதானித்த குழு அதகன விசாாித்தது. தீ 

விபத்து ததாடர்பான சசதம் பற்றிய 

அறிக்கை தைாழும்பு மாவட்ட 

தசயலைத்தினால் அகமச்சுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவும் தபாலிஸ் 

விசாரகண நகடதபறுைிறது எனவும் ை. 

அ.  கூறினார். விசாரகணகய 

துாிதப்படுத்தும்படி தபாலிஸ் மா 

அதிபருக்கு அறிவிக்கும்படி ை. அ.  க்கு 

பணிக்ைப்பட்டது. 

 

6 2007 ததாடக்ைம் நகடமுகறயிலுள்ள 

தபாது கவப்புக்ை ைணக்ைிலுள்ள ரூ. 10 

மில்லியன் மீதி. 

இம்மீதி பற்றி 2011 இல் தவளியாைியது 

எனவும் இது எவ்வாறு ஏற்பட்டது 

என்பகத சதடிக்தைாள்ள முடியாததனவும் 

ை. அ.  கூறினார். தபாது நிர்வாை 

அகமச்சின் தசயலாளர் மற்றும் 

நிதியகமச்சின் தசயலாளர் அடங்ைலான 

குழு நியமிக்ைப்பட்டு இத்ததாகைகயத் 

தீர்ப்பதற்சைா பதிவேிப்பதற்சைா 

நடவடிக்கை எடுக்கும் படியும் குழுவினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

பற்றி அறிவிக்கும் படியும் இவ்வாறான 

சம்பவங்ைளினால் சமாசடிைள் இடம் 

தபறுவதற்ைான வாய்ப்புக்ைள்  

ஏற்படுவதனால் இது பற்றி முக்ைிய 

ைவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டும் எனவும் 

பிரதம ை. அ. /ை. அ.  க்கு 

பணிக்ைப்பட்டது.     

 

 

7 புத்தைங்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைகள 

ைணினிமயப்படுத்தும் திட்டத்கத 

அறிமுைம் தசய்தல் 

மாவட்ட தசயலைம் தீக்ைிகரயானதால் 

விசாரகணக்குத் சதகவயான பல 

ஆவணங்ைள் அேிந்துள்ளகம மற்றும் 

நிலவி வரும் சர்ச்கசக்குாிய 

நிகலகமைகளத் தீர்ப்பதற்கு சபாதிய 

சாட்சியங்ைளில்கல என்பது ஆைிய 

பதில்ைளினால் திருப்தியகடய 

முடியாததன க் கூறிய குழு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அலுவலைத்தில் புத்தைங்ைள் மற்றும் 

ஆவணங்ைகள ைணினிமயப்படுத்துவதன் 

முக்ைியத்துவத்கத வலியுறுத்தியது.புதிய 

ைணினி ததாேில்நுட்பத்கத பாவிக்கும் 

எதிர்ைாலத் திட்டம் மற்றும் 

ைாலவகரயகறதைாண்ட அறிக்கைகய 

குழுவுக்கு அனுப்பும் படி பிரதம ை. அ. / ை. 

அ.  க்கு பணிக்ைப்பட்டது. 

 

ைம்பஹா மாவட்ட தசயலைம் 

2017 சனவாி 26 

1. 2015 இல் ரூ. 294.80 மில்லியன் மூலதன 

ஏற்பாடுைளில் ரூ.77.31 மில்லியன் 

மாத்திரம் தசலவு தசய்துள்ளதால் 

ரூ.217.44 மில்லியன் (73.77%) மீதமாை 

இருத்தல் 

தபறுகை முகறகம மற்றும் 

மதிப்பீடுைளில் திட்டவட்டமற்ற 

தசலவினங்ைள் அதிைாித்துள்ளதனால் 

இந்நிகலகம ஏற்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

உாிய இலக்குைள் நிகறவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

 

2. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

கூட்டங்ைகள நடாத்துதல் 

பல்சவறு மாவட்டங்ைளில் ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவக் கூட்டங்ைள் 

பலவிதமாை நகடதபறுைின்றகமகய 

அவதானித்த குழு சைல மாவட்டங் 

ைளுக்கும் தபாதுவான ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவக் கூட்டங்ைகள 

நடாத்தும் முகறகமகய அகமத்து ஒரு 

மாதத்தில் குழுவுக்கு அறிக்கைகய 

சமர்ப்பிக்குமாறு   பிரதம ை. அ.  க்குப் 

பணிக்ைப்பட்டது.  

 

3. ஒய்வூதியம் பிகேயாை ைணிப்பிடப்பட்ட 

ைாரணத்தால் 2015 திசம்பர் 31 ஆம் 

திைதியன்று  9 பிரசதச தசயலைங்ைளில் 

ரூ.54,283,293 ததாகை சமலதிைமாை 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம. 

ஓய்வு தபற்ற அல்லது மரணித்த 

இராணுவ அலுவலர்ைளுக்கு ஓய்வூதியம் 

வேங்குவதற்ைான உாிய தைவல்ைள் 

இன்கமயால் இவ்வூதியம் இராணு 

வத்தினாலும் பிரசதச தசயலைங்ைளி 

னாலும் தசலுத்தப்படுவதனால் இம் 

சமலதிை தசலுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது 

எனவும் இத்ததாகை அறவிடப்பட்டு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

வருவதாைவும் பிரதம ை. அ.  ததாிவித்தார். 

ஓய்வு தபற்ற அலுவலர்ைள் ததாடர்பில் 

ைிராம அலுவலர் மூலம் வாழ்வுச் சான்றி 

தழ்ைகளப் தபற்று இவர்ைள் மரணித் 

தவர்ைள் / மரணமாைவில்கல என்பது 

உறுதி தசய்யப்படுவதுடன் இக்ைாலத் 

துக்கு இகடயில் மரணித்தவர்ைளின் 

ஓய்வூதியத்கத சபாலியாைப்தபற்றுக் 

தைாண்ட மற்றும் சபாலியாை 

வேங்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைளும் உண்டு 

எனவும் இவ்வாறு சபாலியாைப் 

தபற்றவர்ைளிடமிருந்து மீள 

அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது எனவும் 

ஓய்வூதியத்கதக் 

ைணனிமயப்படுத்துவதன் மூலம் 

இந்நிகலகமகயத் தவிர்க்ைலாம் எனவும் 

ை. அ.  கூறினார்.  

 

ததாம்சப பிரசதச தசயலாளர் 

அலுவலைத்தினால் 40,010,502.00 ரூபா 

ததாகைதயான்று சமலதிைமாைச் 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தகம ததாடர்பில் 

விசஷட ைவனத்கதச் தசலுத்துமாறு குழு 

பி.ை.அ. / ை.அ. இற்கு ைட்டகளயிட்டது.  

 

4. 2016 திதசம்பர் 31 ஆம் திைதியன்று கூட 

அரச ைாணிைளுக்கு வேங்ைப்பட்ட 

அளிப்புப் பத்திரங்ைள் விவசாயிைளுக்கு 

வேங்ைப்படாகம. 

மாவட்ட ைாணிப் பதிவு அலுவலைத்தில் 

பதிவு தசய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு 

தசய்யப்படாத 533 அளிப்புப் பத்திரங்ைள் 

விவசாயிைளுக்கு வேங்ைப்படாகம 

ததாடர்பில் குழுவின் வினாவுக்கு பதில் 

அளித்த பிரதம ை. அ. , ஆட்ைளின் 

மரணம், உாிகம ததாடர்பான 

பிணக்குைள், ஆட்சி அனுபவிப்பு 

ததாடர்பான பிணக்குைள் மற்றும் 

துகணப்பிாிவிகன ததாடர்பான 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பிரச்சிகனைள் ைாரணமாை இந்நிகலகம 

ஏற்பட்டுள்ளதாைக் கூறினார்.இதுவகர 

சிக்ைலற்ற அளிப்புப் பத்திரங்ைள் 

ைிகடக்ைாவிடின் இது ததாடர்பில் கூடிய 

விகரவில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி ை. 

அ. க்குப் பணிக்ைப்பட்டது.     

5.  திவுலப்பிட்டிய பிரசதச தசயலாளர் 

பிாிவில் மாவட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

ைீழ் ரூ. 5,629,000 க்ைான 12 அபிவிருத்தித் 

திட்டங்ைகள 2014 இல் 

தசயற்படுத்தியிருக்ைாகம மற்றும் பின்னர் 

அவற்கற கைவிட்டு விடல் . 

2014 இல் தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

அகமச்சிடமிருந்து ைிகடத்த 

ஏற்பாடுைகள வருட இறுதியில் 

வேங்குதல் மற்றும் தைாள்ளல் 

ததாடர்பான பிரச்சிகனைள் இதற்குக் 

ைாரணமாைியது என  ை. அ.  ததாிவித்தார். 

6. ைளனி  பிரசதச தசயலைத்தில் ஒய்வூதியம் 

தபற்றுவந்த 9 சபர் மரணமகடந்த பின்னர் 

ஓய்வூதியமாை ரூ. 416,782/- 

தசலுத்தப்பட்டு அதில் ரூ. 137,333 ஐ மீள 

அறவிடுவது நிச்சயமற்ற நிகலயிலுள்ளது.   

சமலும் தசலுத்தப்படாதுள்ள ததாகை 

25,978/- ரூபாவாகும். இதில் 22,205/- 

ரூபா மீளறவிடப்பட்டு வருைின்றது 

எனவும், இத்தகைய நிகலகம 

சதான்றியிருப்பதற்கு ைாரணம் 

ஓய்வூதியம் தபறுைின்றவர்ைள் இறந்த 

பின்னர் அது ததாடர்பில் பிரசதச 

தசயலாளர் அலுவலைத்திற்கு 

அறியப்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவது 

எனவும், இது வகர 95% வீத 

ஓய்வூதியர்ைள் வாழுைின்றகம 

உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், 

அவ்வாறு அவ்வாறு உறுதி 

தசய்யப்படாதவர்ைளின் ஓய்வூதிய 

சம்பளத்கத இகடநிறுத்துவதற்கு நட 

வடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும் 

ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

ஓய்வூதிய சம்பளங்ைகளச் தசலுத்தும் 

சபாது நிைழும் முகறசைடுைகளயும் 

பிரச்சகனைகளயும் ஓய்வூதியத் 

திகணக்ைளத்துடள் இகணந்து 

தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கைகய எடுக்குமாறு 

குழு பி.ை.அ. இற்கு ைட்டகளயிட்டது.   



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

7 மஹர பிரசதச தசயலைத்திற்குாிய ைிாிைித்த 

சமற்கு நீர் விநிசயாைத் திட்டத்கத நிகறவு 

தசய்வதற்கும் நீர்க் குோய்ைகள 

இடுவதற்கும் சதசிய நீர்வேங்ைல் மற்றும் 

வடிைாலகமப்பு சகபக்கு ரூ.892,436/= 

தமாத்தத் ததாகை வேங்ைப்பட்டிருந்தும் 

2013 யூன் 03 ஆம் திைதி வகர 

ைருத்திட்டத்தின் எதுவித சவகலயும் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

இதில் குோய்க்ைிணறு மற்றும் 

பம்பிச்சாகலயின் சவகல 

முடிவகடந்துள்ளதததனவும் பிரசதச 

அபிவிருத்திக் குழுவினால் எஞ்சிய 

சவகலைளுக்கு ரூ. 20 இலட்சம் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் சதசிய 

நீர்வேங்ைல் மற்றும் வடிைாலகமப்பு 

சகபயினால் இக்ைருத்திட்டம் 2017.03.31 

ஆம் திைதி அளவில் நிகறவு தசய்வதாை 

உறுதியளிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் ை. அ.  

குறிப்பிட்டார்.  

ைம்பஹா மாவட்டத்தில் தசயலிேந்த 

நிகலயிலுள்ள அகனத்துக் 

ைருத்திட்டங்ைள் ததாடர்பாைவும் 

நடடிக்கை எடுக்கும்படி குழு ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு பணித்தது.  

8 மினுவங்தைாட பிரசதச தசயலாளர் 

பிாிவில் உன்னாருவயில் அகமந்துள்ள 

ைிராம அலுவலாின் உத்திசயாைபூர்வ 

விடுதியில் 1990 ததாடக்ைம் 

அனுமதியின்றி குடியிருப்பவர்ைகள 

அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

இது ததாடர்பில் வேக்குத் ததாடரும்படி 

குழு முன்தமாேிந்ததுடன் இதன் ஆட்சி 

அனுபவிப்கப மீளப் தபறுவதற்ைாை 

ஏற்ைனசவ சட்ட மா அதிபாின் 

ஆசலாசகனக்ைாை 

அனுப்பப்பட்டுள்ளததன ை. அ.  

கூறினார்.  

 

9 மாவட்ட தசயலைத்தினால் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்த பூசைாள தைவல் 

ததாகுதிகய ஒழுங்ைகமக்கும் 

ைருத்திட்டத்துக்கு ரூ. 5,171,624/= ததாகை 

தபாருளாதார அபிவிருத்தி அலுவல்ைள் 

அகமச்சினால் தசலவு 

தசய்யப்பட்டிருப்பினும் ைருத்திட்டத்தின் 

சநாக்ைங்ைள் ஏசதனும் நிகறசவறாகம. 

பாதுைாப்பு அகமச்சும் தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி அலுவல்ைள் அகமச்சும் 

ஒன்றிகணந்து இக்ைருத்திட்டத்கத 

தசயற்படுத்தியததனவும் மாவட்ட 

தசயலைத்தினால் ைருத்திட்ட இகணப்பு 

அலுவல்ைளும் முன்சனற்ற மீளாய்வும் 

மாத்திரம் தசய்யப்பட்டததனவும் ை. அ.  

கூறினார்.  

இது ததாடர்பாை உாிய அகமச்சுக்ைள் 

மற்றும் பல்ைகலக்ைேைங்ைளிலிருந்து 

அறிக்கைைகளப் தபற்றுக்தைாள்ளும்படி 

குழு பிரதான ை. அ.  / ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்குப் பணித்தது.   

10 மஹர பிரசதச தசயலைத்தினால் 

நிகலசபறான சதனீக் ைிராமம் 

ததாேில்நுட்பக் ைாரணங்ைளினால் 

தவற்றியளிக்ைாத ைருத்திட்டதமன 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைருத்திட்டத்துக்ைாை தனியார் 

நிறுவனதமான்றுக்கு ரூ. 1,031,436/= 

தசலுத்தப்பட்டு இருந்ததுடன் 2014 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் இக்ைருத்திட்டம் 

கைவிடப்பட்டிருந்தது. 

கைவிடப்பட்டததன ை. அ.  கூறினார். 

11 2011 ஆம் ஆண்டு மஹர பிரசதச 

தசயலைத்தினால் ரூ. 140,000/= க்கு 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டிருந்த  அதிசவை 

5 கதயல் இயந்திரங்ைள் 2016 இறுதி 

வகரயிலும் பைிர்ந்தளிக்ைப்படாகம 

இத்தகைய இயந்திரங்ைகள 

அரசாங்ைத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்ட ஒரு 

சங்ைத்துக்கு வேங்கும்படி குழு ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு பணித்தது. 

12 2014 இல் மஹர பிரசதச தசயலைத்தில் 

நகடதபற்ற நிதி சமாசடி மற்றும் 

இம்சமாசடிக்கு ைாரணமான 

முைாகமத்துவக் குகறபாடுைகள 

நீக்குவதற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்கைைள் பற்றி குழு வினவியது.  

ரூ. 100,082,045/= ததாகை ைாணாமற் 

சபானகம ததாடர்பில் 3 அலுவலர்ைள் 

கைது தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் நீதவான் 

நீதிமன்றத்தில் வேக்குத் 

ததாடரப்பட்டுள்ளததனவும் ஒரு 

அலுவலர் சிகறயில் இருப்பதாைவும் இரு 

அலுவலர்ைளின் சவகல இகடநிறுத்தம் 

தசய்யப்பட்டு விசாரகண 

நடாத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் இகணந்த 

சசகவைள் பணிப்பாளர் அதிபதி மற்றும் 

அரச சசகவ ஆகணக்குழுவினால் 

இவர்ைளுக்கு எதிராை தண்டகன 

விதிக்ைப்படவுள்ளதாைவும் சட்ட மா 

அதிபார் திகணக்ைளத்தினாலும் வேக்குத் 

ததாடரப்படவுள்ளததனவும் 

முைாகமத்துவக் குகறபாடுைள் தற்சபாது 

நிவர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளததனவும் ை. 

அ.  கூறினார்.   

மாவட்ட தசயலைங்ைள் ததாடர்பாை 

உள்ளை அலுவல்ைள் அகமச்சின் 

சமற்பார்கவ சபாதாததன வலியுறுத்திய 

குழு இதகன நிவர்த்தி தசய்யும்படி 

பிரதான ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

அறிவித்தது.   

இரத்தினபுாி மாவட்ட தசயலைம் 

2017 தபப்ருவாி 21 

1 240 தவற்றிடங்ைள் மற்றும் 53 மிகை 

மாவட்ட தசயலைத்தில் ைாணப்படுதல் 

ைிராம அலுவலர் தவற்றிடங்ைள் 

அதிைமாை உள்ளததனவும் 2017 சனவாி 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

20 அளவில் 47 தவற்றிடங்ைள் மாத்திரசம 

உள்ளனதவனவும் பிரதான ை. அ.  / ை. அ.  

குறிப்பிட்டதுடன் இவ்தவற்றிடங்ைகள 

நிரப்ப துாித நடவடிக்கை எடுக்குமாறு 

குழு சிபாாிசு தசய்தது.  

2 தபலமடுல்ல பிரசதச தசயலைத்தில் 2016 

இல் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது 

ைாலாண்டு கூட்டங்ைள் நடாத்தப்படாகம 

இப்பிரசதச தசயலைத்தில் முதல் இரண்டு 

ைாலாண்டுைளில் பிரசதச தசயலாளர் 

பதவி மற்றும் அத்தியாவசிய 

அலுவலர்ைள் தவற்றிடம் இருந்ததாைவும் 

இதனால் கூட்டம் நடாத்த முடியாது 

சபானததனவும் மூன்றாம் ைாலாண்டு 

ததாடக்ைம் கூட்டம் நகடதபறுவதாைவும் 

பிரதான ை. அ.  / ை. அ.  கூறினார்.  

3 அரச ஊேியர் மற்றும் நடுத்தர 

வகுப்பினருக்ைான வீடகமப்புக் 

ைருத்திட்டம் தவற்றியளிக்ைாகம மற்றும் 

பின்வரும் முகறசைடுைள் பற்றி குழு 

வினவியது: 

 வீடு தபறுனர்ைள் ததாிவு தசய்யப்பட்ட 

அடிப்பகட பற்றி ைணக்ைாய்வுக்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. 

 உாிய நிதி பிரசதச தசயலாளாின் 

தனிப்பட்ட சசமிப்புக் ைணக்ைில் கவப்பு 

தசய்யப்படுதல் மற்றும் ததாடர்ந்தும் 

தனிப்பட்ட ைணக்குைளிீ்ல் ரூ.2.85 

மில்லியன் மீதமாை இருத்தல். 

 உள்ளை அலுவல்ைள் அகமச்சினால் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள விசாரகணயின் 

முன்சனற்றத்கத அறிக்கையிடாகம.  

இக்ைருத்திட்டம் சதால்வியகடயவில்கல 

எனவும் பணம் அறவிடப்பட்டு வீடுைள் 

வேங்ைப்பட்டுள்ளததனவும் பூர்வீை ைாணி 

ததாடர்பில் சட்டப் பிரச்சிகன 

எழுந்ததால் இப்பணம் திருப்பிச் 

தசலுத்தப்பட்டது எனவும் பிரதான ை. அ.  

/ ை. அ.  கூறினார். பணத்கத மீளச் 

தசலுத்துகையில் ஏசதனும் அநீதி 

ஏற்பட்டுள்ளகத அவதானித்த குழு வட்டி 

வேங்குவது ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தும்படியும் ைருத்திட்டம் 

ததாடர்பான அறிக்கைகய மார்ச் மாதம் 

01 ஆம் திைதிக்கு குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்கும்படியும் பணிக்ைப்பட்டது.  

4 பனஹடுவ குளத்தின் மறுசீரகமப்புக்கு 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ததாகைகய தாண்டி 

ரூ. 417,928/= அதிைமாை 

தசலுத்தப்பட்டகம 

இது நீர்ப்பாசன தபாறியியலாளர்ைளின் 

சிபாாிசின் மீது வேங்ைப்பட்டுள்ளததன 

பிரதான ை. அ. / ை. அ.  கூறினார். 

இச்சிபாாிசுைள் ததாடர்பாை விசாரகண 

நடாத்தி இகத வேங்ைியவர்ைளுக்கு 

எதிராை நடவடிக்கை எடுப்பதாை பிரதான 

ை. அ.  / ை. அ.  கூறினார்.   

5 2010 இல் 6 ைலாசார நிகலயங்ைகள 

நிர்மாணிக்ை ஆரம்பிக்ைப்பட்டததனவும் 

இவற்கற நிகறவு தசய்து சநாக்ைத்கத 

இக்ைலாசர நிகலயங்ைகள ததாேில்நுட்ப 

குழுதவான்றினால் பாீட்சித்து அதன் 

சிபாாிசுைளின் சபாில் நிர்மணப் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நிகறவு தசய்ய முடியாது சபானதால் 

தசலவு தசய்யப்பட்ட ததாகையில் ரூ. 

15.81 மில்லியன் பயனற்றுப் 

சபாயுள்ளதாைவும் இவற்றில் 03 நிர்மாணப் 

பணிைள் ததாடர்பாை திருப்தியகடய 

முடியாததனவும் குழு அவதானித்தது, 

அதன்படி தைாதலான்ன நிகலயத்திற்கு ரூ. 

676.714/= தசலவு தசய்யப்பட்டுள்ளது 

என்பசதாடு, ைஹவத்கத ைலாசார 

நிகலயத்துக்கு ரூ.1,118,085/= மற்றும் 

தைாடக்ைடுவல ைலாசார நிகலயத்துக்கு 

ரூ.1,876,240/= தசலவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

பணிைகள நிகறவு தசய்ய நடவடிக்கை 

எடுப்பதாை பிரதான ை. அ. / ை. அ.  

கூறினார். அத்துடன் ைலாசார அகமச்சின் 

தசயலாளருக்கு இவ்விடயத்திகன 

நிகறவு தசய்தல் ததாடர்பாை வினவிய 

ஒரு ைடிதத்கத அனுப்பும்படி குழு பிரதான 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு பணித்தது.   

6 மருைந்த வலுசக்தி நிகலய நிர்மாண 

சவகலைகள நிறுத்துவதற்கு மாவட்ட 

இகணப்புக்குழு மற்றும் சபரைமுவ 

மாைாண சகபயினால் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

நிர்மாணப் பணிைகள ததாடர்ந்து 

சமற்தைாள்ளல்.  

நிகலசபறான வலுசக்தி 

அதிைாரசகபயினால் இது ததாடர்பான 

விசாரகண நகடதபறுவதாைவும் 

நிர்மாணப் பணிைகள நிறுத்த நீதிமன்ற 

உத்தரதவான்று சதகவ எனவும் இது 

ததாடர்பாை தசயற்பட தனக்கு அதிைாரம் 

இல்கல எனவும் பிரதான ை. அ.  / ை. அ.  

கூறினார். இக்ைாணிைளில் ஆரம்பத்தில் 

குடியிருந்தவர்ைளுக்கு சவறு ைாணிைள் 

வேங்ைப்பட சவண்டுதமனவும் நட்டஈடு 

வேங்ைப்பட சவண்டுதமனவும் குழு 

பணித்தது. இக்ைாணி தபறுநர்ைளின் 

எண்ணிக்கை, உாிமம் வேங்ைப்பட்ட 

திைதி, உாிமத்தின் நிபந்தகனைள், உாிமம் 

வேங்ைப்பட்டிருக்கையில் பிரசதச 

தசயலாளாினால் வேங்ைப்பட்ட சவறு 

சிபாாிசுைள் மற்றும் அதற்ைான 

அடிப்பகட ஆைிய விடயங்ைள் 

ததாடர்பான அறிக்கைகய 2017 மார்ச் 01 

ஆம் திைதிக்கு முன் வேங்கும்படி குழு 

பணித்தது.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தபால், தபால் சசகவைள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்ைள் அகமச்சு 

2017 தபப்ருவாி 22 

1 பூர்வாங்ைத் திட்டத்தில் தபால் அலுவலைம் 

மற்றும் உப தபால் அலுவலைங்ைள் 

அகனத்தும் வகலயகமப்பாக்ைப்படுதமன 

குறிப்பிடப்பட்ட சபாதிலும் 647 தபால் 

அலுவலைங்ைள் மாத்திரசம 

வகலயகமப்பாக்ைப் பட்டிருக்ைின்றன.   

தபால் திகணக்ைளத்தின் வருமானத்கத 

சமம்படுத்தல், விகனத்திறகனயும் 

உற்பத்தித்திறகனயும் விருத்திதசய்யவும் 

மற்றும் சசகவகய விாிவுபடுத்தும் 

சநாக்ைத்துடனும் தசயற்படுத்தப்பட்ட 

வகலயகமப்பாக்ைல் ைருத்திட்டம் 

ைாரணமாை வருமானம் 

அதிைாித்திருப்பதாை  ை. அ.  

குறிப்பிட்டார். 3410 உப தபால் 

அலுவலைங்ைகள வகலயகமப்பாக்கும் 

பணிைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருப்பதாை 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.   ததாிவித்தார். 

2. ைணினி வகலயகமப்பாக்ைல் 

ைருத்திட்டத்திற்ைாை 17 தமாடியுல்ைகள 

நிர்மாணிக்ை 2012.12.31 ஆம் திைதியாகும் 

சபாது தமாறட்டுவ பல்ைகலக்ைேைத்திற்கு 

ரூ. 39.2 மில்லியன் தசலுத்தியுள்ள 

சபாதிலும் சமற்படி தமாடியுல்ைகள தபால் 

திகணக்ைளம் பயன்படுத்தவில்கல. 

 

 சமற்படி ைருத்திட்டம் உத்சதசித்திருந்ததன் 

பிரைாரம் பூர்த்திச்தசய்யப்படாகமயினால் 

தசலவிடப்பட்ட நிதியில் ரூ. 6.8 

மில்லியன்ைளுக்ைான நலன் மாத்திரசம 

ைிகடத்துள்ளது. 

சில தமாடியுல்ைகளத் தவிர ஏகனய 

அகனத்து தமாடியுல்ைளும்  

தவற்றிைரமாை தசயற்படுவதாைவும் 

அதற்ைகமய தற்சபாது சுமார் ரூ. 2025 

மில்லியன் வருமானமாை 

ஈட்டியுள்ளதாைவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

 

பிரதான தபால் அலுவலைங்ைள் 

அகனத்தும் 

வகலயகமப்பாக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும், 

3410  உப தபால் அலுவலைங்ைள் 

கையடக்ைத் ததாகலசபசிப் பிரசயாைம் 

(Mobile app) மூலமாை 

இகணக்ைப்பட்டிருப்பசதாடு, எதிர்வரும் 

சம மாத இறுதியில் புதிய ைணினி 

சவகலத்திட்டத்கத பூரணப்படுத்த 

முடியுதமனவும், அதற்ைாை தைவல் 

ததாடர்பாடல் மற்றும் ததாேில்நுட்ப 

நிறுவைத்தின் (ICTA) 

ஆசலாசகனக்ைகமய 

தசயற்படுவதாைவும் ை.அ ததாிவித்தார். 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்படி வகலயகமப்பாக்ைப்பட்ட 

ைருத்திட்டத்தின் சநாக்ைங்ைகளயும் அதன் 

தவற்றி, சதால்வி ஆைிய விடயங்ைகளயும் 

உள்ளடக்ைிய முழு அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுத் தரும்படி பிரதம ை. அ.   க்கு  

பணிப்புகர வேங்ைிய குழு, இக் 

ைருத்திட்டம் பற்றி தமாறட்டுவ 

பல்ைகலக்ைேைத்திலிருந்து 

அறிக்கைதயான்கற தபற்றுக்தைாள்ளும் 

படி  அறிவித்தது. 

 

சமற்படி வகலயகமப்பாக்ைப்பட்ட 

சவகலத்திட்டத்தின் முன்சனற்றம், தபால் 

திகணக்ைளத்தின் தைவல் ததாேில் நுட்ப  

முகறகமயின் முன்சனற்றம் மற்றும் 

எதிர்ைால திட்டங்ைள் பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கறயும் குழுவுக்கு 

அனுப்பி கவக்கும்படி பிரதம ை. அ.  / ை. 

அ.  க்கு பணிப்புகர வேங்ைப்பட்டது.  

 

தபால் விநிசயாைப் பணிைகள 

விகனத்திறனுடனும், விஞ்ஞான 

ாீதியாைவும் உற்பத்தித்திறனுடனும் 

சமற்தைாள்ளும் படியும் தபால் 

திகணக்ைளத்திற்குச் தசாந்தமாைவுள்ள 

ைாணிைள் சம்பந்தமான பட்டியகல  

இற்கறப்படுத்தி சபணிவரும் படியும், 

குழுவினால் ஆசலாசகன 

வேங்ைப்பட்டது. 

தபால் திகணக்ைளம் 

2017 தபப்ருவாி 22 

1. நான்கு தபால் அலுவலைங்ைளில் 

இடம்தபற்றிருந்த ரூ.8,613,000/= சமாசடி 

ததாடர்பாை சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

விசாரகணைளுக்கு 03 வருடம் முதல் 13 

வருட ைால தாமதம் எற்பட்டிருந்தகம. 

தபால் திகணக்ைளத்தின் தபால் 

அலுவலைங்ைளிலும் அத்துடன் சம்பந்தப் 

பட்ட பிாிவுைளிலும் சநர்ந்துள்ள 

ஊேல்ைள், சமாசடிைள் மற்றும் 

முகறசைடுைள் ததாடர்பாை சமற் 

தைாள்ளப்படுைின்ற விசாரகண தசயற் 

பாடுைள் மிைவும் மந்தைதியிலானகவ என 

வலியுறுத்திய குழு, சமற்படி விசாரகணப் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

36 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பணிைகள துாிதப்படுத்தும்படி பிரதம ை. 

அ. / ை. அ. க்கு ஆசலாசகன வேங்ைியது. 
 

2016.12.31. ஆம் திைதியாகும் சபாது 

சுமரர் 2711 விசாரகணைள் இருப்பதாை  

தவௌிவந்தகமயினால், அவற்கற  தீர்த்து 

கவப்பதற்கு மத்திய அகமச்சின் 

தகலயீடு அவசியதமன குழு வலியுறுத்தி 

யசதாடு, இற்கற வகரயுள்ள 

விாரகணைளின் முன்சனற்றத்கத தனித் 

தனியாை வகைப்படுத்தி (தவறு 

/சமாசடியின் நிதிசார் தபறுமதி மற்றும் 

தன்கம  ததாடர்பான வருட வாாியான) 

அறிக்கைதயான்கற 2017 மார்ச் மாதம் 

20 ஆம் திைதிக்கு முன் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்கும் படி பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

க்கு பணிப்புகர வேங்ைப்பட்டது.   

2. 2007 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2012 வகர 

இடம்தபற்றுள்ள வாைன விபத்துைள் 

ைாரணமாை  ஏற்பட்டுளள ரூ. 5,297,609/= 

நட்டத்திகன தபாறுப்புவாய்ந்தவர் 

ைளிடமிருந்து அறவிட சவண்டியுள்ளகம, 

1983 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2007 ஆம் 

ஆண்டு வகரயிலான ைாலைட்டத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள நட்ட நிலுகவ தீர்க்ைப்படாது 

புத்தைங்ைளில் சபணிவரப்படுதல், வாைனங் 

ைளுக்கு பூரண ைாப்புறுதிக் ைாப்பீடு                                                                                                                                                                                             

தபறப்படாகம.  

தற்சபாது தபால் திகணக்ைளத்தின் 

வாைனங்ைளுக்கு பூரண ைாப்புறுதிக் 

ைாப்பீடு தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டி 

ருப்பதால் எதிர்ைாலத்தில் அத்தகைய 

நட்டங்ைள் ஏற்படாததனவும், ைாலம் 

ைடந்துள்ள நட்ட நிலுகவைகள 

பதிவேிக்ை திகறச்சசாியின் ஆசலாசகன 

க்ைகமய நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் ை. 

அ.  ததாிவித்தார். 

3. நாராசஹன்பிட்ட முத்திகர ைளஞ்சியத்தில் 

2015.12.31 ஆம் திைதிக்கு ரூ.7,196,150 / = 

தபறுமதியான முத்திகரைள் குகறப்பாடாை 

இருப்பதாைவும், பழுதகடந்த மற்றும் அச்சு 

குகறப்பாடுைள் ைாரணமாை நிராைாிக்ைப் 

பட்ட ரூ. 837,050/= தபறுமதி யுள்ள 

முத்திகரைள் ைளஞ்சியத்தில் இருந்த 

தாைவும் தவௌியாைியுள்ளது. 

 

இது ததாடர்பான விசாரகணப் 

பணிைளும் சட்ட நடவடிக்கையும் 

நகடதபற்று வருவதாைவும், அதற்ைகமய 

எதிர்ைால நடவடிக்கை எடுக்ைப்படு 

வதாைவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

4. மத்திய தபால் பாிமாற்று நிகலயத்தில் 

தவௌிநாட்டு தபாதிைள் பிாிவில் 2014 சம 

மாதத்தில் டுபாயிலிருந்து இந்நாட்டுக்கு 

இத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர்ைளின் 

சவகலகய இகடநிறுத்தி, 

குற்றப்பத்திரங்ைகள சமர்ப்பித்து மீண்டும் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைிகடத்திருந்த தபாதிைளிலிருந்த 

தபாருட்ைள் அைற்றியதாை குற்றம் 

சுமத்தப்பட்ட 05 சபகர சவகல நீக்ைம் 

தசய்திருக்கையில் 2015 மார்ச் மாதம் 

மீண்டும் சசகவயில் அமர்த்துதல். 

சசகவயில் அமர்த்தப்பட்டதாைவும், இது 

ததாடர்பாை நீதிமன்ற தசயற்பாடு 

சமற்தைாண்டுள்ளதாைவும், ை. அ.  

ததாிவித்தார். தபால் திகணக்ைளத்தின் 

உள்ளை இடமாற்றங்ைள் ததாடர்பாை 

முகறயான வேிமுகறதயான்கற 

தாபிக்கும் படியும், குழு பிரதம ை. அ.  / ை. 

அ.  க்கு ஆசலாசகன வேங்ைியது. 

5. ரூ. 24,900,000 க்கு பாதுைாப்பு பிளாஸ்ாிக் 

இலச்சிகன தைாள்வனவு 

தசய்யப்படுகையில் ததாேில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டு அறிக்கைகய வேங்குதல் 

தாமதமகடந்ததன் ைாரணமாை குறிப்பிட்ட 

பண்டங்ைகள தபற 06 மாதத்திற்கும் 

அதிைன ைாலம் தசன்றுள்ளதாைவும், 

ததாேில்நுட்ப குழுவினால் 

சதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட இரு நிறுவனங்ைளில் 

அதிை விகலகய முன்கவத்திருந்த 

ைம்பனிக்கு 2014 நதவம்பர் மாதத்தில் 

தபறுகைகய அளிப்புச் தசய்தல் 

இச் தசயற்பாட்டின் சபாது உள்நாட்டு 

விகலக் சைள்வியாளர்ைளுக்கு 

முன்னுாிகம வேங்ைப்பட்டதாைவும், 

தபறுகை தசயற்பாட்டின் சபாது 

அரசாங்ை நிதித் திகணக்ைளத்தின் 

ஆசலாசகனக்ைகமய 

தசயற்படுவதாைவும், இச்தசயற்பாட்டின் 

சபாது இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை  

நிறுவனத்தின் ஆசலாசகன 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

 

மத்திய அகமச்சு இத் திகணக்ைளத்தின்  

பணிைளில் முகனப்பான தகலயீட்கட 

சமற்தைாள்ள சவண்டுதமன குழு 

வலியுறுத்தியசதாடு, தபாது 

திகறசசாியின் ஆசலாசகனக்ைகமய 

நிலுகவகய பதிவளிக்கும்படியும், 

விசாரகண மற்றும் ஒழுக்ைாற்று 

விசாரகண ஆைியவற்கற துாிதப்படுத்தி 

தீர்ப்பு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளும் 

படியும், அது பற்றிய அறிக்கைகய 2017 

யூன் மாதம் 30 க்கு முன், குழுவிடம் 

அனுப்பும் படியும், பிரதம ை. அ.  / 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு ஆசலாசகன 

வேங்ைப்பட்டது.   

நைரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வேங்ைல் அகமச்சு 

2017 தபப்ரவாி 23 

1. மூலதன நிதி ஏற்பாடு மீதிகய சதவீதமாை 

சநாக்கும்சபாது 2011 ஆண்டில் 10.6% 

ஆைவும் மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 23.1% 

ைருத்திட்ட ைணக்குத் தைவல்ைள் சாியான 

முகறயில் அறிக்கையிடப்படாகம  

ைாரணமாை ைணக்குைள் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஆைவும் ைணிசமான அளவில் 

அதிைாித்திருத்தல். 

இற்கறப்படுத்தப்படாகமயினால் 

மூலதன மீதி ைாண்பிக்ைப்பட்டுள்ள 

சபாதிலும் ைருத்திட்ட மற்றும் ஒதுக்ைீட்டு 

ைணக்குைளிலுள்ள சவறுபாட்கட 

சமப்படுத்தி திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாண்டுள்ளதாை பிரதம ை. அ. / 

ை.அ ததாிவித்தார். 

2. 2011 ஆம்  ஆண்டில் பாாிய தம்புள்ள நீர் 

வேங்ைல் ைருத்திட்டத்திற்கு 4 தைப் 

வண்டிைகள தைாள்வனவு தசய்கையில் ரூ. 

42.73 மில்லியன் சமலதிை தசலவிகன 

ஏற்ை சநாிட்டுள்ளகம. 

அகமச்சரகவ அங்ைீைாரத்திற்ைகமய 

இந்திய எக்ஸிம் வங்ைியுடன் 

உடன்படிக்கை சமற்தைாண்டு சமற்படி 

ைருத்திட்டத்தின் விதிப்புகரைகள 

தயாாிக்கையில் ஏற்பட்ட குகறபாடுைள் 

அதற்கு ைாரணமானததனவும் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட விகலைளின் பிரைாரம் 

தைாடுப்பனவுைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதாைவும் குறிப்பிட்ட 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  ைருத்திட்டத்தின் 

சில தபாருட்ைளுக்ைாை 

முன்கவக்ைப்பட்டிருந்த விகலைள் 

தமய்யானகவயல்ல என்ற சபாதிலும் 

ஒட்டுதமாத்தமாை சநாக்கும்சபாது இது 

ஆைக்குகறந்த 

விகலைகளக்தைாண்டிருந்த 

விகலசைாரல் எனவும் ததாிவித்தார். 

 

இது ததாடர்பாை தனது அதிருப்திகய 

ததாிவித்த குழு ைருத்திட்டத்தின் 

ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினதும் 

மற்றும் தபறுகைக் குழுவினதும் 

அங்ைத்தவர்ைளின் தைவல்ைள், 

தபாருட்ைளின் எண்ணிகை, தசலுத்தப் 

பட்டுள்ள பணம் ஆைியன உள்ளடக்ைப் 

பட்ட விபரமான அறிக்கைதயான்கற 

அகமச்சிடமிருந்தும் ைருத்திட்டங்ைளில் 

பின்பற்றப்படுைின்ற பணம் தசலுத்தல் 

தசயற்பாடு ததாடர்பான  ைண்ைாணிப்பு 

அறிக்கைதயான்கற நிதி அகமச்சிட 

மிருந்தும் மார்ச் 01 ஆம் திைதிக்கு முன் 

குழுவுக்கு தபற்றுத் தரும்படி பணிப்புகர 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

வேங்ைப்பட்டது. 

3. 2015 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட உள்நாட்டு 

மற்றும் தவௌிநாட்டுக் ைடனும் 

வட்டியுமான ரூ.6300 சைாடிகய தசலுத்தி 

முடிப்பதற்கு சகப எடுத்துள்ள 

நடவடிக்கை. 

தமாத்த நீர் வேங்ைலில் வருமானம் 

தபறாத 26%, சட்டாீதியற்ற நீர் வேங்ைல் 

மற்றும் விரயமாக்ைல் 45% அறிவிக்ைப் 

பட்டிருப்சதாடு அதன் மூலம் வருவாய்க்கு  

சநரடியாைசவ தாக்ைம் ஏற்படுவதால் 

விரயமாக்ைகல குகறக்ை பாாிய 

தைாழும்பு சார்ந்துள்ள 100 ஆண்டுைகள 

விடவும் பேகமவாய்ந்த குோய்த் 

ததாகுதிகய PE குோய்ைகளக் தைாண்டு 

நவீனமயமாக்ைவும் 2020 ஆம் 

ஆண்டாகும் சபாது தைாழும்பு நைரத்தில் 

வருமானமற்ற நீர் வேங்ைகல 18% வகர 

குகறப்பதன் மூலமாை சகபயின் தமாத்த 

நட்டத்கத குகறத்துக்தைாள்ளவும் 

நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாைவும் 5 

வருட ைாலமாை நீர் ைட்டணத்தில் 

திருத்தங்ைள் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல 

என்பதால் அது ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தப்படுவதாயின் ைருத்திட்ட தசலவு 

ைகள ஈடுதசய்வது சபாலசவ தமாத்த 

நட்டத்கத குகறத்துக் தைாள்ளவும் அது 

உதவியாை அகமயு தமன பிரதம ை. அ.  / 

ை. அ.  ததாிவித்தார். 2020 இல் தைாழும்பு 

நைரத்தில் வருமானமற்ற நீர் வேங்கைல 

46% இல் இருந்து 18% வகர 

குகறத்துக்தைாள்ள தசயற்படுத்து வதற்கு 

உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ள சவகலத் திட்டம் 

ததாடர்பில் திைதி, ைால வகரயகறயுடன் 

தயாாிக்ைப்பட்ட அறிக்கை தயான்கற 

குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கும் படி பணிப்புகர 

வேங்ைப்பட்டது. 

4. நீர் விநிசயாைம் ததாடர்பாை எழுந்துள்ள 

சிக்ைல் ைாரணமாை கைவிடப்பட்டிருந்த 

யாழ்ப்பாணம், ைிளிதநாச்சி நீர் வேங்ைல் 

ைருத்திட்டத்தின் தற்சபாகதய 

நிகலகமகயப் பற்றி குழு விசாாித்தது. 

இக் ைருத்திட்டத்தின் நீர் மூலைங்ைளில் 

ஏற்பட்ட சிக்ைதலான்கற தீர்ப்பதற்கு 4 

வருட ைாலமாை ைலந்துகரயாடல்ைள் 

இடம்தபற்ற சபாதிலும்  முடிவு 

ைிகடக்ைாத ைாரணத்தினால் புறமறிப்பு 

தசயற்பாதடான்று மூலமாை ஒரு பகுதிக்கு 

நீர் வேங்ை நடவடிக்கை சமற்தைாண்டு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

வருவதாைவும் ஏகனய பணிைள் 

தங்குதகடயின்றி நகடதபற்று 

வருவதாைவும் பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

5. நீர்சார்  ைருத்திட்டங்ைளின் தாமதங்ைகள 

தடுக்ை எடுத்துள்ள தசயற்பாடுைள் பற்றி 

குழுவின் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 

JICA உதவியுடன் தசயற்படுத்தப்பட்ட 

ைண்டி தபரும்பாை மற்றும் தைாழும்பு 

தபரும்பாை நீர் திட்டங்ைளிலின் மீதி 

பணத்கத பயன்படுத்தி நாதளான்றுக்கு 

30,000 ைன மீீ்ட்டர் தைாள்ளளகவக் 

தைாண்ட ைண்டி ைருத்திட்டத்தின் 

தைாள்ளளகவ 54,000 ைன மீட்டர் வகர 

அதிைாித்துக்தைாள்ள முடிந்ததாைவும் பல 

ைருத்திட்டங்ைளின் பணிைள் இவ்வருடம் 

முடிவதற்கு முன் நிகறவு 

தசய்யப்படுதமனவும் சமூை நீர் வேங்ைல் 

திட்டங்ைள் ததாடர்பான சட்டாீதியான 

விடயங்ைகள தீர்ப்பதற்கு சட்ட மாஅதிபர் 

திகணக்ைளத்திற்கு ஆற்றுப்படுத்தி 

இருப்பதாைவும் பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

சமூை வலுவூட்டல், சமூை நலன்புாி  அகமச்சு 

2017 மார்ச் 07 

 

1. 2016 ஆம் ஆண்டு இறுதியாகும் சபாது 

187 தவற்றிடங்ைகள நிரப்ப அகமச்சு 

தவறியகம மற்றும் இதில் 126 

மதியுகரயாளர் பதவிைள் என்பதால் 

திட்டமிட்டதன் பிரைாரம் மதியுகரப் 

பணிைகள தசயற்படுத்த முடியாகம.  

மதியுகரப் பிாிவானது இவ்வகமச்சின் 

மிை விசசடமான பிாிதவான்று 

என்பசதாடு அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

பணியாட்தடாகுதி 324 எனவும் தற்சபாது 

216 இருப்பதாைவும் ைடந்த ைாலத்தில் 

ஊேியர் எண்ணிக்கை 108 ஆை  

இருப்பதற்கு ைாரணம் ஆட்சசர்க்ைப்பட்ட 

அலுவலருக்கு  மதியுகர டிப்சளாமா 

பட்டம் இல்லாகமசய எனவும் இதற்ைான 

பைிரங்ை ஆட்சசர்ப்புக்கு அகமச்சரகவ 

பத்திரதமான்று சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு அதற்கு 

அகமச்சரகவ அங்ைீைாரத்கத 

தபற்றிருப்பதாைவும் பிரதம ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

2. கையடக்ை ததாகலசபசிக்ைான உாித்து 

இல்லாத அலுவலருக்கு அவ்வசதி வேங்ை 

2009 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் சிவில் 

சபாராட்டதமான்று இருந்த 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

முன் ததாடர்புகடய அனுமதிகய 

தபற்றுக்தைாள்ளும் படி பணிப்புகர 

வேங்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும் தபாது 

நிருவாை அகமச்சின் அனுமதிகய 

சைாாியுள்ள சபாதிலும் இது வகர 

ைிகடக்ைாகம மற்றும் தற்சபாகதக்கு 

உாித்து இல்லாத 25 அலுவலர் கையடக்ை 

ததாகலசபசிைகள 

பயன்படுத்துைின்றகமயால் 

நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதிசார் 

நட்டம். 

நிகலகமயினாலும் மற்றும் மதியுகரயின் 

சதகவ ைாரணமாைவும் சமற்படி 

கையடக்ை ததாகலசபசி 

வேங்ைப்பட்டதாைவும் இதற்ைான 

சட்டாீதியான ைாப்பங்ைீைாரத்கத 

தபற்றுக்தைாள்ள நிறுவன பணிப்பாளர் 

நாயைத்திடம் சமர்ப்பித்திருப்தாைவும் 

பிரதம ை. அ.  ததாிவித்தார். மதியுகர 

அலுவலருக்கு தற்சபாது வகர சமற்படி 

ததாகலசபசிைகள பயன்படுத்த 

இடமளிக்ைப்பட்டகமக்ைான ைாரணம் 

அதனால் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

சசகவைசள எனவும் பிரதம ை. அ.  

ததாிவித்தசதாடு அதற்ைாை  இது வகர 

அனுமதி தபற முடியாகமயும் 

தபாறுப்பற்ற விதத்தில் தசயற்படுதலும் 

குழுவின் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானது. 

 

3. தமிழ் பாடசாகலைளின் அபிவிருத்திற்ைாை 

பயன்படுத்தப்பட்ட ரூ.11.3 மில்லியன் 

ததாடர்பான தசயலாற்றறிக்கை  இது 

வகர சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. 

சமற்படி பணம் மன்னார், வவுனியா 

மற்றும் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட அரசாங்ை 

அதிபர்ைளுக்கு பாடசாகல 

அபிவிருத்திற்ைாை வேங்ைப்பட்டிருப் 

பதாைவும் அவ்விபரங்ைள் திகறசசாியில் 

பதியப்பட்டிருப்பதாைவும் பிரதம ை. அ.  

குறிப்பிட்டார். 2011 மற்றும் 2012 இல் 

அகமச்சுைள் மாற்றமகடந்தகமயினால் 

அத்தைவல் ைகள ைண்தடடுக்ை 

முடியவில்கய எனவும் ஆகையால் 

ைணக்ைாய்வுக்கு சமர்ப்பிக்ை 

முடியவில்கலதயனவும் தற்சபாது 

திகறசசாியின்  அச்சிடப்பட்ட 

குறிப்புைளும் அகமச்சின் சபசரட்டு 

குறிப்புைளும் ைணக்ைாய்வுக்கு சமர்ப்பி  

க்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ.  

ததாிவித்தார். இத்தகைய சந்தர்ப்பங்ைளில் 

தபாதுப் பணம் பற்றி தனிப்பட்ட மற்றும் 

கூட்டுப் தபாறுப்பின் முக்ைியத்துவத்கத 

குழு வலியுறுத்திய சதாடு அது 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற 2017 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மார்ச் மாதம் 25 க்கு முன் குழுவுக்கு 

அனுப்பும் படி பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  க்கு 

பணிப்புகர வேங்ைப்பட்டது.   

4. 2012 ஆம் ஆண்டில் தனிப் சபற்சறாருள்ள 

குடும்பதமான்றுக்கு சுயததாேில் முயற்சி 

ைளுக்கு உதவியாை ரூ.25,000/= தபற்றுக் 

தைாடுக்ை அக் குடும்பங்ைளின் தைவல் 

ைகள தபறுவதற்கு பிரசதச தசயலைங் 

ைளால் முகறயான வேிமுகறதயான்று 

திட்டமிடப்படாகமயினாலும் 2016 ஆகும் 

சபாது  தனிப் சபற்சறாருள்ள குடும்பம் 

பங்ைளின் எண்ணிக்கை 610,945 ஆை 

அறியப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 24 

மாவட்டங்ைளிலிருந்து சுமார் 700 

குடும்பங்ைள் மாத்திரசம ததாிவு 

தசய்யப்பட்டிருந்தகம. 

சமற்படி உதவியானது குகறந்த 

வருமானம் தபறும் குடும்பங்ைளுக்கு 

மாத்திரம் தபற்றுக் 

தைாடுக்ைப்படுவதாைவும், சமற்படி 

வேிமுகறக்ைான மாதிாிப் 

படிவதமான்கற தயாாித்து 

ைணக்ைாய்வுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளதாைவும் 

பிரதம ை. அ.  ததாிவித்தார்.    

5. 2015 வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் ைீழ் 

குகறந்த வருமானமுகடய சிசரஷ்ட 

பிரகசைளுக்கு வேங்ைப்டுைின்ற ரூ.2000/= 

மாதாந்த தைாடுப்பனவில் ரூ.100/= சதசிய 

முதிசயார் தசயலைத்தின் ைணக்தைான்றில் 

கவப்பிலிடப்பட்டுள்ள சபாதிலும் சமற்படி 

பணம் எத்தகைய நலன்புாி பணிக்ைாைவும் 

பயன்படுத்தப்படவில்கல. 2016 டிதசம்பர் 

31 வகர ைிகடக்ைப்தபற்ற ரூ. 

389,000,000/=  மற்றும் அதன் பின் 

ைிகடக்ைப்தபற்ற ரூ. 54,445,900 /= ஆை 

தமாத்தம் ரூ.443,445,900 

உபசயாைிக்ைப்படாமல் இருத்தல். 

அகமச்சரகவ அங்ைீைாரத்கத தபற்று 

சமற்படி நிதியத்கத தாபித்துள்ளதாைவும் 

முதிசயார் நலன்புாிக்ைான நம்பிக்கைப் 

தபாறுப்பு நிதியமாை பதிவுதசய்யத் 

சதகவயான வகரவு தயாாிக்ைப் 

பட்டுள்ளதாைவும் அதன் மூலம் சமற்படி 

சநாக்ைங்ைளுக்ைாை தசலவுதசய்ய 

எதிர்பார்ப்பதாைவும் பிரதம ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

6. 
 
 
 
 
 

2016 ஆம் ஆண்டில்  அரச சார்பற்ற 

அகமப்புைளால் சமூை சசகவயாை 

வேங்ைப்பட்ட ரூ.1.5 மில்லியன் 

தபறுமதிமிக்ை 8 வகையான 

உபைரணங்ைளில் 24,610 அலகுைகள 

(சக்ைர நாற்ைாலிைள், முடவன்சைால், 

ஊன்றுசைால், ைண்ணாடி சமகசைள், 

ைட்டில்ைள், ைேிவுக் ைளங்ைள்) சுங்ை 

வாியிலிருந்து விடுவிக்கும் 

சான்றிததோன்று அகமச்சினால் 

சமூை சசகவ திகணக்ைளத்தில்  

தன்னார்வ நிறுவனங்ைகள பதிவு 

தசய்தலின் ைீழ் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ள 

நிறுவனங்ைளுக்கு தீீ்ர்கவ வாிச் சலுகை 

வேங்ை விதந்துகரக்ைப்படுவதாைவும் 

நலன்தபறுநர்ைளின் தபயர்ப் பட்டியல்  

உாிய முகறயில் பிரசதச 

தசயலைங்ைளால் சபணி 

வரப்படுவதாைவும் 2015 மற்றும் 2016 

ஆம் ஆண்டுைளுக்குாிய ஆவணங்ைள் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

வேங்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும் சமற்படி 

நன்தைாகடைள் அகமச்சினூடாை 

அவர்ைளது சமற்பார்கவயின் ைீழ் 

ஊனமுற்றவர்ைளுக்கு 

பைிர்ந்தளிக்ைாகமயும் 2013,2014  மற்றும் 

2015  ஆம் ஆண்டுைளிலும் இவ்வாறான 

சில சம்பவங்ைள் பற்றி 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளகமயும். 

ைணக்ைாய்வுக்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் பிரசதச 

தசயலாளர்ைள் மற்றும் சமூை சசகவ 

அலுவலர்ைளின் விதப்புகர மற்றும் 

சமற்பார்வகயின் ைீழ் சமற்படி 

தபாருட்ைள் 

பைிர்ந்தளிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. 

அ.  ததாிவித்தார். 

7. வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் 

மூலம் 2015 மற்றும் 2016  ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைாை முகறசய ரூ. 

353,400,000 /= மற்றும்  ரூ. 667,220,000/= 

சிறுநீரை  உதவி ஏற்பாடுைளாை 

வேங்ைப்பட்ட சபாதிலும் நிதி                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

பயன்பாடு 62%  மற்றும் 70% ஆை 

ைாணப்பட்டது.  2016 ரூ. 180,405,500/= 

ஆன உதவியின் மீதி 5011  

சநாயாளிைளுக்கு தசலுத்த சபாதுமான 

சபாதிலும் அப்சபாது ைாத்திருப்சபார் 

பட்டியலிலிருந்த 2711 சநாயாளிைளுக்கு 

சமற்படி பணத்கத தசலுத்தத் சதகவயான  

வேிமுகறைகள அகமச்சு 

தசயற்படுத்தாகம. 

இலங்கையில் தற்சபாது உள்ள 27000 

சிறுநீரை சநாயாளிைளில் சுைாதார 

அகமச்சு பாிந்துகரக்ைின்ற குகறந்த 

வருமானம் தபறுைின்றவர்ைளுக்கு 

சமற்படி உதவிைள் 

தசலுத்தப்படுவதாைவும், 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 15,939 சபருக்கு 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும், 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 19,645 சபருக்கு 

தசலுத்தப்படுவதாைவும் பிரதம ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

சமாட்டார் வாைன சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம் 

2017 மார்ச் 07 

1 ரூ.740 மில்லியன் முதலீட்டுடன் 2009 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட E சமாட்டாின் 

ைருத்திட்டத்தின் தற்சபாகதய 

முன்சனற்றமும் ரூ. 6.4 மில்லியகன 

பயன்படுத்தி ஆரம்பித்துள்ள இலங்கை 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்துடன் 

ததாடர்புபடுத்துைின்ற ைணினி 

சவகலத்திட்டமும் இலத்திரனியல் 

பாதுைாப்பு முகறைளுக்சைற்ப  ைடிதக் 

சைாப்புைள் பாதுைாப்பு  (Digital Scanning) 

பற்றிய முன்சனற்றமும்.  

ைடந்த ஆண்டில் தபறுகைப் பணிைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள சமற்படி புதிய 

ைருத்திட்டத்திற்ைான விகலக் 

சைள்வியாளர் ததாிவு நிகறவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், இவ்வாண்டில் 

யூகல மாதம் 10 ஆம் திைதியாகும் சபாது 

சைள்விப்பத்திரம் வேங்ை 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாைவும், 2018 ஆம் 

ஆண்டு இறுதி ைட்டத்தில் ைருத்திட்டத்கத 

தசயற்படுத்த எதிர்பார்ப்பதாைவும் பிரதம 

ை. அ.  / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

சமற்படி சவகலத்திட்டங்ைளினதும் E 

சமாட்டாின் ைருத்திட்டத்தின் தசயற்பாடு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பற்றி திைதி, ைால வகரயகறயுடன் கூடிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

தபற்றுத்தரும் படி பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

க்கு பணிப்புகர வேங்ைப்பட்டது..  

2 சபாக்குவரத்திலிருந்து அைற்றப்ட்ட வாைன 

இலக்ைங்ைகள பயன்படுத்தி 

சட்டவிசராதமான முகறயில் சுங்ை வாி 

தசலுத்தாமல் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட   

அல்லது தயாாிக்ைப்பட்ட மிட்சுபிசி 

தமான்தறசரா ரை ஜீப் வண்டிதயான்றும் 

ஹமர் ரை சமாட்டார் வண்டிதயான்றும் 

பதிவு தசய்யப்பட்டிருத்தல். 

முதலாவது பதிவிலிருந்து வாைனத்தின் 

உாித்து மாற்றமகடதல், வாைனங்ைகள  

பாவகனயிலிருந்து ஒதுக்குதல், / 

ஒதுங்குதல், சபாக்குவரத்திலிருந்து 

அைற்றுதல், சபான்றவற்கற 

சமற்தைாள்ளும் வேிமுகற பற்றியும் 

சபாக்குவரத்திலிருந்து அைற்றப்பட்ட 

வாைனங்ைளின் பதிவு இலக்ைம், 

அடிச்சட்டைம் மற்றும் என்ஜின் இலக்ைம் 

ததாடர்பாை பின்பற்றப்படுைின்ற 

வேிமுகற பற்றியும் விபரமான 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

தபற்றுத்தரும்படி பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

வுக்கு பணிப்புகர வேங்ைப்ட்டது. 

3.. சபாலியான முகறயில் பதிவுதசய்யப்பட்ட 

07 பிராசடா ரை ஜீப் வண்டிைள் பற்றி 

முன்கனய குழுவினால் வேங்ைப்பட்ட 

பணிப்புகரைளின் முன்சனற்றம். 

இரு வாைனங்ைளின் பதிவு இரத்துச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், ஏகனய 05 

வாைனங்ைள் ததாடர்பாை நடவடிக்கை 

எடுக்ை சட்ட மாஅதிபாின்  

ஆசலாசகனக்ைகமய இலங்கை சுங்ை 

திகணக்ைளத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதாைவும் குறிப்பிட்ட 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  இச்சம்பவத்துடன் 

ததாடர்புகடய அலுவலர்ைளுக்கு எதிராை 

தபாது நிருவாை அகமச்சினால் 

விசாரகணதயான்று 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் 

ததாிவித்தார். ஒரு மாத ைாலத்திற்குள் 

சமற்படி விசாரகண  அறிக்கை குழுவுக்கு 

அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளுமாறு பிரதம ை. அ. /ை. அ.  

இற்கு பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது. 

4. வாைன ைடிதக் சைாப்புைள் ைாணாமற் 

சபாவகத தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாை  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

உறுதிப்பாட்டிகன வேங்ைினாலும் ைடிதக் 

புதிய ஆவணக்கூடத்தின் நிருமாணப் 

பணிைள் நிகறவுதபற்றுள்ளததனவும், 

ைடிதக் சைாப்புைளின் தபாறுப்பிகன 

சம்பந்தப்பட்ட உத்திசயாைத்தருக்கு 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சைாப்புைள் ைாணாமற் சபாகும் சபாக்கும் 

ஆவணங்ைளின் பாதுைாப்பற்ற தன்கமயும் 

இற்கறவகரயும் ைாணக்கூடியதாை 

உள்ளது. 

சாட்டப்படும் வகையில் உாிய 

நகடமுகறயின் அடிப்பகடயில் 

ைளஞ்சியப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாைவும் ை. அ.  ததாிவித்தார் 

5. இதற்கு முந்திய குழுவினால் விதப்புகர 

தசய்யப்பட்ட இடமாற்றங்ைளின் 

முன்சனற்றம் 

அகனத்து உத்திசயாத்தர்ைளுக்கும் 

இடமாற்றம் ைிகடக்கும் வகையில் 3 

ைட்டங்ைளில் இடம்தபறும் இடமாற்ற 

முகறகமதயான்கற தயாாித்து அதகன 

2017 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் முதல் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும், 

தைவல் ததாேில்நுட்பப் பிாிவில் 

இடமாற்றங்ைகள 4 ைட்டங்ைளில் 

சமற்தைாண்டு 2018 ஆம் ஆண்டு நிகறவு 

தபறும் சபாது நிகறவு 

தசய்வதற்குள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார் 

6. சுங்ை குறிப்புைகள சபாலியான முகறயில் 

பயன்படுத்தி சில ைம்பனிைள் 

தபருமளவிலான சமாட்டார் 

கசக்ைிள்ைகள பதிவுதசய்துள்ளகம 

மற்றும் அவ்வாறான தவறுைகள 

புாிந்துள்ள நிறுவனங்ைகள 

இனங்ைாணப்பட்ட பின்னர் 

அக்ைம்பனிைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளும் முகற 

சமற்படி அகனத்து சமாட்டார் 

கசக்ைிள்ைளும் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு 

முன்னர் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டகவைள் 

என்பகதயும், 2014 ஆம் ஆண்டின் 

பின்னர் சுங்ைத்துடன் தைவல்ைகள 

தபற்றுக் தைாள்ளும் ஒழுங்குமுகறயான 

முகறகமதயான்று உள்ளதால் 

அவ்வாறான சமாசடி நடவடிக்கைைள் 

இடம்தபறுவதில்கலதயன பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்ததுடன் 

இப்பிரச்சிகனக்குாிய முகறயான 

எழுத்திலான பதிதலான்கற குழுவுக்கு 

வேங்குவதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதாைவும் அறிவிக்ைப்பட்டது.  

இவ்வாறான சமாடிைகள சமற்தைாள்ளும் 

ைம்பனிைகள ைகறநிரலில் சசர்ப்பதற்கு 

அல்லது அவற்றிற்கு எதிராை சட்ட 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ள சவண்டுதமன 

குழு வலியுறுத்தியது. 

7.  சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வேங்குதலுக்கு 

ஏதுவான அகனத்து பணிைளும் சமாட்டார் 

வாைன பாிசசாதைர்ைளினால் மாத்திரம் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதால் முகறசைடுைள் 

அவ்வறான ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 

பாிசசாதகன முகறதயான்று தற்சபாது 

இடம்தபறாததுடன் சாரதி 

அனுமதிப்பத்திரத்கத  வேங்குவதற்ைாை 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

46 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஏற்படுவதற்ைான வாய்ப்புைள் இருப்பதாை 

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளகம மற்றும் 

இதற்கு 10 வருடங்ைளுக்கு முன்னர் சாரதி 

அனுமதிப்பத்திரத்கத வேங்குவதற்ைாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட பாிசசாதகன 

முகறயின் முன்சனற்றம். 

முதலாவதாை எழுத்து பாீட்கச 

நடாத்தப்படுவதாைவும்  பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  ததாிவித்தார். அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட பாிசசாதகன 

முகறயிலிருந்து விலைியுள்ளகமயும் புதிய 

ததாேில்நுட்ப முகறைகள 

பின்பற்றாகமயும் பற்றி குழு தனது 

அதிருப்திகய தவளிப்படுத்தியதுடன் 

சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்கத தபற்றுக் 

தைாள்வதற்கு ைாணப்பட்ட பகேய 

முகறகம மற்றும் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

ைணினிமயப்படுத்தப்பட்ட பாிசசாதகன 

முகற தசயற்படாகம, சட்டத்தில் 

திருத்தம் தைாண்டுவந்த பின்னர் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள புதிய 

நடவடிக்கைைள் ஆைிய விடயங்ைள் 

சம்பந்தமாை அறிக்கைதயான்கற 

குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு  பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இற்கு பணிப்புகர 

வேங்ைப்பட்டது. 

தடங்கு சநாகய தடுத்தல் மற்றும் சிைிச்கச உள்ளடக்ைிய தடங்கு சநாகயக் ைட்டுப்படுத்துதல் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் தசயலாற்றுகை பற்றி ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதியின் அறிக்கை 

மீதான ஆய்வு 

2017 மார்ச்சு 08 

1. தடங்கு ைட்டுப்பாட்டு பிாிவின் 2011 ஆம் 

ஆண்டின் தசயல் திட்டத்திற்கு ஏற்ப 

நுளம்பு அடர்த்தி குறிைாட்டி 5 ஐ விட 

குகறவாை இருக்ை சவண்டுதமன்பதுடன் 

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளில் 

சமற்கு மாைாணத்தில் நுளம்பு அடர்த்தி 

குறிைாட்டி மிைவும் உயர்ந்த மட்டத்தில் 

இருந்தததன பூச்சியியல் விஞ்ஞானிைளின் 

அறிக்கையில் ைாணக்கூடியதாை இருந்தது. 

சமற்கு மாைாணத்தில் ைேிவு அைற்றலில் 

ைாணப்படும் ஒழுங்குமுகறயற்ற தன்கம 

ைாரணமாை நுளம்புைள் பரவுவதற்ைான 

வாய்ப்பு அதிைமாை உள்ளதாைவும் 

ைேிவுைகள அைற்றும் விடயத்கத 

முகறசார்ந்த வகையில் சமற்தைாள்ளுதல் 

உள்ளூராட்சி சகபைளின் 

தபாறுப்தபன்றும் அந்நிறுவனங்ைளில் 

ைாணப்படும் குகறபாடுைகள நிவர்த்தி 

தசய்தல் அத்தியாவசியமான 

விடயதமன்பதும் சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. 

2. 2016.12.31 ஆம் திைதி சமற்கு மாைாண 

சுைாதார மருத்துவ நிகலயத்தில் 

பூச்சியியல் மதிப்பாய்வு பணிைளுக்ைாை 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 44 பூச்சியியல் 

பூச்சியியல் உதவி உத்திசயாத்தர்ைகள 

பயிற்றுவித்த பின்னர் தடங்கு, மசலாியா 

மற்றும் யாகனக்ைால் சநாய் ஆைிய 

மூன்று சநாய்ைளுக்ைாைசவ பூச்சியியல் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

உதவியாளர் பதவிைள் இருந்தததனினும் 

தற்சபாகதய ஆளணி 23 ஆை இருத்தல் 

மற்றும் சமற்கு மாைாணத்தில் பூச்சியியல் 

மதிப்பாய்வு 2015 ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுகையில் 2016 ஆம் ஆண்டு 

குகறவகடந்து இருத்தல் 

மதிப்பாய்வு பணிைளுக்ைாை இவர்ைள் 

ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதால் தடங்கு சநாய் 

மதிப்பாய்வு பணிைளுக்ைாை 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள பணியாளர்ைளில் 

பற்றாக்குகற இருப்பதாை 

ைாட்டுைின்றததன்றும், பணியாளர்ைளின் 

எண்ணிக்கைகய அதிைாிப்பதற்ைாை 

சவண்டுசைாள்ைள் 

முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளதால் 

ஆட்சசர்ப்பிகன சமற்தைாள்வதற்ைாை 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டாலும் 

ததாிவு தசய்யப்படுைின்றவர்ைளில் 

மிைவும் குகறந்த எண்ணிக்கையாசனாசர 

பதவியிகன தபாறுப்சபற்பதற்கு 

முன்வருைின்றதாை ை. அ.  குறிப்பிட்டார். 

சமலும், பூச்சியியல் மதிப்பாய்வு 

உத்திசயாைத்தர்ைகள ஆட்சசர்ப்பு 

தசய்வதற்ைான ைாரணங்ைள் மற்றும் 

தற்சபாது ைாணப்படும் பூச்சியியல் 

மதிப்பாய்வு உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

தவற்றிடங்ைகள குறிப்பிட்டு 

அறிக்கைதயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழு பிரதம ை. அ. . இற்கு பணிப்புகர 

வேங்ைியது. 

3. சுைாதார மருத்துவ உத்திசயாைத்தர் 

பணிமகனக்கு ைணினி மற்றும் 

இகணயத்தள வசதிைள் 

வேங்ைப்பட்டிருந்தாலும் தடங்கு 

சநாயாளிைகளப் பற்றிய அறிவிகன 

வேங்குதல் உாிய முகறயில் 

சமற்தைாள்ளப்படாகம மற்றும் 

ததாற்றுசநாய் பிாிவு இகணயத்தளத்தின் 

மூலம் தபற்றுக் தைாள்ைின்ற தைவல்ைளின் 

படி சமற்கு மாைாணத்தில் 43  அரச 

கவத்தியசாகலைளில் 21 இற்கும் மற்றும் 

தனியார் கவத்தியசாகலைள் 67 இல் 6 

இற்கும் மாத்திரம் தைவல்ைகள வேங்குதல் 

மாைாண கவத்தியாசகலைள், மாவட்ட 

கவத்தியசாகலைள் மற்றும் ஆதார 

கவத்தியசாகலைள் ஆைிய பிரதான 

கவத்தியசாகலைளிலிருந்து 

சநாயாளிைகளப் பற்றிய தைவல்ைள் 

அறிக்கையிடப்படுவதாைவும் தைாழும்பு 

மாநைர சகபயின் ஆளுகைப் 

பிரசதசத்தில் அகமந்துள்ள பிரதான 

தனியார் மருத்துவமகனைளிலிருந்தும் 

விசசட முகறகமதயான்றின் ஊடாை 

சநாயாளர்ைகளப் பற்றிய தைவல்ைள் 

அறிக்கையிடுதல் இடம்தபறுவதாைவும் ை. 

அ.  குறிப்பிட்டார். 

நாட்டில் நிலவும் நிலவரத்திற்சைற்ப 

அகனத்து அரச மற்றும் தனியார் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மருத்துவமகனைளிலும் தைவல்ைகள 

தபற்றுக் தைாள்ள இயலக்கூடிய 

வகையில் தைவல்ைகள அறிக்கையிடும் 

முகறயான திட்டதமான்கற தயாாித்தல் 

பற்றி ைவனம் தசலுத்தப்பட 

சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியது. 

4. 2016 – 2020 மூசலாபாயத் 

திட்டத்திற்சைற்ப சம்பவ மரணங்ைளின் 

வீதத்கத 0.1% இகன விட குகறக்ைக் 

கூடியதாை  இருத்தல் சவண்டும். 2015 

மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளில் சம்பவ 

மரணங்ைளின் வீதம்                        0.16% 

- 0.18% இகடயில் ைாணப்படுவதுடன் 

முைாகமத்துவத்தின் குகறபாடுைள் 

ைாரணமாை 2015 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டுைளில் தடங்கு சநாயாளிைளின் 

எண்ணிக்கை முகறசய 29,969 மற்றும் 

50,102 ஆை அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 

சநாய் பீடிப்பகதக் ைட்டுப்படுத்துவதில் 

ைாணப்படும் குகறபாடுைள் ைாரணமாை 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை 

அதிைாித்துள்ளதாயினும் 

கவத்தியாகலைளில் 

அனுமதிக்ைப்படுைின்ற சநாயாளிைகள 

முைாகமத்துவம் தசய்தல் உயாிய 

மட்டத்தில் இருப்பதால் விைிதம் 

குகறவகடந்துள்ளததன குறிப்பிட்ட ை. 

அ.  சநாய் பரவுவகத 

ைட்டுப்படுத்துவதற்கு உள்ள 

அதசௌைாியங்ைளாை ைேிவுைகள 

முகறயற்ற விதத்தில் அைற்றுதல் மற்றும் 

சுைாதார மருத்துவ உத்திசயாைத்தர் 

பணிமகனயில் நிலவும் சபாக்குவரத்து 

வசதிைளுக்ைான குகறபாடுைள் சபான்ற 

விடயங்ைள் பற்றி குழுவின் ைவனம் 

ஈர்க்ைப்பட்டது. 

சுைாதார மருத்துவ உத்திசயாைத்தர் 

பணிமகனக்கு தற்சபாதுள்ள 

வாைனங்ைளின் எண்ணிக்கை சம்பந்தமாை 

இணக்ைமின்கம ஏற்பட்டதால் சமற்கு 

மாைாண சுைாதார மருத்துவ 

உத்திசயாைத்தர் பணிமகனக்கு 

சதகவயான வாைனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை மற்றும் தற்சபாது 

ைாணப்படும் வாைனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை பற்றி அறிக்கைதயான்கற 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

பணிப்புகர விடுத்தார். 

5. தடங்கு சநாயாளிைகன பராமாிப்பதற்ைாை 

தற்சபாது அதி தீவிர சிைிச்கசப் 

பிாிவுைகள ஆரம்பிப்பதற்ைாை 12 

மத்திய அகமச்சிற்கு வேங்ைப்பட்ட சுமார் 

ரூ. 400 மில்லியன் பணத்ததாகையில் 

பாதியளவு தடங்கு சநாகய 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மருத்துவமகனைளுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டு 

முதல் 2016  ஆம் ஆண்டு வகர 

ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த ரூ. 170,700,000/- இல் 

38% மாத்திரம் தசலவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளகமயும் 46 மாைாண 

மருத்துவமகனைளுக்கு ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த 

ரூ.347,310,000/ இல் 66% மாத்திரம் 

தசலவு தசய்யப்பட்டுள்ளகமயும் பற்றி 

குழு வினவியது. அங்தைாட ஆதார 

கவத்தியசாகலயில் 2 தடங்கு அதி தீவிர 

சிைிச்கசப் பிாிவுைளும் நீர்தைாழும்பு ஆதார 

கவத்தியசாகலயில் ஒரு தடங்கு அதி 

தீவிர சிைிச்கசப் பிாிவும் 

தாபிக்ைப்பட்டிருப்பினும் ஏகனய 

மருத்துவமகனைளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

வகையில் இட வசதிைள் உள்ளதால் 

வாட்டுைளில் சம்பந்தப்பட்ட 

உபைரணங்ைள் தபாருத்தப்பட்டுள்ளததன 

தடங்கு ைட்டுப்பாட்டு பிாிவு 

அறிக்கையிட்டுள்ளது. 

ைட்டுப்படுத்துவதற்கும் எஞ்சிய 

ததாகைகய மருத்துவமகனைளுக்கும் 

வேங்ைியதாைவும் ததாிவிீ்த்த ை. அ.  

சமற்கு  மாைாணத்தில் மாத்திரம் அதி 

தீவிர சிைிச்கசப் பிாிவுைகள நிறுவுவதற்கு 

ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்த சபாதும் 

ததாடர்ந்து சநாய் பரவ ஆரம்பித்ததால் 

ஏகனய மருத்துவமகனைளிலும் தடங்கு 

அதி தீவிர சிைிச்கசப் பிாிவுைகள 

தாபிப்பதற்ைான சதகவகய இனங்ைண்டு 

சமற்படி மருத்துவமகனைளுக்கும் 

ஒதுக்ைீடுைள் வேங்ைப்பட்டததனினும் 

அதி தீவிர சிைிச்கசப் பிாிவுக்ைாை தான் 

விதப்புகர தசய்த சில உபைரணங்ைகள 

வேங்குவதில் சிரமங்ைள் 

அம்மருத்துவமகனைளில் உள்ளதாை 

சமலும் ததாிவித்தார். 

 

10,000 தபாதுமக்ைளுக்கு ஒரு தபாதுசன 

உத்திசயாைத்தர் வீதமாவது இருக்கும் 

வகையில் நியமிப்பதற்ைான வாய்ப்புைள் 

பற்றி ைவனம் தசலுத்துமாறும் குழு 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் வலியுறுத்தியது. 

தடங்கு சநாகயக் ைட்டுப்படுத்துவதற்கு 

பிரதான நைரங்ைளில் சுைாதார மருத்துவ 

உத்திசயாைத்தகர வலுவூட்டுவதின் 

சதகவகயயும் தபாதுசன சுைதார 

உத்திசயாைத்தர்ைள் சம்பந்தமாை 

ஒழுங்குமுகறயிலான 

முகறகமதயான்றின் சதகவயும் சுைாதார 

மருத்துவ உத்திசயாைத்தர் பணிமகனக்கு 

இகணக்ைப்பட்டுள்ள மற்றும் 

உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளுக்கு 

இகணக்ைப்பட்டுள்ள தபாதுன சுைாதார 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும் இகடயில் 

ஒன்றிகணந்த இடமாற்ற 

முகறதயான்கற ஏற்படுத்தும் சதகவயும் 

இங்கு ை. அ.  இனால் குழுவின் 

ைவனத்திற்கு தைாண்டுவரப்பட்டது. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

 
 

6. சமல்மாைாண சுைாதார பணிப்பாளர் 

அலுவலைத்கதச் சசர்ந்த 

கவத்தியர்ைளினால் சமல்மாைாண தடங்கு 

சநாயினால் பீடிக்ைப்பட்டவர்ைள்  

ததாடர்பில் இலத்திரனியல் பாிசீலகன 

முகறகய அறிமுைப்படுத்தும் முைமாை 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

மதிப்பாய்வுைளுக்சைற்ப தைாழும்பில் 

அகமந்துள்ள 7 தனியார் 

கவத்தியசாகலைளிலிருந்து தடங்கு 

சநாயர்ைளின் உடற் ைாப்பு ஊக்ைி  பற்றிய 

ஆய்வு அறிக்கைைகள  

இகணயத்தளத்தின் ஊடாை  மாைாண 

சுைாதார பணிப்பாளர் அலுவலைத்துக்கு 

அறிக்கையிட்டதன் பின்னர் அன்கறய 

தினசம தடங்கு சநாயாளி உாித்தாகும் 

சுைாதார கவத்திய அலுவலைத்துக்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் ஒரு நாள் 

சபான்ற குறுைியததாரு ைாலப்பகுதியில் 

துாித நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்படுவதன் மூலம் தடங்கு 

நுளம்புைகளக் ைட்டுப்படுத்த முடியுதமன 

கவத்தியர்ைள் ஆராய்ச்சிைகள 

சமற்தைாண்டு அறிக்கையிட்டுள்ளார்ைள்.  
 

இது மிைவும் சிறந்த ஒரு முகறதயனவும், 

நாடு பூராைவும் இதகன தசயற்படுத்த 

எதிர்பார்க்ைின்றசபாதிலும், அரசாங்ை 

கவத்தியசாகலைளில் அகனத்து 

சநாயாளர்ைளும் தடங்கு சநாயினால் 

பீடிக்ைப்பட்டுள்ளார்ைதளன 

உறுதிப்படுத்தப்படுவதில்கல எனவும், 

பிணியாய்வு பாிசீலகனைள் மூலம் 

சநாயாளர்ைள் முைாகமத்துவம் 

தசய்யப்படுவதனால், கவத்தியரால் 

சநாயாளிகய அகடயாளம் ைாண 

முடியாத பட்சத்திலும் புதிய 

பிரசதசதமான்றிலிருந்து சநாயாளர்ைள் 

அறிக்கையிடப்படும் சந்தர்ப்பத்திலும் 

மாத்திரசம உறுதிப்படுத்தப்படுதல் 

சதகவப்படுைின்றததன ை. அ.   

ததளிவுபடுத்தினார்.  

7. 2007ஆம் ஆண்டு 11ஆம் இலக்ை தடங்கு 

நுளம்புைள் பரவுவகதத் தடுக்கும் 

சட்டத்தில், தடங்கு பாிசீலகனக்ைாை 

குறிப்பிட்டததாரு வீட்டுக்குள் 

நுகேவதற்ைான அனுமதிகய அந்த 

வீட்டாாிடம் தபற்றுக்தைாள்ளுதல், 

நுளம்பின் வாழ்க்கைச் சுற்சறாட்டம் 

முழுகமயகடவதற்கு இடமளித்து நுளம்பு 

பரவும் இடங்ைகள அைற்றுவதற்ைாை 

இரண்டு வாரங்ைளுக்கு சமற்படாத ஒரு 

ைாலப்பகுதிகய வேங்குதல் ஆைிய 

குகறபாடுைள் ைாரணமாை   குறித்த 

சட்டத்கத அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு 

குறிப்பிட்ட திருத்தங்ைளுடனான 

சட்டமூலத்தின் இறுதி பிரதியானது சட்ட 

வகரஞாின் தபாறுப்பில் உள்ளதாைவும், 

பின்னர் இது அவதானிப்புக்ைாை சட்ட மா 

அதிபாிடத்தில் 

சமர்ப்பிக்ைப்படவுள்ளதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்ததுடன், இந்த சட்டமூலத்துக்கு 

முன்னுாிகம வேங்குமாறு சைாாி சட்ட மா 

அதிபருக்கு ைடிததமான்கற 

முன்கவக்குமாறு பி..ை.அலுவலருக்கு குழு 

பணிப்புகர விடுத்தது.  



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  

 

51 
 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

குற்றவாளிைளுக்கு எதிராை வேக்குத் 

தாக்ைல் தசய்ய முடியாதுள்ளது. வேக்குத் 

தாக்ைல் தசய்வதற்ைாை 1897 ஆம் 

ஆண்டின் இலங்கை ததாற்றுசநாய்த் 

தடுப்பு மற்றும் சநாய்த்தடுப்பு சட்டம் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.  

குடிநீர் சபாத்தல் தசயலாற்றுகை பற்றிய கூட்டம் 

2017 மார்ச் 08 

 

1. 2012 ஒக்சறாபர் 12ஆந் திைதியில் குடிநீர் 

சபாத்தல்ைளின் உற்பத்திக்ைாை பதிவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த 69 நிறுவனங்ைளில் 

எழுமாறாை 8 நிறுவனங்ைகள ததாிவு 

தசய்து சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

ைணக்ைாய்வின்சபாது பின்வரும் 

குகறபாடுைள் ைாணப்பட்டுள்ளன.  

 

 கைத்ததாேிற்சாகல ஊேியர்ைள் 

கையுகற, சீருகட மற்றும்  

வாய்மகறப்பிகய அணியாகம 

 சுைாதாரப் பாதுைாப்பு மற்றும் 

துப்பரசவற்பாடுைள் குறித்து 

ஊேியர்ைளுக்கு ஆசலாசகன 

வேங்ைப்படாகம. 

 நீர்தாங்ைிைள் மாசகடந்து 

ைாணப்படுதல், நீர்த்தாங்ைிைளில் 

தவகளைள் ைாணப்படுதல் மற்றும் 

நீர்த்தாங்ைிைள் 

மூடப்படாதிருத்தல்.  

 கைத்ததாேிற்சாகலயில் 

ைேிவுப்தபாருட்ைள் 

அைற்றப்படாகம.  

குறித்த அவதானிப்புைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

கைத்ததாேிற்சாகலைள் தற்சபாது 

மூடப்பட்டுள்ளதாைவும், குறிப்பிட்ட 

குகறபாடுைகளக் தைாண்ட 

கைத்ததாேிற்சாகலயானது அதுவகரயில் 

உாிமப்பத்திரமின்றி 

முன்தனடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம 

ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார்.  

2.  1980 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்ை 

உணவுச் சட்டத்தின் பிரைாரம், தகலகம 

உணவு அதிைாாியின் உாிமப்பத்திரமின்றி 

எந்ததவாரு நபாினாலும் 

ைனிப்தபாருட்ைகள உள்ளடக்ைிய குடிநீர் 

சபாத்தல்ைகள இறக்குமதி தசய்யசவா 

விநிசயாைிக்ைசவா கூடாது என்பதுடன், 

‘தபாியர்’ எனப்படும் குடிநீர் சபாத்தல் 

வகையானது சுற்றுலாக் 

கைத்ததாேிலுக்ைாைவும் ஸ்ரீ லங்ைன் 

சைட்டாினால் விமான சசகவைளுக்ைாவும் 

மற்றும் தூதரைங்ைளுக்ைாைவும் 

தைாண்டுவரப்படுவதாைவும் இதற்ைான 

உாிமப் பத்திரங்ைகள வேங்குவதற்ைான 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

2012.10.12 ைணக்ைாய்வுக்கு அகமய, அரச 

மற்றும் தனியார் துகறக்குச் தசாந்தமான 

18 நிறுவனங்ைள் உாிமப்பத்திரமின்றி 

நீகர இறக்குமதி தசய்தல்.  

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருப்பதாைவும்  

குழுவில்  தவளிப்படுத்தப்பட்டது.  

  

3. இலங்கையில் உணவு நிருவாைம் 

ததாடர்பில் நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளும் 

சுைாதார அகமச்சின் உணவு நிருவாைப் 

பிாிவில் அங்ைிைாிக்ைப்பட்ட 

பணியாட்தடாகுதியினாின் எண்ணிக்கை 

61ஆைக் ைாணப்படினும், தற்சபாது 

பணிப்பாளர் பதவி உள்ளிட்ட 40 

தவற்றிடங்ைள் ைாணப்படுைின்றகம. 

பைிரங்ை சசகவைள் ஆகணக்குழு 

இதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ள சவண்டுதமனவும், 

குறிப்பிட்ட தவற்றிடங்ைகள 

நிரப்புவதற்ைாை தமது ஒத்துகேப்பிகன 

தாராளமாை வேங்குவதாைவும் சுைாதார 

அகமச்சின் உத்திசயாைத்தர்ைள் 

ததாிவித்தார்ைள். 

4. பேங்ைளுக்கும் ஏகனய இறக்குமதி 

உணவுப் தபாருட்ைளுக்கும் விவசாய 

இரசாயனப் பதார்த்தங்ைகளப் பாவிப்பது 

ததாடர்பில் சுங்ைத் திகணக்ைளத்தில் 

மாதிாிைகளப் தபற்றுக்தைாண்டு 

பாிசசாதிக்ைப்படுைின்றன. இதன் நிமித்தம் 

ஆய்வுகூட வசதிைள் குகறந்தளவில் 

ைாணப்படுைின்றன.  

 

உணவுைள் மீதான இரசாயனப்பயன்பாடு 

ததாடர்பில் பாிசீலகன 

சமற்தைாள்வதற்ைான ஆய்வுகூட 

ைருவிைகளக் தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை 

ரூ.40 மில்லியன் தசலவு ஏற்படுவதுடன், 

தற்சமயம் அநுராதபுரம் ஆய்வுகூடத்தில் 

இத்தகைய ஒரு இயந்திரம் 

ைாணப்படுவதாைவும், கைத்ததாேில் 

ததாேிநுட்ப நிறுவனத்தின் ஊடாை ( ITI)  

இந்த பாிசீலகனைகள சமற்தைாள்ள 

முடியுதமனவும், ஒரு மாதிாிக்ைான 

பாிசீலகனகய ரூ.10,000/= இற்கு 

சமற்தைாள்ள முடியுதமனவும், பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  சமலும் ததாிவித்தார். 

இதற்ைான ைிரயத்திகன வரவு - தசலவு 

பிசரரகண வேியாை 

தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுமாறு 

குழு ஆசலாசகன வேங்ைியது.  
 

தவளிநாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சு 

2017 மார்ச் 09 

1. 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுைளுக்ைான 

மூலதன எற்பாடுைளில் முகறசய 23% 

மற்றும் 51% பயன்படுத்தப்படாகம 

குறித்து குழு வினவியது.  
 

தவளிநாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சுக்ைாை 

பத்தரமுல்கலயில் ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு 

ைாணியில் சுமார் ரூ.30 மில்லியன் 

தபறுமதியான அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுகையில், 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அரசாங்ைத்தின் தீர்மானத்துக்ைகமய 

அக்ைாணியானது நைர அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகபக்தைன 

சுவீைாிைக்ைப்பட்டகமயால், உத்சதச 

நிர்மாணப் பணிைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட 

நிதி ஏற்பாடுைள் எஞ்சியதாைவும், இதற்கு 

மாற்றீடாை, ஜாவத்கதயில் சுமார் 2 ஏக்ைர் 

ைாணி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அதகன 

ஆராய்ந்து பார்த்து அகமச்சரகவக்கு 

அறிக்கையிடுவதற்ைாை அகமச்சின் 

தசயலாளர்ைகள உள்ளடக்ைிய 

குழுதவான்று நியமிக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.   ததாிவித்தார்.  

2. 2015ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அரசாங்ை 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் முற்பணக் 

ைணக்ைில் ரூ.3,905,924/= நிலுகவ மீதி 

மற்றும் ரூ.1,515,668/= அகடயாளம் 

ைாணப்படாத மீதி ைாணப்படுவது 

ததாடர்பில் குழு ைவனம் தசலுத்தியது.  

 

  

இந்நிகலகம நீண்டைாலமாை 

நிலவுவதாைவும், சில ைடன்பட்சடாாின் 

தரவுைகளப் சபான்சற பிகணயாளர் 

ைகள ைண்டு பிடிப்பதிலும் சிரமம் 

ைாணப்படுவதனால், நிலுகவ ைடன் 

மீதிகய அறவிடுவது பிரச்சிகனயாை 

உள்ளதாைவும், ரூ.6.6 மில்லியன் நிலுகவ  

மீதிகய 2016ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 

ரூ.3.9 மில்லியனாை குகறப்பதற்கு 

முடிந்ததாைவும், ைாணப்படுைின்ற 

மீதியானது சமலும் அதிைாிக்ைாத 

வண்ணம் நடவடிக்கை சமற்தைாள்வ 

தாைவும் பிரதம ை. அ. / ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

இது தபரும்பாலான அரசாங்ை 

நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படும் ஒரு  

தபாதுப்பிரச்சிகன ஆகையால்,  

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி 

மற்றும் நிதி அகமச்சின் தசயலாளரது 

தகலயீட்டில் தகுந்த தசயன்முகற 

தயான்கற உருவாக்குவது ைாலத்தின் 

சதகவயாை உள்ளதாை குழு ைருதியது.  

 

3. தவளிநாட்டு தூதுக்குழுக்ைளுக்ைான  

2016.12.31ஆந் திைதிக்ைான பிரயாணச் 

தூதுவர் சசகவயில் வீட்டு வாடகை 

முற்பணக் ைணக்ைில் ைாணப்படும் சுமார் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசலவு   ரூ.326,472/=, வாடகை முற்பணம் 

ரூ.200,921,603/= மற்றும் ஏகனய 

முற்பணம் ரூ.109,559,890/=  ஆைியகவ 

தீர்க்ைப்படாகம ததாடர்பில் குழு  

வினவியது.  

 

 

ரூ. 220 மில்லியன் மீதிகய 

உத்திசயாைத்தர்ைள் தூதுக்குழுச் 

சசகவயிலிருந்து விலகும்சபாது 

தீர்ப்பதாைவும், 2010ஆம் ஆண்டில் 

அப்சபாது ைாணப்பட்ட மீதிகய 

திகறசசாி தகலயிட்டு ரூ.92 

மில்லியனாைக் குகறப்பதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாண்டதாைவும், 

இது ததாடர்பில் விசாாிப்பதற்ைாை 

குழுதவான்கற நியமித்து தவளிநாட்டு 

நிருவாைப் பிாிவின் ஊடாை 

சுற்றறிக்கைதயான்கற  தவளியிடுவது 

ததாடர்பில் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும்  பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

வீடுைளுக்கு ஏற்படும் சசதங்ைள் 

ததாடர்பில் தபாறுப்புக்கூறுவதிலிருந்து  

தூதுவர் அல்லது உயர்ஸ்தானிைர் விடுபட 

முடியாததனவும், அவர்ைள் சநரடி 

சமற்பார்கவ சமற்தைாண்டு தசயற்பட 

சவண்டுதமனவும், இது ததாடர்பில் 

பிறப்பிக்ைப்படவுள்ள சுற்றறிக்கையின் 

பிரதிகய குழுவுக்கு வேங்குமாறும் பிரதம 

ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு  பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது.  

 

4. இத்தாலியில் உசராம தூதரைத்கதச் 

சசர்ந்த ஐந்து உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

சசகவ முடிவுறுத்தல் தைாடுப்பனவானது 

இத்தாலி இன உத்திசயாைத்தருக்கு 

மாத்திரம் வேங்ைப்பட்டிருத்தல்.  
 

 

 

இத்தாலி சட்டத்தின் பிரைாரம் 

குகறந்தமட்ட சம்பள வகரயகறைள் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளகமயால், இதற்குக் 

குகறவான சம்பளம் தபறும் ஊேியர்ைள் 

நஷ்ட ஈடு சைாாி நீதிமன்றங்ைகள நாடும் 

நிகலகம அதிைாித்துள்ளதாைவும், 

ஆைசவ, குறிப்பிட்ட 7 

உத்திசயாைத்தர்ைளில் இத்தாலி இன 

உத்திசயாைத்தருக்கு ரூ.2.7மில்லியன் 

நஷ்டஈடு தசலுத்தப்பட்டுள்ளசபாதிலும், 

ஏகனய 6 உத்திசயாைத்தர்ைளும் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  

 

55 
 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

2009ஆம் ஆண்டில் ரூ.16,141,919/= பணத் 

ததாகைகய தவறாைக் கையாண்ட 

உத்திசயாைத்தருக்கு எதிராை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள்.  

இலங்கையர்ைள் என்பதால், அவர்ைளுக்கு 

ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் பிரைாரம் சம்பளம் 

தீர்மானிக்ைப்படுவதன் ைாரணமாை 

பிறிததாரு தசயற்பாட்கட 

சமற்தைாள்வதற்கு 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளதாை  பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

தற்சபாது நிதி சமாசடியில் ஈடுபட்ட 

உத்திசயாைத்தரது சசகவ 

இகடநிறுத்தப்பட்டு, அவருக்கு எதிராை 

வேக்குத் தாக்ைல் தசய்யப்பட்டுள்ளதாை 

ை. அ.  ததாிவித்தார்.  

  

5. 2015.12.31ஆந் திைதியில் தபாது கவப்புக் 

ைணக்ைில் 2 வருடங்ைகள விஞ்சிய 

ரூ.144,842,497/= மீதி ைாணப்படுதல்.  

 

 

2 வருடங்ைகள விஞ்சிய மீதிைள் 

அகனத்கதயும் தீர்ப்பதற்ைான 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், தசன்கன 

மற்றும் லண்டன் தூதரைங்ைகள 

நிர்மாணிப்பதற்ைாை மத்திய தபாறியியல் 

உசாவுகை பணியைத்துக்கு தசலுத்த 

சவண்டிய ரூ.27 மில்லியன் பணத்ததாகை 

தக்ைகவக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் 

ததாிவித்தார்.  
6. 2012ஆம் ஆண்டு முதல் 

முன்தனடுக்ைப்பட்டு வரும் இணங்ைாத 

பற்று மீதியானது 2016 ஏப்பிறலில் 

ரூ.49,602,783/= இணங்ைாத மீதியாைக் 

ைாணப்படுதல்.  

 

 

அகமச்சின் ைட்டுநிதிக் ைணக்கு 

மீதியானது நீண்ட ைாலமாை 

தீர்க்ைப்படாகம இதற்கு ஏதுவாை 

அகமந்துள்ளகமயால், ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிபதி மற்றும் 

திகறசசாியுடன் சபச்சுவார்த்கத நடத்தி 

தற்சபாது ைாணப்படும் மீதிைகள 

பதிவேிப்புச் தசய்து  ைணக்கை தீர்ப்பது 

மிைவும் தபாருத்தமான 

தசயன்முகறதயன்பது திகறசசாியின் 

பிரதிநிதியின் ைருத்தாை அகமந்தது.  



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

7. 2007ஆம் ஆண்டு 1.2மில்லியன் அதமாிக்ை 

தடாலர் தசலவில் 1.681 ஏக்ைர் 

பரப்பளவிலான ைாணி மசலசியாவின் 

உயர் ஸ்தானிைர் அலுவலைத்கத 

நிர்மாணிப்பதற்ைாை தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த சபாதிலும், 

இதுவகரயில் எந்தவிதமான 

நிர்மாணப்பணிைளும் 

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல என்பது 

அவதானிக்ைப்பட்டது.   

 

 

 

 மசலசியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி 

மஹதீர் தமாஹமட்டின் ைருத்துக்ைகமய 

அதன் தகலநைரத்கத புத்ரஜயாவுக்கு 

தைாண்டு சபாவதற்கு தீர்மானிக்கையில், 

இலங்கை தூதரைத்கதயும் அங்கு 

தாபிக்கும் சநாக்ைில் இக்ைாணி 

தைாள்ளவனவு தசய்யப்பட்டசபாதிலும் 

பின்னர் அரசாங்ை தீர்மானங்ைளில் 

ஏற்பட்ட மாற்றம் ைாரணமாை 

இதுவகரயில் எந்தவிதமான 

நிர்மாணப்பணிைளும் 

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல எனவும், 

எதிர்ைால சதகவயிகனப் தபாருத்து 

அதகன நிர்மாணிப்பது அல்லது 

பணத்கத மீளப்தபறுவது குறித்து 

தீர்மானிப்பதாைவும்  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

ஆயுர்சவத திகணக்ைளம் 

2017 மார்ச் 09 

1. ைளனி பல்ைகலக்ைேைத்துடன் இகணந்த  

ைம்பஹ விக்ரமாரச்சி ஆயுர்சவத 

கவத்தியசாகலகய ஆயுர்சவத 

திகணக்ைளத்துக்கு சுவீைாிப்பதற்ைாை 

2007ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்ற 

அங்ைிைாரம் ைிகடக்ைப்தபற்றிருந்த 

சபாதிலும், இதுவகரயில் குறிப்பிட்ட 

சவீைாிப்பு நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப் 
படாகம.  இருக்ைவில்கல. 

குறிப்பிட்ட சுவீைாிப்புக்ைான அடிப்பகட 

விடயங்ைள் தயார் தசய்யப்பட் 
டுள்ளதாைவும்,  மருத்துவக் ைல்லூாிக்ைாை 

28ஏக்ைர் நிலப்பரப்பு ஒதுக்ைப்பட் 
டுள்ளதாைவும், ஆயுர்சவத கவத்திய 
சாகலக்ைாை 4 ஏக்ைர் நிலப்பரப்பு 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், ஆனால், 

இந்நிலப்பரப்புைள் தபாருத்தமற்றகவ 
யாைக் ைாணப்படுவதன் ைாரணமாை 

பிறிததாரு நிலத்கத சதடுவதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

குறித்த சுவீைாிப்புச் தசயன்முகறயின் 

தற்சபாகதய முன்சனற்றம் பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கற 2 வாரங்ைளுக்குள் 

குழுவிற்கு அனுப்பிகவக்குமாறு 

குழுவானது பிரதம ைணக்ைீட்டு 

அலவலருக்கு ைட்டகளயிட்டது. 

2 நிகலயான தசாத்துக்ைள் பற்றிய தற்சபாது ைாணப்படுைின்ற 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பதிசவதடான்றிகனத் தயாாித்து 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

சமர்ப்பிக்ை சவண்டுதமன ைட்டகள 

யிடப்பட்டிருந்த சபாதிலும் முகறயாைவும் 

இற்கறப்படுத்தியும் நிகலயான 

தசாத்துக்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று 

சபணப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

ஆவணமானது நிகலயான தசாத்துக்ைள் 

பற்றிய பதிசவதடான்றல்ல என 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி 

ததாிவித்தசதாடு அதகன உாிய 

முகறயில் தயாாிப்பதற்கு நடவடிக்கை 

எடுப்பதாைவும் நிறுவனம் தைாண்டுள்ள 

சைல தசாத்துக்ைகளயும் தபாதுத் 

திகறசசறியின் ஆசலாசகனயின் 

அடிப்பகடயில் சிைாஸ் (CIGAS) 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் உள்ளடக்கு 

வதாைவும் இவற்றுக்கு சமலதிைமாை 

உாிய மாதிாியின் பிரைாரம் 

தயாாிக்ைப்பட்ட நிகலயான தசாத்துக்ைள் 

பற்றிய பதிசவதடான்கறப் சபணிச் 

தசல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் 

பிரதம ை. அ. . ததாிவித்தார். 

3 நாவின்ன பண்டாரநாயக்ை ஆராய்ச்சி 

நிகலயத்தின் வாயிற்ைடகவ மற்றும் 

அலுவலைம் என்பவற்கற நிர்மாணிக்கும் 

பணிைளுக்ைாை ICTAD நிறுவனத்தில் 

பதிவுதசய்துள்ள ஒரு ஒப்பந்தைாரகர 

ததாிவுதசய்யாதகமக்ைான ைாரணத்கத 

விசாாித்த குழுவானது குறித்த பணி 

சம்பந்தமாை தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

தரப்பினகர இனங்ைண்டு அறிக்கை 

தயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு விதப்புகர 

தசய்திருந்த சபாதிலும் அவ்வறிக்கை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

 

 

குறித்த பணியின் நிமித்தம் 

ஒப்பந்தைாரகரத் ததாிவு தசய்திருப்பது 

ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 

விதப்புகரயின் அடிப்பகடயில் 

தைாள்வனவுக் குழுவின் அங்ைீைாரத்தின் 

சபாிலாகுதமனவும் குறிப்பிட்ட ததாிவு 

சம்பந்தமாை ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் 

குழுவிடம் விளக்ைம் சைாரப்பட்டுள்ள 

ததனவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

இது ததாடர்பாை அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்குச் சமர்ப்பிக்குமாறு குழுவானது 

பிரதம ை. அ. .க்கு ைட்டகளயிட்டது. 

4 ஆயுர்சவதத் திகணக்ைளத்திலிருந்து 

தவன்னப்புவ பிரசதச சகபக்கு 

இடமாற்றம் தபற்றுச் தசன்ற 

மருத்துவதராருவருக்கு 15 மாதங்ைளுக்கு 

548,376/- ரூபா சம்பளமாை 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதில் 200,000/- 

ரூபா மட்டும் மீள 

அறவிட்டுக்தைாள்ளப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 

இவ்வாறு சம்பளம் தபற்ற மருத்துவருக்கு 

எதிராை விசாரகணைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டு வருவதாைவும் 

குறிப்பிட்ட உத்திசயாைத்தகர 

இடமாற்றம் தசய்து குற்றப்பத்திாிக்கை 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் 

குறிப்பிட்ட சம்பளம் தசலுத்திய 

உத்திசயாைத்தருக்கு எதிராை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

எஞ்சிய 348,376/- ரூபா  மற்றும் 

அரசாங்ைக் ைட்டணம் 137,094/- ரூபா 

உள்ளடங்ைிய தமாத்தத் ததாகை 485,470/- 

ரூபா அறவிட்டுக்தைாள்ள தவறியுள்ளகம 

மற்றும் தபாறுப்பு வாய்ந்த 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு எதிராை 

ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாதகம. 

விசாரகணைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டு 

வருவதாைவும் குழுவின் சைள்விக்குப் 

பதிலளித்து ை. அ. ததாிவித்தார். 

5 5 வருடம் முதல் 10 வருடங்ைள் வகரயான 

ைாலம் நிலுகவயாை இருந்து வருைின்ற 

தமாத்தம் 1,627,020.00 ரூபா 

அறவிடப்படாகம   

இந்தக் ைடன் நிலுகவ 4 வகுதிைளின் ைீழ் 

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும், அந்த 

4 வகுதிைளின் ைீழும் அறவிட சவண்டிய 

நிலுகவ தனித்தனியாைக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவும், 

இடமாற்றம் தபற்றுச் தசன்றுள்ள 

அலுவலர்ைளிடமிருந்து அறவிட 

சவண்டிய 4.5 இலட்சம் ரூபா 

அறவிடப்பட சவண்டியுள்ளது எனவும், 

அந்த நிலுகவைகள அறவிடும் தபாருட்டு 

அந்த அலுவலர்ைள் இடமாற்றம் தபற்றுச் 

தசன்றுள்ள நிறுவனங்ைளுக்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும் பி.ை.அ. / 

ை.அ. குறிப்பிட்டார். அசத சபான்று 

மரணித்த அலுவலர்ைளிடமிருந்து 2 

இலட்சம் ரூபா அறவிடப்பட 

சவண்டியுள்ளது எனவும், ஓய்வுதபற்றுச் 

தசன்ற ஊேியர்ைளுக்கு ைிகடக்கும் 

அவர்ைளின் மரணப் 

பணிக்தைாகடைளிலிருந்து நிலுகவைகள 

அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும் எனவும் ை.அ. 

குறிப்பிட்டார்.  

கூடுமான விகரவில் இந்தக் ைடன் 

நிலுகவைகள அறவிடுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பி.ை.அ. / ை.அ. 

இற்கு குழு ைட்டகளயிட்டது.   

6 ததாற்றாத சநாய்ைளுக்ைான சிைிச்கச 

முைாகமத்துவ முகறகம பற்றிய 

இக்ைருத்திட்டத்திற்ைாை நிபுணத்துவ 

அறிவிகனக்தைாண்ட உத்திசயாைத் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஆராய்ச்சிைகள சமம்படுத்துவதற்ைான 

ைருத்திட்டத்தின் தபாருட்டு உபைரணங்ைள் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டுள்ளசபாதிலும் 

பணியாளர்ைள் 

சசர்த்துக்தைாள்ளப்படவில்கலதயன்பதால் 

ைருத்திட்டம் சதால்வியகடதல். 

தர்ைகள ஆட்சசர்ப்பு தசய்வது 

அத்தியாவசியதமனவும் அந்த ஆட் 

சசர்ப்புக்ைகள சமற்தைாள்வதற்ைான 

நடவடிக்கை முகறைள் தயாாிக்ைப் 

பட்டுள்ளதாைவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

ததாற்றாத சநாய்ைள் சம்பந்தமாை மருந்து 

வகைைள் உற்பத்தி தசய்யப்படுதல், 

மருந்து வகைைளின் சதகவப்பாடு, 

இறக்குமதி தசய்யப்படு ைின்ற அளவு 

பற்றிய விபரங்ைள் உள்ளடங்ைிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு 

அனுப்பிகவக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ. க்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

7 அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டுள்ள மூலிகைப் 

பூங்ைாக்ைள்  

இது ததாடர்பாை தசயலாற்றுகை 

ைணக்ைாய்தவான்கற சமற்தைாள்ளுமாறு 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

விதப்புகர தசய்யப்பட்டது. 

 

தைாழும்பு மாநைர சகப 

2017 மார்ச் 10 

1 மாநைர சகபக்கு மக்ைளின் முகறப்பாடுைள் 

ைிகடக்ைப்படுைின்ற விதமும் அளவும் 

புதிய வரசவற்புக் ைரும பீடதமான்று 

தாபிக்ைப்படுவதன் மூலமும் மக்ைளது 

முகறப்பாடுைகள இடுவதற்ைாை 

தபட்டிதயான்கற கவப்பதன் மூலமும் 

முகறப்பாடுைகளப் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான முகறயானது 

இலகுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். மக்ைளுக்குச் சசகவைகளப் 

தபற்றுக்தைாடுப்பதற்ைாைவும் வருமானம் 

திரட்டிக் தைாள்வதற்ைாைவும் தைவல் 

பாிமாற்றத்திற்ைாைவும் தைாழும்பு மாநைர 

சகபக்கு முகறயான ைணனி 

நிைழ்ச்சித்திட்டதமான்கற உருவாக்கும் 

தபாருட்டு  நடவடிக்கை எடுக்குமாறு 

குழுவானது பிரதம ை. அ. ./ை. அ. க்கு 

ஆசலாசகன வேங்ைியது. ைணனி 

நிைழ்ச்சித்திட்டதமான்கற 

உருவாக்குவதற்ைாை ஏற்ைனசவ 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருப்பதாை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பிரதம ை. அ. . ததாிவித்தார். குறிப்பிட்ட 

ைணனி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் 

வேங்ைப்பட்டுள்ள வசதிைள், 

தாபிப்பதற்ைாை எடுக்ைப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள் மற்றும் எடுக்ைப்படும் 

ைாலம் ததாடர்பாை முழுகமயான 

அறிக்கைதயான்கறக் குழுவிற்குச் 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

2 தைாழும்பு மாநைர சகபக்கு 06 மிகை 

அறவீட்டுச் சான்றிதழ்ைள் 

விநிசயாைிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றுள் 

02 அகமச்சாினால் சமன்முகறயீடுைள் 

ைருத்திற்தைாள்ளப்பட்டு 

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும், 04 மிகை 

அறவீட்டுச் சான்றிதழ்ைளுக்ைாை 2015 

டிதசம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு 266,387.76/- 

ரூபா அறவிடப்பட சவண்டியுள்ளததனவும் 

தவளிவந்தது. 

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ள 02 மிகை 

அறவீட்டுச் சான்றிதழ்ைளுக்கு 

சமலதிைமாை சமலும் 02 சான்றிதழ்ைளின் 

புலனாய்வுைள் முடிவகடயவில்கலதயன 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார். சைல 

மிகை அறவீடுைளும் பற்றிய 

முழுகமயான அறிக்கைதயான்கற 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

வேங்குமாறும் அதன் பிரதிதயான்கற 

குழுவிற்கு அனுப்பிகவக்குமாறும் பிரதம 

ை. அ. ./ை. அ. க்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

3 நிலுகவ வருமானங்ைகள ஒன்றுதிரட்டுதல் 

மற்றும் நிலுகவ வாிப்பணத் ததாகை 

அறவிடப்படுதல் என்பவற்றுக்ைான 

முகறயியல் பனவீனமாை இருப்பது 

மற்றும் மாநைர சகபயின் இத்தகைய 

சீரற்ற அலுவல்ைளின் ைாரணமாை 

ைிகடக்ைப்பட சவண்டிய வாிப்பண 

வருமானம் இேக்ைப்படுதல். 

பல வருடங்ைளாை நிலவி வருைின்ற 

நிலுகவ வருமானங்ைள் ததாடர்பாை 

ைவனம் தசலுத்திய குழுவானது அவற்கற 

உாிய முகறயில் 

அறவிட்டுக்தைாள்வதற்கும் எஞ்சிய 

பகுதிகய தபாதுத் திகறசசாியின் 

ஆசலாசகனைளுக்கு அகமவாை 

பதிவேிப்பதற்கும்  நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறும் எதிர்வரும் 

வருடங்ைளுக்ைாை தசயற்பாட்டுத் 

திட்டங்ைகளத் தயாாிக்கும்சபாது 

அவற்கற முகறயான மற்றும் சீரான 

தரநியமங்ைளுக்சைற்ப நகடமுகறச் 

சாத்தியமான முகறயில் தயாாிக்குமாறும் 

ஆசலாசகன வேங்ைப்பட்டது. 

4 ைட்டிட மற்றும் ைாணித் துண்டுைளுக்ைான  

வகரபட அங்ைீைாரம்  

வகரபட அங்ைீைாரச் தசயன்முகறயில் 

குகறபாடுைள் ஏற்பட்டுள்ளததனவும், 

அவற்கறத் தவிர்த்துக்தைாண்டு 

முகறசார்ந்த வகையில் நடவடிக்கைைகள 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்தைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். அனுமதியற்ற ஆதனங்ைள் 

மற்றும் நிர்மாணங்ைள் சம்பந்தமாை நைர 

அபிவிருத்தி அதிைாரசகபயினால் 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள பதிசவதடான்று மீது 

ைவனம் தசலுத்திய குழுவானது அந்த 

ஆவணத்கத நைர அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகபயிடமிருந்து 

தபற்றுக்தைாண்டு அதில் 

உள்ளடங்ைியுள்ள விடயங்ைள் மற்றும் 

தைாழும்பு மாநைர சகபயின் மூலம் 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டுள்ள தைவல்ைள் 

என்பவற்கறப் புலனாய்வு தசய்வதற்ைாை 

குழுதவான்கற நியமித்து குறித்த 

அனுமதியற்ற ஆதனங்ைள் ததாடர்பாை 

சமற்தைாள்ளப்படும் நடவடிக்கைைள் 

சம்பந்தமாை குறிபிட்ட குழு 

அறிக்கையிகன ஒரு மாத 

ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவிற்குச் 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

5 விளம்பரப் பலகைைளின் மூலம் 

தபற்றுக்தைாள்ளப்படும் வருமானம் 

ததாடர்பாை திருப்பதியகடய முடியாதகம 

மற்றும் தைாழும்பு நைரம் பூராைவும் 

ைாட்சிக்கு கவக்ைப்பட்டுள்ள விளம்பரப் 

பலகைைள் மற்றும் தைன்றி என்பகவ 

மூலம் தபற்றுக்தைாள்ளக்கூடிய 

வருமானமானது தற்சபாது 

தபற்றுதைாள்ளப்படும் வருமானத்கதவிட 

பல மில்லியன் ைணக்ைில் அதிைாிக்ை 

சவண்டுதமன்பது. 

42 தைன்றிக்ைகளப் 

தபற்றுக்தைாடுப்பதற்ைாை தனியார் 

நிறுவனதமான்றுடன் பாிமாற்று 

ஒப்பந்தத்திற்கு வந்திருப்பதாை ை. அ.  

ததாிவித்தார். குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தில் 

ைாணப்படும் குகறபாடுைள் ததாடர்பாை 

ைவனம் தசலுத்திய குழுவானது உாிய 

ஒப்பந்தத்திற்கு அடிப்பகடயாை அகமந்த 

ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினதும் 

சைள்விப்பத்திரக் குழுவினதும் 

விதப்புகரைளுடனான ஒப்பந்தம் பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கற மாைாண சகபயின் 

விதப்புகரைளுடன் குழுவிற்குப் 

தபற்றுத்தருவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மத்திய மாைாண சகப 

2017 மார்ச் 10 

1 பிராந்திய தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

நிறுவனத்திற்குாியதாை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள ைணக்குைள் 

ததாடர்பாை திருப்தியகடய முடியாதகம 

மற்றும் பிராந்திய தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி நிறுவனத்கதத் தவிர 

ைணக்குைள் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ள 02 

நிறுவனங்ை 

ளுக்ைாை 2011 ததாடக்ைம் 2015 வகர 

ைருத்தானது நிராைாிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இக்ைருத்திட்டமானது சஜர்மன் 

உதவிசயாடு சமற்தைாள்ளப்பட்டு 

வந்தசதாடு 2008 ஆம் ஆண்டு நியதிச் 

சட்டமாை கூட்டிகணக்ைப்பட்டுள்ளது 

எனவும், அதன் ஆரம்ப நிலுகவ 

சம்பந்தமாை தபாறுப்பு 

ஏற்றுக்தைாள்ளப்படுைின்றததனவும் 2008 

ஆம் ஆண்டுக்ைாை ைணக்குத் 

தைவல்ைகளப் தபற்றுத்தருவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுப்பதாைவும் பிரதம ை. அ. 

/ை. அ.  ததாிவித்தார். 

2 மாைாண சகபக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டாலும் பதில் 

ைிகடக்ைப்தபறாத ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைள் ைாணப்படுைின்றகம. 

2016 ஆம் ஆண்டு 205 ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைளுக்கு பதில் 

வேங்ைப்படவில்கல என்பது 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

2017.03.10 ஆம் திைதிக்கு 

அவ்தவண்ணிக்கையானது 60 வகர 

குகறவகடந்துள்ளததனவும், 

ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ குழுக் கூட்ட 

அறிக்கைைளின் மூலமும் அதிைளவான 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கு பதில் 

வேங்ைப்பட்டுள்ளததனவும் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

3 2016 ஆம் ஆண்டு உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு 

ததாடர்பாை தவளியிடப்பட்ட 593 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளில் 143 க்கு 

பதில் ைிகடக்ைப்படவில்கலதயன்பது. 

தகலகமச் தசயலைத்தின் சைல 

ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளுக்கும் 

பதிலளிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் எஞ்சிய 

அகனத்துக்கும் எதிர்ைாலத்தில் 

பதிலளிப்பதற்கு நடவடிக்கை 

எடுப்பதாைவும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ. 

ததாிவித்தார். 

4 2000.06.12 ஆம் திைதிய 1A1/2000/1 

திகறசசாி சுற்றறிக்கையின் பிரைாரம் 

ஆைக் குகறந்தது ைாலாண்டுக்கு ஒன்று 

வீதம் வருடதமான்றுக்கு ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவக் கூட்டங்ைள் 4 

நடத்தப்பட சவண்டுதமனவும், 2016 ஆம் 

இது ததாடர்பாை நடவடிக்கை 

எடுப்பதற்கு பிரதம ை. அ. ./ை. அ. க்கு 

ஆசலாசகன வேங்ைப்பட்டது. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஆண்டு ஆளுநர் தசயலைம், வீடகமப்புத், 

திகணக்ைளம், விலங்ைின உற்பத்தித் 

திகணக்ைளம், விவசாயத் திகணக்ைளம், 

நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம், 

சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம் சபான்ற 

நிறுவனங்ைளின் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் 

நடத்தப்பட்டிருக்ைாதகம. 

5 2009 ததாடக்ைம் 2011 வகர 62 மின் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை 15 மில்லியன் ரூபா 

இலங்கை மின்சார சகபக்குச் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

இற்கறவகர குறிப்பிட்ட ைருத்திட்டங்ைள் 

பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. 

குறிப்பிட்ட ைருத்திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கையானது 62 எனவும் 

அவற்றுள் 34 பூர்த்தி 

தசய்யப்படவில்கலதயனவும் மின்சார 

நீடிப்புக்ைகளப் தபற்றுக்தைாடுப்பதில் 

சில தாமதங்ைள் ைாணப்படுவதாைவும் 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார்.  

பூர்த்தி தசய்யப்படாத ைருத்திட்டங்ைள் 

பற்றிய அறிக்கைதயான்கற 2017 மார்ச் 

25 ஆம் திைதிக்கு முன்னர் 

சமர்ப்பிக்குமாறு குழு ைட்டகளயிட்டது. 

  

6 மாைாண சகபயின் நிருவாைக் ைட்டிடத்தில் 

KB 400 மற்றும் KB 300 ஆைிய 

வகைைளிலான இரண்டு 

மின்பிறப்பாக்ைிைள் 

தபாருத்தப்பட்டுள்ளசதாடு  அதில் 

14,806,951/- ரூபா தசலவிடப்பட்ட KB 

300 இயந்திரமானது பயன்படுத்தப்படாத 

நிகலகம ைாணப்படுவதாை குழு 

அவதானித்தது. 2016.02.01 ஆம் திைதி 

அதன் தசயற்பாட்டிகன பாிசசாதிக்ைாமல் 

தபாறுப்சபற்ைப்பட்டிருந்தசதாடு அதகன 

மாைாண சகப நிருவாைக் ைட்டிடத் 

ததாகுதியில் தபாருத்தாமல் 2017.02.09 

ஆம் திைதி ததல்தனிய கவத்தியசாகலக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருத்தல். 

இக்ைட்டிடம் நிர்மாணிக்ைப்பட்ட 

சந்தர்ப்பத்தில் நாட்டில் மின்சார 

தநருக்ைடி உருவாைியிருந்தததனவும் 

குறித்த இரண்டு இயந்திரங்ைளின் மூலம் 

மாைாண சகபக்ைான கூட்ட 

மண்டபத்திற்கும் சைட்சபார் கூடத்திற்கும் 

மின்சாரம் வேங்குவதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டிருந்தததனவும் தற்சபாது 

மின்சாரம் வேங்ைப்படுதல் 

திருப்திைரமான மட்டத்தில் 

ைாணப்படுவதனால் மற்றும் சமலதிை 

சூாிய மின்ைலம்  

தபாருத்தப்பட்டுள்ளதனால்  KB 300 

வகையிலான மின் பிறப்பாக்ை 

இயந்திரத்திகன ததல்ததனிய 

கவத்தியசாகலக்கு அன்பளிப்புச் 

தசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் பிரதம ை. அ. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

64 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

7 2005 ஆம் ஆண்டு சுேற்சி முகறக் ைடன் 

நிதியதமான்கறத் தாபிப்பதற்ைாை 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட இக்ைடன் நிதியத்தின் 

பணம் குகறபயன்பாட்டுடன் 

இருந்தகமயினால் 3,150,000/-

ரூபாவிலான வட்டி வருமானம் 

இேக்ைப்படுதல். 

இந்த நிதியமானது வீடகமப்பு 

திகணக்ைளத்தினால் 11.25 மில்லியன் 

ரூபா மற்றும் மகலநாட்டு அபிவிருத்தி 

வங்ைியினால் 3.7 மில்லியன் ரூபா வீதம் 

தமாத்தம் 15 மில்லியன் ரூபா 

தபறுமதியுடன்கூடியது எனவும் 

இந்நிதியம் ததாடர்பான ைடன் 

ஒப்பந்தமானது குகறபாடுைகளக் 

தைாண்டுள்ளகமயினால் தசயலிேந்து 

இருந்ததாைவும் குகறந்த வருமானம் 

தபறுபவர்ைளுக்கு ைடன் வேங்கும் 

சநாக்ைத்துடன் தாபிக்ைப்பட்ட 

இந்நிதியத்திற்ைான ைடன் ஒப்பந்தத்கதத் 

திருத்தி குகறாபடுைகள அைற்றுவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் 

பிரதம ை. அ. /ை. அ.  ததாிவித்தார். 

இந்நிதியத்திகன உயிர்ப்பூட்ட 

முடியாததனில் சவகலத்திட்டத்கத 

இகடநிறுத்தி பணத்கத மீண்டும் 

மீளளிப்புச் தசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறும் குழு ைட்டகளயிட்டது. 

8 மாைாண வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப 

மற்றும் மாைாண பயணிைள் சபாக்குவரத்து 

அதிைாரசகப என்பவற்றுக்கு 2007, 2008 

மற்றும் 2009 ஆைிய ஆண்டுைளில் 35 

ைணக்ைாய்வு பந்திைள் ததாடர்பாை 

மாைாண ைணக்குக் குழுவினால் 

வேங்ைப்பட்ட ைட்டகளைள் 

நகடமுகறபடுத்தப்படவில்கலதயனவும் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகபயின் ைீழ் 

ைாணப்படுைின்ற அம்பததன்ன இயந்திரப்  

தபாறியியல் அலைின் 15,200,000/- 

ரூபாவிலான எாிதபாருள் தவறாைப் 

பயன்படுத்தப்பட்டகம ததாடர்பான 

ைணக்ைாய்வு பந்திைளுக்குாிய புலனாய்வு 

நடவடிக்கைைள் 2008 ஆம் ஆண்டு 

வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகபயினால் 

ைிகடக்ைப்பட்டுள்ள 12 ைணக்ைாய்வு 

விசாரகணைள் ததாடர்பாை அறிக்கை 

யிடப்பட்டுள்ளததனவும் பயணிைள் 

சபாக்குவரத்து அதிைாரசகபயினால் 

எஞ்சிய 23 ைணக்ைாய்வு விசாரகணைளில் 

8 க்கு தற்சபாது பதிலளிக்ைப்பட்டுள்ள 

ததனவும் பிரதம ை. அ. /ை. அ.  

ததாிவித்தார். வேங்ைப்பட்டுள்ள பதில் 

ைளுக்கு மத்தியில் ைணக்ைாய்வு 

குழுக்ைளினால் ஏற்றுக்தைாள்ளப்பட 

முடியாதவாறு ததாிவிக்ைப்பட்டுள்ள 

பதில்ைள் மீண்டும் மீளாய்வு தசய்யப்பட்டு 

வருவதாைவும் எாிதபாருள் தவறாைப் 

பயன்படுத்தப்படுதல் ததாடர்பாை 

விசாரகண தசய்வதற்கு குழுதவான்கற 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ததாடக்ைம் மந்தைதியில் இடம்தபறுதல். நியமித்து ைணக்ைாய்வு உத்திசயாைத்தர் 

ஒருவர் அதற்கு நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார் 

எனவும் பிரதம ை. அ. / ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

9 தகலகமச் தசயலைத்தில் விடுதி வேங்ைல் 

அலைின் நிர்மாணப் பணிைளுக்குப் 

தபாறுப்பான ஒப்பந்தைாரருக்கு 

8.5மில்லியன் ரூபா 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளசபாதிலும் நிர்மாணப் 

பணிைள் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. 

முதலாவது ஒப்பந்தைாராின் 

தசயலாற்றுகை சபாதுமானதாை அகமய 

வில்கலதயன்பதால் முற்பணமாை 

தசலுத்தப்பட்ட ததாகை மற்றும் பிகணத் 

ததாகையாைிய 3,745,019/- ரூபா 

பிகணயாளரான தசலிங்சைா ைாப்புறுதி 

நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிட்டுக் 

தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை சமற் 

தைாள்ளப்பட்டுள்ளததனவும், பிகண 

தசலுத்தலானது சமற்தைாள்ளப்பட 

வில்கல என்பதால் ைாப்புறுதிக் 

ைம்பனிக்கு எதிராை வேக்குத் 

ததாடர்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப் 

பட்டுள்ளததனவும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

 

10 பின்தங்ைிய பிரசதசங்ைளிலுள்ள 

பாடசாகலைளில் ைாணப்படுைின்ற 

ஆசிாியர் தவற்றிடங்ைள். 

தமிழ் தமாேி மூல ஆசிாியர் பற்றாக்குகற 

நிலவுைின்றததனவும் அதற்ைான மாற்று 

நடவடிக்கையாை ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் 

ஓய்வுதபற்ற ஆசிாியர்ைகள 

இகணத்துக்தைாள்வதற்கு 

சுற்றறிக்கையின் மூலம் 

அனுமதியளிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

11 மத்திய மாைாண ைல்வித் திணகக்ைளத்தின் 

மின்சார முகறகமகய 

நவீனமயப்படுத்துவதற்ைாை 2015 ஆம் 

ஆண்டு 3 தனியார் ஒப்பந்தைாரர்ைளுக்கு 3 

ைட்டங்ைளின் ைீழ் 10.7 மில்லியன் ரூபா 

தசலுத்தப்பட்டுள்ள சபாதிலும் அதன் 

பராமாிப்புக் ைாலம் முடிவகடவதற்கு 

முன்னர் சமற்படி முகறகமயில் ஏற்பட்ட 

குகறபாடு ைாரணமாை 

திகணக்ைளத்திற்குச் தசாந்தமான 38 மின் 

உபைரண அலகுைளுக்கு சசதம் 

குறிப்பிட்ட குகறபாடானது மின்சார 

சகபயினால் பிரதான ைம்பி உாிய 

முகறயில் தபாருத்தப்படாததன் ைாணர 

மாை ஏற்பட்டுள்ளததனவும் அதன் மூலம் 

உபைரணங்ைளுக்கும் மின் ைம்பிைளுக்கும் 

சுமார் 435,000/- ரூபா நட்டம் ஏற் 

பட்டுள்ளததனவும் உாிய ததாகையிகன 

மின்சார சகபயிடமிருந்து அறவிட்டுக் 

தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்படு 

தமனவும் பிரதம ை. அ. ./ ை. அ.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஏற்பட்டிருப்பது மற்றும் தபாறுப்புக் 

ைாலப்பகுதியில் உாிய நட்டத்திகன 

தபாறுப்புவாய்ந்தவர்ைளிடமிருந்து 

அறவிட்டுக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ைாதகம. 

ததாிவித்தார். 

ைளுத்துகற மாவட்டச் தசயலைம் 

2017 மார்ச் 21 

1 2012 ஆம் ஆண்டு ததாடக்ைம் 2016 

ஆண்டு வகர மதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட 

மற்றும் உண்கமயான 

தசலவினங்ைளுக்ைிகடயிலான 

வித்தியாசத்தின் பிரைாரம் சதறிய 

ஒதுக்ைீடுைள் எஞ்சியிருத்தல். 

ைளுத்துகற பிரசதச தசயலைத்தினதும் 

மாவட்டச் தசயலைத்தினதும் நிர்மாணப் 

பணிைளுக்ைாை பணம் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ள 

சபாதிலும் அத்ததாகையிகனச் 

தசலவிடுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சரகவப் பத்திரம் தாமதம் 

அகடந்தகமயினால் ைருத்திட்டம் 

தாமதித்து ஆரம்பிக்ைப்படுதலானது 2016 

ஆம் ஆண்டு 22 % மாைிய சதறிய 

ஒதுக்ைீடுைள் எஞ்சுவதற்குக் ைாரணதமன 

ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

2 2015.12.31 ஆம் திைதியில் அரச 

ைாணிைளுக்ைான அனுமதிப்பத்திரங்ைள்/ 

தைாகடப் பத்திரங்ைள் 

விநிசயாைிக்ைப்படுதலின் முன்சனற்றம். 

1995.06.01 ஆம் திைதிக்கு முன்பிருந்து 

அரச ைாணிைளில் அனுமதியின்றி 

குடியிருப்பவர்ைளுக்கு 

அக்ைாணிைளுக்ைான 

அனுமதிப்பத்திரங்ைள்/ தைாகடப் 

பத்திரங்ைகள தபற்றுக்தைாள்ள 

முடிந்தாலும் அத்சததிக்குப் பின்னர் 

குடிசயறுபவர்ைளுக்கு அவ்வுாிகம 

ைிகடக்ை மாட்டாததன ை. அ.  

ததளிவுபடுத்தினார். அசதசவகள, 

ைாணிைளுக்ைான ஒழுங்குபடுத்தல் 

நடவடிக்கைைகளத் 

துாிதப்படுத்துவதற்ைாை திட்டதமான்று 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். ஒழுங்குபடுத்தவுள்ள 

அனுமதியற்ற ைாணித் துண்டுைளின் 

எண்ணிக்கை,  அவற்றுள் 

ஒழுங்குபடுத்தல் நடவடிக்கைைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  

 

67 
 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைாணித்துண்டுைளின் எண்ணிக்கை, 

ஒழுங்குபடுத்தும் நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டுள்ள ைாணித் துண்டுைளின் 

எண்ணிக்கை ததாடர்பாை ஒட்டுதமாத்த 

நாட்டினதும் ைளுத்துகற மாவட்டச் 

தசயலைத்தினதுமாை தனித்தனி 2 

அறிக்கைைகள 2017 ஏப்ரல் 07 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் குழுவிற்குப் 

தபற்றுத்தருமாறு குழு பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ. க்கு ைட்டகளயிட்டது. 

3 23,000,000/-ரூபா தசலவில் 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டு 2012 ஆம் ஆண்டு 

முடிவகடயும் வகரயும் 

பயன்படுத்தப்படாத ைிராம 

சசவைர்/மருத்துவ உத்திசயாைத்தர் 

அலுவலைமானது சுைாதார அகமச்சுக்கு 

ஒப்பகடப்பதற்கு முன்கனய குழுவினால் 

வேங்ைப்பட்ட ைட்டகள 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டிருக்ைாகம 

குறித்த ைட்டிடமானது 

தாய்மார்ைளுக்ைான ைிளினிக் 

நிகலயதமான்கறப் சபணிச் 

தசல்வதற்ைாை நிர்மாணிக்ைப்பட்டிருந்தது 

எனவும், அது பிறிததாரு இடத்தில் 

சபணப்பட்டு வருவதனால் குறித்த 

ைட்டிடமானது குடும்ப நல சுைாதார 

சசகவ நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

பயன்படுத்தப்படுைின்றததனவும் 

அசதசவகள, அதன் தசலவினம் 

23,000,000/- ரூபாவல்ல மாறாை 

2,300,000/- ரூபாவாை அகமய 

சவண்டுதமனவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

அது ததாடர்பாை அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்குப் தபற்றுத்தருமாறு ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

4 மாலம்சப பட்டைசலயில் 980,000/- ரூபா 

தசலவிட்டு நிர்மாணிக்ைப்பட்ட இரவு - 

பைல் ைரப்பந்தாட்ட கமத்தானதில் 

சமற்தைாள்ளப்படாத சவகலைளுக்ைாை 

551,700/-ரூபா தசலுத்தப்படுதல், 

இதுவகர மின்சாரம் 

வேங்ைப்படாதகமயின் ைாரணமாை இரவு 

சநரங்ைளில் விகளயாட முடியாதகம 

மற்றும் பைல் அல்லது இரவு சநரங்ைளில் 

குறிப்பிட்ட கமதானத்தில் 

விகளாயட்டுக்ைகள நடத்த முடியாதகம. 

இதில் முரண்பாடு ைாணப்படுவதனால் 

அடிப்பகட புலனாய்தவான்கற 

சமற்தைாள்வதற்கு குழுதவான்கற 

நியமித்து அதன்படி இப்பணத் 

ததாகைகய மீள 

அறவிட்டுக்தைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுப்பதாை ை. அ.  ததாிவித்தார். இது 

ததாடர்பாை அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்கு அனுப்புமாறு ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

5 04 பிரசதச தசயலைங்ைளுக்குச் 

தசாந்தமான 17421 ஏக்ைர் அரச 

ைாணிைளுக்கு மத்தியில் 5960 ஏக்ைர் 

ைாணிைள் தவளித் தரப்பினதராருவரால் 

அனுமதியின்றி அனுபவித்து வருவதாை 

ததாியவருதல். 

 

இது ததாடர்பாை அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்கு அனுப்புமாறு ை. அ. க்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

ைலாசார அலுவல்ைள் பற்றிய திகணக்ைளம் 

2017 மார்ச் 22 

1 2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான தசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்குாியதாை வருடத்தின் 

இறுதியில் மைாவம்சம் vi ஆம் ததாகுதிகய 

(1978 – 2010) ததாகுப்பதன் தபாருட்டு 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ள 5.32 மில்லியன் ரூபா 

எஞ்சியிருத்தல் மற்றும் அதன் தபௌதீை 

முன்சனற்றம் நூற்றுக்கு 47 வீதத்திற்கு 

குகறவான மட்டத்தில் ைாணப்படுதல். 

ைகலக்ைளஞ்சியத்கத சிங்ைள தமாேியில் 

எழுதிமுடித்து அச்சு 

நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளததனவும் 

எழுத்திலான பாளி தமாேி மற்றும் பாளி 

தமாேியிலிருந்து சதவாரங்ைகள சிங்ைள 

தமாேிக்கு தமாேிமாற்றம்  தசய்யக்கூடிய 

ஐந்து நபர்ைள் மட்டுசம நாட்டில் 

இருப்பதால் ைகலக்ைளஞ்சியத்கத பாளி 

தமாேிக்கு தமாேிமாற்றம் தசய்வதில் 

ஓரளவு தாமதம் ைாணப்படுவதாை ை. அ. 

ததாிவித்தார். 

நாட்டில் பாளி தமாேிகய வாசிக்ைக்கூடிய 

மற்றும் எழுதக்கூடிய ஐந்து சபர் மட்டுசம 

இருப்பதும் அவர்ைளது மரணத்தின் 

பின்னர் பாளி தமாேி ததாிந்தவர்ைள் 

இலங்கையில் இல்லாமல் தசல்வது 

ததாடர்பாைவும் குழு தீவிர ைவனம் 

தசலுத்தியது. இது சம்பந்தமாை 

எடுக்ைப்பட சவண்டிய எதிரைால 

நடவடிக்கைைள் ததாடர்பாை 

அறிக்கைதயான்கற ஒரு மாதத்திற்குள் 

குழுவிற்கு அனுப்பிகவக்குமாறு 

பி.ைஅ.க்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

2 2008 ஆம் ஆண்டு 465 மில்லியன் ரூபா  

மதிப்பீட்டில் நிர்மாணப் பணிைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட குண்டசாகல சதசிய 

ைகல சைந்திர நிகலயத்தின் நிர்மாணப் 

பணிைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட நிதி ஏற்பாடு 

பயன்படுத்தப்படாகம. 

யூன் மாதமாகும்சபாது இதன் ஒரு 

பகுதிகய திறந்து கவக்ை முடியுதமன ை. 

அ.  அறிவித்தார். அசத சபான்று 

இவ்வாண்டில் இந்த பணிகய நிகறவு 

தசய்வதற்ைாை 150 மில்லியன் ரூபா 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த நிதி 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஏற்பாட்கடப் பயன்படுத்தி இவ்வாண்டில் 

திதசம்பர் மாதமாகும்சபாது நிர்மாணப் 

பணிைகள பூர்த்தி தசய்ய  

எதிர்பார்க்ைப்படுவதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

  

3. 2013 ஆம் ஆண்டு சைல பிரசதச 

தசயலாளர் பிாிவுைளிலும் தலா ஒரு 

ைகலஞருக்ைாை வீடுைகள நிர்மாணித்துக் 

தைாடுப்பதற்ைான ைருத்திட்டம் 

திட்டமிடப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 2016 

வகர எந்ததவாரு வீடும் 

நிர்மாணிக்ைப்படாகம 

இந்த ைருத்திட்டத்திற்ைான பணம் தைாடி 

விற்பகன மூலம் தபறப்பட்டதுடன் அந்த 

பணத்தில் ஒரு இலட்சம் ரூபா வீதம் 

தசலவேித்து 2 வீடுைள் 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டுள்ளது என்றும் மீதிப் 

பணத்கத தபாதுத் திகறசசாிக்கு வேங்ைி 

உாிய சதகவயான ஆவணங்ைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் 

ைகலஞர்ைளின் சுைவீனத்திற்ைாை இந்தப் 

பணம் விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளதாை ை. அ.  

அறிவித்தார் . 

4 சஜான் டி சிீ்ல்வா ஞாபைார்த்த 

ைகலயரங்ைத்கத நவீனமயப்படுத்தும் 

பணிைள் 2011 ஆம் ஆண்டு 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட சபாதிலும் ைகலயரங்ைம் 

நவீனமயப்படுத்தும் பணிைளில் ஏற்பட்ட 

ைடும் தாமதம் மற்றும் இதனால் அரசுக்கு 

ைிகடக்கும் வருமானம் குகறவகடதல்  

2011 இல் இந்தக் ைருத்திட்டம் 

ஆரம்பமானவுடன் 322 மில்லியன் ரூபா 

தசலவு மதிப்பீட்டுக்ைாை அகமச்சரகவ 

அங்ைீைாரம் ைிகடத்தாலும் உண்கமயான 

தசலவு 422 மில்லியன் ரூபா என்றும் 

முதலாவது ைட்டத்கத பூர்த்தி தசய்ய 

சமலும் 90 மில்லியன் ரூபாவுக்ைான 

மதிப்பீதடான்று தயார் 

தசய்யப்பட்டுள்ளததன்றும் இதற்ைாை 

அகமச்சரகவ அங்ைீைாரம் 

ைிகடத்துள்ளததன்றும் பிரதம ை. அ.  

அறிவித்தார். அசதசபான்று நிதி 

ஒதுக்ைங்ைளுக்ைான  தாமதம் மற்றும் 

சவறு பணிைள் தாமதம் ைாரணமாை இந்த 

நவீனமயமாக்ைல் பணிைள் 

தாமதமகடந்திருப்பதாலும் இரண்டாவது 

ைட்டத்துக்கு 1 பில்லியன் ரூபா நிதி 

ஏற்பாடு சதகவ என்றும் அதகனப் 

தபற்றுக்தைாள்வதற்ைாை அகமச்சரகவப் 

பத்திரதமான்கற சமர்ப்பிக்ை 

எதிர்பாாப்பதாைவும் பிரதம ை. அ.  

அறிவித்தார்.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைலாசார அலுவல்ைள் அகமச்சு மற்றும் 

திகணக்ைளத்தின் ைீழ் இருக்ை சவண்டிய 

பல்சவறு நிறுவனங்ைள் சவறு 

அகமச்சுக்ைள் மற்றும் திகணக்ைளங் 

ைளின் ைீழ் இருப்பதனால் ைலாசார 

விடயங்ைகள முைாகமத்துவம் தசய்வதில் 

பல்சவறு பிரச்சிகனைள் ஏற்பட்டுள்ளதாை 

அவதானித்த குழுவானது, தற்சபாது 

ைலாசார அலுவல்ைள் அகமச்சுக்கு / 

திகணக்ைளத்திற்கு ைீழுள்ள நிறுவனங்ைள் 

யாகவ, இதற்கு முன்னர் ைலாசார 

அலுவல்ைள் அகமச்சின் / 

திகணக்ைளத்தின் ைீழ் இருந்த, எனினும் 

சவறு அகமச்சுக்ைளின் ைீழ் வந்துள்ள 

நிறுவனங்ைள் யாகவ என்பது 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற 

குழுவிற்கு அனுப்பி கவக்குமாறு பிரதம 

ைணக்ைீட்டு/ ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டுள்ளது.  

05 ைலாசார அலுவல்ைள் திகணக்ைளத்தின் 

சிபாாிகச தபற்றுக்தைாள்ளும் 

ைகலஞர்ைளுக்ைாை 2008 இல் 

அனுமதிக்ைப்பட்ட ‘சரஸ்வதி’ ஓய்வூதிய 

திட்டத்துக்ைாை 2011 ஆம் ஆண்டு 

முடிவகடயும்சபாது தகைகம தபற்ற 984 

ைகலஞர்ைள் விண்ணப்பித்திருந்த 

சபாதிலும் இத்திட்டத்தில் சசர்வதற்கு 84 

சபர் மாத்திரசம தமது பங்ைளிப்பிகன 

வேங்ைியிருந்தார்ைள் 

இந்தக் ைருத்திட்டம் தற்சபாது 

நகடமுகறயில் இல்கல என்றும் இதற்கு 

பதிலாை சவதறாரு ஓய்வூதிய 

முகறதயான்று ைகலஞர்ைளுக்ைாை 

நகடமுகறயில் உள்ளததன்றும் ை. அ.  

ததாிவித்தார்  

06 தாபன பணிப்பாளர் நாயைத்தின் 

முழுகமயான அனுமதிகயப் தபற்றுக் 

தைாள்ளாமல் திகணக்ைளத்தின் நிரந்தர 

பதவியணியிலுள்ள நடனக் ைகலஞர்ைள் 

ஐந்துசபர் நடனக் ைகலஞர்ைள் குோமில் 

சபாதனாசிாியர்ைளாை சசகவயில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டு பணம் 

தசலுத்தப்படுைின்றது.  

இந்த பணத் ததாகையானது நடனக் 

ைகலஞர்ைள் 45 வயகத பூர்த்தி தசய்ததன் 

பின்னர் ததாடர்ந்தும் நடனக் 

ைகலஞர்ைளாை சசகவயில் 

ஈடுபடுத்தப்படுவதிலுள்ள சிரமங்ைள் 

ைாரணமாை அவர்ைகள சபதனாசிாியர் 

சசகவயில் ஈடுபடுத்தி வளவாளர் 

தைாடுப்பனவாைசவ தசலுத்தப்படு 

ைின்றததன ை. அ.  ததாிவித்தார் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சதசிய நூதனசாகலத் திகணக்ைளம்  

2017 மார்ச் 22 

01 லக்சகலயினால் 25,000 ரூபா மாதாந்த 

வாடகையில் குத்தகைக்கு தபறப்பட்ட 

8000 சதுர அடியிகனக் தைாண்ட 

நூதனசாகல உணவை ைட்டடத்தின் 500 

சதுர அடி உடன்படிக்கையின் 

நிபந்தகனைளுக்கு முரணாை பாிஸ்டா 

தைாபி லங்ைா தனியார் ைம்பனிக்கு 

லக்சலவினால் குத்தகைக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருத்தல்  

நூதனசாகல திகணக்ைளத்தினால் 

லக்சலவுக்கு இந்த ைட்டிடத்கத 

வாடகைக்கு வேங்கும் சபாது 

அறிவிக்ைப்பட்ட மதிப்பீட்டு 

அடிப்பகடயில் வாடகைகய 

தீர்மானிக்ைாமல் மிைவும் குகறந்த 

விகலக்கு வேங்ைப்பட்டிருப்பகத குழு 

அனுமதிக்ைவில்கல என்பதுடன் 

லக்சலவுடன் ைலந்தாசலாசித்து 

நியாயமான தீர்தவான்றுக்கு வருமாறு 

பிரதம ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

02 பாதுைாப்பு பிாிவில் தவற்றிடங்ைள் 

ைாணப்பட்டகம மற்றும் பாதுைாப்பு 

தைமராக்ைகள இயக்குவதில் ைாணப்பட்ட 

குகறபாடுைள் ைாரணமாை 

ததால்தபாருள்ைளின் பாதுைாப்புக்கு 

அச்சுறுத்தல் ைாணப்படல் 

2013 சம மாதம் 23 ஆம் திைதி 

அனுமதிக்ைப்பட்ட பிரதம பாதுைாப்பு 

அலுவலர் பதவி நூதனசாகல பாதுைாப்பு 

அலுவலர் 10 பதவிைளில் 06 பதவிைளும் 

பாதுைாப்பு உதவி உத்திசயாத்தர் 

பதவிைள் 06 உம் 2016 திதசம்பர் 31 ஆம் 

திைதி ஆகும் சபாது தவற்றிடமாை 

உள்ளகம மற்றும் 05 வருடங்ைள் 

ைடந்தும் நூதனசாகலைளில் இடம்தபற்ற 

ைளவிகன அடுத்து உாியவாறு 

பாதுைாப்பு தைமரா ஒன்று கூட 

தபாறுத்தப்படாகம ததாடர்பாை 

குழுவானது தனது ைடும் அதிருப்திகய 

ததாிவித்தது. தற்சபாதுள்ள தைமரா 

ைட்டகமப்பில் ைாணப்படும் 

குகறபாடுைள் அதாவது இரவு சநரத்தில் 

ைாட்சிைகளப் தபற்றுக் தைாள்ள 

முடியாகம சபான்ற பல பிரச்சிகனைள் 

தைமரா ைட்டகமப்பில் ைாணப்படுவதாை 

குழுவினால் அவதானிக்ைப்பட்டது. சவறு 

நாடுைளில் சதசிய நூதனசாகலைளில் 

ைள்வர்ைள் மற்றும் தீ அனர்த்தங்ைள் 

ததாடர்பாை இயங்கும் பாதுைாப்பு 

ைட்டகமப்புக்ைள் ததாடர்பாை ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டு அது ததாடர்பாை விசசட 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

குழுதவான்றின் ஆசலாசகனைள் 

தபறப்பட்டு சதசிய நூதனசாகலயின் 

பாதுைாப்பிகன உறுதிதசய்வதற்கு 

சவகலத்திட்டதமான்கற வகுக்குமாறு 

பிரதம ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு / 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. முப்பகடயினர் 

மற்றும் தபாலிசாாின் பாதுைாப்கப 

தபற்றுக்தைாள்வது ததாடர்பாை 

முகறயான சவகலத்திட்டதமான்கற 

வகுக்குமாறும் அது ததாடர்பான 

அறிக்கைதயான்கற சம மாதத்திற்கு 

முன்னர் அனுப்பிகவக்குமாறும் பிரதம 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு / ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.  

03 இரத்தினபுாி நூதனசாகல ைட்டிடம் 

புதுப்பித்தலின் தமாத்த மதிப்பீடான 

5,771,000/= ரூபா பணத் ததாகை 2015 

இல் சபரைமுவ மாைாண தபாறியிலாளர் 

சசகவைள் அலுவலைத்திற்கு 

தசலுத்தப்பட்ட சபாதிலும் 2017 மார்ச் 

மாதம் ஆகும்சபாது கூட திருத்த 

சவகலைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

மாைாண தபாறியிலாளர் அலுவலைத்தி 

னால் ஒப்பந்தக்ைாரதராருவருக்கு அந்த 

பணிைள் கையளிக்ைப்பட்ட சபாதிலும் 

அந்த ஒப்பந்தைாரர் தனது பணிகய 

தசவ்வசன சமற்தைாள்ளவில்கல என ை. 

அ.  ததாிவித்தார். இது ததாடர்பாை 

ைணக்குக் குழுவின் ைவனம் ஈக்ைப் 

பட்டுள்ளதாை சபரைமுவ பிரதம 

தசயலாளருக்கு அறிவித்து நூதனசாகல 

திகணக்ைளத்துடன் இகணந்து தபாறியி 

யலாளர் சசகவ அலுவலைம் ததாடர்பாை 

முகறயான விசாரகணயிகன நடத்தி 

சதகவயான நடவடிக்கைைகள சமற் 

தைாண்டு குறிப்பிட்ட பணிகய நிகறவு 

தசய்யுமாறு தபாறியியலாளர் அலுவலைத் 

திற்கு அறிவிக்குமாறு குழுவானது பிரதம 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

அறிவித்துள்ளது  

04 இரத்தினபுாி நூதனசாகலயில் புதிதாை 

மலசலகூட ததாகுதிதயான்கற 

நிர்மாணிப்பதற்கு மாைாண பிரசதச 

தபாறியியலாளர் அலுவலைத்திற்கு 

1,858,000/- ரூபா தசலுத்தப்பட்ட 

சபாதிலும் 2017 ஆண்டு மார்ச் 

2017 சம மாதம் 01 ஆம் திைதிக்கு முன்னர் 

இது ததாடர்பான அறிக்கைதயான்று 

பிரதம தசயலாளாிடமிருந்து சைாரப்பட்டு 

குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு குழுவானது 

அறிவித்துள்ளது.  



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மாதமாகும்சபாது அதன் அகரப்பகுதி 

மாத்திரசம நிர்மாணிக்ைப்பட்டிருந்தது.  

05 1942 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்ை 

சதசிய நூதனசாகல ைட்டகளச் சட்டத்கத 

நீக்ைி புதிய சட்டமூலதமான்கற 

தயாாிக்கும் பணிைள் 2015 யூன் மாதம் 07 

ஆம் திைதியாகும்சபாது நிகறவு 

தபற்றிருந்தாலும் 2017 மார்ச் மாதம் ஆகும் 

சபாது சட்டமூலத்கத நிகறசவற்றும் 

பணிைள் பூர்த்தியகடயாகமயினால் 

திகணக்ைளத்தின் மீள் ைட்டகமப்புப் 

பணிைள் தாமதமகடந்திருத்தல்.  

இங்கு சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய 

திருத்தங்ைள் சட்ட வகரஞர் 

திகணக்ைளத்திற்கு எதிர்வரும் 

மாதத்திற்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படுதமன 

பிரதம ை. அ. / ை. அ.  அறிவித்தார். 2014 

ததாடக்ைம் இது வகரயிலான 

மாற்றல்ைகளயும் சட்டத்தில் 

உள்ளடக்குவது ததாடர்பாை ைவனத்தில் 

தைாள்ளுமாறு பிரதம ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு / ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

06 நூலைத்தில் 03 தவற்றிடங்ைகள 

நிரப்புவதற்கு பல வருடங்ைள் ததாடக்ைம் 

நடவடிக்கை எடுக்ைாகம மற்றும் 

ஆவணங்ைள் சபணல் திகணக்ைளத்தில் 

பாதுைாப்பதற்ைாை ைிகடக்கும் புத்தைங்ைள் 

அணுைல் ஆவணங்ைளில் 

உள்ளடக்ைப்படுதல் 02 வருடங்ைளாை 

தாமதமகடந்துள்ளன.  

ைிகடக்கும் புத்தைங்ைகள 

விடயத்துக்ைகமய ததாிவு தசய்ய 

சநாிட்டுள்ளதனால் அவற்கற           

அணுைல் ஆவணத்தில் உள்ளடக்ை அதிை 

ைாலம் எடுப்பதாை ை. அ.  அறிவித்தார். 

நூலைத்தில் தவற்றிடங்ைகள நிரப்பக் 

கூடிய ைாலைட்டத்துடன் கூடிய 

அறிக்கைதயான்கற 

அனுப்பிகவக்குமாறு தபாது நிருவாை 

அகமச்சின் தசயலாளருக்கு 

அறிவிக்குமாறு பிரதம ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

07 2015 ஆம் ஆண்டு பண்டங்ைள் ஆய்வு 

அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம 

அதிபதிக்கு அறிவிக்ைப்பட்டிருந்த 

சபாதிலும் தைாழும்பு மற்றும் பிரசதச 

நூதனசாகல 8 இன் ததால்தபாருள்ைள் 

பண்டங்ைள் ைணக்தைடுப்பு அறிக்கைைளில் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கல.  

ததால்தபாருள்ைள் வருடாந்த பண்டங்ைள் 

ைணக்தைடுப்பில் உள்வாங்ைப்படுவ 

தில்கல என்றும் எதிர்வரும் நாட்ைளில் 

இது ததாடர்பாை குறித்துகரக்ைப்படும் 

ைாலவகரயகரயுடன் கூடிய 

ததால்தபாருள்ைள் ததடர்பான 

பண்டங்ைள் ைணக்தைடுப்தபான்கற 

சமற்தைாள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

தாைவும் ை. அ.  அறிவித்துள்ளார்.  

 

 

 

 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஊவா மாைாண சகப  

2017 மார்ச் 23 

01 2010 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் சபாது 

2011 ஆம் ஆண்டு வாி வருமானம் 

குகறந்துள்ளகம.  

ைாணிச் சட்டத்தின் ைீழ் மாைாண 

சகபைளுக்கு ைிகடத்த முத்திகரத் தீர்கவ 

குகறந்தகம இதற்கு ைாரணமாகும் 

என்பதுடன் ஒட்டுதமாத்தமாை 

சநாக்கும்சபாது மாைாண சகப 85% – 

90% வகரயிலான தபௌதீை 

முன்சனற்றத்கதயும் 55% – 60% 

வகரயிலான மூலதன 

முன்சனற்றத்கதயும் அகடந்திருப்பதாை 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  அறிவித்தார்.  

02 2002 இல் மாைாண விவசாய 

அகமச்சினால் விகத உருகளக்ைிேங்கு 

இறக்குமதி தசய்து விநிசயாைிக்கும் 

சவகலத் திட்டத்தின் ைீழ் ரூபா 

67,000,000/= க்ைான ததாகையில் 

40,661,012/= ரூபா ததாகை 2015.12.31 

ஆம் திைதி தீர்த்து கவக்ைப்படாகம. 

விகத உருகளக்ைிேங்குைள் 

பழுதகடந்ததன் ைாணமாை 29.8 

மில்லியன் ரூபா தசயற்படு நட்டமும் 10.8 

மில்லியன் ரூபாவுக்ைான ைடன் மீதியும் 

ைாணப்பட்டதுடன் உருகளக்ைிேங்கு 

இறக்குமதி ைம்பினியினால் அறவிடப்பட 

சவண்டிய 11 மில்லியன் ரூபாவுக்ைாை 

அதன் ைாப்புறுதி முைாகமயாளர் 6 

மில்லியன் ரூபாவிகன 

தசலுத்தியிருப்பதுடன் மீதிப் பணத்கத 

அறவிட்டுக் தைாள்வதற்ைாை வேக்கு 

ததாடர்வது பயனற்ற விடயதமன சட்ட 

மாஅதிபர் அறிவித்துள்ளதாை குறிப்பிட்ட 

பிரதம ை. அ.  / ைண்ைீட்டு அலுவலர் 10.8 

மில்லியன் ரூபாவுக்ைான மீதிகய 

குறிப்பிட்ட அலுவலர்ைளின் 

சம்பளத்திலிருந்து அறவிட்டுக் தைாள்ள 

நடவடிக்கை எடுப்பதாை அறிவித்தார். 

குறிப்பிட்ட பணத்கத அறவிட 

நடவடிக்கை எடுத்து அது ததாடர்பான 

அறிக்கைதயான்கற குழுவுக்கு 

வேங்குமாறு பிரதம ை. அ.  / ைணக்ைீட்டு 

அலுவருக்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

03 ஊவா மாைாண சகபயினால் 2.5 ைிசலா 

சவாட்ஸ் டிரான்ஸ் மீற்றதறான்கற 

தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை 5 மில்லியன் 

ரூபா ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 

ஊவா சமுை ஒலிபரப்பு சசகவயின் 

ஒலிபரப்பு ஆற்றகல சமம்படுத்தும் 

தபாருட்டு 2.5 ைிசலாசவாட் டிரான்ஸ் 

மீற்றதறான்கறப் தபற்றுக்தைாள்ள 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசலுத்தப்பட்ட சபாதிலும் குறிப்பிட்ட 

டிரான்ஸ் மீற்றகர தபற்றுக்தைாடுக்ை 

அல்லது பணத்கத திருப்பிக் தைாடுக்ை 

கூட்டுத்தாபனம் நடடிவக்கை 

எடுக்ைவில்கல.  

ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 5 

மில்லியன் ரூபா தசலுத்தப்பட்ட 

சபாதிலும் அது 

நிகறசவற்றப்படாகமயினால் சமுை 

ஒலிபரப்பு சசகவயின் அகலவாிகச 

அதிர்தவண்ைகள பயன்படுத்துவதற்ைாை 

கூட்டுத்தாபனத்திற்கு தசலுத்த சவண்டிய 

17.3 மில்லியன் ரூபா பணத்துக்ைாை 

அதகன ஈடு தசய்து தைாள்வதற்கு 

நடவடிக்கை எடுத்ததாை பிரதம ை. அ.  / 

ை. அ.  அறிவித்தார்.  

04 தவலிமகட பிரசதச தசயலாளர் ஆளுகைப் 

பிரசதசத்திற்குாிய 9 ஏக்ைர் 13 பர்சஸ் 

ைாணி விவசாய நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

குருதலாவ தசந்சதாமஸ் ைல்லாாிக்கு 

குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட்டுள்ள சபாதிலும் 

1996 ஆம் ஆண்டு ததாடக்ைம் அதன் 

குத்தகை தசலுத்தல் தட்டிக் ைேிக்ைப்பட்டு 

மாைாண சகபக்கு 5 மில்லியன் ரூபா 

நட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் அந்த 

ைாணியின் சுமார் 01 ஏக்ைர் பரப்பளவு 

அத்துமீறி பிடிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

குத்தகை பணத்கதச் தசலுத்துமாறு 

வேங்ைிய ைட்டகளக்ைகமய ைாணி 

அகமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

சமன்முகறயீடு ஆராயப்பட்டதுடன் 

10,000/= ரூபாவுக்ைான தபயரளவிலான 

குத்தகை தசலுத்தப்பட்டு ைாணிகய 

மீண்டும் அரசுக்கு தசலுத்த விருப்பம் 

ததாிவிக்ைப்பட்டுள்ளதனால் அந்தக் 

ைாணி தற்சபாது தவலிமகட பிரசதச 

தசயலாளாின் தபாறுப்பில் இருப்பதுடன் 

இந்த வருட இறுதிக்குள் அல்லது 

அத்துமீறி குடியிருப்பவர்ைகளயும் 

தவளிசயற்ற நடவடிக்கை எடுத்து அது 

பற்றிய விபரமான அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுக் தைாடுக்குமாறு குழு பிரதம 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு / ைணக்ைீட்டு 

அலுவலருக்கு ைட்டகளயிட்டது.  

05 பண்டாரவகள பிரசதச தசயலாளர் 

பிாிவில், ைஹதைால்ல விவசாய ஆராய்ச்சி 

நிகலயத்துக்குாிய 1.117 தஹக்டயர் அரச 

ைாணி 2009 ஆம் ஆண்டு ததாடக்ைம் 

வருடதமான்றுக்கு தலா 

220,000/=ரூபாவுக்ைான குத்தகை 

ைட்டணத்தில் தனியார் 

ைம்பனிதயான்றுக்கு குத்தகைக்கு 

வேங்ைப்பட்ட சபாதிலம் 2004 – 2013 

வகர நிலுகவ குத்தகை அல்லது நிலுகவ 

1998 ஆம் ஆண்டில் குத்தகை 

அடிப்பகடயில் தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட 

இந்த ைாணியில் டிகரஸ்டார் எபரல்  

நிறுவனத்தினால் ஆகடத் 

ததாேிற்சாகலதயான்று நடத்தப்பட்டு 

2004 ததாடக்ைம் குத்தகைக்கு தசலுத்தல் 

தட்டிக் ைேிக்ைப்பட்டு சுவீைாிக்ைப்பட்ட 

விதிமுகறைளுக்கு அப்பாற்பட்ட 

வகையில் அதன் வர்த்தை உாிகமகய 

சவறு தரப்பினருக்கு (தவராசசா) 

கையயளிக்ை நடவடிக்கை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

வட்டி என்பவற்கற அறவிட நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படவில்கல 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ைாணிச் சட்டத்தின் 

66வது பிாிவிற்கு ஏற்ப அந்த 

உடன்படிக்கை இரத்து தசய்யப்பட்டுள்ள 

சபாதிலும் நிலுகவ குத்தகைகய அறவிட 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படாகமயினால் 

டிகரஸ்டார் நிறுவனத்திடமிருந்து 

அத்தகைய நிலுகவப் பணத்கத 

அறவிட்டுக் தைாள்வது மற்றும் புதிய 

நிறுவனத்துடன் குத்தகை 

உடன்படிக்கைதயான்கற 

கைச்சாத்திடுவதற்ைாை ைாணி 

ஆகணயாளர் நாயைத்தின் ைவனத்திற்கு 

ஈர்க்ைப்பட்டிருப்பதாை பிரதம ை. அ. / ை. 

அ.  ததாிவித்தார்.  

06  தாபனவிதிக் சைாகவயின் XIX 

அத்தியாயத்தின் 5.3.1 ஆம் பிாிவிற்கு 

முரணாை 2008 ஆைஸ்ட் 01 ஆம் திைதி 

ததாடக்ைம் ஊவா மாைாண சகபயின் 

தசயலாளர்ைள், பிாிதி பிரதமச் 

தசயலாளர்ைளிடமிருந்து தபயரளவில் 

500/= ரூபா மாதாந்தம் அறவிடப்பட்டு 

உத்திசயாைபூர்வ குடிமகனைள் 

வேங்ைப்பட்டிருத்தல்.  

ஊவா மாைாண சகப அலுவலர்ைகள 

அசத மாைாணத்தில் கவத்திருக்கும் 

சநாக்ைத்துடன் ஆளுநாின் எழுத்துமூல 

அனுமதிக்ைிணங்ை இந்த சலுகை 

வேங்ைப்பட்டதாை பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  

அறிவித்துள்ளார். இது ததாடர்பாை 

விசசட ைவனம் தசலுத்தியுள்ள 

குழுவானது ததாிவுதசய்யப்பட்ட 

அலுவலர்ைளுக்கு மாதாந்தம் 

சலுகையிகன வேங்குவது தார்மீை 

மற்றசதார் தசயதலன்பதனால் ஏகனய 

அலுவலர்ைளுக்கும் இந்த சலுகைகய 

வேங்ை முடியுமா என்பது ததாடர்பாை 

ஆராயுமாறும் இது ததாடர்பாை ஆளுநர் 

வேங்ைிய எழுத்துமூல அனுமதியின் 

பிரதிகய குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறும் 

அறிவிக்ைப்பட்டது.  

07 2011.05.11 ஆம் திைதிய 

உள்ளூரதிைாரசகப மற்றும் 

மாைாணசகபைள், அகமச்சின் 

தசயலாளரது PL/6/11/3/ධු1 ஆம் இலக்ை 

ைடிதம் மற்றும் 1987ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் 

இலக்ை மாைாணசகபைள் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுைளுக்கு முரணாை 

அனுமதிக்ைப்படாத பதவிைள் மூன்றுக்ைாை 

சைல மாைாண சகபைளுக்கும் தபாதுவான 

பதவிைள் என்பதனால் வேங்ைப்பட்டுள்ள 

தைாடுப்பனவுைள் மற்றும் சலுகைைகள 

சட்டமுகறயாக்குமாறு சைல 

மாைாணசகபைளும் அகமச்சிடம் 

சைாாிக்கை விடுத்துள்ள சபாதிலும் சட்ட 

மாஅதிபர் இதற்ைான அனுமதிகய 

வேங்ைாகமயினால் சைல மாைாண 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

2014 தசப்தடம்பர் ததாடக்ைம் 2015 

திதசம்பர் மாதம் வகர தைாடுப்பனவாை 

ரூபா 6,992,258/= ததாகை சகபச் 

தசயலைத்தினால் தசலுத்தப்பட்டுள்ளது.   

சகபைளுக்கும் தபாதுவான 

விதிமுகறதயான்கற 

அறிமுைப்படுத்துவதற்கு பிசராித்து 

அதிசமதகு ஜனாதிபதியிடம் விடுத்த 

சவண்டுசைாளுக்கு அகமச்சு தனது 

அவதானிப்புக்ைகள வேங்ைியுள்ளதாை 

பிரதம ை. அ.  / ை. அ.  அறிவித்தார்.  

08 பண்டாரவகள மாவட்ட கவத்திய 

சாகலக்குாிய ைாணியில் 2.66  பார்ச்சஸில் 

அனுமதியில்லாமல் வீதடான்று 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டிருத்தல் மற்றும் 

தவலிமகட ஆரம்ப பாடசாகல 

அகமந்துள்ள நியதைல பத்தன 1 ஏக்ைர் 0.8 

பர்ச்சஸ் ைாணியில் அத்துமீறிசயார் நிரந்தர 

ைட்டிடங்ைகள நிர்மாணித்திருத்தல் மற்றும் 

குறிப்பிட்ட கவத்தியசாகலக் ைாணிைளின் 

உாிகமகய தீர்த்து கவப்பதற்கும் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படாகம.  

தவலிமகட பிரசதச தசயலாளர் 

தபாறுப்பில் உள்ள இந்த ைாணியில் 

அத்துமீறி குடிசயறியுள்ளவர்ைகள 

அதிலிருந்து தவளிசயற்றி அதகன 

துாிதமாை சுைாதார திகணக்ைளத்திடம் 

ஒப்பகடப்பதற்கும் பண்டாரவகள 

மாவட்ட கவத்தியசாகலயில் 

அனுமதியற்ற ைட்டடங்ைகள 

அைற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு பிரசதச தசயலாளர்ைளுக்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டதாை பிரதம ைணக்ைீட்டு 

/ ை. அ.  அறிவித்துள்ளார். 

09 தவலிமகட பிரசதச தசயலாளர் அதிைாரப் 

பிரசதசத்தில் மீபிலிமானவில் 

அகமந்துள்ள 11.056 தஹக்டயர் ைாணி 30 

வருடங்ைளுக்கு குத்தகை உறுதிப்பத்திரம் 

இல்லாமல் ஒலிபரப்பு 

கூட்டுத்தாபனத்துக்கு குத்தகைக்கு 

வேங்குதல், அந்த ைாணியில் 19 ஏக்ைர் 

வருடதமான்றுக்கு 2,755,000/= ரூபா 

பணத்துக்கு தனியார் துகறயினருக்கு 

குத்தகைக்கு வேங்குதல் மற்றும் மாைாண 

சகபக்கு 8,680,000/= ரூபாவுக்ைான 

வருமானம் இல்லாமல் சபானகம 

ததாடர்பாை குழுவின் ைவனம் 

தசலுத்தப்பட்டது.  

ஒரு மூன்றாம் தரப்புடன் ஒரு 

ஒப்பந்தத்கதச் தசய்துதைாள்வதற்கு 

முன்னர் கூட்டுத்தாபனத்தினால் சைல 

நிலுகவத் ததாகைைளும் தீர்ப்பனவு 

தசய்யப்பட்டு முறிைகள 

சட்டமுகறப்படுத்திக் தைாள்ளப்படுதல் 

சவண்டும் எனவும், சட்டமுகறயற்ற 

ாீதியில் இருக்ைின்ற நபர்ைகள 

அைற்றுவதற்கு அறிவித்தல் ஒன்று 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவும், ைாணிைள் 

ஆகணயாளர் நாயைத்தின் 

அறிவுகரைளின் பிரைாரம் சமல் 

நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்படும் 

எனவும் பி.ை.அ. / ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

 

இது ததாடர்பில் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

சட்டநடவடிக்கைைள் ததாடர்பில் ைால 

வகரறகயைள் அடங்ைலாை 

தயாாிக்ைப்பட்ட ஒரு அறிக்கைகய 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஏப்பரல் மாதம் 10 ஆம் திைதிற்கு முன்னர் 

குழுவுக்குப் தபற்றுத் தருமாறு குழு 

பி.ை.அ. / ை.அ. இற்கு ைட்டகளயிட்டது. 

10 2016.01.10  - 2016.01.24 வகர 

பிலிப்கபன்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்தில் 

நகடதபற்ற பாடசாகல 

அடிப்பகடயிலான முைாகமத்துவ 

தசயலமர்வுக்கு மாைாண சகபயின் 30 

அலுவலர்ைள் ைலந்து தைாண்டகமக்ைாை 

30,879,834/= ரூபா 

தசலவிடப்பட்டிருந்ததுடன் ைருத்திட்ட 

தபறுகைைள் திட்டத்துக்கு முரணாை 

10,674,565/= ரூபாவிகன தசலவிட்டு 

ைல்வித்துகறயுடன் சம்பந்தப்படாத 10 

அலுவலர்ைகள அதில் ைலந்து தைாள்ளச் 

தசய்தல் மற்றும் மாைாண சகப 

உறுப்பினர்ைள் மற்றும் அலுவலர்ைள் 

தவளிநாடு தசல்லல் ததாடர்பாை 

தயாாிக்ைப்பட்ட அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஒரு 

முகறயியலின் சதகவப்பாடு  

இது ததாடர்பாை அதிசமதகு 

ஜனாதிபதியின் ஆசலாசகனக்ைகமய 

அகமச்சினால் தயாாிக்ைப்பட்ட 

வேிைாட்டல் ஜனாதிபதியின் 

தசயலாளாின் அனுமதிக்ைாை 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சுற்று 

நிருபதமான்கற அனுப்பிகவக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுதமன பிரதம 

ைணக்ைீட்டு/ ை. அ.  அறிவித்துள்ளார். 

பயிற்சி வேங்கும் நிறுவனங்ைகள ததாிவு 

தசய்யும் வேிமுகற ததாடர்பாை 

ைருத்திட்ட பணிப்பாளாிடம் சைட்டு 

குழுவிற்கு அறிக்கைதயான்கற 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ைணக்ைீட்டு / 

ைணக்ைீட்டு அலுவலருக்கு ைட்டகள 

பிறப்பிக்ைப்பட்டது.  

11 சபாலி தைாடுப்பனவுச் சிட்கடைள் 

தயாாிக்ைப்பட்டு தமானராைகல பிரதி 

மாைாண சுைாதார சசகவயின் 

பணிப்பாளர் அலுவலைத்தில் 

இடம்தபற்றுள்ள நிதி சமாசடியினால் 

மாைாண சகபக்கு 4,537,640/= ரூபா 

நட்டம் ஏற்படல்  

குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட அலுவலாின் 

சசகவகய இகடநிறுத்தம் தசய்து 

அவாிடமிருந்து 3,361,000/= ரூபாவிகன 

அறிவிட்டுக்தைாள்ள நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் மீதிப் பணத்கத 

அறிவிட்டுக் தைாள்வதற்ைாை குற்றப் 

புலனாய்வுத் திகணக்ைளத்திற்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டதாைவும் குறிப்பிட்ட 

அலுவலருக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று 

விசாரகண நகடதபறுவதாைவும் பிரதம 

ைணக்ைீட்டு / ைணக்ைீட்டு 

உத்ததிசயாைத்தர் அறிவித்தார்.  

12  சட்ட ாீதியான அதிைாரம் இல்லாமல் 

மாைாண ஆளுநரால் 7 ஆசலாசைர்ைள் 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளனர்.  

முதலகமச்சாின் சவண்டுசைாளுக்ைகமய 

ஆளுநாினால் குறிப்பிட்ட நியமனத்கத 

தசய்து தைாடுப்பனவும் ஊதியமும் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் மாைாண 

சகபைளுக்கு ஆசலாசைர்ைகள 

நியமிப்பதற்ைாை அகமச்சரகவ அனுமதி 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைிகடக்ைாகமயினால் இந்த நியமனங்ைள் 

சட்ட ாீதியானகவ அல்ல என்பது 

ஆளுநருக்கும், முதலகமச்சருக்கும் எழுத்து 

மூலம் அறிவிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் 

2016.12.08 ஆம் திைதிய ைடிதம் மூலம் 

அந்த பதவியிகன இரத்து தசய்ய 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருந்த 

சபாதிலும் 2016.12.18 ஆம் திைதிய 

ைடிதம் மூலம் அந்த பதவிைள் மீண்டும் 

வலுவூட்டப்பட்டுள்ளதாை பிரதம 

ைணக்ைீட்டு / ைணக்ைீட்டு உத்திசயாைத்தர் 

அறிவித்தார்  

ஆளுநருடன் ைலந்துகரயாடி இது 

ததாடர்பாை எடுக்கும் நடவடிக்கைைள் 

சம்பந்தமாை 2017 ஏப்ரல் 10 ஆம் 

திைதிக்கு முன்னர் குழுவுக்கு 

அறிவிக்குமாறு ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

வடமத்திய மாைாண சகப  

2017 மார்ச் 23 

01 மாைாண சகபயின் சமலதிை நிதியங்ைகள 

நிகலயான கவப்புைளில் முதலீடு 

தசய்திருத்தல் குழுவின் ைவனத்திற்கு 

உட்படுத்தப்பட்டது.  

இந்தப் பணம் அபிவிருத்திக் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைியகவ 

என்பதுடன் தபாது கவப்புக் 

ைணக்குைளில் இதகன 

கவப்பிலிட்டுள்ளகத விட நிகலயான 

கவப்புக்ைளில் முதலீைகள தசய்வதன் 

மூலம் சமலதிை வருமானத்கதப் தபற்று 

அவற்கற பயனுள்ள விடயங்ைளுக்ைாை 

ஈடுபடுத்துதல் பாதுைாப்பானததன ை. அ.  

ததாிவித்தார். இது ததாடர்பாை ஆராய்ந்து 

அறிக்கை ஒன்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு குழு 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

பணிப்புகர விடுத்ததுடன், அதற்ைான 

ஒத்துகேப்கப வேங்குமாறு குழு 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர விடுத்தது. 

 

2 மாைாண சகப ஆரம்பிக்ைப்பட்டு 26 

வருடங்ைள் ைேிந்துள்ளசபாதிலும், 

மாைாணத்திலுள்ள அடகு பிடிக்கும் 

நிகலயங்ைகள பதிவு தசய்தல், வருடாந்த 

மாைாண அரசிகற ஆகணயாளரால் 

இன்றளவில் அதற்ைான நியதிச் 

சட்டதமான்று வகரயப்படுவதாைவும், 

அதன்படி, வருடாந்த உாிமக் ைட்டணமாை 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

உாிமம் வேங்ைல் மற்றும் அதற்குாிய 

ைட்டணங்ைகள அறவிடுதல் பற்றிய 

அறிவுறுத்தல்ைள் அடங்ைிய நியதிச் 

சட்டதமான்று 2017 மார்ச்சு 10 திைதி 

வகரயிலும் மாைாண சகபயால் 

அங்ைீைாிக்ைப்படாகம. 

ரூபா10,000/- யும், பதிவுக் ைட்டணமாை 

ரூபா 100,000/- யும் பிகணயாை ரூபா 

100,000/- யும் அறவிட உத்சதசிக்ைப் 

பட்டுள்ளதாைவும் தவகு விகரவில் அகத 

அங்ைீைாிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்படு 

தமனவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். நியதிச் 

சட்டம் அங்ைீ ைாிக்ைப்படும் வகர 

வலுவிலுள்ள சட்டத்தின் ைீழ் உாிய 

வருமானத்கத அறவிட பிரசதச 

அலுவலர்ைளுக்கு அறிவுறுத்தல்ைகள 

வேங்குமாறு நிதி அகமச்சின் 

அலுவலர்ைளுக்கு பணிப்புகர விடுத்த 

குழு, அதன்படி ஏகனய 

மாைாணங்ைளிலும் அடகு பிடிக்கும் 

நிகலயங்ைள் ததாடர்பாை ைாணப்படும் 

வேிமுகறகய ஆராய்ந்து அவற்றில் 

குகறபாடுைள் ைாணப்படின், அவற்கற 

நிவர்த்தி தசய்ய தகுந்த நடவடிக்கைைகள 

எடுக்குமாறு பிரதம ை. அ. . / ை. 

அலுவலருக்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

3 மின்சார வசதி இல்லாத பிரசதசங்ைளில் 

பயனாளிக் குடும்பங்ைளுக்கு 

விநிசயாைிப்பதற்ைாை 22800 சூாிய சக்தி 

விளக்குைகளக் தைாள்வனவு தசய்ய 

மத்திய அரசாங்ை அகமச்சு ரூபா 

337,011,880/- ஐ தசலவிட்டிருந்தது. 

விற்பகனயின் பின்னர் உாிய சசகவைகள 

வேங்ைாத ைாரணத்தால் உலர் 

மின்ைலங்ைள் தசயலற்றிருந்த சூாிய சக்தி 

விளக்குைள் பாவகனயிலிருந்து 

அைற்றப்பட்டிருந்தன.  

 

2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுைளில் 

தசயற்படுத்தப்பட்ட “சதசத்திற்கு மகுடம்” 

ைருத்திட்டத்தின் மூலம் மின்சாரம் 

இல்லாத பல பிரசதசங்ைளுக்கு மின்சார 

வசதி ைிகடத்ததாைவும், அதனால் சூாிய 

சக்தி விளக்குைள் பாவகனயிலிருந்து 

அைற்றப்பட்டகம உண்கம எனவும் ை. 

அ.  விளக்ைமளித்தார். 

4 மாைாண சகபயால் 2010 மற்றும் 2011 

ஆம் ஆண்டுைளில் ததாிவு தசய்யப்பட்ட 

பயனாளிைளுக்கு விநிசயாைிப்பதற்ைாை 

ரூபா 80,640,000 தசலவில் தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த 7500 நீர் 

வடிைட்டிைளில், விநிசயாைிக்ைப்பட்டிருந்த 

வட மத்திய மாைாணம் முழுவதுமாை 

பரவியுள்ள சிறுநீரை சநாய்க்குத் தீர்வாை 

மக்ைளுக்கு குடிநீகர வேங்கும் ஒரு 

ைருத்திட்டமாை இக்ைருத்திட்டம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டிருந்தாைவும், 

ததாேில்நுட்ப மாற்றத்கதத் ததாடர்ந்து 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

3268 நீர் வடிைட்டிைள் துருப்பிடித்தல், 

ததாேிற்பாட்டுக் குகறபாடு மற்றும் 

வேங்குநர் உடன்பட்டிருந்த சசகவைகள 

வேங்ைாகம சபான்ற ைாரணங்ைளால் 

பாவகனயிலிருந்து அைற்றப்பட்டிருந்தகம 

மற்றும் 2012 ஆண்டிலும் மீண்டும் அசத 

தரத்திலான 5000 நீர் வடிைட்டிைள் ரூபா 

53,480,000 தசலவில் தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த அசதசவகள, 2016 

திதசம்பர் 31 திைதியளவில் குறித்த நீர் 

வடிைட்டிைள் பாவகனயிலிருந்து 

அைற்றப்பட்டுள்ளன.  

 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைள் “Aro Plant” 

மூலம்  ைிராமத்திற்கு சுத்தமான குடிநீகர 

வினிசயாைிப்பதால் நீர் வடிைட்டிைள் 

பாவகனயிலிருந்து 

அைற்றப்பட்டுள்ளதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார்.   

5 அனுராதபுரம் புதிய பஸ் தாிப்பு 

நிகலயத்திலும், தூர சசகவ பஸ் தாிப்பு 

நிகலயத்திலும் டிஜிட்டல் 

ததாேில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி ஓட்ட 

விபரங்ைகளக் ைாட்சிப்படுத்தல் மற்றும் 

முைாகம தசய்தல் ைருத்திட்டத்திற்ைாை 

பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப 

2012 ஆண்டில் ரூபா 3,157,700/- ஐ 

தசலவிட்டுள்ளசபாதிலும், டிஜிட்டல் 

ததாேில்நுட்ப சாதனங்ைள் உாிய 

முகறயில் தபாருத்தப்படாத 

ைாரணத்தினால் அந்த சாதனங்ைள் 

இயங்ைாத நிகலயில் ைாணப்படுவசதாடு 

ஒரு சில ைாலாவதியாைியிருப்பதாை 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி 

அறிவித்துள்ளார். 

 

பஸ் தாிப்பு நிகலயத்தினதும் தூர சசகவ 

பஸ் தாிப்பு நிகலயத்தினதும் நிர்மாணப் 

பணிைள் இதுவகர நிகறவகடயாததால் 

உாிய சாதனங்ைகளப் தபாருத்த 

முடியாதுசபானதாை ை. அ. ததாிவித்தார். 

சாதனங்ைகளப் தபாருத்த தவறியதற்ைான 

ைாரணங்ைள் மற்றும் அவற்றின் 

தற்சபாகதய நிகல பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழு ை. அ. க்கு பணிப்புகர விடுத்தது. 

6 தம்புத்சதைம ைல்வி வலய பாடசாகல  

ஒன்றில் இகணக்ைப்பட்டு பணியாற்றிய 

ஆசிாிய பிக்கு ஒருவர் 2005 ததாடக்ைம் 

2010 வகர பாராளுமன்ற உறுப்பினரான 

பிக்கு ஒருவாின் பிரத்திசயை 

பணியாட்தடாகுதியில் பணியாற்றியதாைத் 

ததாிவித்து சம்பளம் மற்றும் படிைளாை 

ரூபா 1,039,357/-  தசலுத்தப் 

பட்டிருந்தசபாதிலும், குறித்த 

குறித்த பிக்குவிடமிருந்து இரண்டு 

தடகவைளில் ரூபா 125,000/- 

அறவிடப்பட்டுள்ளதாைவும், எஞ்சிய 

ததாகை தசலுத்தப்படுவகத அவர் 

தவிர்த்து வருவதால் சட்ட ஆசலாசகன 

தபற்று வேக்குத் ததாடர 

எதிர்பார்ப்பதாைவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

அது ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற 

குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்குமாறு குழு 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

82 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைாலப்பகுதியில் உாிய சமற்பார்கவ 

இன்றி சம்பளம் தசலுத்துதல் மற்றும் 

முகறயற்ற விதமாை சசகவயிலிருந்து 

விடுவித்தல் பற்றி நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாகம. 

 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

7 2008 ஆம் ஆண்டில் மாைாணங்ைளின் 

திட்டவட்டமான அபிவிருத்தி 

அளிப்புைளின் ைீழ் வட மத்திய 

மாைாணத்தில் பால் பண்கண நிருவாைம் 

மற்றும் அபிவிருத்திக்ைான ஒதுக்ைீடான 

ரூபா 34,000,000/- ததாகை குறித்த 

நிதியத்திற்கு முரணாை 60 பால் விற்பகன 

நிகலயங்ைகள நிர்மாணித்தல் மற்றும் 

அதற்குத் சதகவயான உபைரணங்ைகளக் 

தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை மாைாண 

சகபயால் ரூபா 36,143,850/- ததாகை 

மாைாண சகபயால் தசலுத்தப்பட்டிருந்தது. 

2016 திதசம்பர் 31 ஆம் திைதியன்று 

அசநைமான பால் விற்பகன நிகலயங்ைள் 

மூடப்பட்டிருந்தசதாடு ஒரு சில விற்பகன 

நிகலயங்ைள் அைற்றப்பட்டிருந்தன. 

தற்சபாது நடத்தப்படும் பால் விற்பகன 

நிகலயங்ைளில் பாலுக்குப் பதிலாை சவறு 

உணவுப் தபாருட்ைகள விற்பகன 

தசய்யும் சாதாரண வியாபார 

நிகலயங்ைளாை மாறியிருப்பதாை குழு 

அவதானித்தது. 

 

இது உண்கமதயன ஏற்றுக்தைாண்ட ை. 

அ.  தற்சபாது மூடப்பட்டுள்ள பால் 

விற்பகன நிகலயங்ைகள உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்ைளிடம் ஒப்பகடத்து, 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைளுக்கு 

வருமானத்கத தபற்றுக்தைாள்ளக் கூடிய 

வேிமுகறதயான்கற தயாாிக்குமாறு 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்ைளுக்கு 

அறிவித்துள்ளதாை ததாிவித்தார். இது 

ததாடர்பில் உாிய நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறு குழு உள்ளூராட்சி 

ஆகணயாளருக்கு பணிப்புகர விடுத்தது. 

8 வட மத்திய மாைாணத்தில் மின்சார வசதி 

இல்லாத ைிராமங்ைளுக்கு மின்சாரத்கத 

வேங்கும் தபாருட்டு விறகு எாிதபாருள் 

மின் உற்பத்தி ைருத்திட்டம் ஒன்றுக்தைன 

2009 ஆண்டில் மின் பிறப்பாக்ைி இயந்திரம் 

ஒன்கற தைாள்வனவு தசய்ய ரூபா 

2,396,800/- வும், 2011 ஆண்டில் ஏகனய 

உதிாிப் பாைங்ைளுக்தைன ரூபா 

2,198,536/- வும் என ரூபா 4,595,336/- 

“சதசத்திற்கு மகுடம்” ைருத்திட்டம் ஊடாை 

இக்ைிராமங்ைளுக்கு மின்சார வசதி 

ைிகடத்ததால் மின் பிறப்பாக்ைி 

இயந்திரமும் உதிாிப் பாைங்ைளும் 

பயன்படாத நிகலயில் உள்ளதாைவும், 

தபாலனறுகவ ைல்சலல்ல 

ததாேில்நுட்பக் ைல்லூாி மாணவர்ைளின் 

உபசயாைத்திற்ைாை இந்த உபைணங்ைகள 

வேங்ை முன்தமாேியப்பட்டுள்ளதாைவும் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மாைாண சகபயால் 

தசலவிடப்பட்டிருந்தசபாதிலும், குறித்த 

மின் பிறப்பாக்ைி இயந்திரம் குகறபாடு 

உகடய பகேய இயந்திரம் என்பதால் 

ைருத்திட்டம் முற்றாை சதால்வி 

அகடந்திருத்தல் மற்றும் இந்த மின் 

பிறப்பாக்ைியும் ஏகனய உதிாிப் 

பாைங்ைளும் தவலிைந்த பிரசதச 

தசயலாளர் பிாிவில் மின்சார வசதியற்ற 

ஒரு ைிராமத்தில் நிறுவுவதற்குக் தைாண்டு 

தசல்லப்பட்டுள்ளசபாதிலும், 2017 மார்ச்சு 

10 திைதியளவிலும் ததாேிற்படாத 

நிகலயில் ைாணப்படல்.  

 

 

ை. அலுவலரால் ததாிவிக்ைப்பட்டதுடன், 

அதற்கு குழு அனுமதியளித்தது.  

9 மாைாண சகபயால் ராஜாங்ைகண 

உயர்த்து நீர்ப்பாசன ைருத்திட்டங்ைள் 10 

இற்தைன 2007 மற்றும் 2008 ஆம் 

ஆண்டில் தைாள்வனவு தசய்து ைமநல 

அகமப்புைளுக்கு விநிசயாைித்திருந்த ரூபா 

17,876,144 தபறுமதியான 23 நீர் 

இயந்திரங்ைள் மின்சாரம் இல்லாத 

ைாரணத்தால் தசயலற்றிருந்ததுடன், 

தற்சபாது அதில் 06 இயந்திரங்ைகள 

இயக்ை முடியாத ைாரணத்தால் 03 

ைருத்திட்டங்ைள் தசயற்படவில்கல. 

    

ததாேில்நுட்ப உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

உபைரணங்ைளுக்ைான சதகவ குறித்து 

வினவாது அவற்கறக் தைாள்வனவு 

தசய்தல் ஒரு குகறபாடு என்பகதயும், 

எதிர் ைாலத்தில் இவ்வாறான 

குகறபாடுைள் நிைோத வகையில் 

தசயற்படுதல் ை.அலுவலாின் தபாறுப்பு 

என்பகதயும் குழு சுட்டிக்ைாட்டியது. 

10 ரூபா 3,592 மில்லினுக்கு மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டிருந்த, தவள்ளத்தால் 

சசதமான 53 வீதிைகளப் 

புனரகமப்பதற்ைாை பைிரங்ை சைள்விப் 

பத்திரங்ைள் சைாராது மதிப்பீட்டுப் 

தபறுமதி 05 மில்லியன் ரூபாவுக்கு 

குகறவான 741 ைருத்திட்டங்ைளுக்கு 

ஒதுக்ைீடு தசய்து மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

அளவிலான விகலைள் சைாரப்பட்டு 

வேங்குநர்ைள் ததாிவு 

தசய்யப்பட்டிருந்தனர். சமலும் 

ஒப்பந்தக்ைாரர் ஒருவருக்கு குறித்த 

இது ததாடர்பாை விசாரகணதயான்று 

நகடதபறுவதாை ை. அ.  ததாிவித்தார். 

இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

ஒப்பந்தைாரருக்கு பணம் தசலுத்துவகத 

நிறுத்தி விசாரகண அறிக்கைபடி 

தசயற்படுமாறும், குறித்த சைள்விப்பத்திர 

சகப அலுவலர்ைளின் தபயர் 

பட்டியலுடன் ைருத்திட்டத்தின் 

தற்சபாகதய நிகல பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறும் 

பணித்த குழு தவளிப்பகடத்தன்கம 

இன்றி ைருத்திட்டத்கத 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைருத்திட்டங்ைளில் ரூபா 2,934 மில்லியன் 

தபறுமதியான 629 ைருத்திட்டங்ைள் 

வேங்ைப்பட்டிருந்தன. 741 

ைருத்திட்டங்ைளுக்கு பிாிக்ைப்பட்டதன் 

ைாரணமாை சைள்விப்பத்திர சகபக்கு ரூபா 

3.58 மில்லிகனச் தசலுத்த சநாிட்டகம 

மற்றும் 2013 ஆண்டில் சபராதகனப் 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் தபாறியியல் பீட 

தபாறியியலாளர்ைகள ஈடுபடுத்தி 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

விசாரகணயின்சபாது இந்த வீதி 

புனரகமப்புக்கு ஏற்புகடயதாை ரூபா 

1,170 மில்லியனுக்கு அண்ணளவான 

மிகை மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டிருந்ததாை 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டகம.     

 

நகடமுகறப்படுத்தியதால் ஏற்பட்டுள்ள 

இந்த தைாடுக்ைல் வாக்ைல் ததாடர்பாை 

தன்னுகடய அதிருப்திகயத் ததாிவித்தது. 

11 சதசத்கதக் ைட்டிதயழுப்பும் அகமச்சு 

மற்றும் தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

அகமச்சின் நிதியிகனக் தைாண்டு  

நகடமுகறப்படுத்திய, கைவிடப்பட்டிந்த 

குளங்ைகளப் புனரகமக்கும் 

ைருத்திட்டங்ைள் சமற்பார்கவயில் 

ைாணப்பட்ட குகறபாடுைளால் சதால்வி 

அகடந்திருத்தல் மற்றும் குறித்த 

ைருத்திட்டத்துடன் ததாடர்புகடய ஒரு சில 

நடவடிக்கைைகள நிகறசவற்றாது 

சபாலியான விகலப்பட்டியல்ைகளத் 

தயாாித்து தைாடுப்பனவுைள் தசய்யப்பட்ட 

ைாரணத்தால் அரசாங்ைத்திற்கு ரூபா 78.7 

மில்லியன் நட்டம் ஏற்பட்டகம மற்றும் 

உாிய அதிைாரமின்றி தசலுத்தப்பட்டிருந்த 

சவகலகய ஆரம்பிப்பதற்ைான 31.25 

மில்லியன் ரூபாவில் இன்றளவில் 26.4 

மில்லியன் ரூபா அறவிடப்படாகம.  

 

தபாறியியலாளர்ைள் மற்றும் 

ததாேில்நுட்ப அலுவலர்ைளின் 

தபாறுப்பற்ற நடவடிக்கை முகற 

ததாடர்பில் ைடுகமயான அதிருப்திகய 

தவளியிட்ட குழு அதன் தற்சபாகதய 

நிகலகம ததாடர்பான அறிக்கை ஒன்கற 

குழுவுக்கு தவகு விகரவில் வேங்குமாறு 

ை. அ.  பணிப்புகர விடுத்தது.   

12 மாைாண சகபச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுைளுக்கு முரணான வகையில் 

எதிர்க் ைட்சித் தகலவர், அரசாங்ைக் 

ைட்சியின் முதற்சைாலாசான், எதிர்க் 

இது ஒவ்தவாரு மாைாண சகபயிலும் 

ைாணப்படுைின்ற தபாதுவான ஒரு 

பிரச்சிகன என்பகதச் சுட்டிக்ைாட்டிய 

குழு, மத்திய அரசாங்ைத்தின் அகமச்சு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் ஆைிய 

பதவிைகள உருவாக்ைி மாைாண சகப 

உறுப்பினர் ஒருவருக்குாிய 

சிறப்புாிகமைகள விஞ்சும் வகையில் 

சலுகைைள் வேங்ைப்பட்டிருந்தசதாடு உாிய 

பதவிைகள வைித்தவர்ைளுக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருந்த சமலதிை 

வரப்பிரசாதங்ைளுக்ைாை 2014 ஆம் 

ஆண்டில் ரூபா 6,461,136/- வும், ைடந்த 

மூன்று ஆண்டுைளில் ரூபா 11,056,750/- 

வும் மற்றும் 2016 ஆண்டில் ரூபா 

5,595,459/- வும் தசலுத்தப்பட்டிருந்தது.  

 

இகடயீடு தசய்து சுற்றறிக்கை ஒன்கறத் 

தயாாித்து இப்பிரச்சிகனகயத் தீர்க்ை 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அத்துடன் 

மாைாண சகப ஒவ்தவான்றுக்கும் 

ஏற்புகடயதாை தவளிநாட்டுப் 

பயணங்ைள் ததாடர்பான வேிமுகறகய 

சீர்தசய்யுமாறும், சுற்றறிக்கை ஒன்கறத் 

தயாாிக்குமாறும் பிரதம ை. அ. . / 

ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது.  

13 முதலகமச்சரதும் மாைாண சகப 

அகமச்சர்ைளதும் தைாடுப்பனவுைள் 

மற்றும் அவர்ைளது பிரத்திசயை 

பணியாட்தடாகுதிகுதியின் 

தைாடுப்பனவுக்ைாை ஒவ்சவார் அகமச்சின் 

தசலவுத் தகலப்பின் ைீழ் 

வேங்ைப்பட்டிருந்த நிதியிலிருந்து குறித்த 

தைாடுப்பனவுைள் முழுகமயாை 

தசலுத்தப்பட்டிருந்த நிகலயில், அதற்கு 

சமலதிைமாை முதலகமச்சர் மற்றும் 

மாைாண சகப அகமச்சர்ைகள மாைாண 

சகப உறுப்பினர்ைளாைக் ைருதி மாைாண 

சகப மற்றும் மாைாண தசயலை தசலவுத் 

தகலப்பின் ைீழும் 2014 ஆண்டில் ரூபா 

4,877,400/- வும், ைடந்த மூன்று 

ஆண்டுைளில் ரூபா 12,933,600/- வும், 2016 

ஆண்டில் ரூபா 6,677,400/- வும் 

சாரதிைளுக்ைான தைாடுப்பனவுைள் மற்றும் 

பிரத்திசயை பணியாட்தடாகுதிக்ைான 

தைாடுப்பனவாை தசலுத்தப்பட்டிருந்தது.     

 

சைல மாைாண சகபைளிலும் 

இக்தைாடுப்பனவு தசலுத்தப்படும் விதம் 

பற்றிய தைவல்ைகளப் தபற்று, மாைாண 

சகபைளுக்ைிகடயில் ைாணப்படுைின்ற 

சவறுபாடுைகள ஆராய்ந்து தான் 

அறிக்கைதயான்கற 

தயாாித்துள்ளதாைவும், இதற்ைான ஒரு 

தபாதுவான வேிமுகறகய தயாாிக்ை 

சவண்டிய சதகவ ைாணப்படுவதால் 

அதுபற்றி சனாதிபதி தசயலாளருக்கு 

முன்தமாேிவுைகளச் 

சமர்ப்பித்துள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார்.  

14 தைளரவ முதலகமச்சாின் பிரத்திசயை 

பணியாட்தடாகுதி 15 இற்கு வகரயகற 

தசய்யப்படசவண்டிய சபாதிலும் அந்த 

தைாளரவ முதலகமச்சாின் 

பணியாட்தடாகுதி ைாலத்திற்குக் ைாலம் 

மாறுதமன்பதால் பணியாட்தடாகுதி 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

எல்கலகயத் தாண்டி 2013 ஆண்டில் 

சசகவயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த 30 

அலுவலர்ைளுக்ைான சம்பளம் மற்றும் 

தைாடுப்பனவாை ரூபா 8,652,550/- வும், 

2016 ஆண்டில் சசகவயில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த 10 

அலுவலர்ைளுக்ைான சம்பளம் மற்றும் 

தைாடுப்பனவாை ரூபா 2,884,285/- வும் 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தது.  

 

ததாடர்பான மிகை ைணக்தைடுப்தபான்று 

இடம்தபற்றுள்ளதாை தான் ைருதுவதாை 

ை. அ.  ததாிவித்தார். இந்த 

நிகலகமகயத் ததளிவுப்படுத்தி 

அறிக்கைதயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

குழு ை. அ. க்கு பணிப்புகர விடுத்தது. 

15 பிந்திய ஆண்டுைளில் ைணக்குப் பதிவு 

கவக்ைப்பட்ட பல மாடிைகளக் தைாண்ட 

ைட்டடங்ைளின் முதல் ைட்டத்கதப் பூர்த்தி 

தசய்த 19 ஒப்பந்தக்ைாரர்ைளுக்கு தபறுகை 

வேிைாட்டி சைாகவயின் ஏற்பாடுைளுக்கு 

முரணான வகையில் எஞ்சிய சவகலைகள 

நிகறவு தசய்வதற்ைான முழுதமாத்த 

தபறுமதியான ரூபா 237,242,603/- 

ததாகை தபாறியியல் மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பகடயில் 31 ஒப்பந்தங்ைளுக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருந்தன.   

 

இக்ைட்டடங்ைளில் இரண்டாம் மாடிகய 

நிர்மாணிப்பதற்கு பின்னர் 

முடிதவடுக்ைப்பட்டதாைவும், அதற்ைகமய 

அகமச்சரகவ பத்திரதமான்றின் 

அடிப்பகடயில் உாிய 

ஒப்பந்தைாரர்ைளுக்கு ஒப்பந்தங்ைள் 

கையளிக்ைப்பட்டதாைவும் ை. அ.  

விளக்ைமளித்ததுடன், ஆளுநர் 

அங்ைீைாித்த குறித்த அகமச்சரகவப் 

பத்திரத்கத குழுவுக்குச் 

சமர்ப்பிப்பதாைவும் ை. அ.  

வாக்குறுதியளித்தார். 

16 வட மத்திய மாைாண வீதி அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகப நியதிச் சட்டத்தின் 15(3) 

பிாிவு, வட மத்திய மாைாணத்தின் வீதி 

அபிவிருத்தி அதிைாரசகப ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகற மற்றும் மாைாண அரசாங்ை 

சசகவ ஆகணக்குழுவின் 

நடவடிக்கைமுகற விதி 412 இற்கு 

முரணான வகையில் மாைாண அரச 

முைாகமத்துவ உதவியாளர் சசகவயின் 

சமற்றர வகுப்பு அலுவலர் ஒருவகர 

மாைாண வீதி அபிவிருத்தி 

அதிைாரசகபயில் நிருவாை 

உத்திசயாைத்தர் பதவியில் நியமித்து 

குறித்த அலுவலருக்கு ைிகடக்ை சவண்டிய 

அளகவ விஞ்சி சம்பளம் மற்றும் 

தைாடுப்பனவாை ரூபா 2,197,350/- வும், 

சமலதிைமாை தசலுத்தப்பட்டுள்ள 

ததாகைகய குறித்த 

அலுவலர்ைளிடமிருந்து மீள அறவிட 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுதமன ை. அ.  

ததாிவித்தார். குறித்த ததாகைகய மீள 

அறவிட நடவடிக்கை சமற்தைாண்டு அது 

ததாடர்பான அறிக்கை ஒன்கற குழுவுக்கு 

அனுப்பி கவக்குமாறு பிரதம ை. அ. . / ை. 

அ. க்கு பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.  



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

2011 திதசம்பர் ததாடக்ைம் 2016 யூன் 

வகர அதிைமாை தசலுத்தப்பட்டிருந்தது.    

 

17 09 வருடங்ைளுக்கும் சமலாை 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டு வந்த மதவாச்சி விசசட 

தபாருளாதார மத்திய நிகலயத்தின் 

நிர்மாணப் பணிைள் 2016 ஓைத்து மாதம் 

நிகறவு தசய்யப்பட்டுள்ளசபாதிலும், 2017 

மார்ச்சு 10 திைதியளவிலும் திறந்து 

கவக்ைப்படவில்கல. அதன் மதிப்பீட்டுப் 

தபறுமதி ரூபா 25,397,680 ஆை 

இருப்பதுடன், சவகலைகள நிகறவு 

தசய்யும் தசலவு ரூபா 47,297,258/- ஆை 

இருந்ததுடன் ஒப்பந்தக்ைாரருக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருந்த முற்பணத்தில் ரூபா 

1,072,848/- அறவிடப்படவில்கல. 

 

இன்றளவில் தபாருளாதார மத்திய 

நிகலயத்தின் பணிைள் 

நிகறவகடந்துள்ளதாைவும், மாைாண 

சகபக்கு வருமானம் ைிகடக்ைக் கூடிய 

வகையில் அகத மாற்றியகமக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், 

ைணக்குைள் மற்றும் தசலவுைள் 

ததாடர்பாை திருப்திபட முடியாகம 

உண்கம எனவும் ை. அ.  ததாிவித்தார். 

18 தாபன விதிக் சைாகவயின் 

ஏற்பாடுைளுக்கு முரணாை பிரதம 

தசயலாளர், அகமச்சின் தசயலாளர்ைள் 

உட்பட 17 அலுவலர்ைள் உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லங்ைளில் குடிசயறியகமக்ைாை 

மாதாந்தம் ரூபா 500/-  உச்சவரம்புக்கு 

உட்பட்டதாை வீட்டுக் கூலி 

அறிவிடப்பட்டிருந்ததுடன், குறித்த 

வீடுைளின் நீர் மற்றும் மின்சார பட்டியல் 

தபறுமதியில் 70% குறித்த நிறுவனங்ைளின் 

தசலவுத் தகலப்புைளுக்கு பற்று கவத்து 

தசலவிடப்பட்டிருந்தது. இதன் ைாரணமாை 

2015 ஆண்டில் அரசாங்ைத்திற்கு ரூபா 

1,199,338/- நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது.  

 

வட மத்திய மாைாணத்கதப் சபான்ற 

பின்தங்ைிய ஒரு மாைாணத்தில் ைடகம 

புாிவதற்கு பணியாளர்ைள் ைாட்டிவரும் 

அசமந்தப் சபாக்கு ைாரணமாை 

அவர்ைகள ஊக்குவிப்பதற்ைாை 

ஆளுநாின் அங்ைீைாரத்துடன் 

இவ்வாறான உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லங்ைளில் குடியிருப்பவர்ைளிடம் 

நிவாரண அறவீடு இடம்தபறுவதாை ை. 

அ.  ததாிவித்தார். இது ததாடர்பாை 

ஆராய்ந்து சைல மாைாண சகபைளுக்கும் 

தபாதுவாை சம்பந்தப்பட்டதாை, 

தசலயாளர்ைளுக்கு மட்டுமன்றி ஏகனய 

பணியாளர்ைளுக்கும் தபாருந்தக் கூடிய 

நியாயமான வேிமுகற ஒன்கற 

தயாாிக்குமாறு குழு பிரதம ை. அ. 

லுவலருக்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

19 ைதலன்பிந்துனுதவவ பிரசதச சகபயினால் 

2012 ஆண்டில் பணிைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 4.8 பில்லியன் 

மதிப்பிடப்பட்ட தபறுமதியான 

நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஒப்பந்தக்ைாரர் 

ஒருவருக்கு தைாடுப்பனதவான்கற 

சமற்தைாள்ள ைதலன்பிந்துனுதவவ 

பிரசதச சகபயின் ஆதனங்ைகள ஏலத்தில் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைதலன்பிந்துனுதவவ நைர நீர் வேங்ைல் 

திட்டத்திற்ைாை 2013 ஆண்டில் ரூபா 

3,452,403 தபறுமதியான பீ.வி.சீ. 

குோய்ைள் தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டு 

பிரசதச சகப வளாைத்தில் 

ைளுஞ்சியப்படுத்தி கவத்தல் தவிர 2017 

சனவாி 22 திைதியளவிலும்  எந்த 

நடவடிக்கையும் சமற்தைாள்ளப் 

படவில்கல. 

 

விற்தறாேித்துள்ள ைாரணத்தால் 

இந்நிகல ஏற்பட்டதாைவும், இன்றளவில் 

குறித்த நீர் வேங்ைல் திட்டத்கத மாைாண 

சகபயின் நிதியில் முன்தனடுக்ை 

எதிர்பார்ப்பதாைவும் ை. அ.  

ததளிவுபடுத்தினார்.   

20 2008 ஆண்டில் நிர்மாணப் பணிைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்த மானன்ைட்டிய நீர் 

வேங்ைல் திட்டத்திற்கு ஏற்புகடயதாை 

மாைாண சகபயால் 15 மீற்றர் உயரமான 

தூண்ைளுடனான நீர்த்தாங்ைி ஒன்று 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்ைான 

ைிரயத்கதக் ைண்டுபிடிக்ை முடியவில்கல. 

2011 ஆண்டில் இயந்திர அகறதயான்கற 

நிர்மாணிப்பதற்கும், இரண்டு 

நீர்ப்பம்பிைகள தைாள்வனவு தசய்வதற்கும் 

ரூபா 450,000/-  

தசலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், குறித்த 

நீர்ப்பம்பிைள் இரண்டும், நீர் வேங்ைல் 

திட்டத்திற்ைாை தைாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டிருந்த ரூபா 1,610,340 

தபறுமதியான பீ.வி.சி குோய்ைளும் 

மானன்ைட்டிய பிரசதசத்தில் 

கைவிடப்பட்டுள்ளன.  

 

 

இக்ைருத்திட்டத்திற்ைான பீ.வி.சி 

குோய்ைள் மாைாண சகப உறுப்பினர் 

ஒருவாின் பன்முைப்படுத்தப்பட்ட 

நிதியிலிருந்து வேங்ைப்பட்டுள்ளன 

என்பகதயும், ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய 

பணிைகள சமற்தைாள்ள மாைாண 

சகபயால் நிதி ாீதியான பங்ைளிப்கப 

வேங்ை முடியாதுள்ளதால் குறித்த 

ைருத்திட்டம் நின்றுவிட்டதாைவும், இந்த 

ஆண்டில் மத்திய அகமச்சின் நிதிகயக் 

தைாண்டு ைருத்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துவதாைவும் பிரதம ை. 

அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார்.   

புத்த சாசன அகமச்சு மற்றும் தபளத்த அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் 

2017 மார்ச்சு 24 

 

1 புத்த சாசன அகமச்சின் 2011.10.18 

திைதிய குழுக் கூட்டத்திலும், தபளத்த 

அலுவல்ைள் திகணக்ைளத்தின் 2012.05.23 

திைதிய கூட்டத்திலும் வேங்ைப்பட்ட 

பணிப்புகரைகள நகடமுகறப்படுத்தல் 

ததாடர்பான முன்சனற்றம். 

 

 

 

 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  
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89 
 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

(i) புத்த சாசள அகமச்சினால் 2004 

தபப்புருவாி 01 திைதி விபத்து ைாரணமாை 

58-7622 இலக்ை வாைனத்திற்கு ஏற்பட்ட 

ரூபா 212,683/-  நட்டத்கத ைாப்பீடு தசய்ய 

எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கை.   

  

 

 

 

(ii) புத்த சாசன அகமச்சினால் 2008 

ததாடக்ைம் 2010 வகர புண்ணியாராம 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைாை ரூபா 3,578,500 

தசலவில் நூல்ைகள அச்சிடுவதற்ைாை 

அரசாங்ைத்தின் தபறுகை நடவடிக்கைகய 

ைகடப்பிடிக்ைாகம ததாடர்பாை தபாது 

நிருவாை அகமச்சுக்கு அறிவித்து 

முகறயான விசாரகண ஒன்கற நடத்த 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டிருந்தசபாதிலும் 

தைவல்ைள் இல்லாத ைாரணத்தால் 

விசாரகண இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாை 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

(iii) தபளத்த அலுவல்ைள் 

திகணக்ைளத்தால் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள 

சைல வேிபாட்டிடங்ைகளயும் 03 

பகுதிைளாைப் பிாித்து அதன்படி உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்கவ சமற்தைாள்ள 

சவண்டுதமன குழு பணிப்புகர 

விடுத்துள்ளசதாடு அதனுகடய 

முன்சனற்றம். 

 

 

 

 

 

(i) புத்த சாைன அகமச்சுக்கு அகமய 

அடிப்பகடயில் அகமச்சாின் 

பணியாட்தடாகுதிக்கு தற்ைாலிைமாை 

ஆட்சசர்ப்பு தசய்யப்பட்டிருந்த 

சாரதிதயாருவாினால் இந்த விபத்து 

சம்பவித்ததாைவும், குறித்த ததாகைகய 

அறவிட வேக்கு 

ததாடரப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார்.   

 
 

(ii) உாிய சைாப்புைகளச் சமர்ப்பிக்ை 

தவறியுள்ளதால் இந்த விசாரகணகய 

தற்ைாலிைமாை இகடநிறுத்துவதாை 

தபாது நிருவாை அகமச்சின் விசாரகணப் 

பிாிவால் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், 

அப்சபாகதய பணியாளர்ைள் பணி நீக்ைம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ.  

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

இது ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற 

2017 ஏப்பிறல் மாதம் 10 திைதிக்கு 

முன்னர் குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது. 

 

(iii) இந்த நடவடிக்கை சில ைட்டங்ைளாை 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும், 

அகவயகனத்தும் பிரதான 

வேிபாட்டிடங்ைள் என்பதால் 

ைணக்ைாய்கவ அவதானமாை 

சமற்தைாள்ள சவண்டும் எனவும் பிரதம 

ை. அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

தற்சபாது உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுப் 

பிாிவுக்கு உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு 

அலுவலர் ஒருவரும், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பணியாட்தடாகுதியும் 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் 

ைாணப்படுைின்ற நகடமுகறச் சிக்ைல்ைள் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) தபளத்த அலுவல்ைள் 

திகணக்ைளத்தால் தமிழ் தமாேிமூல 

அறதநறிப் பாடசாகலைளின் நூல் 

சதகவகய சாியான முகறயில் மதிப்பீடு 

தசய்து சதகவயான நூல்ைகள 

விநிசயாைிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ை 

சவண்டுதமன முந்திய குழுவில் 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டிருந்தசபாதிலும் 

குறித்த ைருத்திட்டம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படாகம.  

 

(v) தபளத்த அலுவல்ைள் 

திகணக்ைளத்தால் 1931 ஆண்டின் 

தபளத்த அறநிகலயங்ைள் 

ைட்டகளச்சட்டத்திற்ைான திருத்தங்ைகள 

சமற்தைாண்டு மாநாயக்ை 

நிலசமமார்ைளுக்குச் சமர்ப்பிக்ை 

சவண்டுதமன முந்திய குழுவில் 

விடுக்ைப்பட்ட பணிப்புகரயின் 

முன்சனற்றம்.  

 

 

 

ைாரணமாை ஓரளவுக்கு ைாலதாமதம் 

ஏற்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 41 

வேிபாட்டிடங்ைள் மட்டுசம தற்சபாது 

ைணக்ைாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் 

பிரதம ை. அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

  

(iv) இன்றளவில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு 

தமிழ் தமாேிமூல அறதநறி பாடசாகல 

மட்டும் நடத்திச் தசல்லப்படுவதால் 

நூல்ைகள அச்சிடுதல் பயனற்றது 

எனவும், எதிர் ைாலத்தில் சதகவ ஏற்படின் 

குறித்த ைருத்திட்டத்கத மீண்டும் 

ஆரம்பிக்ை முடியும் எனவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

   

  

(v) இப்பணி ஏற்தைனசவ 

நிகறசவற்றப்பட்டுள்ளதாைவும், 

சட்டமூலத்கத பாராளுமன்றத்தில் 

சமர்ப்பித்த பின்னர் அதற்தைதிராை உயர் 

நீதிமன்றத்தில் வேக்கு 

ததாடரப்பட்டுள்ளதாைவும், வேக்குத் 

தீர்ப்பின்படி முன்தமாேியப்படும் 

திருத்தங்ைகள சமற்தைாண்டு மாநாயக்ை 

சதரர்ைளின் அனுமதிகயப் 

தபற்றுக்தைாள்ள சமர்ப்பிக்ை 

உள்ளதாைவும் அனுமதி ைிகடத்த பின்னர் 

மீண்டும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுதமனவும் பிரதம 

ை. அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

2 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டில் 

தவளியிடப்பட்டுள்ள தமாத்தப் தபறுமதி 

ரூபா 205 மில்லியனுக்ைான 07 

ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைளுக்கு 

தாமதித்துள்ள ஐயவினாக்ைளுக்கு 

விகடயளிக்ை இன்றளவில் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டு வருவதாைவும், அவற்கற 

ஒரு வாரத்தினுள் ைணக்ைாய்வாளர் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

விகடயளிப்பதில் தாமதம் 

 

தகலகம அதிபதிக்குச் 

சமர்ப்பிப்பதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

 

3 தபாருளாதார ாீதியாை சிரமங்ைகள 

எதிர்சநாக்ைியுள்ள பின்தங்ைிய 

விைாகரைளின் அபிவிருத்தி. 

 

 

 

இலங்கையிலுள்ள சைல விைாகரைள் 

ததாடர்பான பட்டியதலான்று 

திகணக்ைளத்தின் வசமிருத்தலின் 

சதகவப்பாடு  

  

இலங்கையிலுள்ள சைல விைாகரைள் 

ததாடர்பான பட்டியதலான்று 

திகணக்ைளத்தின் வசமுள்ளதாை பிரதம 

ை. அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

 

மாதிாிப் படிவம் ஒன்றின் மூலம் 

தைவல்ைகளப் தபற்று அவற்கற 

தைாழும்புப் பல்ைகலக்ைேைத்தின் தைவல் 

ததாேில்நுட்ப நிறுவைத்துடன் இகணந்து 

ைணினிமயப்படுத்த நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படுதமனவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  
 

12229 விைாகரைளின் தைல்ைள் 

ைிகடத்துள்ளதாைவும், இன்றளவில் 8912 

விைாகரைளின் தைவல்ைள் 

ைணினிமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் 

பிரதம ை. அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

சமலும் விைாகரைளில் தங்ைியிருக்கும் 

சதரர்ைள் ததாடர்பான தைவல்ைளும் 

இவ்வாறு தபறப்பட்டுள்ளதாை பிரதம ை. 

அ. . /ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  
 

சைல தைவல்ைகளயும் திகணக்ைளத்தின் 

ஊடாை உள்வாங்குவதற்குப் பதிலாை 

தைவல் முைாகமத்துவ ைட்டகமப்பு 

ஊடாை பிரசதச தசயலைங்ைளினால் 

தைவல்ைகள உள்வாங்ைக் கூடிய 

வேிமுகற ஒன்கறத் தயாாித்தல் 

தபாருத்தமானததன குழு ததாிவித்தது. 
 

இக்ைருத்திட்டத்கத 02 மாத ைாலத்தினுள் 

நிகறவு தசய்ய முடியுதமன பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பணியாட்தடாகுதி சபாதாத ைாரணத்தால் 

உாிய ைாலத்தினுள் ைருத்திட்டத்கத 

நிகறவு தசய்ய முடியாததனின், 

திகணக்ைளத்திற்குத் சதகவயான 

பணியாட்தடாகுதிகய வேங்குமாறு குழு 

பிரதம ை. அ. . /ை.அலுவலருக்கு  

பணிப்புகர விடுத்தது. 

 

இப்பணிகய யூன் மாதமளவில் நிகறவு 

தசய்து தபற்றுக்தைாண்ட தைவல்ைகளப் 

பயன்படுத்தி குழுவின் முன்னிகலயில் 

இலங்கையிலுள்ள விைாகரைள் 

ததாடர்பான முன்னிகலப்படுத்தல் 

(Presentation) ஒன்கறச் தசய்யுமாறு குழு 

பிரதம ை. அ. . /ை.அலுவலருக்கு 

பணிப்புகர  விடுத்தது.  

 

4  பின்தங்ைிய விைாகரைகள இனம் ைாணும் 

வேிமுகறதயான்கறத் தயாாித்தல்.  

பின்தங்ைிய விைாகரைகள இனம் 

ைாணுதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட நியதிைள் 

தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளன எனவும், 

தற்சபாகதய ைட்டடங்ைள் 

துப்பரசவற்பாட்டு வசதிைள், பிக்குமாாின் 

எண்ணிக்கை, முன்தனடுக்ைப்படும் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்,, பங்சைற்பு மற்றும் 

ஏற்தைனசவ வேங்ைப்பட்டுள்ள 

உதவிைகள அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு 

புள்ளியிடப்பட்ட ஒழுங்ைின்படி 

விைாகரைள் ததாிவு 

தசய்யப்படுதமனவும், அதன்படி இந்த 

ஆண்டில் 260 விைாகரைள் இனம் 

ைாணப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

விைாகரைளால் சாசனத்திற்கு 

ஆற்றப்படும் சசகவகயயும் 

புள்ளிவேங்ைலின்சபாது ைவனத்தில் 

தைாள்ளுமாறு குழு பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலருக்கு பணிப்புகர  விடுத்தது.   



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

5 2016 ஆண்டில் சதசிய சபாகதப்தபாருள் 

தடுப்பு அலைானது சபாகதப்தபாருள் 

உற்பத்தி, தைாண்டு தசல்லல் மற்றும் 

விற்பகனகய 80% வகர குகறப்பதற்கும், 

தனிநபர் மது நுைர்கவ 50%  வகர 

குகறப்பதற்கும், புகையிகல உற்பத்தி 

மற்றும் நுைர்கவ 50%  வகர 

குகறப்பகதயும் சநாக்ைமாை 

குறிப்பிட்டுள்ளசபாதிலும், இந்த நிறுவனம் 

இலங்கை தபாலிஸ் திகணக்ைளம் மற்றும் 

மதுவாித் திகணக்ைளத்துடன் 

இகணப்பாக்ைம் இல்கல என்பகதயும், 

மதுவாித் திகணக்ைளத்தின் 

புள்ளிவிபரங்ைளின்படி மதுபான நுைர்வு 

அதிைாித்துள்ளகத சுட்டிக்ைாட்டல். 

இந்த அலகு ஆரம்பத்தில் சனாதிபதி 

அலுவலைத்தின் ைீழ் தாபிக்ைப்பட்டிருந்த 

சபாதிலும், தற்சபாது இந்த அலகு புத்த 

சாசன அகமச்சின் ைீழ் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், இதற்கு புத்த 

சாசன அகமச்சின் தசலவுத் தகலப்பின் 

ைீழ் ஒதுக்ைீடுைள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார். 

புண்ணியாராம நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 

சட்டவிசராதமாை மதுபானம் மற்றும் 

சபாகதப்தபாருள்ைகள உற்பத்தி 

தசய்யும் 50 பிரசதசங்ைளில் அவற்கற 

தடுக்ை எதிர்பார்ப்பதாை பிரதம ை. அ. . 

/ை.அலுவலர் ததாிவித்தார்.  

6 அரசாங்ை தபறுகை வேிைாட்டிக் 

சைாகவயின் ஏற்பாடுைளுக்கு முரணாை 

தஹம்பாய ைட்டடத்திற்ைாை ரூபா 

27,198,047 தபறுமதியான மரத் 

தளபாடங்ைளும், அலுவலை உபைரணங்ைள் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டசதாடு 

அவற்றில் ரூபா 4,561,696/- தபறுமதியான 

தபாருட்ைள் உாிய தரத்கத தைாண்டிராத  

நீண்ட ைால பாவகனக்கு உைந்ததாை 

இல்லாகம 

பழுதுபார்ப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

தசலவு மதிப்பீடு ஒன்கறப் 

தபற்றுக்தைாள்ள நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படுவதாைவும் ஒப்பந்தக்ைாரருக்கு 

ரூபா 6.8 மில்லியன் தீர்க்ைப்படாத 

எனவும் அவற்றில் ஒரு ததாகை நிறுத்தி 

கவக்ைப்பட்டதாைவும் அத் ததாகையில் 

பழுது பார்க்கும் பணிகய 

சமற்தைாள்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாைவும்  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

இது ததாடர்பான அறிக்கைகய 

குழுவிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  க்கு உத்தரவிடப்பட்டது 

7. அகமச்சு வளாைத்துக்கு CCTV ைமராத் 

ததாகுதிதயான்கற தபாருத்துவதற்கு ரூபா 

1,111,500/- தசலவிடப்பட்ட சபாதிலும் 

இத் ததாகுதி உாிய தரத்துடன் இல்லாகம 

2015 திதசம்பர் மாதம் வகர இத் 

ததாகுதியின் அகனத்து ைமராக்ைளும் 

இயங்ைியுள்ளசதாடு 2015 ஆம் ஆண்டின் 

நடுப்பகுதியில் அதன் ைம்பிைளுக்கு 

எலிைளால் சசதம் ஏற்பட்ட 

ைாரணத்தினால் சில ைமராக்ைள் 

தசயலிேந்து ைாணப்படுவதாை பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

சசதமகடந்த சமற்படி ைம்பிைகள ஒப்பந்த 

அடிப்பகடயில் இந்த ஆண்டில் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பழுதுபார்ப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாை 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இனால் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது 

8 ரூபா 5,648,048 தசலவிடப்பட்டு “2600 

ஆம் சம்புத்தத்வ தஜயந்தி” எனப்படும் 

நூலின் 1622 பிரதிைள் அச்சிடப்பட்டுள்ள 

அசதசவகள பிரதிதயான்றின் விகல ரூபா 

5000 ஆை உள்ள இந் நூலின் தபரும் 

எண்ணிக்கையிலான பிரதிைள் 

விற்பகனயாைாமல் இருத்தல் 
 

 

 

இந்த நூகல சனாதிபதி அவர்ைளின் 

அங்ைீைாரத்தின் சபாில் ஐக்ைிய நாடுைள் 

சகபயின் தவசாக் பண்டிகையில் ைலந்து 

தைாள்ளும் தவளிநாட்டு விருந்தினர் 

ைளுக்கு அன்பளிப்பு தசய்வதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுதமன பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது  
 

அத்சதாடு இந் நூல்ைகள சந்கதப்படுத்து 

வதற்கு முகறயான சவத்திட்டதமான்கற 

தசயற்படுத்துமாறு குழுவினால் பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

9 இப் பணிக்கு 2011 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 15 

மில்லியன் தசலவிடப்பட்டு ரூபா 7,500/- 

தபறுமதியான 2000 நாணயக் குற்றிைள் 

உருவாக்ைப்பட்டசதாடு ஏற்புகடய 

தசலகவ அகமச்சு தசலவின தகலப்புக்கு 

தண்டக் ைட்டணமாக்ைியதன் மூலம் 

இதற்கு நிதி தபறப்பட்டகம மற்றும் 2017 

சனவாி மாதம் 30 ஆந் திைதியளவில் 

மத்திய வங்ைியின் தபாறுப்பில் 904 

நாணயக் குற்றிைள் எஞ்சியுள்ளகம 

இவற்றில் வரலாற்று சிறப்புமிக்ை 

தபறுமதி இருப்பதாைவும் இந் 

நாணயங்ைள் மத்திய வங்ைியினால் 

விற்பகன தசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படுதமனவும் பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது 

 

பிரதான விஹாகரைளின் 

நூதனசாகலைளில் கவப்பதற்கு நாணயக் 

குற்றிைகள வேங்குமாறும், புத்த சாசன 

அகமச்சு மூலம், எஞ்சிய குற்றிைகள 

விநிசயாைிப்பதற்கு 

சவகலத்திட்டதமான்கற 

உருவாக்குமாறும் இது ததாடர்பாை 

அறிக்கைதயான்கற தயாாித்து குழுவின் 

அடுத்த அமர்வின் சபாது 

சமர்ப்பிக்குமாறும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

இற்கு உத்தரவிடப்பட்டது 

10 அகமச்சின் தபாறுப்பில் இருந்த KE – 

3284 ஆம் இலக்ை கமக்சரா தரக்ஸ்ரன் 

வகை வாைனதமான்கற அப்சபாகதய 

பிரதி அகமச்சர் தமது பதவிக் ைாலம் 

நிகறவகடந்த 2010 ஏப்பிறல் 21 ஆந் 

திைதியிலிருந்து முகறயாை சுவீைாிக்ைாத 

இந்த வாைனம் ததாடர்பாை சுைாதாரம், 

சபாசகன மற்றும் சுசதச மருத்துவ 

அகமச்சுக்கு எழுத்து மூலமாை 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு, அந்த 

வாைனத்கத மீள புத்தசாசன அகமச்சுக்கு 

அளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாை 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நிகலயில் தைாண்டு தசன்றுள்ளகம அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளததன பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

இரண்டு வாரங்ைளுக்குள் இந்த 

வாைனத்கத சுவீைாிக்ை முடியுதமன 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இனால் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

11 ரூபா 22,540,288/-தசலவிடப்பட்டு 

“சிங்ைள ப்சரத்த வஸ்துவ மற்றும் சிங்ைள 

விமான வஸ்துவ” எனப்படும் இரண்டு 

நூல்ைளின் முகறசய 1999 மற்றும் 2000 

பிரதிைள் அச்சிடப்பட்டசதாடு, 2016.12.31 

ஆந் திைதியளவில் சமற்படி இரண்டு 

நூல்ைளினதும் 3,562 பிரதிைள் 

ைளஞ்சியத்தில் எஞ்சியிருந்தசதாடு, 

திகணக்ைளத்தினால் பல்சவறு 

சநாக்ைங்ைள் ைருதி அச்சிடப்பட்ட 

நூல்ைளின் 21,519 பிரதிைளும் 

ைளஞ்சியத்தில் எஞ்சியுள்ளகம 

நூல்ைகள அச்சிடுவதற்கு முன்னதாை 

விற்ைக் கூடிய அளகவ தீர்மானித்து 

அதகன ைருத்தில் தைாண்டு அச்சிட 

சவண்டுதமன்றும் எஞ்சியுள்ள நூல்ைகள 

பாடசாகல நூலைங்ைள் மற்றும் அறதநறி 

பாடசாகல நூலைங்ைளுக்கு 

விநிசயாைித்து எஞ்சியுள்ளவற்கற 

விற்பகன தசய்வதற்கு 

சவகலத்திட்டதமான்கற வகுக்குமாறும் 

குழுவினால் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

அவ் சவகலத்திட்டத்தின் முன்சனற்றம் 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற அடுத்த 

கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு குழு பிரதம 

ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு உத்திரவிட்டது. 

12 தபௌத்த ைகலக்ைளஞ்சியத்கத இயற்றும் 

பணி சுமார் 20 ஆண்டுைளாை 

சமற்தைாள்ளப்படுவசதாடு, அதன் இறுதி 

ததாகுதி முழுகம தபறாதுள்ளகம 

இந்த நூலின் 08 ததாகுதிைள் நிகறவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் சூசிகைத் 

ததாகுதிகய இயற்றும் பணி 

எஞ்சியுள்ளதாைவும் தைாடுப்பனவுைகள 

ஏற்புகடய நியமங்ைளுக்கு உயர்த்தி 

தவற்றிடங்ைகள பூர்த்தி தசய்வதற்கு 

அகமச்சரகவ பத்திரதமான்கற 

சமர்ப்பிப்பதாைவும்  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

ததாிவித்தார். இப் பணிகய நிகறவு 

தசய்வதற்கு தபௌத்த பிக்குமார்ைகள 

தைாண்ட குழுதவான்கற அகமத்து இது 

ததாடர்பாை அவர்ைளுகடய 

ஆசலாசகனைகளயும் தபற்றுக் 

தைாள்ளுமாறு குழுவினால் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இற்கு உத்திரவிடப்பட்டசதாடு, 

இந்த ஆண்டுக்குள் சமற்படி பணிகய 

நிகறவு தசய்ய முடியுதமன  பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

13 வித்தியாலங்ைார பிாிதவனவின் 

ைட்டடங்ைகள நிர்மாணிக்கும் பணியின் 

முன்சனற்றம். 

இக் ைட்டட நிர்மாணப் பணிைள் சில 

ைாலங்ைளாை சமற்தைாள்ளப்பட்டு 

வருவதாைவும் இதன் ஆரம்ப மதிப்பீடுைள் 

ைாலங் ைடந்துள்ளதால் அதன் தசலவு 

சமற்படி மதிப்பீடுைகள  விஞ்சி 

தசல்ைின்ற நிகலகம 

ஏற்பட்டுள்ளதாைவும் ததாிவித்த பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.   இப் பணிக்தைன 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கு 200 மில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்ைீடு தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும் 

சமலும் 45 மில்லியன் ரூபாய் 

சைாரப்பட்டுள்ளதாைவும் முழு 

மதிப்பீட்டுத் ததாகை 1384 மில்லியன் 

ரூபாய் எனவும் ததாிவித்தார். 

ஊேியர் சசமலாப நிதியம் 

     2017 மார்ச் 24 

 

1 2013 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் நிதியத்தின் 

வருடாந்த அறிக்கைைள் 

பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாகம 

2014 ஆம் ஆண்டுக்ைான வருடாந்த 

அறிக்கை தயாாிக்ைப்பட்டு அகமச்சரகவ 

அங்ைீைாரத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதாைவும் 2015 ஆம் 

ஆண்டுக்ைான அறிக்கை தயாாிக்ைப்பட்டு 

வருவதாைவும்,  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

இனால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 2014 மற்றும் 

2015 ஆம் ஆண்டுைளுக்ைான வருடாந்த 

அறிக்கைைள் தயாாிக்கும் தசயற்பாடு 

ததாடர்பாை ைாலப்பகுதியுடன் கூடிய 

அறிக்கை 2017 ஏப்பிறல் 10 ஆந் திைதிக்கு 

முன்னதாை குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட 

சவண்டுதமன குழுவினால் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இற்கு உத்திரவிடப்பட்டது. 

2 உள்ளை ைணக்ைாய்வு 57 பிராந்திய அலுவலைங்ைகள தைாண்ட  

நிதியத்தின் உள்ளை ைணக்ைாய்வு பிாிவின் 

பணியாட்தடாகுதி சபாதுமானதாை 

இல்கல எனவும், அப் பணிைளுக்கு 

தவறும் 08 உத்திசயாைத்தர்ைள் மாத்திரம் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளகத அவதானித்த 

குழு நிதியத்தின் உள்ளை 

ைணக்ைாய்விகன வலுப்படுத்த 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சவண்டுதமனவும் சதகவயான 

பணியாட்தடாகுதிகய ஆட்சசர்ப்பு 

தசய்யுமாறும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

உத்திரவிட்டது. 
 

சுமார் 1.8 டிாிலியன் ரூபாய் அளவில் 

உள்ள இந் நிதியத்தின் நிதி சார்ந்த 

நிருவாைத்துக்கு ஏற்புகடய உள்ளை 

ைணக்ைாய்வு நடவடிக்கைைகள மத்திய 

வங்ைி தனியார் நிறுவனதமான்றின் 

ஊடாை சமற்தைாள்வதாைவும், அதற்கு 

மாதாந்தம் சுமார் 06 மில்லியன் ரூபாய் 

தசலவிடப்படுவதாைவும், நிதியம் 

ததாடர்பான முழுப் தபாறுப்பும் மத்திய 

வங்ைி வசமுள்ளதாைவும், நிதிய 

முதலீட்டின் சபாது 93% அரசாங்ை 

பிகணப் பத்திரங்ைளிலும் எஞ்சிய 7% 

அதற்கு தவளியிலும் முதலீடு 

தசய்துள்ளதாைவும் மத்திய வங்ைி ஆளுநர் 

குறிப்பிட்டார். அத்சதாடு நிதியத்தின் 

முதலீடுைள் ததாடர்பாைவும் 

ைணக்ைாய்வுைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் 

தற்சபாகதய முதலீட்டுக் குழு தினமும் 

கூடுவதாைவும், நிதிச் சகபயின் 

தீர்மானதமான்றுக்கு அகமய 2016 ஆம் 

ஆண்டு சம மாதம் ததாடக்ைம் இரண்டாம் 

நிகல சந்கத ஊடாை சமற்தைாள்ளப்படும் 

முதலீடுைள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாைவும் அவர் 

குறிப்பிட்டார். 

 

3. 2016 ஆம் ஆண்டில் ஊேியர் சசமலாப 

நிதியம், அதிை பயன் தரக்கூடிய ஆரம்ப 

சந்கதயில் குகறந்த அளவிலான பிகண 

முறிைகள தைாள்வனவு தசய்து குகறந்த 

பயன் உள்ள இரண்டாம் நிகல சந்கதயில் 

அதிைளவிலான பிகண முறிைகள 

தைாள்வனவு தசய்ததன் மூலம் நிதியத்தின் 

அங்ைத்தவர்ைளுக்கு தபறக்கூடியதாை 

நிதியத்தின் முதலீடுைள் ததாடர்பாை 

உள்ளை விசாரகணதயான்று 

நகடதபறுவதாை மத்திய வங்ைியின் 

ஆளுநரால் ததாிவிக்ைப்பட்டது. ஊேியர் 

சசமலாப நிதியத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

இடம்தபற்ற பிகண முறி தைாள்வனவு 

ததாடர்பான ஏற்புகடய விசாரகண 

அறிக்கையின் பிரதிதயான்கற குழுவிற்கு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

இருந்த தபருமளவு நிதி வாய்ப்பிகன 

இேக்ைச் தசய்தகம 

அளிக்குமாறு மத்திய வங்ைியின் 

ஆளுநருக்கு குழு உத்தரவிட்டது. 

4 2010 ஆம் ஆண்டு யூகல மாதத்தில் 

விமானச் சசகவைள் நிறுவனதமான்றில் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட ரூபா 500,000,000/- 

முதலீடு மூலமாைவும், 2010 ஆம் ஆண்டு 

சம மாதம் 31 ஆந் திைதியளவில் 

சஹாட்டல் நிறுவனதமான்றின் 

பங்குைகள தைாள்வனவு தசய்யும் 

தபாருட்டு சமற்தைாள்ளப்பட்ட ரூபா 

810,321,610/- முதலீடு மூலமாைவும் புதிய 

சஹாட்டல் ைட்டடத் ததாகுதிதயான்றுக்கு 

2013 ஆம் ஆண்டு இறுதிப் பகுதியில் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட ரூபா 5,000,000,000/- 

முதலீடு மூலமாைவும் நிதியத்துக்கு எவ்வித 

அனுகூலங்ைளும் ைிகடக்ைாகம மற்றும் 

அத் ததாகை நிதிக் கூற்றுைளில் சசதம் 

விகளவிக்ைவல்ல இேப்புைளாை ைருதி 

பதிவேிப்புச் தசய்யப்படல். 

நிதியத்தின் முதலீடுைள் ததாடர்பான 

பூரண அதிைாரம் சட்டத்தின் மூலம் 

இலங்கை மத்திய வங்ைியின் நிதிச் 

சகபயிடம் அளிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும், 

அதன் பிரைாரம் நிதியத்தின் நிருவாை 

நடவடிக்கைைள் ததாேில் அகமச்சுக்கு 

அளிக்ைப்பட்டுள்ளதால் அந் 

நடவடிக்கைைள் கூட்டாை 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் நிதியத்தின் 

நடவடிக்கைைகள மறுசீரகமப்பதற்கு 

தயாாிக்ைப்பட்ட எண்ணக்ைரு சார்ந்த 

அறிக்கைக்கு அகமச்சரகவ அங்ைீைாரம் 

ைிகடத்துள்ளதாைவும், அதன் பிரைாரம் 

அடுத்த ைட்ட நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் பிரதம ை. அ. 

. ததாிவித்தார். அகமச்சரகவயின் 

அங்ைீைாரம் ைிகடத்த சமற்படி 

அறிக்கையின் பிரதிதயான்கற குழுவிற்கு 

வேங்குமாறு பிரதம ை. அ. . இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 
 

அரசாங்ைத்தின் எண்ணக்ைரு 

ஒன்றுக்ைகமய சுற்றுலாத் துகறகய 

சமம்படுத்தும் சநாக்ைத்தில், சதசிய 

விமானச் சசகவக்கும் உல்லாச 

சஹாட்டல்ைளுக்கும் நிதிச் சகபயின் 

தீர்மானதமான்றின் பிரைாரம் இந் நிதி 

முதலீடு தசய்யப்பட்டுள்ளதாை மத்திய 

வங்ைி ஆளுநர் ததாிவித்தார். 

5 நிதியத்துக்கு பங்ைளிப்புத் ததாகையாை 

பல்சவறு நிறுவனங்ைளிலிருந்து தபற்ற, 

பயனாளிைளின் ைணக்குைளில் வரவு 

கவக்ைாமல் தபாது கவப்புக் ைணக்ைில் 

2011 திதசம்பர் 31 ஆந் திைதிக்கு நிறுத்தி 

கவக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 346,697,934/- 

நிலுகவத் ததாகைகய துாிதமாை 

தீர்க்குமாறு 2013.02.06 மற்றும் 

2016.02.26 ஆந் திைதிைளில் நகடதபற்ற 

2015 ஆம் ஆண்டளவில் இந்த நிலுகவ 

325 மில்லியன் ரூபாவாை ைாணப்பட்ட 

சபாதிலும் இன்றளவில் அதகன 45 

மில்லியன் ரூபாய் என்ற அளவுக்கு 

தசலுத்தி தீர்க்ை முடிந்துள்ளதாைவும், இது 

ததாடர்ச்சியான உள்ளை ைணக்கு 

தசயற்பாடு என்பதால் சமைாலத்தில் 

தசலுத்தி தீர்க்ை நடவடிக்கை 

எடுத்துள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

கூட்டங்ைளின்சபாது உத்தரவிடப்பட்ட 

சபாதிலும் ரூபா 356,422,000/- நிலுகவத் 

ததாகை ைாணப்படல். 

 

ததாிவித்தார். 

6 2011.12.31 ஆந் திைதிக்கு, உாிகம 

சைாரப்படாத நலவுாிகமைள் ைணக்ைின் 

நிலுகவயான ரூபா 120,476,638/- மற்றும் 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட நலவுாிகமைள் 

ைணக்ைின் நிலுகவயான ரூபா 

13,160,611/-  ஐ தசலுத்தி தீர்ப்பதற்கு 

துாிதமாை விகனத்திறன் மிக்ை 

தசயன்முகறதயான்கற 

அறிமுைப்படுத்துமாறு 2014.08.19 ஆந் 

திைதியன்று நகடதபற்ற குழுக் கூட்டத்தின் 

சபாது உத்தரவிடப்பட்ட சபாதிலும் 

2015.12.31 ஆந் திைதியளவில் உாிகம 

சைாரப்படாத நலவுாிகமைள்  ைணக்ைின் 

நிலுகவ ரூபா 448,909,000/- மற்றும் 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட நலவுாிகமைள் 

ைணக்ைின் நிலுகவயாை ரூபா 78,091,000/- 

ஆை ைாணப்படல். 

அந்தந்த நபர்ைளின் தபயர்ைளில் 

ைாணப்படுைின்ற சுமார் 16 மில்லியன் 

ைணக்குைள் உள்ளதாைவும், அவற்கற 

தசலுத்தி தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டு வருவதாைவும் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்தார். அக் ைணக்குைளில் 

உள்ள தமாத்த நிதி எவ்வளவு என்பது 

ததாடர்பாை குழுவினால் 

வினவப்பட்டதற்கு பதில் ைிகடக்ைாத 

அசதசவகள, முன்கனய குழுக்ைளினால் 

வேங்ைப்பட்ட உத்தரவுக்ைகமய 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், குகறந்த 

பட்சம் ஆண்டுக்தைாரு முகறசயனும் 

தமது ைணக்கு விபரங்ைகள ஏற்புகடய 

ைணக்கு உாித்துகடசயாருக்கு எழுத்து 

மூலமாை அறிவிக்கும் தசயன்முகறகய 

தயாாிக்குமாறும் ததாேில் புாிசவார்ைள் 

ததாடர்பான இற்கறப்படுத்தப்பட்டதும் 

சீரானதுமான தைவல்ைகள 

தபற்றுக்தைாள்ளும் வகையில் 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் குழு பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இற்கு உத்திரவிட்டது. 

7 நிதியத்தின் தைவல் ததாேில்நுட்ப 

தசயற்பாட்கட சமம்படுத்துவதற்கு 

ததாேில் திகணக்ைளமும் மத்திய வங்ைியும் 

இகணந்து ஒரு ைணினி  

சவகலத்திட்டதமான்கற தயாாிப்பது 

ததாடர்பாை 2016.02.26 ஆந் திைதி 

நகடதபற்ற குழுக் கூட்டத்தின் உத்தரவின் 

பிரைாரம் அறிக்கை ைிகடக்ைாகம 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளுமாறு 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு 2016.02.26 

ஆந் திைதி நகடதபற்ற குழுக் கூட்ட 

குறிப்புைளுக்கு ஏற்புகடய பதில் 

அறிக்கைகய 2017 ஏப்பிறல் 10 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னதாை குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

இற்கு உத்திரவிடப்பட்டது. 

8 நிதியத்தின் முதலீடுைளின் நிதிக் 

கூற்றுைளில் பாதைமான இேப்புைள் என 

பதிவேிப்புச் தசய்யப்படல் 

2015 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 2.5 

பில்லியன்ைளும், 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ரூபா 5.2 பில்லியன்ைளும் அவ்வாறு 

ைணக்குைளிலிருந்து பதிவேிப்புச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாைவும், இச் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

100 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசயன்முகற 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

பின்பற்றப்படுவதாைவும், பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  ததாிவித்தார். இவ்வாறு 

பதிவேிப்பு தசய்யப்பட்டகம 

ததாடர்பான அறிக்கைதயான்கற, 

அதாவது முழு இேப்புைள் மற்றும் 

தபறுமதி குகறவின் சபாில் ஏற்பட்ட 

இேப்புைளாை வகைப்படுத்தலின் 

பிரைாரம் தயாாித்து குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

உத்திரவிடப்பட்டது. 

நிதியத்தின் முதலீட்டு இேப்புைள் 

ததாடர்பாை அவதானித்த குழுவானது, 

இனிசமல் சமற்தைாள்ளப்படும் 

முதலீடுைளுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்கு 

முன்னதாை அம் முதலீடுைளின் 

சாத்தியக்கூறுைள் ததாடர்பாை ஆய்வு 

தசய்யுமாறும் அதன் தபாருட்டு 

தவளிப்பகடத் தன்கமயுடன் கூடிய 

தரம்மிக்ை தசயன்முகறதயான்கற 

நிறுவுமாறும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது.  

9. நிதியத்தின் முதலீடுைள் ததாடர்பான 

விபரங்ைள் 

குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்பட்டவாறு 

பின்வரும் விசாரகணைளுக்ைான 

பதில்ைள் மற்றும் அறிக்கைைள் அரசாங்ை 

ைணக்கு குழுவிற்கு எப்சபாது வேங்ை 

முடியும் என்பது  ததாடர்பான 

விபரங்ைகள குறிப்பிட்டு 2017 ஏப்பிறல் 

10 ஆந் திைதிக்கு முன்னதாை ஆரம்ப 

அறிக்கைதயான்கற சமர்ப்பிக்குமாறு  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தின்  

முதலீடுைள் ததாடர்பாை மத்திய 

வங்ைியின் நிதிச் சகபயினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட விசாரகண 

அறிக்கை 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தின் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நடவடிக்கைைகள மறுசீரகமக்கும் 

தபாருட்டு இயற்றப்பட்ட வகரவு 

அறிக்கை 

 

அரசாங்ை ைணக்கு குழுவினால் 

முன்தமாேியப்பட்ட, 2010 சனவாி மாதம் 

01 ஆந் திைதி ததாடக்ைம் 2016 திதசம்பர் 

மாதம் 31 ஆந் திைதி வகரயான 07 வருட 

ைாலப்பகுதியில் ஊேியர் சசமலாப 

நிதியத்தில் நிைழ்ந்துள்ள நம்பிக்கைப் 

தபாறுப்பு பங்கு முதலீடுைள் ததாடர்பாை 

விசாாிப்பதற்கு பின்வரும் விடயங்ைள் 

ததாடர்பான பதில் அறிக்கை 

 

தபாது மக்ைளிடமிருந்து விகல 

சைாரப்பட்ட நம்பிக்கைப் தபாறுப்பு 

பங்குைள் தைாள்வனவின் சபாசதா 

அல்லது விற்பகனயின்  சபாசதா ஊேியர் 

சசமலாப நிதியத்தினால் பின்பற்றபட்ட 

பிரமாணங்ைள் மற்றும் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

ததாேிற்பாட்டு தசயல் நகடமுகறைள் 

யாகவ? 

 

தைாழும்பு பங்கு பாிவர்த்தகனயிலும் 

இதர தனியார் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளின் விகல சைாரப்பட்ட 

நம்பிக்கை தபாறுப்பு பங்குைள் 

விற்பகனயின் சபாசதா அல்லது 

தைாள்வனவின் சபாது 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ததாேிற்பாட்டு தசயல் 

நகடமுகறைகள உருவாக்ைிய 

நபர்/நபர்ைள் யாவர்? 

 

2010 சனவாி முதலாந் திைதியிலிருந்து 

2016 திதசம்பர் மாதம் 31 ஆந் திைதி 

வகரயான ைாலப்பகுதியில் ஊேியர் 

சசமலாப நிதியத்தின் சைல தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல் ைட்டங்ைளினதும் தபறுமதிைள் 

யாகவ? சைல ஆண்டுைளினதும் 

நிகறவில் சைல தைாடுக்ைல் வாங்ைல் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைட்டங்ைளின் சபாதும் நிதியத்துக்கு 

ஏற்படும் தசலவு 

தீர்மானிக்ைப்பட்டிருக்ைிறதா? 10,000 

இற்கும் சமற்பட்ட பங்குைளின் 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைகள சமற்தைாண்ட 

தைாள்வனவாளர்ைள்/விற்பகனயாளர்ைள் 

யாவர்? அக் தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளின் 

உண்கம தபறுமதி 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளதா? அக் 

தைாள்வனவு/ விற்பகன தரைர்ைள் 

இனங்ைாணப்பட்டுள்ளார்ைளா? 

 

இலங்கை ைாப்புறுதி 

கூட்டுத்தாபனத்துக்கும் ஊேியர் சசமலாப 

நிதியத்துக்குமிகடசய பங்குைள் 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதா? ஆதமனில் 

அதன் அளவு எவ்வளவு?  

 

குறித்த ைாலப்பகுதியில் பங்குைள் 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளின் சபாது 

சமற்படி அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

ததாேில்பாட்டு தசயல் நகடமுகறைள் 

மீறப்பட்ட அல்லது தட்டிக்ைேிக்ைப்பட்ட 

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டனவா? 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தின் பங்குைள் 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைகள 

முைாகமத்துவம் தசய்வதற்கு 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ததாேில்பாட்டு 

தசயல் நகடமுகறைள் இல்லாத 

பட்சத்தில் இகத ஒத்த நிதியங்ைளின் 

சீரான நகடமுகறைளுக்கு புறம்பாை 

தசல்லும் வகையிலான தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல்ைள் ஏதும் ைாணப்பட்டதா? 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியம் சார்பாை 

தைாள்வனவு மற்றும் விற்பகன 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாண்ட பங்குச் 

சந்கத தரைர்ைகள இனங்ைாணல் மற்றும் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்படி தரகு நிறுவனம்/நிறுவனங்ைள் 

ஊடாை சமற்தைாள்ளப்பட்ட தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல்ைளின் அளவு மற்றும் தபறுமதி 

எவ்வளவு? சமற்படி தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல்ைகள சமற்தைாள்வதற்கு 

உத்தரவிட்டகமக்கு தபாறுப்பு கூற 

சவண்டிய ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தின் 

உத்திசயாைத்தர்ைள் யாவர்? 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தின் 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு ஊேியர் 

சசமலாப நிதியம் சார்பாை பங்குைகள 

தைாள்வனவு தசய்யக்கூடிய 

தபறுமதி/அளவு ததாடர்பாை 

ைட்டுப்பாடுைள் ைாணப்பட்டனவா? 

அவ்வாறு ைட்டுப்பாடுைள் 

இல்லாதிருப்பின் அது ஏன்? அவ்வாறு 

ைட்டுப்பாடுைள் இருப்பின் அவற்கற 

மீறிய சந்தர்ப்பங்ைள் உள்ளனவா? 

 

அக் ைாலப்பகுதியில் பங்குச் சந்கத விகல 

நிலவரத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்கு 

ஊேியர் சசமலாப நிதியம் 

பயன்படுத்தப்பட்டதா? சிசலான் க்சரன் 

எலிசவட்டர்ஸ், வலிபல் க்சரன், தசன்ரல் 

பினான்ஸ், ைலதாாி சஹாட்டல், கலட் 

ஹவுஸ் சஹாட்டல், லாப்ஸ் எாிவாயு, 

டிசமா, ப்ரவுன்ஸ், LOLC, ஸ்ரீ லங்ைா 

தைப்பிடல் சஹால்டிங்ஸ், மற்றும் டி 

பினான்ஸ் ஆைிய நிறுவனங்ைளினதும் 

சவறு நிறுவனங்ைளினதும் பங்குைள் 

விற்பகன மற்றும் தைாள்வனவு 

ததாடர்பான அடிப்பகட விபரங்ைள் 

யாகவ? 

 

ஊேியர் சசமலாப நிதியத்தினால் 

பங்குைள் தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளின் 

சபாது குறிப்பாை வணிை வங்ைிைளின் 

பங்குைள் தைாள்வனவு மற்றும் விற்பகன 

ததாடர்பாை தைாழும்பு பங்குப் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பாிவர்த்தகன/பிகணயங்ைள் மற்றும் 

தசலாவணி ஆகணக்குழுவின் யாசதனும் 

விதி மீறப்பட்டுள்ளதா? 

சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம் 

2017 ஏப்பிறல் 04 

 

1 சமாட்டர் வாைன சபாக்குவரத்து 

திகணக்ைளத்தின் இடமாற்றங்ைள் 

ததாடர்பாை முன்கனய குழுக்ைளினால் 

வேங்ைப்பட்ட சிபார்சுைள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படாகம 

குறிப்பாை ஊடைங்ைள் மூலமும் 

முன்கனய குழு அமர்வுைளின் சபாதும் 

தவளிக்தைாணரப்பட்ட விடயங்ைளின் 

பிரைாரம், ைடிதக் சைாப்புைள் ைாணாமல் 

சபாதல், வாைனங்ைகள சபாலியாை பதிவு 

தசய்தல் உள்ளிட்ட  பல்சவறு ஊேல், 

சமாசடிைள் ைாரணமாை அரச 

வருமானத்துக்கு குறிப்பிடத்தக்ை 

இேப்புைள் ஏற்படுவதாை 

தவளிக்தைாணரப்பட்டசதாடு, இத் 

திகணக்ைளம் ததாடர்பாை மக்ைள் 

மத்தியில் உள்ள மனப்பாங்கு மிைவும் 

சமாசமானதாைசவ உள்ளகம 

குழுவினால் வலியுறுத்தப்பட்டது. இந் 

நிகலகம ஏற்பட பிரதான ைாரணம், இத் 

திகணக்ைளத்தில் மிை நீண்ட ைாலமாை 

இடமாற்றங்ைளின்றி ததாடர்ச்சியாை 

சசகவயாற்றுைின்ற திகணக்ைள மற்றும் 

ஒருங்ைிகணந்த உத்திசயாக்ைத்தர்ைள் 

உள்ளகமசய என ததளிவாை ததாிவதால், 

05 ஆண்டுைளுக்கு சமற்பட்ட 

சசகவக்ைாலத்கத தைாண்ட சைல 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும் தவளி 

இடங்ைளுக்கு இடமாற்றங்ைள் 

வேங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட 

சவண்டுதமன குழுவினால் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.  இற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

சதகவசயற்படின் இது ததாடர்பாை 

விடயத்துக்கு தபாறுப்பான அகமச்சகர 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அறிவுறுத்தி, அகமச்சரகவ 

அங்ைீைாரத்துடன் சமற்படி 

இடமாற்றங்ைகள 

நகடமுகறப்படுத்துமாறும், மீண்டும் இத் 

திகணக்ைளத்கத குழுவிற்கு முன்னால் 

அகேக்கும் சபாது இச் சைல 

இடமாற்றங்ைகளயும் சமற்தைாண்டு அது 

ததாடர்பான அறிக்கைகய 

சமர்ப்பிக்குமாறும்  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

இற்கு உத்தரவிடப்பட்டது 

2 2008 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட இ – 

சமாட்டாின் ைருத்திட்டத்தினதும் 

ைணினிமயமாக்ைப்பட்ட சாரதி 

உாிமங்ைகள வேங்கும் புதிய 

தசயன்முகறயினதும் தற்சபாகதய 

நிகலகம மற்றும் இலங்கை சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்துடன் இகணந்ததாை 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற 

வகலயகமப்புடன் கூடிய தைவல் 

பாிமாற்றல் தசயன்முகற 

2009 ஆம் ஆண்டு புதிய ஒரு 

ைருத்திட்டமாை மின்-சமாட்டாிங் 

ைருத்திட்டத்கத ஆரம்பிப்பதற்கு 

திட்டமிடப்பட்டாலும், பல 

ைாரணங்ைளினால் அதகன தசயன்முகற 

ாீதியில் நகடமுகறப்படுத்த 

முடியவில்கல எனவும், 2016 ஏப்ரல் 

மாதம் இது புதிய தைாள்வனவு 

சவகலத்திட்டத்தின் ைீழ் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும், 2018 

இறுதிப் பகுதியில் இந்தக் ைருத்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்த இயலும் எனவும் 

பி.ை.அ. / ை.அ. குறிப்பிட்டார்.  

 

இந்தப் புதிய ைருத்திட்டம் பற்றி இலங்கை 

சுங்ைத்திற்கு எந்தவிதமான அறிவும் 

இல்கல என குழு முன்னிகலயில் ததாிய 

வந்ததால், இந்தப் புதிய மின்-சமாட்டாிங் 

ைருத்திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்த முன்னர் 

அந்தக் ைருத்திட்டத்துடன் சநரடியாை 

சம்பந்தப்படுைின்ற அதாவது நிதி 

அகமச்சு, உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம், இலங்கை சுங்ைத் 

திகணக்ைளம், ஏற்றுமதி மற்றும் 

இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாட்டுத் 

திகணக்ைளம், மாைாண சகபைள் என்பன 

சபான்ற சைல நிறுவனங்ைளுடனும் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

இகணந்து ஒரு இயக்ைச்தசயற்பாட்டுக் 

குழுகவத் தாபித்து உாிய சைல 

பிரச்சிகனைகளயும் தீர்த்துக் 

தைாள்ளுமாறு குழுவினால் பி.ை.அ. / 

ை.அ. இற்கு அறிவுகர வேங்ைப்பட்டது.  

 

இந்த உத்சதச மின்-சமாட்டாிங் 

ைருத்திட்டத்தின் ஆரம்பம் தசயற்படுத்தும் 

திைதி வகரயான நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

ைால வகரயகற அடங்ைிய ஒரு 

அறிக்கைகய ஒரு மாத ைாலத்திற்கு 

குழுவுக்கு தபற்றுத் தருமாறு பி.ை.அ. / 

ை.அ. இற்கு ைட்டகளயிடப்பட்டது.  

 

சமாட்டார் வாைனங்ைகளப் பதிவு 

தசய்யும் திகணக்ைளத்தில் நிைழ்ந்துள்ள 

முகறசைடுைகளயும் சமாசடிைகளயும் 

தவிர்த்துக் தைாண்டு பயனுள்ள 

சசகவகயப் தபற்றுக் தைாடுப்பதற்கு 

ைட்டாயமாை நவீன ததாேில்நுட்ப 

முகறயியல் பின்பற்றப்படுதல் சவண்டும் 

எனவும், நவீன ததாேில்நுட்பப் 

பிரசயாைம் ததாடர்பில் 

திகணக்ைளத்தினால் இது வகர பின்பற்ற 

நடவடிக்கைைள் மற்றும் அதன் நிமித்தம் 

நுைரப்பட்ட ைாலம், நிதிைள் என்பன 

ததாடர்பில் திருப்திதைாள்ள முடியாது 

எனவும் குழு சுட்டிக்ைாட்டியது.  

 

3 முழுகமயாை ைணினி மயப்படுத்தப்பட்ட 

முகறயியலுக்கு அகமய சாரதி அனுமதிப் 

பத்திரம் வேங்கும் தசயன்முகற 2008இல் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்தசபாதிலும், 

தற்சபாது தசயற்படுவதில்கல என்பது 

அவதானிக்ைப்பட்டது. 

குறிப்பிட்ட புதிய தசயன்முகற குறித்து 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  மற்றும் 

தமட்சராதபாலிட்டன் (தனியார்) நிறுவன 

முைவாினால் விளக்ைமளிக்ைப்பட்டதுடன், 

2008ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட 

இந்த சவகலத்திட்டத்கத 2018இல் 

முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்து 

நகடமுகறப்படுத்த முடியுதமன 

ததாிவிக்ைப்பட்டது.  



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சவரஹர அலுவலைத்தில் ஆரம்பித்து 

கவக்ைப்பட்டுள்ள இப்புதிய 

சவகலத்திட்டத்கத 25 

மாவட்டங்ைளிலும் தசயற்படுத்துமாறும், 

சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்ைளுக்கு 

குகறைாண் புள்ளி வேங்கும் தசயன்முகற 

ததாடர்பில் இலங்கை தபாலிஸாருடன் 

ததாடர்புதைாண்டு நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறும், சாரதி 

அனுமதிப்பத்திரங்ைகள வேங்கும் புதிய 

சவகலத்திட்டம் பற்றிய விபரமான 

அறிக்கையிகன இரண்டு வார 

ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறும் பிரதம ை. அ. ./ை. அ. 

இற்கு  பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.  

 

 

 

 

உணவு ஆகணயாளர்  திகணக்ைளம் 

2017 ஏப்பிறல் 05 

 

 

1. 
16வது சார்க் மாநாட்டின் தைாழும்பு  

சமவாயத்துக்கு ஏற்ப 8000 தமற்றிக் ததான் 

அாிசி ஒதுக்ைத்கத சபணுதல், 

2008.08.27ஆம் திைதிய அகமச்சரகவ 

தீர்மானத்துக்கு அகமய 100,000 தமற்றிக் 

ததான் அாிசிகய பாதுைாப்பு ஒதுக்ைமாை 

சபணுதல் மற்றும் சந்கதயில் அாிசியின் 

ைிகடப்பனகவ உறுதிப்படுத்துதல் ஆைிய 

பணிைகள சமற்தைாள்கையில் 

திகணக்ைளம் அகடந்துள்ள முன்சனற்றம்.  

 2008.80.27 ஆந் திைதி 100,000 தமற்றிக் 

ததான் அாிசிகய பாதுைாப்பு ஒதுக்ைீடாை 

சபணுவதற்கு அகமச்சரகவ 

தீர்மானித்துள்ள சபாதிலும் இதற்குத் 

சதகவயான நிதி ஏற்பாடுைள் 

திகறசசாியிலிருந்து 

ைிகடக்ைப்தபறாகமயால்  கூட்டிகணந்த  

திட்டத்துக்கு ஏற்ப தசயற்படுவது 

சிரமமாை உள்ளதாைவும் சததாச 

நிறுவனத்தின் ஊடாை இந்தியாவிலிருந்து 

100,000 தமற்றிக் ததான் அாிசிகய 

இறக்குமதி தசய்வதற்கு தயாராை 

உள்ளதாைவும்  பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

 

திகணக்ைளத்தின் பணிகய 

நிகறசவற்றும் வகையில்  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தைாள்கைாீதியான தீர்மானதமான்கற 

சமற்தைாள்வதற்ைான நிருபதமான்கறத் 

தயார் தசய்து அகமச்சரகவக்கு 

முன்கவக்குமாறு குழுவானது பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ. இற்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

 

 

2. 

 

தான்யைம வீடகமப்புத் திட்டத்தின் 366 

வீடுைள் மற்றும் அந்த நிலத்தின் 

உாிகமகய உணவு ஆகணயாளர் 

சுவீைாிக்ைாகம.  
    

 

2015ஆம் ஆண்டில் ைாணி 

ஆகணயாளாினால் இந்த வீடகமப்புத் 

திட்டத்தின் உாிகமகய உணவு 

ஆகணயாளருக்கு கையளிப்பதற்ைான 

நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன்,  

அத்துமீறிய குடியிருப்பாளர்ைகள இந்த 

இடத்திலிருந்து அைற்றுவதற்ைாை 

வேக்குத் ததாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாை இந்த 

வீடுைகள அரசாங்ை ஊேியர்ைளுக்கு 

வாடகை அடிப்பகடயில் 

வேங்குவதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாண்டுள்ளதாை  

 பிரதம ை. அ. ./ை. அ.   குழுவுக்கு 

ததாிவித்தார். 

 

 

3. 

 

ைளஞ்சியப் தபாறுப்பாளர்ைளிடமிருந்து 

அறவிடப்பட சவண்டிய நிலுகவ 

ைடன்பட்சடார் மீதியான ரூபா 

46,313,442/= பணத்ததாகைகய 

அறவிடுவதற்ைாை சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

தசயன்முகறைளிலான முன்சனற்றம்  

 

 

இக்ைடன்பட்சடாாில்  ஓய்வுதபற்றவர்ைள் 

102 சபர், உயிாிேந்தவர்ைள் 31 சபர், 

இடமாற்றம் தபற்றவர்ைள் 42 சபர் மற்றும் 

பணி இகடநிறுத்தப்பட்டவர்ைள் 53சபர் 

ைாணப்படுவதுடன், 

ஓய்வுதபற்றவர்ைளிடமிருந்து 2 மில்லியன் 

ரூபா பணம் தற்சபாது 

அறவிடப்பட்டுள்ளதுடன், மீதிப் 

பணத்கத அவர்ைளது ஓய்வுப் 

பணிக்தைாகடயிலிருந்து 

அறவிடுவதாைவும், தரவுைள் 

ைண்டறியப்படாத 53சபாினது 

மீதிக்ைடகன பதிவேிப்புச் தசய்வதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாண்டதாைவும்  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.    ததாிவித்தார்.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

 

ஒரு குழுவின் ஊடாை விடயங்ைகள 

ஆராய்ந்தறிந்து நிலுகவப் பணத்கத 

அறவிடுவதற்கு அல்லது  பதிவேிப்புச் 

தசய்வதற்ைான நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளுமாறு குழுவானது பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இற்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

 

4 

 

2012ஆம் ஆண்டில் ைட்டப்பட்ட 

விஞ்ஞானாீதியான ைளஞ்சியங்ைள் பற்றிய 

அறிக்கை தயார் தசய்யப்பட்டு 

அகமச்சரகவக்கு முன்கவக்ைப்படாகம.  

 

 

விஞ்ஞானாீதியான ைளஞ்சியங்ைள் 

ததாடர்பில் தயார் தசய்யப்பட்ட 

அறிக்கைதயான்று அப்சபாது 

ைாணப்பட்ட உணவு மற்றும் உணவுப் 

பாதுைாப்பு பற்றிய அகமச்சுக்கு 

வேங்ைப்பட்டுள்ளதாைக் குறிப்பிட்ட 

பிரதம ை. அ. /ை. அ. , முற்பணக் 

ைணக்குைளில் ைாணப்படும் தசாத்துக்ைள் 

தற்சபாது பயன்படுத்தப்படுவதனால் 

அவற்கற ஒேிப்புச் தசய்தல் 

சாத்தியமில்கல என்பதால், தசாத்து 

மற்றும் ஆதனம் பற்றிய தரவுைள் 

சசைாிக்ைப்பட்டு 

ஆவணப்படுத்தப்படுவதாைவும் 

ததாிவித்தார்.  
 

நாடு பூராைவும் ைாணப்படும் 

திகணக்ைளத்துக்குச் தசாந்தமான   

தசாத்து மற்றும் ஆதனம் பற்றிய 

தரவுைகள மாவட்ட மற்றும் பிரசதச 

தசயலாளர்ைள் வாயிலாைப் 

தபற்றுக்தைாண்டு தசாத்து மற்றும் 

தபாறுப்புக்ைள் பற்றிய பட்டியகலத் 

தயார் தசய்து யூகல 31ஆந் திைதிக்கு 

முன்னதாை குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு 

பணிப்புகர விடுக்ைப்பட்டது.  

 

 

5. 

 

2008ஆம் ஆண்டு கூட்டுறவு மற்றும் 

உள்ளை வர்த்தை அகமச்சினால் மியன்மார் 

அரசாங்ைத்திடமிருந்து இறக்குமதி  

தசய்யப்பட்ட 1,603,450 தமற்றிக் ததான் 

 

குறிப்பிட்ட அாிசியானது 03 கூட்டுறவு 

நுைர்சவார் சங்ைங்ைளுக்கு 

வேங்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 2 சங்ைங்ைள் 

உாிய முகறயில் பணம் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அாிசிகய ைடன் அடிப்பகடயில் 03 

நிறுவனங்ைளுக்கு விற்பகன 

தசய்தகமயால் ைிகடக்ைப்தபற சவண்டிய 

ரூ.1,942,300/= பணத்ததாகைகய 

2017.03.20 ஆந் திைதி வகரயிலும் 

அறவிடுவதற்ைான நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்படாகம.  
 

 

தசலுத்தியுள்ளசபாதிலும் சைாப்தபட் 

நிறுவனத்திடமிருந்து ைிகடக்ைப்தபற 

சவண்டிய நிலுகவப் பணத்கத 

அறவிடுவதற்ைாை வேக்குத் தாக்ைல் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாை  பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ. ததாிவித்தார்.   

6. 2012ஆம் ஆண்டில் சவயன்தைாகட 

ைளஞ்சியத்தின் தநல் அாிசியாக்குவதற்ைாை 

இரண்டு தநல் ஆகல 

உாிகமயாளர்ைளுக்கு  தபறுகைைள் 

தசயன்முகறக்கு புறம்பாை 

வேங்ைப்பட்டகமயும் மீளளிக்ைப்படாத 

அாிசிக்ைாை ரூ.7,190,700/= 

அறவிடப்படாகமயும்.   

இரண்டு தநல் ஆகல 

உாிகமயாளர்ைளுக்கு தநல் 

வேங்ைப்பட்டிருந்ததுடன், தபாலனறுகவ 

மாவட்டத்கதப் பாதித்த தவௌீ்ள 

அனர்த்தம் ைாரணமாை அாிசிகய நிரம்பல் 

தசய்ய முடியாததன எழுத்துமூலமாை 

அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது. உாிய 

ைாலப்பகுதியில் தசயற்பாடுைகள 

நிகறசவற்றுவதற்குத் தவறியகமக்ைாை 

ஒரு நபருக்கு எதிராை வேக்குத் 

ததாடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், மற்கறய 

நபருக்கு எதிராை வேக்குத் தாக்ைல் 

தசய்வதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாை பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.   ததாிவித்தார்.  

 

இது ததாடர்பிலான விபரமான 

அறிக்கைகய முன்கவக்குமாறு 

பணிப்புகர விடுத்த குழுவானது அமுலில் 

உள்ள ைாலப்பகுதியினுள் தசயலாற்றுகை 

முறிகய இகடநிறுத்தி ஒப்பந்தத்தின் 

பிரைாரம் தசயற்படுவது நிறுவனத்தின் 

ைணக்ைாளாின் தபாறுப்பு எனத் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

 

7. 2015.12.31ஆந் திைதியில் ஒரு வருடம் 

முதல் பத்து வருட ைாலப்பகுதிகய விஞ்சிய 

ரூ.3,217,808/= நிலுகவக் ைடகன 

அறவிடுவதற்ைாை சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கைைள்  

 

 தபரும்பாலான  நிலுகவக் ைடன்ைள் 

ரூ.10,000/=இற்கு குகறந்தகவ எனவும், 

ஓய்வுதபற்ற 83சபாிடம் அறவிடப்பட 

சவண்டிய ைடகன அவர்ைளது ஓய்வுப் 

பணிக்தைாகடயிலிருந்து 

அறவிடுவதற்கும்,  இடம்தபற்றுள்ள 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைணக்ைீட்டுத் தவறுைகள நிவர்த்தி 

தசய்வதற்குமான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாண்டுள்ளதாை பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.    ததாிவித்தார்.  

இது பற்றிய அறிக்கைதயான்கற 

சமர்ப்பிக்குமாறு பணிப்புகர விடுத்த 

குழுவானது தபரும்பாலான 

நிறுவனங்ைளில் தபாதுவான ஒரு 

பிரச்சிகனயாைக் ைாணப்படும் இத்தகைய 

பிரச்சிகனைகளத் தீர்ப்பதற்ைாை 

திகறசசாியின் தகலயீட்டில் 

தைாள்கைாீதியான 

தசயன்முகறதயான்கற 

சமற்தைாள்வதிலான சதகவப்பாட்கட 

வலுவாை வலியுறுத்தினார்.  
    

 

8. 
உணவைத்கத குத்தகைக்கு விடுவதன் 

மூலம் திகணக்ைளத்துக்கு ைிகடக்ை 

சவண்டிய ரூ.862,354/= நிலுகவப் 

பணத்கத அறவிடுவதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளாகம 

ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்தப்பட்டது.  
  
 

நலன்புாிச் சங்ைத்துக்கு ரூ.2000/= 

மாதாந்த வாடகைக்கு வேங்ைப்பட்டிருந்த 

இந்த உணவைத்தின் மாதாந்த 

வாடகைகய  அண்கமயில் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டுக்குப் 

பின்னர், ரூ.40000/=ஆை அதிைாிப்பதற்கு 

நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டகமயால், குறிப்பிட்ட 

சங்ைமானது அதிலிருந்து விலைிச் 

தசன்றிருப்பதாைவும், தபறுகைைள் 

வேிைாட்டிக்கு அகமய அதகன 

பிறிததாருவருக்கு குத்தகைக்கு 

வேங்குவதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருப்பதுடன், 

நிலுகவப் பணத்கத அறவிடுவதற்ைான 

சட்டாீதியான நடவடிக்கைைள்  

சமற்தைாள்ளப்பட்டு வருவதாைவும்  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ. ததாிவித்தார்.  

 

9. 
அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்ைளுக்கு 

வாடகை அடிப்பகடயில் வேங்ைிய 

ைளஞ்சியங்ைளிலிருந்து 2017.03.20 ஆந் 

திைதி  ரூ.71,735,722/= 

அறவிடப்படசவண்டி உள்ளகம, வாடகை 

தசலுத்தாத 25 ைளஞ்சியசாகலைளிலிருந்து 

அரசாங்ைத்தின் சதகவைளுக்கு ைளஞ்சிய 

வசதிைகள  வேங்குதல், அவசர 

நிலகமைளின்சபாது பன்பாட்டுக்கு 

உைந்த வித்தில் தயார் தசய்தல், உணவுப் 

தபாருட்ைளின் நீண்டைால 

பாதுைாப்பிகனக் ைருத்தில் தைாண்டு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ரூ.23,132,890/= நிலுகவப் பணம் 

அறவிடப்படாகம மற்றும் 

நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட ைளஞ்சியங்ைள் 

முகறயாை பயன்படுத்தப்படாகம. 

ைாணப்படும் ைளஞ்சியங்ைகள 

விஞ்ஞானாீதியாை 

நவீனமயப்படுத்துவதற்ைாை 2016 இல் 

ஒதுக்ைிய 214 மில்லியன் ரூபாயில் 50 

மில்லியன் ரூபா 

ைிகடக்ைப்தபற்றுள்ளதாைவும், மீதிப் 

பணத்தின் மூலம் திகணக்ைளத்துக்குச் 

தசாந்தமான சைல 

ைளஞ்சியசாகலைகளயும் 

நவீனமயப்படுத்துவது பிரதான சநாக்ைம் 

என்பகதயும் ததாிவித்த பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  உத்சதச 100,000 தமற்றிக் ததான் 

அாிசி நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துகையில்  இந்த 

ைளஞ்சியசாகலகயப் பயன்படுத்த 

முடியுதமனவும் வலியுறுத்தினார்.  

 

திகணக்ைளத்துக்குச் தசாந்தமான 

ைளஞ்சியசாகலைள் அகமந்துள்ள 

இடங்ைள் குத்தகை அடிப்பகடயில் 

வேங்ைப்பட்டிருப்பின், குறிப்பிட்ட 

நபர்ைள்ைள் பற்றிய விபரம், குத்தகை 

ைாலம், வாடகை 

தசலுத்தப்படாதிருப்பின், 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் 

உள்ளிட்ட அறிக்கைகய குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறும், தைாள்கைாீதியான 

தீர்மானதமான்கற 

சமற்தைாள்ளக்கூடியவாறு அதன் 

பிரதிகய தைௌரவ அகமச்சரது 

ைவனத்துக்குக் தைாண்டுவருமாறும் 

குழுவானது பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு 

பணிப்புகர விடுத்தது.  

ைிேக்கு மாைாண சகப  

2017 ஏப்பிறல் 05 

1. ஆளுநாின் நம்பிக்கைப்தபாறுப்பு 

நிதியத்தின் ைணக்குைள் 2013ஆம் ஆண்டு 

முதல் 2015ஆம் ஆண்டு வகரயில் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதிக்கு 

இந்த நிதியமானது ஆளுநாின் நிருப 
தமான்றின் மூலம் தாபிக்ைப்பட்டுள்ள 
துடன், குறிப்பிட்ட நிருபத்தின் பிரைாரம் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதிக்கு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம.  ைணக்குைள் முன்கவக்ைப்பட்டசபாதிலும், 

பின்னர் ஆளுநாின் பிறிததாரு நிருபத்தின் 

மூலம், குறிப்பிட்ட நிதியத்தில் 

தபாதுக்ைளின் பணம் ைாணப் 
படாகமயால், ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம 

அதிபதியிடத்தில் ைணக்குைகள 

சமர்ப்பிக்ைத் சதகவயில்கலதயன நிகற 
சவற்றப்பட்டுள்ளதாை  பிரதம ை. அ. /ை. 

அ.   ததாிவித்தார்.  

1987 ஆம் ஆண்டின்  42  ஆம் இலக்ை 

மாைாண சகப சட்டத்தின 23(1) வது 

பிாிவின் பிரைாரம் மாைாண சகபைளின் 

அகனத்து ைணக்ைாய்வுைளும் ைணக்ைாய் 

வாளர் தகலகம அதிபதியால் 

சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டும் என குழு 

ைருதியது.  

தற்சபாகதய ஆளுநருடன் 

சபச்சுவார்த்கத நடத்தி, ஆளுநரது 

நம்பிக்ைகைப்தபாறுப்பு நிதியத்தின் 

ைணக்ைாய்வு ததாடர்பில் தகுந்த 

நடவடிக்கை சமற்தைாண்டு குழுவுக்கு 

அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு  குழுவானது  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு பணிப்புகர 

விடுத்தது.  

 

2. ைிேக்கு மாைாண முன்பள்ளி ைல்விப் 

பணியைத்தின்  2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைான  நிதிக்கூற்றுக்ைள் 

ைணக்ைாய்வுைளுக்ைாை ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிபதிக்கு 

கையளிக்ைப்படாகம.   

குறிப்பிட்ட நிதிக்கூற்றுக்ைள் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி 

யிடத்தில் கையளிக்ைப்பட 

வில்கலயாயின், அவற்கற ஒப்பகடத்து 

விட்டு அது ததாடர்பிலான அறிக்கைகய 

குழுவுக்கு அனுப்பி கவக்குமாறு   பிரதம 

ை. அ. ./ை. அ.  இற்கு பணிப்புகர 

விடுக்ைப்பட்டது. 

சமலும், அகனத்து நிறுவனங்ைளும் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

ைணக்குைள் / நிதிக் கூற்றுைகள 

சமர்ப்பித்துள்ளனவா/ 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமர்ப்பிக்ைவில்கலயா என்ற விடயத்கத 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ 

குழுவில்  ைலந்தாசலாசிப்பதற்கும் 

அதகன விடயக்  குறிப்புைளில் 

உள்ளடக்குவதற்கும் குழுவானது 

பணிப்புகர விடுத்தது.  

3. மாைாண சகபக்குச் தசாந்தமான இரண்டு 

அகமச்சுைள் 6 ைணக்ைாய்வு  

ஐயவினாக்ைளுக்கும்  03 திகணக்ைளங்ைள் 

16 ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைளுக்கும் 

இரண்டு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைள் 02 

ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைளுக்கும் 

விகடயளிக்ைாகம.   
  

குறித்த ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைள்  

ததாடர்பில் பாிசீலகன நடவடிக்கைைள் 

சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும், அகவ 

நிகறவு தசய்யப்பட்டதன் பின்னர் அது 

ததாடர்பில் விகடயளிக்ை முடியுதமனவும்  

பிரதம ை. அ. . ததாிவித்தார்.   

  

4. உள்ளை ைணக்ைாய்வுத் 

திகணக்ைளத்தினால் வேங்ைப்பட்ட 

விகடயளிக்ைப்படாத ைணக்ைாய்வு 

ஐயவினாக்ைள்  
 

விகடயளிக்ைப்படாத 516 ைணக்ைாய்வு  

ஐயவினாக்ைள் ைாணப்படுவகத 

அவதானித்த குழுவானது அவற்றுக்கு 

விகரவில் விகடயளிப்பதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுமாறு  

பிரதம ை. அ. . இற்கு பணிப்புகர 

விடுத்தார்.   

 

5. 2016 ஆம் ஆண்டில் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டங்ைள்  

எதகனயும் நடத்தாத நிறுவனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 10 ஆைக் ைாணப்படுதல்.  

 

குறிப்பிட்ட 10 நிறுவனங்ைளில் 04 

மாத்திரம் 2016இல் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் 

ஒன்கறசயனும் நடத்தவில்கலதயனவும், 

எஞ்சிய ஏகனய நிறுவனங்ைள் 

அகனத்தும் பிரதி தகலகம 

தசயலைங்ைளின் கூட்டாைக்  

ைாணப்படுவதாைவும், அந்த நிறுவனங்ைள் 

அகனத்தும் ஒன்றாை இக்கூட்டங்ைகள 

நடத்துவதாைவும்  பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார்.  

  

இவ்வாறு ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைகள 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நடத்தாகம, மாைாண சகபயின் நிதி 

முைாகமத்துவம் ததாடர்பில் 

திருப்தியின்கமகய ஏற்படுத்துவகத 

வலியுறுத்திய குழுவானது, எதிர்ைாலத்தில் 

உாிய வகையில் ைணக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைகள 

நடத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ளுமாறு  பிரதம ை. அ. . இற்கு 

பணிப்புகர விடுத்தது.  

6. 2016 இல் மாைாண சகபக்குச் தசாந்தமான 

10 நிறுவனங்ைள்   தசயலாற்றுகைத் 

திட்டங்ைகளத் தயார் தசய்யாகம  மற்றும் 

09 நிறுவனங்ைள் தபறுகைைள்   திட்டத்கத 

தயார் தசய்யாகம.  

இத்தகைய திருப்தியற்ற நிலகமைகள 

எதிர்ைாலத்தில் திருத்துவதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்ளுமாறு 

குழுவானது  பிரதம ை. அ. . இற்கு 

பணிப்புகர விடுத்தது.  

7. 2008இல் மட்டக்ைளப்பில் 

சவகலவாய்ப்பற்ற 250 இகளஞர்ைளுக்கு 

தைாாியன் தமாேிகயக் ைற்பிப்பதற்ைான 

வகுப்புைகள நடத்துவதற்ைாை முன்னாள் 

முதலகமச்சாின் தசயலாளருக்கு ரூ. 

2,000,000/- பணத்ததாகை 

வேங்ைப்பட்டுள்ளசபாதிலும்,  வகுப்புைள் 

எதிர்பார்க்ைப்பட்டவாறு நடத்தப்படாகம.  

மாைாண ைணக்குைள் பற்றிய குழுவில் 

இது ததாடர்பில்  ைலந்துகரயாடி, இது 

ததாடர்பில் பாிசீலிப்பதற்ைாை 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ள குழுவானது இரண்டு 

கூட்டங்ைகள நடத்தியுள்ளதாைவும், 

இதன்சபாது தவளிப்படுத்தப்பட்ட 

விடயங்ைளுக்கு அகமவாை சில ைடிதக் 

சைாப்புைள் ைாணாமற்சபாயுள்ளதாைவும், 

குழு அறிக்கைகய எதிர்வரும் 

மாதத்தினுள் சமர்ப்பிப்பதற்கு 

எதிர்பார்ப்பதாைவும், இந்த அறிக்கையின் 

விதப்புகரைளின்  பிரைாரம் இந்த விடயம் 

ததாடர்பில் சட்டாீதியான 

நடவடிக்கைைகள எடுப்பதற்கு 

எதிர்பார்ப்பதாைவும்  பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார்.  

 

குறிப்பிட்ட அறிக்கையின் பிரதிகய 

குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு குழுவானது  

பிரதம ை. அ. . இற்கு பணிப்புகர 

விடுத்தது.  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

8. ைமத்ததாேில் அகமச்சினால் ஒன்று 

ரூ.104,750  வீதம் 10 சூாியசக்தி 

விளக்குைகளப் தபாருத்துவதற்ைாை 

ைம்பனிதயான்றுக்கு ஒப்பந்ததமான்கற 

வேங்ைியிருந்ததுடன், மாைாண 

நிச்சயிக்ைப்பட்ட   அபிவிருத்தி வேங்ைலின் 

ைீழ் ஒதுக்ைப்பட்ட நிதியிலிருந்து 2014இல்  

தமாத்தமாை ரூ.1,047,500  பணத்ததாகை 

இதற்ைாை தசலவிடப்பட்டுள்ளதாைவும், 

வீதி அபிவிருத்தி அகமச்சினால் ஒன்று 

ரூ.165,000/-  வீதம் அசத வகையிலான 21 

சூாியசக்தி விளக்குைகள 

அக்ைாலப்பகுதியிசலசய வேங்ைி 

தபாருத்துவதற்கு இக்ைம்பனிக்கு 

ஒப்பந்ததமான்று வேங்ைியுள்ளகமயும் 

அவதானிக்ைப்பட்டது. இந்த இரண்டு 

ஒப்பந்தங்ைளிலும் ததாேில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அங்ைத்தவராை ஒசர 

உத்திசயாைத்தர் தசயற்படாகம. 

  

ஒசர வகையான விளக்குைளுக்கு இரண்டு  

விதமாை விகல 

தீர்மானிக்ைப்பட்டகமக்ைான 

ைாரணங்ைள் குறித்து ததாேில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழு 

உத்திசயாைத்தாிடமிருந்து 

அறிக்கைதயான்கறக் சைாாி, ஒரு மாத 

ைாலப்பகுதிக்குள் குழுவுக்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு  குழுவானது  பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ. இற்கு பணிப்புகர விடுத்தது.  

9. மாைாண வீதி அபிவிருத்தி 

திகணக்ைளத்துக்குச் தசாந்தமான 

எக்ஸ்ைசவட்டர் இயந்திரதமான்று 2011 

ஏப்பிறல் 01 முதல் நதவம்பர் 30திைதி 

வகரயில் 569 மணித்தியாலங்ைள் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தசபாதிலும், 

இதற்ைான ரூ.1,991,500 வாடகைப் 

பணத்கதப் தபற்றுக்தைாள்வதற்கு 

திகணக்ைளம் நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளாகம.  

  

இது பற்றிய அறிக்கைகய நீர்ப்பாசன 

தசயலாளாிடமிருந்து சைாாி கூடிய 

விகரவில் இந்த அறிக்கைகய குழுவுக்கு 

அனுப்பி கவக்குமாறு  பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  இற்கு பணிப்பகர விடுக்ைப்பட்டது.  

 

10. ைிேக்கு மாைணத்தின் திருசைாணமகல 

மற்றும் மட்டக்ைளப்பு ஆைிய 

மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள சில 

பாடசாகலைளின் தரத்கதப் சபணும் 

முைமாை 2014 மற்றும் 2015ஆம் 

ஆண்டுைளில் ைல்விப் தபாதுத் தராதர 

சதாரண தரப் பாீட்கசயில் சதாற்றுவதற்கு, 

எத்தகைய நிலகமயிசலனும் இந்த 

மாணவர்ைளுக்கு பாீட்கசயில் 

சதாற்றுவதற்கு அனுமதி 

வேங்ைாகமயினால் அதிைாாிைள் 

அவர்ைளுக்கு பாாிய அநீதி 

இகேத்துள்ளகமகய குழு 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

திறகமகய தவௌிக்ைாட்டாத முகறசய 88 

மற்றும் 83 மாணவர்ைளுக்கு பாீட்கசயில் 

சதாற்றுவதற்கு அனுமதி வேங்ைாகம.  
 

வலியுறுத்தியது.  
 

பாீட்கசயில் சதாற்றுவதற்ைான அனுமதி 

மறுக்ைப்பட்ட மாணவர்ைளின் தபயர் 

பட்டியல் மற்றும் அவர்ைளது 

தற்சபாகதய நிகலகம பற்றிய 

அறிக்கைகய விகரவில் குழுவுக்கு 

முன்கவக்குமாறும், இந்த அறிக்கை 

ைிகடக்ைப்தபற்றதன் பின்னர் இந்த 

விடயம் ததாடர்பில் சபச்சுவார்த்கத 

நடத்துவதற்ைாை மாத்திரம் 

மாைாணசகபகய மீண்டும் 

அகேப்பதாைவும் குழு வலியுறுத்தியது.  
 

11. விகளயாட்டுத்துகறத் திகணக்ைளத்தின் 

மாைாண பணிப்பாளாரது தநருங்ைிய 

உறவினதராருவருக்கு 

திருசைாணமகலயிருந்து தைாழும்பு 

வகரயில் பயணிப்பதற்ைாை 

வேங்ைப்பட்டிருந்த திகணக்ைளத்துக்குச் 

தசாந்தமான வாைனத்தின் ஒரு டயர்    

பழுதகடந்தகமயால், புதிய 04 

டயர்ைகளயும் தபாருத்துவதற்ைாை, புதிய 

டயர்ைகளக் தைாள்வனவு தசய்வதற்ைாை  

குறிப்பிட்ட நபர் தைாழும்பில் 

அகமந்துள்ள நிறுவனதமான்றிற்கு 

திகணக்ைளத்தினால் வேங்ைப்பட்ட ரூ. 

137,000 ைாசசாகலகய வேங்ைியிருந்தார். 

எவ்வாறாயினும், மாைாண பணிப்பாளரது 

ைட்டகளக்ைகமய அக்ைாசசாகலயில் 

தசலுத்துபவாின்  தபயர் மாற்றப்பட்டு 

திருசைாணமகல வங்ைிதயான்றில் 

பணமாை மாற்றப்பட்டிருந்தது.   

    

இது ததாடர்பில் பாிசீலகன தசய்து 

குழுவுக்கு அறிக்கையிகன 

சமர்ப்பிக்குமாறு குழுவானது   பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  இற்கு பணிப்பகர விடுத்தது.  

 

தபாது நிருவாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு   

2017 சம 03 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

1. அகமச்சில் ைாணப்படும் 166 தமாத்தப் 

பதவி தவற்றிடங்ைளில் 123தபாது 

முைாகமத்துவ உதவியாளர் சசகவ, 

அபிவிருத்தி உத்திசயாைத்தர்  பதவிைள் 

மற்றும் இடமாற்றல்ைளாைக் 

ைாணப்படுதல்.  
  

எதிர்ைாலத்தில் ைனிணி முகறகமகயத் 

தாபித்து ைணினி நிைழ்சித்திட்டத்கத 

பயன்படுத்தி அரசாங்ை 

உத்திசயாைத்தர்ைள் அகனவருக்கும் 

5வருடங்ைளுக்கு ஒரு தடகவ 

இடமாற்றல்ைகள வேங்குவதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்தைாள்வதாை  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  ததாிவித்தார்.  

இதகன ஒரு தைாள்கையாை மாத்திரம் 

வகரயறுக்ைாது,  ஒழுங்குவிதியாக்குவது 

உைந்தததன்பது குழுவின் ைருத்தாை 

அகமந்தது. 2009ஆம் ஆண்டு  1589/30 

ஆம் இலக்ை பைிரங்ை சசகவைள் 

ஆகணக்குழுவின் தசயல் நகடமுகற 

விதி  1 ததாகுதியின் XVIII 

அத்தியாயத்தில்  195 மற்றும் 203வது 

பிாிவுைளுக்கு அகமவாை நாடளாவிய 

மற்றும் ஒருங்ைிகணந்த சசகவைளின் 

வருடாந்த இடமாற்றல்ைள் 

அமுல்படுத்தப்படுவதில்கலதயன 

அவதானிக்ைப்பட்டகமயால், இதன் 

மூலம் அரசாங்ை சசகவ தரமிேப்பதனால், 

இந்த இடமாற்றல்ைகள விகரவாை 

நகடமுகறப்படுத்துவதன் 

முக்ைியத்துவத்கத குழு வலியுறுத்தியது.  

 

2. 2016.12.31 மூலதன தமாத்த மீதி 

ரூ.37,433,648 இல் ரூ.25,000,000, JICA வின் 

“முதல்வாிகச உத்திசயாைத்தர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் ைருத்திட்டத்திற்ைாை”  

ஒதுக்ைப்பட்ட நிதியாகுதமன்பதுடன், இது  

100% மூலதன மீதியாைக் ைாணப்படுதல்.  

 

இது திகறசசாியின் ஊடாை நிதி 

ஏற்பாடுைள் தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட 

தவளிநாட்டு நன்தைாகடக் ைருத்திட்டம் 

எனவும், ஆரம்பத்தில் தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி அகமச்சின் ைீழும் பின்னர் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சின் ைீழும் 

தசயற்பட்டதுடன், தற்சபாது இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவனத்தினால் 

இதற்ைாை நிதி ஒதுக்ைப்படுவதாைவும், 

தபாது நிருவாை மற்றும் முைாகமத்துவ 

அகமச்சானது இதன் தபாறுப்புக் கூறும் 

தசயற்பாட்கட மாத்திரம் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்தைாள்வதாைவும், எவ்வாறாயினும், 

தபரும்பாலும் வருட இறுதியில் இந்த நிதி 

ஏற்பாடுைள் ைிகடக்ைப்தபறுவது இந்த 

மீதிைளுக்கு ைாரணமாை அகமவதாைவும்  

பிரதம ை. அ. . ததாிவித்தார்.  

இந்த நிதி ஏற்பாடுைள் 

பயன்படுத்தப்படாகமயால், 

தபாறுப்புக்கூறுதல் மற்றும் அரசாங்ை 

சசகவயின்  விகனத்திறன் பற்றிய 

சிக்ைல் சதான்றுவதாை குழு 

வலியுறுத்தியது. 

பயிற்சிக்ைாை நீண்டைால பிரதான 

திட்டதமான்று ைாணப்படுதல் 

சவண்டுதமனவும், சிசரஷ்ட 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு சர்வசதச 

பயிற்சிகய வேங்குவது மிைவும் 

அவசியமானததனவும்  குழு  

குறிப்பிட்டதுடன்,   SLIDA  

நிறுவனத்துடன் இகணந்து பயிற்சிைள் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாை  பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார். பயிற்சி 

சவகலத்திட்டங்ைகள ஆயத்தம் 

தசய்ததன் பின்னர் மாத்திரம் அதற்ைான 

நிதி ஒதுக்ைீட்கட சமற்தைாள்வது 

உைந்தததன குழு வலியுறுத்தியது.  

3. 2016/12/31 ஆம் திைதியில் தபாது நிர்வாை 

அகமச்சின் ரூ.55,179,844  நிலுகவ 

வாடகை அறவிடப்பட சவண்டியதுடன் 

ைாணி சீர்த்திருத்த ஆகணக்குழுவிடம் 

அறவிடப்பட சவண்டிய நிலுகவத் 

ததாகை ரூ. 3,925,617 என 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், 

ஆகணக்குழுவின் நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்கு 

அகமவாை தசலுத்த சவண்டிய நிகலகவ 

ரூ.7,474,530 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிறுவனம் ைட்டிடத்திலிருந்து 

விலைியுள்ளதால் 2016 ஒக்சடாபர் 

மாதத்தின் பின்னர் வாடகை 

தற்சமயம் இவ்வாறு வாடகை தசலுத்த 

சவண்டிய உத்திசயாைத்தர்ைள்/ 

அகமச்சர்ைளின் தபயர் 

பட்டியதலான்கற 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு குழுவினால்  

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அறவிடப்படாகம. 

அத்துடன் 59 பாராளுமன்ற 

அகமச்சர்ைளிடமிருந்து அறவிடப்பட 

சவண்டிய வீட்டு வாடகையான 

ரூ.3,261,617 ததாகை 2015 ஆம் ஆண்டு 

ததாடக்ைம் அறவிடப்படாகம மற்றும் 

2012 ஆண்டு வகர 15 

உத்திசயாைத்தர்ைளிடமிருந்து 

அறவிடப்பட சவண்டிய  வீட்டு 

வாடகையான ரூ.7,261,713 ததாகை 2016 

ஆம் ஆண்டு வகர அறவிடப்படாகம 

மற்றும் இது பற்றி சட்ட நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாகம. 

 

4. மாைாண சகபைளுக்கும் மத்திய 

அரசாங்ைத்திற்கும் இகடசய இகணந்த 

சசகவ உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

இடமாற்றம். 

இதற்ைாை தசயற்றிறனான 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ைாணப்பட 

சவண்டியதுடன் இந்நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

பற்றி மற்றும் ஒசர இடத்தில் 5 ஆண்டுைள் 

ைடந்த உத்திசயாைத்தர்ைளின் 

எண்ணிக்கை மற்றும் 2017 முடிவகடயும் 

நிகலயில் சவறு இடங்ைளுக்கு 

இடமாற்றம் தபறும் 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் எண்ணிக்கை 

மற்றும் தபயர் வாாியான 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு தபற்றுக் 

தைாடுக்குமாறு பிரதம ை. அ. . க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதுடன் 

இவ்விடமாற்றங்கைள 2017 ஆைஸ்ட் 

மாதமளவில் தீர்மானித்து 

முடிவுறுத்துமாறு பிரதம ை. அ. .க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  

ஓய்வூதிய திகணக்ைளம் 

2017 சம 03 

 1. இ-ஓய்வூதிய ைருத்திட்டத்திற்தைன 

சம்பளம், ஊதியம் மற்றும் பயிற்சி 

தசலவினம் தவிர ரூ. 182,223,229/- 

ததாகை தசலவிடப்பட்டகம மற்றும் 

2013.1.01 திைதி ததாடக்ைம் 

கைவிடப்பட்டிருந்த சமற்படி 

 இது பற்றி ைலந்துகரயாடுவதற்கு குழு 

முன்னிகலயில் அகேக்ைப்பட சவண்டிய 

தபாறுப்பான உத்திசயாைத்திர்ைளின் 

தபயர் பட்டியகல குழுவிற்கு 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு பிரதம ை. அ. .க்கு 

குழு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ைருத்திட்டம் பற்றி சதான்றிய 

பிரச்சிகனைகள ICTA நிறுவனம் தீர்த்த 

சபாதிலும் திகணக்ைளங்ைளில் 

சதான்றிய பிரச்சிகனைகள தீர்த்து 

சமற்படி ைருத்திட்டத்கத நடத்துவதற்கு 

ஆர்வமில்கலதயன ICTA நிறுவனம் 

அறிவித்தகம,  ஒப்பந்தத்தின் படி E–wis 

நிறுவனம் தசயற்படாத சபாதிலும் 

இவர்ைளுக்கு எதிராை சட்ட 

தசயன்முகறைள் இதுவகர 

எடுக்ைப்படாகம மற்றும் இற்கறயளவில் 

ஒப்பந்தத்கத இரத்தாக்ைல் மாத்திரம் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருப்பதாைவும் ICTA 

நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

    

2. 

2017.02.28 திைதியளவில் வங்ைி முகற 

ஊடாை (SLIP) மாதாந்தம் ஓய்வூதியத்கத 

ஓய்வுதபற்றவாின் வங்ைி ைணக்ைிற்கு 

கவப்புச் தசய்யப்படாமல் மறுக்ைப்பட்டு 

ஓய்வூதிய திகணக்ைளத்திற்கு திரும்ப 

அனுப்பப்பட்ட ஓய்வூதியத்தின் 

எண்ணிக்கை 1463 என்பதுடன் அதன் 

தபறுமதி ரூ. 53,392,514 என்பதும் 

புலனாைியது. 

இதன் ைண்ைாணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

மற்றும் உாிய முகறயியல் பற்றி பிரதம ை. 

அ. /ை. அ. இனால் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

விளக்ைமளிப்பு பற்றி திருப்தியகடய 

முடியாததன்பதால், இந்த SLIP Return 

பிரச்சிகன பற்றி 2017 ஜனவாி 

ததாடக்ைம் தபப்ரவாி வகரயான 

ைாலங்ைளில் அறிவிக்ைப்பட்ட திருப்பி 

அனுப்புதல் எண்ணிக்கை மற்றும் இது 

பற்றி சமற்தைாள்ளப்பட்ட தசயன் 

முகறைள் பற்றிய அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு குழு உத்தர 

விட்டுள்ளது. 

ஓய்வூதிய திகணக்ைளம் தம் சசகவகய 

வேங்குவதற்கு தைவல் ததாேில்நுட்பத்கத 

பயன்படுத்த சவண்டிய முக்ைியத்துவத்கத 

வலியுறுத்திய குழு இதற்தைன 2 

மாதத்திறக்கு ஒரு தடகவ இதன் 

முன்சனற்றத்கத அறிக்கையிடுவதற்கு 

குழு முன்னிகலயில் வரவகேப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுப்பதாை 

அறிவிக்ைப்பட்டது. 

 3. 2016 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் 31 

திைதியளவில் ஓய்வூதியம் மிகையாை 

இது பற்றி ஒழுக்ைாற்று 

வேிமுகறதயான்கற சமற்தைாள்வதாை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசலுத்தப்பட்ட மீதி ரூ. 320,250,815 ஆை 

ைாணப்பட்டசதாடு இம்மிகைச் தசலுத்து 

கைைகள மீண்டும் அறவிடுவதற்கு 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

சபாதிலும், இத்தவறுைகள புாிந்த 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு நிதிப் பிரமானம் 

119 மற்றும் 156 இன் படி நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைாகம. 

 

ை. அ.  கூறினார். 

 4. 2014.04.09 ஆம் திைதியளவில், 2013 

மற்றும் 2014 ஆண்டுைளுக்கு தசலுத்த 

சவண்டிய 17,029 ஓய்வூதிய 

பணிக்தைாகட விண்ணப்பங்ைள் 

ைிகடக்ைப்தபற்றுள்ள சபாதிலும் இகவ 

ததாடர்பில் முகறயான வகையில் 

தைவகல தபற்றுக்தைாள்ளாது வங்ைி 

முகறகய (SLIP) பயன்படுத்தி சமற்படி 

பணிக்தைாகடைகள 

ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளின் வங்ைிக் 

ைணக்குைளுக்கு சநரடியாை கவப்பிலிடுதல் 

மற்றும் இவ்விண்ணப்பங்ைள் 17,029 இல் 

உள்ள மாைாண சகப 

உத்திசயாைத்தர்ைளிடமிருந்து 

அரசாங்ைத்திற்கு அறவிடப்பட சவண்டிய 

ைட்டண குகறப்பு ததாகையுடன் 

ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளுக்கு தமாத்த 

ததாகைகயயும் தசலுத்தப்பட்டிருத்தல். 

அண்கமயில் திகறசசாியினால் 3 அரச 

வங்ைிைள் ஊடாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளின் 

பணிக்தைாகடைகள சநரடியாை 

அவர்ைளது வங்ைிக் ைணக்குைளுக்கு 

கவப்பிலிடும் முகறயியலின் 

அடிப்பகடயில் ரூ.15,000 மில்லியன் 

தபற்றுக்தைாண்டதாைவும் 

இத்ததாகைகய இயன்றவகர விகரவில் 

தசலுத்த சவண்டிசயற்பட்டதும் 

அரசாங்ைத்திற்கு அறவிடப்பட சவண்டிய 

நிறுவனங்ைளில் உாிய வகையில் நிதி 

ைிகடக்ைாகமயினால் இப்பிரச்சிகன 

சதான்றியதாை ை. அ.  கூறினார். 

மாதிாி ைாணக்ைாய்வின் படி 182 

ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளுக்கு சமலதிைமாை 

தசலுத்தப்பட்டுள்ள ரூ. 9,956,314 ததாகை 

பற்றி விாிவான அறிக்கைதயான்கற 

தபற்றுக்தைாடுக்குமாறு குழு ை. அ. க்கு 

அறிவித்துள்ளது. 

 

 

 5. திகணக்ைளத்திற்கு 

அன்பளிப்பாளர்ைளிமிருந்து 

ைிகடக்ைப்தபற்ற ரூ. 9,947,965 ததாகை 

நிதி பிரமானம் 170(2) (அ), (ஆ), (இ), (ஈ) 

மற்றும் (உ) படி ஒருங்ைிகணந்த 

நிதியத்திற்கு கவப்பிலிட சவண்டிய 

சபாதிலும் அங்ைீைாரமின்றி இதில் ரூ. 

1,765,000 ததாகை 2016 ஓய்வூதிய 

இதற்ைாை அரசாங்ை நிதி 

தசலவிடப்படவில்கலதயனவும் 

ஓய்வூதிய பணிப்பாளர் நாயைத்தின் 

அரசாங்ை வங்ைி ைணக்ைில் 

கவப்பிலிடப்பட்டுள்ள பண அன்பளிப்பு, 

நிதிப் பிரமானம் இன் படி ஒருங்ைிகணந்த 

நிதியத்தில் கவப்பிலிடாகமக்கு ைாரணம் 

ததாேில்நுட்ப சைாளாறு எனவும் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தினத்கத அனுஷ்டிக்ை 

தசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

இதற்ைாை திகறசசாியின் அங்ைீைாரத்கத 

தபற முடியாது சபானதாைவும், ை. அ.  

கூறினார். அரசாங்ைத்திற்குாிய பணத்கத 

திகறசசாிக்கு அறிவித்து  உாிய 

அங்ைீைாரத்கத தபற்று அரசாங்ை 

வருமானத்தில் வரவு கவக்ை 

சவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியது. 

 6. ஓய்வூதியக்ைாரர்ைளின் பருவமகடயாத 

வயதுகடயவர்ைளுக்குாிய ஓய்வூதிய 

பணிக்தைாகட, நிலுகவ ஓய்வூதியம், 

மரண பணிக்தைாகட மற்றும் விசஷட 

இேப்பீட்டுத் ததாகை திகணக்ைளத்தினால் 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்ட பின்னர் 

இவற்கற பருவமகடயாத வயதுகடயவர் 

தபயாில் வங்ைி கவப்புப் புத்தைத்தில் 

கவப்பிலிட்டு இது பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கற உாிய 

நிறுவனத்தினால் ஓய்வூதிய 

திகணக்ைளத்திற்கு மாதாந்தம் அறிவிக்ை 

சவண்டுதமன்ற சபாதிலும் உாிய 

நிறுவனத்தினால் கவப்புப் புத்தைத்தின் 

உாிகமயாளர்ைளின் வயது 

பூர்த்தியகடந்து நீண்டைாலம் ைடந்துள்ள 

சபாதிலும் இவர்ைளுக்கு ைிகடக்ை 

சவண்டிய பயன்ைள் ைிகடக்ைாகம.  

உாிய கவப்புப் புத்தைங்ைள் சமற்படி 

நிறுவனங்ைளில் இருப்பதாைவும் இது 

பற்றி ஓய்வூதிய உாிகமயாளர்ைள் 

அறிந்திராத சந்தர்ப்பங்ைள் 

இருக்ைலாதமனவும் இவர்ைளின் 

தைவல்ைகள தபற்றுக்தைாள்வதில் 

அதசௌைாியங்ைள் ைாணப்படுவதாைவும் 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  கூறினார். உாிய 

தைவல்ைகள பிரசதச தசயலைம் 

ஊடாைசவனும் தபற்று 

இப்பிரச்சிகனகய தீர்க்குமாறு 

குழுவினால் பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  க்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

ைடற்தறாேில், நீாியல் வளமூலங்ைள் அகமச்சு 

2017 சம 04  

 

  1. 02 ஆதாரக் ைலங்ைகள தைாள்வனவு 

தசய்வதற்ைாை 2007 ஆம் ஆண்டில் 

சிங்ைப்பூர் நிறுவனதமான்றுடன் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்ததமான்றிற்கு 

அகமவாை முற்பணம் தசலுத்தி 280 

நாட்ைளுக்குள் ஒப்பந்தக்ைாராினால் ைலம் 

தயாாிக்ைப்பட்டு கையளிக்ை 

சவண்டியதுடன் இதற்தைன ரூ. 

1488,000,000/- நிதி ஒதுக்ைப்பட்டு 2015 

திதசம்பர் அளவில் ரூ. 113,556,801/- 

தசலவிடப்பட்ட சபாதிலும், ஆதாரக் 

ைலங்ைள் தைாள்வனவு 

 ஆதாரக் ைலங்ைகள தைாள்வனவு 

தசய்தல் மஹிந்த சிந்தகன 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருந்த 

நிைழ்ச்சித்திட்டமாவதுடன், இதற்ைாை 

அகமச்சரகவ அங்ைீைாரம் 2007 

ஆண்டில் ைிகடத்திருந்ததாைவும், இதற்கு 

அகமவாை திகறசசாி நிதியும் 

ைிகடத்திருந்ததாைவும், இதற்ைாை 

மதிப்பீட்டுச் தசலவினம் ரூ.326 

மில்லியனாை ைாணப்பட்டதாைவும், 

சமற்படி நிதி ஏற்பாடுைளில் ரூ.113 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. மில்லியன் தசலவிடப்பட்ட சபாதிலும் 2 

ஆதாரக் ைலங்ைளும் 

ைிகடக்ைவில்கலதயன பிரதம ை. அ. ./ை. 

அ.  கூறினார். வங்ைிப் பிகண இன்றி 

முற்பணமாை ரூ.65 மில்லியன் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளததன 

ைண்டறியப்பட்டுள்ளதாைவும், 

இக்தைாடுக்ைல் வாங்ைலுக்குாிய 

சைள்விபத்திர நகடமுகற சபான்ற 

தைவல்ைள் அடங்ைிய சைாப்புைள் 

ததாகலந்துள்ளதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

கூறினார். 

இது பற்றி விசாரகண நடத்தி, பிரதம ை. 

அ. . இன் அவதானிப்புக்ைள் அடங்ைிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு விகரவில் 

அனுப்புமாறு பிரதம ை. அ. .க்கு குழு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

2. 2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுக்ைான 

ஆண்டறிக்கைைள் பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. 

ஆண்டறிக்கைைகள பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைாகம 

பற்றி ைாரணங்ைகள குறிப்பிட்டு 

அறிக்கைதயான்கற விகரவில் குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு குழு பிரதம ை. அ. . க்கு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 3. 2015 மற்றும் 2016 ஆண்டுைளுக்ைான 16 

ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைளுக்கு 

விகடயளிக்ைாகம 

ைணக்ைாய்வு ஐயவினாக்ைளுக்கு 

தாமதமின்றி விகடயளிக்ை சவண்டுதமன 

வலியுறுத்திய குழு, எதிர்ைாலத்தில் 

இவ்வாறான நிகலகமைள் ஏற்படுவகத 

தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளுமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 4. மாது ைங்கை மற்றும் நீர்தைாழும்பு ைடல் 

நீசராி ைருத்திட்டத்திற்குாிய தநதர்லாந்து 

நிதியுதவி மூலம் மீளளிப்புச் தசய்தல் 

மறுக்ைப்பட்ட ரூ.73 மில்லியன் 

ததாகைகய தசலுத்துவதற்கு ஆசிய 

அபிவிருத்தி வங்ைி ைடன் மூலம் ரூ.42.04 

மில்லியனும், மீதிகய நிதி அகமச்சின் 

தசலவு தகலப்பின் ஊடாைவும், மீளளிப்புச் 

ைடிதக் சைாப்புைள் இல்லாகமயினால் 

உாிய தைவல்ைகள சதட முடியாததன 

பிரதம ை. அ. . கூறினார் 

 

இது பற்றிய அறிக்கைதயான்கறயும் 

விகரவில் குழுவிற்கு அனுப்புமாறு குழு 

பிரதம ை. அ. . க்கு உத்தரவிட்டது. 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசய்தல் பற்றி முழு ஆய்தவான்கற 

சமற்தைாள்வதற்கும், சநாக்ைங்ைகள 

எய்தாகம பற்றி விளக்ைம் சைாருவதற்கு 

சிசரஷ்ட உத்திசயாைத்தர் ஒருவகர 

நியமித்து குழுவிற்கு அறிக்கையிடுவதற்கு 

முன்பதாை குழுவிற்கு அறிவுகர 

வேங்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும் இதன் 

முன்சனற்றத்கத சகபக்கு 

அறிக்கையிடாகம 

 5.  ஹிக்ைடுவ மற்றும் பாணந்துகர மீன்பிடித் 

துகறமுைங்ைகள அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்ைாை நிறுவனதமான்றுடன் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு 

அகமவாை 8% புரள்வு வாிக்குப் பதிலாை 

12.5% தபாருட்ைள் மற்றும் சசகவைள் வாி 

குகறக்ைப்பட்டு தசலுத்தப்பட்டதுடன் 

இந்த நட்டத்கத அறவிடுவதற்கு நிறுவனம் 

ததாடர்ந்திருந்த வேக்ைின் தீர்ப்பிற்கு 

அகமவாை ரூ. 15,098,897/- நட்டம் மற்றும் 

8 ஆண்டுைளுக்கு வட்டியாை ரூ. 

11,159,159/- என்றவாறு ரூ. 26,258,056/- 

இந்நிறுவனத்திற்கு 2010 ஆண்டில் 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தது. சமற்படி 

நட்டத்திற்கு தபாறுப்பானவர்ைகள 

ைண்டறிவதற்கு உள்ளை 

ைணக்ைாய்தவான்றிகன நடத்துமாறும், 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்ைகள 

குழுவிற்கு அறிவிக்குமாறும் 

உத்தரவிடப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 

இத்தீர்மானங்ைள் குழுவிற்கு 

அறிவிக்ைப்படாகம. 

சமற்படி நட்டத்திற்கு 

தபாறுப்பானதவாருவர் ைிகடயாததன 

அகமச்சினால் அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது. 

 

இந்த சம்பவம் ததாடர்பிலும் ைடிதக் 

சைாப்புைள் ைாணாமல் சபாயுள்ளதாைவும், 

இக்ைாலத்தில் சசகவயாற்றிய அகனத்து 

உத்திசயாைத்தர்ைளும் இடமாற்றம் 

தபற்று சவறு நிறுவனங்ைளில் 

சசகவயாற்றுவதாைவும் பிரதம ை. அ. . 

கூறினார். 

 

சமற்படி சம்பவம் பற்றி தாமறிந்த சைல 

உண்கமத் தைவல்ைகளயும் குழுவிற்கு 

சமர்ப்பிப்பது தற்சபாகதய பிரதம ை. அ. . 

இன் தபாறுப்பாகுதமன வலியுறுத்திய 

குழு, இது பற்றியும் சமற்குறிப்பிட்ட சைல 

சம்பவங்ைள் பற்றியும் சமலதிை 

விடயங்ைகள ஆராய்வதற்கு 

அக்ைாலத்தில் சசகவயாற்றிய 

உத்திசயாைத்தர்ைள் பற்றி 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  

 6. திக்ஓவிட்ட மீன்பிடி துகறமுைத்கத 

நிர்மாணிப்பதற்கு ஒதுக்ைப்பட்ட நிதியில் 

இதற்கு உாித்தல்லாத வ/ப சீசனார் 

மன்றத்திற்குாிய மட்டக்குளி படகு திருத்த 

ஆகலகய புனரகமப்பதற்கு 

தசலவிடப்பட்ட 106 மில்லியன் ரூபா 

மீனவர்ைளுக்கு பயன்ைள் 

ைிகடக்ைக்கூடிய வகையில் 55 அடி நீளம் 

ைடற்தறாேில் ைளங்ைகள தயாாிக்கும் 

ைருத்திட்டதமான்று தற்சமயம் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளததனவும், இதன் 

ைீழ் முதல் ைளம் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நிதிகய மீள அறவிடுவதற்கு அல்லது 

இதன் பயன்ைள் மீனவர்ைளுக்கு 

ைிகடக்கும் வகையில் ைருத்திட்டம் ஒன்கற 

தயாாிப்பதற்கும், இதற்ைாை குழுவிற்கு 

அறிவிப்பதற்கும் ைடந்த குழுவில் பிரதம ை. 

அ. .க்கு அறிவுறுத்தல் 

வேங்ைபட்டிருந்ததுடன் மீனவர்ைளுக்கு 

பயன்ைள் ைிகடக்கும் வகையில் நிவாரண 

விகலக்கு ைளங்ைகள திருத்துவதற்கு 

ைருத்திட்டதமான்று தயாாிக்ைப்படாகம 

மற்றும் 2016 திதசம்பர் மாதம் 31 ஆம் 

திைதிக்கு இப்படகு திருத்தும் ஆகலக்ைாை 

தசலவிடப்பட்ட ததாகை ரூ. 226,026,146/- 

ைாணப்படுதல். 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டுவிட்டதாைவும், சமலும் 

4 ைளங்ைள், ைளங்ைள் திருத்தும் 

ஆகலயில் தயாாிக்ைப்படவிருப்பதாைவும் 

பிரதம ை. அ. . கூறினார். 

 7. திக்ஓவிட்ட மீன்பிடி துகறமுைத்கத திறந்து 

கவக்கும் கவபவத்திற்ைான தமாத்தச் 

தசலவு ரூ. 26,889,165/- என்பதுடன் 

கவபவ மண்டபத்கத நிர்மாணித்தல் 

மற்றும் அலங்ைார பணி தனியார் 

நிறுவனதமான்றுக்கு 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டிருந்தது. இதற்ைாை 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ததாகைக்கு இணங்ைிய 

பணத்கத விட சமலதிைமாை ரூ. 1,898,950/- 

தசலுத்தப்பட்டிருந்தது. நிகனவுப் 

பலகைகய நிர்மாணிப்பதற்ைாை 

விநிசயாைத்தர் ரூ. 650,000/- தசலவினத்கத 

குறிப்பிட்டிருந்ததுடன் தபறுகைைள் 

குழுவினால் இதற்கு சமலதிை ைட்டணமாை 

ரூ. 350,000/- ஐ சசர்த்து ரூ 1,000,000/-  

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டு தசலுத்தப்பட்டகம. 

 2013 ஜனவாி மாதம் நடத்தப்பட்டுள்ள 

இந்த கவபவத்தில் சைல கவபவ 

பணிைகளயும் தனியார் 

நிறுவனதமான்றுக்கு 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த 

தசலவுைகள மீன்பிடி துகறமுை 

கூட்டுத்தாபனம் சமற்தைாண்டுள்ளதுடன் 

பின்னர் சமற்படி பற்றுசீட்டுக்ைள் 

திக்ஓவிட்ட துகறமுை ைருத்திட்டத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  கூறினார். 

 

சமற்படி சம்பவத்துடன் குழுக் கூட்டத்தில் 

ைலந்துகரயாடப்பட்ட சைல சம்பவங்ைள் 

பற்றியும் சமலும் ைலந்துகரயாடுவதற்கு 

சமற்படி சம்பவங்ைளுடன் ததாடர்புபட்ட 

அத்துடன் தற்சமயம் அகமச்சில் 

சசகவயாற்றாத சைல 

உத்திசயாைத்தர்ைளுடன் தற்சபாகதய 

உத்திசயாைத்தர்கைள மீண்டும் குழு 

முன்னிகலயில் அகேப்பதற்கு குழு 

தீர்மானித்ததுடன் ஒவ்தவாரு சம்பவம் 

பற்றி அக்ைாலத்தில் சசகவயாற்றிய 

உத்திசயாைத்தர்ைளின் தபயர் பட்டியல் 

மற்றும் பிரதம ை. அ. . இன் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

அவதானிப்புக்ைள் அடங்ைிய 

அறிக்கைதயான்கற சம 20 ஆம் திைதிக்கு 

குழுவுக்கு அனுப்ப சவண்டுதமனவும் 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

8.  2015 ஆண்டு நிகறவில் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட சவண்டியிருந்த கைக்ைாவல 

நங்கூரத்தள நிர்மாணக் ைருத்திட்டத்கத 

ஆரம்பிப்பதற்ைாை ரூ.84.84 

தசலவிடப்பட்டுள்ளது. கைரசயாரப் 

பாதுைாப்புத் திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைாரம் 

தபறப்படாமலிருந்தகமயால் ைருத்திட்டம் 

நிறுத்தப்பட்டதாைவும், 

நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும், ஆசலாசகன 

ைட்டணத்தில் 62 சதவீதம் அதாவது ரூ. 

4,379,531/- ததாகை ஆசலாசகன 

நிறுவத்திற்கு தசலுத்தப்பட்டகம. 

 

 

 

 

தபருளவில் ைடலாிப்பு 

ஏற்படக்கூடுதமன்பதால் சமற்படி 

ைருத்திட்டத்திற்கு ைகரசயாரப் 

பாதுைாப்பு திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைாரம் 

தபற்றுக் 

தைாடுக்ைப்படவில்கலதயனவும், 

சவதறாரு நிறுவனத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட சாத்தியவள 

ைற்கையாய்கவ அடிப்பகடயாைக் 

தைாண்டு ஆசலாசகன நிறுவனம் 

திட்டவகரபுைகள 

சமற்தைாண்டிருப்பதாைவும் இதற்ைாை 

உாிய ைட்டணத்கத தசலுத்த 

சவண்டிசயற்பட்டதாைவும், ஒப்பந்த 

நிறுவனத்தினால் பிரசவசப் பாகதைள் 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டிருப்பதால் 

இதற்ைாைவும் தைாடுப்பனவு 

தசலுத்தப்பட சவண்டிசயற்பட்டதாலும்,  

இதற்கு சமலதிைமாை 20% முற்பணமும் 

தசலுத்தப்பட்டிருந்ததாைவும் பிரதம ை. அ. 

./ை. அ.   கூறினார். 

 

இக்ைருத்திட்டம் பற்றி 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட சாத்தியவள 

ைற்கையாய்வு அறிக்கை மற்றும் சூேல் 

மதிப்பீட்டு அறிக்கைகய குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு குழு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

க்கு உத்தரவிட்டது. 

 9. பாணந்துகற மீன்பிடி துகறமுை 

முைத்துவாரத்தில் மணகல அைற்றுவதற்கு 

மீன்பிடி துகறமுை கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்ட ரூ.20 மில்லியன் 

முற்பணம் 10 ஆண்டுக்குள் குறித்த மணல் 

விற்பகனயில் தீர்க்ை சவண்டியிருந்த 

திகறசசாியின் ஆசலாசகனப்படி 

இவ்வாறு தசய்ததாை பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

கூறிய சபாதிலும் திகறசசாிக்கு 

விடயங்ைகள தவறாை ைாட்டியகமால் 

இந்நிகலகம சதான்றியுள்ளதாை குழு 

அவதானித்துள்ளது. 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சபாதிலும், சபசரட்டு குறிப்புைள் மூலம் 

தசலவுத் தகலப்பில் வரவு கவத்து 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம 

இது பற்றி முகறயாை விசாரகண நடத்தி, 

இவ்விசாரகண அறிக்கைகய குழுவிற்கு 

அனுப்புமாறு குழு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 
 

 

 ைடற்தறாேில், நீாியல் வளமூலங்ைள் திகணக்ைளம் 

2017 சம 04 

 

1   2013, 2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைான வருடாந்த 

தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள் 

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைாகம 

தற்சமயம் இகவ தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளதாை 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

அறிவித்துள்ளதுடன் இவ்வறிக்கைைள் 

பாராளுமன்றத்தில் 

ஆற்றுப்படுத்தப்படவில்கலதயன 

அவதானித்த குழு, இவற்கற விகரவில் 

பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றுப்படுத்த 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளுமாறு பிரதம ை. 

அ. ./ை. அ.  க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 2.  மாவட்ட மீனவ கூட்டுறவு சங்ை 

உறுப்பினர்ைளுக்கு சுேற்சிக் ைடன் உதவி 

திட்டதமான்கற தாபிப்பதற்கு 2009 

மற்றும் 2010 ஆண்டுைளில் 07 கூட்டுறவு 

சங்ைங்ைளுக்கு ரூ. 4,050,000/- 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்டதுடன் 06 

சங்ைங்ைளுக்கு தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்ட 

ரூ. 2,416,563/- ததாகையும் உாிய 

தசயற்பாட்டுக்ைாை பயன்படுத்தப்படாமல் 

சதக்ைி கவக்ைப்பட்டுள்ளது 

ைடற்தறாேில் சட்டத்தின் படி மீனவ 

அகமப்புக்ைகள தாபிப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாைவும், 

மீனவ கூட்டுறவு சங்ைங்ைள் மாைாண 

சகபைளின் ைீழ் தபாறுப் 

சபற்ைப்படுவதால் இதன் நிதி 

நிர்வாைத்கத சமற்தைாள்வதற்கு 

ைடற்தறாேில் திகணக்ைளத்திற்கு ஆற்றல் 

ைிகடயாததனவும், இத்ததாகை மீனவச் 

சங்ைங்ைளுக்கு இருப்பதாைவும் ஆனால் 

சுேற்சி நிதியதமான்று இயங்ைவில்கல 

எனவும் ை. அ.  கூறினார். 
 

மீனவ கூட்டுறவுச் சங்ைங்ைளுடன் 

ைலந்துகரயாடிய பின்னர் இந்நிதிகய 

உாிய தசயற்பாடுைளுக்கு பயன்படுத்து 

வதற்ைான முகறயியதலான்கற 

தயாாிக்குமாறு குழு பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 3. திவிதநகும மீன்பிடி விகளச்சலுக்கு 

பிந்திய ததாேில்நுட்ப சுேற்சி ைடன் 

சமற்படி பணம் ஆரம்பத்தில் ைடனாை 

வேங்ைப்படவில்கலதயன்பதுடன் 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

திட்டத்தின் ைீழ் ரூ.26.75 மில்லியன் 

இலங்கை வங்ைியின் தகலகம 

அலுவலைத்தில் 

கவப்பிலிடப்பட்டிருந்ததுடன் 2013 யூகல 

அளவில் ைடன் வேங்கும் முன்சனற்றம் 

45% மானதுடன் ைடன் தபற்றுக்தைாண்ட 

பயனாளிைள் 535 சபர் ரூ. 1,334,935/- 

ைடகன மீளச் தசலுத்த தவறியுள்ளனர். 

சலுகை ைாலமும் வேங்ைப்பட்டிருந் 

ததாைவும், ரூ.10 மில்லியன் பணம் 

தபாருளாதார அபிவிருத்தி அகமச்சுக்கு 

திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருப்பதாைவும், 

எஞ்சியுள்ள ரூ.16 மில்லியன் மூலம் 

ரூ.10,000/- ைடன் ததாகைகய மாத்திரம் 

வேங்ை முடியுதமனவும் இத்ததாகை உாிய 

சநாக்ைங்ைகள நகடமுகறப்படுத்த 

சபாதுமானதாைவில்கலதயனவும் ை. அ.  

கூறினார். 

 4. பலநாள் மீன்பிடி வள்ளங்ைளுக்கு VMS 

உபைரணங்ைகள தபாருத்துவதற்கு 2015 

ஆண்டில் ரூ.605 மில்லியன் 

ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 2016 

திதசம்பர் 31 திைதியளவில் இப்பணிைள் 

நிகறசவறாகம 

மீன் ஏற்றுமதித் தகட அமுல்படுத்தப்பட்ட 

ைாலத்தில் விதிக்ைப்பட்ட நிபந்தகனயாை 

1500 ைளங்ைளுக்கு VMS உபைரணங் 

ைகள தபாருத்தியதாைவும், இத்தகட 

நீக்ைப்பட்ட பின்னர் 3000 ைளங்ைளுக்கு 

இவ்வுபைரணங்ைகள தபாருத்துவதற்கு 

சைள்விப் பத்திரங்ைள் சைாரப்பட்ட 

பின்னர் சைள்விபத்திரதாராின் சைள்விப் 

பத்திரத்கத அமுல்படுத்துவதற்கு எதிராை 

ஏகனய சைள்விபத்திரதாரர்ைள் வேக்குத் 

தாக்ைல் தசய்துள்ளகமயால் தசயற் 

பாடுைள் முன்தனடுக்ைப் படவில்கல என 

ை. அ.  கூறினார். 

 5. VMS உபைரணங்ைள் தபாருத்தப்பட்ட 

பின்னர் மீனவர்ைளிடம் அறிவிடப்பட்ட 

ைட்டணங்ைள் 

இக்ைட்டணமானது ைளம் இருக்ைின்ற 

இடத்கத அறிந்துதைாள்வதற்கு 

வசதியளிப்பதற்ைாை உாிய 

நிறுவனத்திற்கு தசலுத்தப்படும் வீஎம்எஸ் 

தசய்மதி ைட்டணமாை (VMS Satellite 

Charges) மற்றும் உாிய மூன்று 

தரப்பினாலும் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ள 

ஒப்பந்தத்தின் படியும், அக்ைட்டணங்ைகள 

அறவிடுதல் பற்றி மீனவ சமூைத்தினருக்கு 

விளக்ைமளிக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும் ை. அ.  

கூறினார்.  

 

6. 2013 ஆண்டில் எாிதபாருள் மானியம் 

நிறுத்தப்பட்ட பின்னர் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி உபைரண 

மானிய முகறக்கு தகைகம தபற்றுள்ள 

ஒவ்தவாரு வகை ைளங்ைளுக்கு சமற்படி 

முகறயின் ைீழ் இதுவகர 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்டுள்ள நிவாரண 

அளவு பற்றி அறிக்கைதயான்கற 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ஒருநாள் ைளம் மற்றும் பாராம்பாிய 

ைளங்ைளுக்கு மானியம் வேங்ைப்பட்ட 

சபாதிலும் பலநாள் ைளங்ைளுக்கு இன்னும் 

இந்த நிவாரணம் வேங்ைப்பட்டிருக்ைாகம 

விகரவில் குழுவிற்கு அனுப்புமாறு குழு 

ை. அ. க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம் 

2017 சம 05 

1. ைிளிதநாச்சி பிரசதசத்தில் தமய்வல்லுனர் 

விகளயாட்டு சங்ைத்தில் பதிவு 

தசய்யப்படாத மன்றதமான்றுக்கு ைட்டிடம் 

ஒன்கற நிர்மாணிப்பதற்ைாை வேங்ைப்பட்ட 

ரூ. 500,000/= க்குாிய நிர்மாணப் 

பணிைளின் முன்சனற்றத்கத 

புகைப்படங்ைளுடன் அறிவிக்குமாறு 

வேங்ைப்பட்ட உத்தரகவ 

நகடமுகறப்படுத்தாகம 

சதசிய தமய்வல்லுனர் விகளயாட்டு சங்ை 

நிதியத்தில் ஒரு விகளயாட்டரங்கு 

நிர்மாணிக்ைப்படுவதாை தைவல்ைள் உள்ள 

சபாதிலும் ைட்டிடதமான்று 

ததாடர்பிலான தைவல்ைகள 

சதடிக்தைாள்ள முடியாகமயால் 

தற்சபாகதய தமய்வல்லுனர் 

விகளயாட்டு சங்ை தவிசாளாிடம் இது 

பற்றி அறிக்கைதயான்கற 

சைாாியிருப்பதாை பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

கூறினார். 

 

இது பற்றி விசஷட ைவனதமான்கற 

தசலுத்தி விபரமான அறிக்கைதயான்கற 

2017 சம 31 திைதிக்கு முன்னர் குழுவிற்கு 

சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதம ை. அ. . க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

2 2011-2013 ஆண்டுைளில் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட மூலதன 

ஒதுக்ைீடுைளில் குறிப்பிடத்தக்ை மீதி 

ைாணப்படுதல். 

வருடாந்தம் கூடுதலான அல்லது 

குகறவான அளவில் மூலதன மீதிைள் 

அறிவிக்ைப்படுவதுடன் 2013 ஆண்டில் 

நுவதரலியா மாவட்டத்திற்ைாை 

திட்டமிடப்பட்ட அபிவிருத்தி 

ைருத்திட்டங்ைள் பல சீரற்ற ைாலநிகல 

மற்றும் முற்பணம் ைிகடப்பதிலான 

தாமதம் இதற்கு ைாரணமாைியிருப்பதாை 

கூறிய பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  

ைருத்திற்தைாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் 100% 

தபௌதீை தசயலாற்றுகை எய்துவதற்கு 

முடிந்துள்ளதாை கூறினார். 

3. 2008 ஆம் ஆண்டின் 431 ஆம் இலக்ை 

அரசாங்ை நிதிச் சுற்றறிக்கைக்கு மாறாை 

2012 ஆண்டில் ரூ. 1,262,150/= மற்றும் 

2013 ஆண்டில் ரூ. 8,071,795/= 

2012-2013 ைாலத்தில் தைாள்வனவு 

தசயற்பாட்டில் தபருமளவு குகறபாடுைள் 

ைாணப்பட்டதாை ஏற்றுக்தைாண்ட ை. அ.  

இக்தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளில் நட்டத்கத 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசலவிடப்பட்டு தவளிநாட்டு 

பயணங்ைளுக்கு தனியார் 

பிரதிநிதிதயாருவாிடமிருந்து விமான 

டிக்ைட்டுக்ைகள தைாள்வனவு 

தசய்திருந்தகம 

ஏற்படுத்தியுள்ள உத்திசயாைத்தர்ைள் 

பற்றி இலஞ்ச ஆகணக்குழு விசாரகண 

நடத்திவருவதாை கூறினார். 

4. 2011, 2012 மற்றும் 2013 ஆண்டுைளில் 

விகளயாட்டு சங்ைங்ைளில் ஏற்பட்டுள்ள 

நிர்வாை மற்றும் நிதி பலவீனங்ைள் மற்றும் 

திறகமயின்கமகய குகறப்பதற்கு 

எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

விகளயாட்டு சங்ைங்ைள் பற்றி 

முகறயான நிர்வாை முகறதயான்று 

இன்கம இந்த திறகமயின்கமக்கு 

ைாரணமாைியுள்ளதால் அகமச்சின் 

தகலயீட்டுடன் முகறயான 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத தயாாித்து 

விகளயாட்டு சங்ைங்ைளின் 

எதிர்ைாலத்கத பாதுைாப்பதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்குமாறு குழுவினால் 

பிரதம ை. அ. ./ை. அ.  க்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. 

5. 1993 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்ை 

விகளயாட்டுத்துகறச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுைளுக்கு மாறாை வருடாந்த ைணக்கு 

கூற்றுக்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படாத 8 

விகளயாட்டுச் சங்ைங்ைளுக்கு 2011-2015 

ைாலத்தில் ரூ. 68,665,775/= ததாகை 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்டுள்ளகம மற்றும் 

உத்தரவு இலக்ைம் 35 இன் ைீழ் அகமச்சு 

நிதியளிப்பிற்ைான சதகவைள் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டிராத நிகலயில் ரூ. 

271,066,000/= ததாகை விகளயாட்டுச் 

சங்ைங்ைளுக்கு 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்பட்டகம. 

ஆசிய விகளயாட்டு விோவில் சதகவக்கு 

முன்னுாிகம வேங்ைி நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டதால் விகளயாட்டு 

உபைரணங்ைகள தைாள்வனவு தசய்தல் 

மற்றும் ஏகனய சதகவைகள பூர்த்தி 

தசய்வதற்ைாை விகளயாட்டு 

சங்ைங்ைளுக்கு இந்நிதிகய 

தபற்றுக்தைாடுத்ததுடன் இதற்குாிய சைல 

ஆவணங்ைளும் திகணக்ைளத்திடம் 

ைாணப்படுவதாை கூறிய ை. அ.  

அசநைமான விகளயாட்டு சங்ைங்ைள் 

அகமச்சின் நிதி ஒதுக்ைீட்டில் மாத்திரம் 

தங்ைியிருப்பதால் விகளயாட்டு துகறயில் 

அனுவம் தைாண்டவர்ைகள பதவிைளுக்கு 

சசர்த்துக்தைாள்ளல், ைணக்ைீடு பற்றிய 

அறிவுள்ளவர்ைகள தபாருளாளர் 

பதவிைளுக்கு சசர்த்துக்தைாள்ளல் மற்றும் 

உாிய ைாலத்தில் ைணக்கு அறிக்கைைகள 

சமர்ப்பித்தல் ஆைிய விடங்ைள் குறித்து 

ைவனம் தசலுத்தும்படி விகளயாட்டு 

சங்ைங்ைளுக்கு பணிப்புகர 

வேங்ைப்பட்டுள்ளதாை சமலும் கூறினார். 

 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

6. 2011 ஆம் ஆண்டில் ரூ.112 மில்லியன் 

தசலவில் நிர்மாணிக்ைப்பட்ட 400 மீற்றர் 

தசயற்கை ஓடுபாகதகய நிர்மாணித்து 2 

மாதங்ைளின் பின்னர் பயன்படுத்த 

முடியாத நிகலயில் சசதமகடந்திருத்தல், 

சசத பட்டியலில் இதகன அறிவிக்ைாகம, 

நிதிப் பிரமானம்104 (2) இற்கு ஏற்ப 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு 

அறிவிக்ைாகம மற்றும் ஓடுபாகதகய 

நீக்குவதற்கு பத்திாிகை விளம்பரத்கத 

பிரசுாித்தல், ஆய்வு ைட்டணங்ைள் மற்றும் 

சபாக்குவரத்து தசலவாை ரூ. 2,534,503/= 

சிக்ைனமற்ற தசலதவான்று 

சமற்தைாள்ளப்படுதல். 

“ைஹதைால என்டபிகரஸஸ்” என்ற 

தபயாிலான நிறுவனதமான்றினால் 

நிர்மாணிக்ைப்பட்ட இந்த ஓடுபாகத 

தரத்திற்கு ஏற்ப தயார் 

தசய்யப்படாகமயினால் பயன்படுத்த 

இயலாத நிகலயில் இருப்பதால் இது 

பற்றி சட்ட ஆசலாசகனைள் 

நாடப்பட்டதுடன் தற்சபாதுள்ள 

ஓடுபாகதகய மீள அகமப்பதற்கு 

அங்ைீைாரம் ைிகடத்துள்ளது. இதற்கு 

அகமவாை ரூ. 300 மில்லியன் 

தபறுமதியான 2 தசயற்கை 

ஓடுபாகதைகள அகமப்பதற்கு 

விகலமனு சைாரப்பட்டுள்ளததனவும் 

ஒப்பந்தத்திற்கு அகமவாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைத்தவறிய “ைஹதைால 

நிறுவனத்திற்கு” தசலுத்த சவண்டிய ரூ.22 

மில்லியன் நிறுத்தியுள்ளதாைவும் ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

 

இது பற்றி ததாேில்நுட்ப மதிப்பீட்டு 

குழுவும் தபாறுப்புக்கூற 

சவண்டுதமனவும் நிபந்தகனைளுக்கு 

ஏற்ப நடவடிக்கை எடுக்ை சைல 

தரப்பினரும் வேிவகை தசய்ய 

சவண்டுதமனவும் குழு 

வலியுறுத்தியுள்ளது. ஆவனதசய்தல் 

சவண்டும் என்றும் குழு வலியுறுத்தியது 

 

7. 2016 தபப்ருவாி 05 முதல் 15 வகர 

இந்தியாவில் நகடதபற்ற ததற்ைாசிய 

சுற்றுப் சபாட்டிக்கு அலுவலர்ைள் மற்றும் 

அவதானிப்பாளர்ைளாை 288 சபர் 

பங்சைட்ைச் தசய்யப்பட்டதன் மூலம் 

2016.03.18 ஆம் திைதிய ஒலிம்பிக் 

குழுவின் தசயலாளர் நாயைத்தின் 

ைட்டகளகய தபாருட்படுத்தாகம, 

சுமார் 3 வார ைாலமாை நகடதபற்ற இந்த 

சுற்றுப்சபாட்டிக்கு விகளயாட்டு 

வீரர்ைள், அலுவலர்ைள் மற்றும் 

அவதானிப்பாளர் குழு அடிப்பகடயில் 

பல சந்தர்ப்பங்ைளில் தவளிநாடு 

தசன்றுள்ளார்ைள் என்பதுடன், பல்சவறு 

நிறுவனங்ைகளப் பிரதிநிதித்துவம் 

தசய்ைின்ற அலுவலர்ைளுக்கு சதசிய 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

எழுத்துமூலமான உறுதிப்படுத்தல் இன்றி 

அவதானிப்பு அலுவலர்ைள் 41 சபருக்கு 

அமய மற்றும் இகணந்த தைாடுப்பனவாை 

71990 அதமாிக்ை தடாலர்ைள் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளகம மற்றும் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட தசலவினங்ைளின் 

விபரம் ைணக்ைாய்வுக்ைாை 

வேங்ைப்பட்டிருக்ைாகம பற்றி குழுவினால் 

ஆராயப்பட்டது. 

மட்டத்திலான விகளயாட்டுப் 

சபாட்டிைளின் அனுபவத்கதப் தபற்றுக் 

தைாடுப்பது இதன் அடிப்பகட 

சநாக்ைமாகும் என்றும், அலுவலர்ைகள 

ததாிவு தசய்யும் சபாது அவர்ைளின் 

தவளிக்ைள தசயற்பாடுைளும் ைவனத்தில் 

தைாள்ளப்பட்டதுடன், 

தைாடுப்பனவுைகளச் தசலுத்தும் சபாது 

சுற்றறிக்கைைளுக்கு அகமவாை 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது 

என்று பிரதம ை. அ. ./ ை. அ.  

ததாிவித்தார். 

குறித்த சுற்றுப்பயணத்தில் பங்சைற்ற 

அலுவலர்ைளின் தைவல்ைகள 

உள்ளடக்ைிய அறிக்கைகய குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்குமாறு ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

8. 2011 ஆண்டு ஆரம்பிக்ைப்பட்ட “ைிறீடா 

சக்தி” நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 210-2-2-1405 

தசலவுத் தகலப்பின் ைீழ் 2016 ஆம் 

ஆண்டு ஒதுக்ைப்பட்ட ரூ. 60 மில்லியன் 

ததாகையில் சுமார் ரூ. 34 மில்லியன் 

ததாகை எஞ்சியுள்ளகம. 

ைிராமிய மட்டத்தில் திறகமைகளக் 

தைாண்டுள்ள விகளயாட்டு வீரர்ைகள 

இனங்ைண்டு அவர்ைளுக்கு சர்வசதச 

மட்டத்திலான தவற்றிைகள 

தவன்தறடுக்ை ஊக்குவிப்பதற்ைாை 2016 

ஆம் ஆண்டுக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட இந்தத் 

ததாகையினால் விகளயாட்டு 

உபைரணங்ைள் மற்றும் ஆகடத் 

ததாகுதிைகள இலவசமாை தபற்றுக் 

தைாடுக்ைத் திட்டமிடப்பட்ட சபாதிலும், 

வேங்ைல் தசயன்முகறயில் ைாணப்பட்ட 

தாமதம் ைாரணமாை நிதி ஏற்பாடுைள் 

எஞ்சியகம அறிக்கையிடக் 

ைாரணமாைியுள்ளது என்றும், 25 

மாவட்டங்ைகளயும் உள்ளடக்கும் 

வகையில் விகளயாட்டு வீரர், 

வீராங்ைகனைள் 5000 சபகர ததாிவு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

தசய்து, 28 விகளயாட்டுக்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் தற்சபாது 

அமுல்படுத்தப்படுைின்றன என்றும் பிரதம 

ை. அ. ./ ை. அ.  ததாிவித்தார். 

 

தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம்  

2017 சம 23 

1. 2016 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த 

தசயற்றிட்டத்கதத் தயார் தசய்திருந்த 

சபாதிலும் தசயலாற்றுகை ததாடர்பான 

தைவல்ைள் 2017 சம மாதம் வகர 

வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

ைருத்திட்டங்ைளின் தைவல்ைகள 

தபாேிப்புகரயாக்குவதற்கு 

ைாலதமடுத்தது என்றும், எதிர்வரும் சில 

தினங்ைளில் இந்த அறிக்கைகய 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதியிடம் 

சமர்ப்பிக்ை முடியும் என்றும் பிரதம ை. அ. 

. / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

2. தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளத்தின் 

பணிைள் மற்றும் தசயற்பாடுைள் 

இந்தத் திகணக்ைளம் “ஏ” வகுதிகயச் 

சசர்ந்தததாரு திகணக்ைளமாகும் என்றும் 

தவளிநாட்டு அபிவிருத்தித் தரப்பினர்ைள் 

மற்றும் உதவி வேங்கும் குழுக்ைளுடன் 

தவளிநாட்டு ைடன் உதவிைகளப் 

தபற்றுக் தைாள்வதற்ைான 

ைலந்துகரயாடல் மற்றும் 

உடன்படிக்கைைகளச் தசய்துதைாள்ளல், 

சமற்படி உடன்படிக்கைைகள 

தத்துவமுள்ளதாக்ைல், நிதி உதவி தபற்றுக் 

தைாண்ட பின்னர் சமற்படி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் நிதிசார் 

முைாகமத்துவம் தசய்வகத 

ஒருங்ைிகணப்புச் தசய்தல், தவளிநாட்டு 

ைற்கை வாய்ப்புக்ைகளப் தபற்றுக் 

தைாள்ளல், ைடன் ததாடர்பான தரவு 

முகறகமகய சபணிவருதல் ஆைிய 

நடவடிக்கைைள் பிரதானமாை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

நிகறசவற்றும் பணிைளாகும் என்று 

பிரதம ை. அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

3. தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளத்துக்கு 

புறம்பாை தபற்றுக் தைாள்ளப்படுைின்ற 

ைடன் மற்றும் பல்சவறு 

நிறுவனங்ைளிடமிருந்து தபற்றுக் 

தைாள்ளப்பட்ட சநரடி தவளிநாட்டுக் 

ைடன் அறிக்கையிடப்படாகம ைாரணமாை 

ைடகனக் ைணிப்பிடுவது சிக்ைலானதாை 

மாறியுள்ளகம. 

இந்தத் திகணக்ைளத்தினால் தவிர சவறு 

நிறுவனங்ைளிடம் தவளிநாட்டுக் ைடன் 

தபற்றுக் தைாள்ள முடியுமா என்று 

வினவியதற்குப் பதிலளித்த பிரதம ை. அ. . 

/ ை. அ. , திகறசசாி ததாேிற்பாட்டுத் 

திகணக்ைளத்தின் பிகணயின் 

அடிப்பகடயில் சநரடிக் ைடன் தபற்றுக் 

தைாள்ள முடியும் என்றும், இந்தக் ைடன் 

ததாடர்பான தைவல்ைள் தவளிநாட்டு 

வளங்ைள் திகணக்ைளத்திடம் இல்கல 

என்றும் குறிப்பிட்டார். இதற்கு 

சமலதிைமாை, திகறசசாி முறிைளில் 

தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்ைள் 

தசய்துள்ள முதலீடுைளும் தவளிநாட்டுக் 

ைடனாைக் ைருதப்பட சவண்டும் என்று 

பிரதம ை. அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

சமலும் இந்தக் ைடன் பற்றிய தரவுைகள 

ஒரு நிறுவனத்தின் ைீழ் 

தைாண்டுவருவதற்கு தற்சபாது 

ைலந்துகரயாடல் மட்டத்தில் 

சவகலத்திட்டதமான்று 

அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், இந்த 

நிறுவனம் சட்டமூலதமான்றின் மூலம் 

கூட்டிகணக்ைப்பட்ட பின்னர் 

தசயற்படும் என்றும் பிரதம ை. அ. . / ை. 

அ.  ததாிவித்தார். தற்சபாது நிதிச் சகபச் 

சட்டத்தின் 113 ஆம் பிாிவின் ைீழ் ைடன் 

முைாகமத்துவப் தபாறுப்பு மத்திய 

வங்ைிக்கு உாித்தானது என்றும், 

தவளிநாட்டு வளங்ைள் 

திகணக்ைளத்துக்கு உாித்தான தரவு 

முகறகமக்கு மத்திய வங்ைிக்குப் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பிரசவசிக்ை வசதி தசய்யப்பட்டுள்ளது 

என்றும் பிரதம ை. அ. . / ை. அ.  

ததாிவித்தார்.  

இதற்ைான சட்டமூலத்கதத் தயார்தசய்ய 

நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டு 

வருவதாைவும், அதன் மூலம் 

தவளிநாட்டுக் ைடன் தபற்றுக் தைாள்ளல், 

ைடன் பற்றிய தரவு முகறகமகயப் 

சபணிவருதல் மற்றும் ைடன் தசலுத்தல் 

ஆைிய நடவடிக்கைைகள 

ஒருங்ைிகணப்புச் தசய்யத் சதகவயான 

ஏற்பாடுைள் தசய்யப்படும் என்றும் பிரதம 

ை. அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

4. JICA நிறுவனத்தினால் உதவி வேங்ைி 

நிர்மாணிக்ைப்படுைின்ற இலகுரை 

புகையிரத  (LRT) ைருத்திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

இந்தக் ைருத்திட்டத்கத 2018 தபப்ருவாி 

மாதத்தில் ஆரம்பிக்ை முடியும் என்றும் 

சாத்தியக்கூறு ஆய்கவ 2017 இறுதியில் 

பூர்த்தி தசய்ய உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ளது  

என்றும் பிரதம ை. அ. . / ை. அ.  

ததாிவித்தார். இந்தக் 

ைருத்திட்டத்திற்ைான பிசரரகணைகள 

சமர்ப்பிக்ை முன்னர் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

தமாசனாசரல் ைருத்திட்டம் தசலவு 

அதிைமாை உள்ளதனால் அது 

நிராைாிக்ைப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்குப் 

பதிலாை LRT ைருத்திட்டத்கத 

அமுல்படுத்துவதாைவும் பிரதம ை. அ. . / 

ை. அ.  ததாிவித்தார். 

5. தபாது முதலீட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டம் (PIP – 

Public Investment Programme) தற்சபாது 

தசயலிேந்து உள்ளகம. 

இந்தக் ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் முன்னுாிகம 

அடிப்பகடயில் உட்ைட்டகமப்பு 

வசதிைகள சமம்படுத்துவதற்கு 

தவளிநாட்டுக் ைடன் மற்றும் 

உதவிைகளப் பயன்படுத்திக் தைாள்ள 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்படுவதாைவும் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1999/2000 ஆம் 

ஆண்டு முதல் அமுல்படுத்தப்படாத 

நிகலகம ைாணப்பட்டதாைவும் இதன் 

மூலம் தபாது உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 

முகறயாை சமம்படுத்தத் 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது என்றும் பிரதம ை. 

அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். சநரடி 

தவளிநாட்டு முதலீட்டுக்குத் சதகவயான 

உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 

சமம்படுத்தும் சநாக்ைத்துடன், இந்தக் 

ைருத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது 

என்றும் அவ்வாசற நாட்டில் 

அகமந்துள்ள துகறமுைங்ைள் மற்றும் 

விமான நிகலயங்ைகள பரந்த வீதிக் 

ைட்டகமப்பின் ஊடாை ஒன்றுடன் ஒன்று 

இகணத்திருப்பதானது சநரடி 

முதலீடுைகளப் தபற்றுக் தைாள்ளத் 

சதகவயான பிரதான ைாரணியாகும் 

என்றும் பிரதம ை. அ. . / ை. அ.  சமலும் 

ததாிவித்தார். 

6. தவளிநாட்டுப் புலகமப் பாிசில்ைகளப் 

தபற்றுக் தைாள்ளும் சபாது தவளிநாட்டு 

வளங்ைள் திகணக்ைளத்தின் தசயற்பணி 

இந்த தசயன்முகறயின் சபாது 

இகடயீட்டாளராை தவளிநாட்டு 

வளங்ைள் திகணக்ைளம் தசயற்படு 

ைின்றது என்றும், குறித்த நிறுவனங் 

ைளினால் ததாிவு தசய்யப்படுைின்ற 

விண்ணப்பதாரர்ைகள புலகமப் பாிசில் 

ைளுக்கு சிபாாிசு தசய்வதாைவும், 

தவளிநாட்டு புலகமப் பாிசில்ைள் 

ததாடர்பில் ததாடர்ந்தும் ைவனம் 

தசலுத்தி குறித்த அகமச்சுக்ைள், 

திகணக்ைளங்ைள், கூட்டுத்தாபனங்ைள் 

மற்றும் ைம்பனிைளுக்கு அறிவிக்ை 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்வதாை பிரதம ை. 

அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

விண்ணப்பதாரர் ைளில் 

தகுதிவாய்ந்தவர்ைகள ததாிவு தசய்வகத 

தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம் 

சமற்தைாள்வதாைவும் பிரதம ை. அ. . / ை. 

அ.  ததாிவித்தார். சில சவகள அகமச்சு, 

திகணக்ைளங்ைள், கூட்டுத்தாபனங்ைள் 

மற்றும் ைம்பனி ைளினால் ததாிவு தசய்து 

அனுப்பப்படுைின்ற விண்ணப்பதாரர்ைள் 

தகுதிவாய்ந்தவர்ைள் அல்ல என்று 

தவளிநாட்டு நிறுவனங்ைள் தீர்மானிப்ப 

தாைவும் விண்ணப்பதாரர்ைகள ததாிவு 

தசய்து அனுப்பத் தவறுவதாைவும் 

இதனால் இந்த சந்தர்ப்பங்ைளிலிருந்து 

உச்சளவான பயன்ைகளப் தபற்றுக் 

தைாள்ள முடியாதுள்ளது என்றும் பிரதம 

ை. அ. . / ை. அ.  ததாிவித்தார். 

உயர் ைல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலைள் அகமச்சு 

2017 சம 24 

1. 2014 தசப்ததம்பர் 25  ஆம் திைதிய 

அரசாங்ை ைணக்குைள் குழுவின் 

கூட்டத்தின் சபாது வேங்ைப்பட்ட 

ைட்டகளக்கு அகமய தவளிநாட்டு உதவி 

நிர்மாணக் ைருத்திட்டங்ைளின் தாமதங்ைள் 

ததாடர்பாை தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

ஆட்ைள் பற்றி இதுவகர நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்படாகம. 

குறித்த பல்சவறு தவளிநாட்டு உதவிக் 

ைருத்திட்டங்ைளுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

அலுவலர்ைள் ைருத்திட்டங்ைள் 

நிகறவகடந்த பின்னர் குறித்த 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து நீங்ைிச் 

தசன்றுள்ளகம ைாரணமாை சமற்படி 

அலுவலர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ள முடியாத நிகலகமகய 

எதிர்சநாக்ை சவண்டி தமது அகமச்சுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ளதாை பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார். சமற்படி பதில் ததாடர்பில் 

திருப்தியகடய முடியாது என்று 

குறிப்பிட்ட குழு தவளிநாட்டு உதவிக் 

ைருத்திட்டங்ைள் தாமதமகடதல் மற்றும் 

நிகறவகடந்து சிறிது ைாலத்திற்கு 

பின்னர் முன்சனற்ற மீளாய்வு 



இலங்ககச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின்  

வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  

 

139 
 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற சந்தர்ப்பங்ைளில் 

குறித்த ஆவணக் சைாப்புக்ைள் ைாணாமல் 

சபாதல் மற்றும் அது ததாடர்பில் 

தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

அலுவலர்ைகள சதடிக் ைண்டுபிடித்து 

அவர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்வதற்ைான ஏதும் முகறயியல் 

ைாணப்படுைின்றதா, நிதி அகமச்சினால் 

அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கைைள் 

ைாணப்படுைின்றனவா என்பது பற்றிய 

அறிக்கைதயான்கற குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்குமாறு நிதி அகமச்சின் 

தசயலாளருக்கு அறிவிக்குமாறு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

2. 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுைளில் 

மூலதன ஏற்பாடுைளின் குகறப்பயன் 

பாடானது, 29% முதல் 50% வகர பரந்து 

ைாணப்பட்டகம மற்றும் 2016 மூலதன 

ஏற்பாடுைளில் ரூபா 2,352 மில்லியன் 

அதாவது  32% எஞ்சியுள்ளகமயும், 2016 

ஆம் ஆண்டின் தசலவினத் தகலப்புக்ைள் 

08 ததாடர்பாை ரூ. 793 மில்லியன் 

பயன்படுத்தப்படாதுள்ளகமயும்.  

ஏற்பாடுைள் ஒதுக்ைப்பட்ட சபாதிலும் நிதி 

அவசியமான சந்தர்ப்பங்ைளில் நிதி 

விடுவிக்ைாகம இதற்ைான ைாணரமாகும் 

என்று பிரதம ை. அ. . இங்கு ததாிவித்தார். 

திகறசசாிக்கு ஒவ்தவாரு மாதமும் 

சமமான ைாசுப் பாய்ச்சல் ைிகடக்ைின்ற 

சபாதிலும் அகமச்சுக்ைளினால் 

கூடுதலாை நிதி சைாரப்படுவது ஆண்டின் 

இறுதி மாதங்ைளில் என்பதனால் 

திகறசசாிக்கு நிதி முைாகமத்துவத்தின் 

சபாது அதசௌைாியங்ைள் எழுவதாை 

இங்கு ததாியவந்தது. 

3. 2015 திதசம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு தபாது 

கவப்புக் ைணக்ைின் தடுத்துகவக்ைப் 

பட்டிருந்த 2 வருடங்ைளுக்கும் சமற்பட்ட 

ரூ. 5.5 மில்லியன் ஆன கவப்பு மற்றும் 

2016 திதசம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு 2 

வருடங்ைகள விஞ்சிய தபாது கவப்புக் 

ைணக்ைில் தடுத்து கவக்ைப்பட்டுள்ள 

அரசசார்பற்ற பல்ைகலக்ைேைங்ைளின் 

பாடதநறி மதிப்பீட்டுப் பணிைளில் 

பங்சைற்ைின்ற விாிவுகரயாளர்ைளுக்கு 

சபாக்குவரத்து தைாடுப்பனவாை மற்றும் 

பட்டப் பாடதநறிதயான்கற மதிப்பீடு 

தசய்வதன் இறுதியில் தசலுத்தப்படுைின்ற 

தைாடுப்பனவுக்கு இந்த பண கவப்பு 

சபணிவரப்படுைின்றது என்று பிரதம ை. 

அ. . ததாிவித்தார். தற்சபாது மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டு வருைின்ற பாடதநறிைள் 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 

 

 

140 

 

  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மதிப்பீட்டு பணிைள் ததாடர்பான மீதி ரூ. 

12 மில்லியனாை இருந்தகம. 

பற்றி அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு குழு 

ைட்டகளயிட்டது. 

4. விகளயாட்டு அகமச்சுக்ைாை தவளிநாடு 

தசன்றுள்ள உயர் ைல்வி அகமச்சில் 

ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் சசகவக்கு 

அமர்த்தப்பட்ட ஒரு அலுவலருக்கு அமய 

தைாடுப்பனவாை அகமச்சினால் ரூபா 

117,159/- 2014 ஆம் ஆண்டு தசலுத்தப்பட்டி 

ருந்ததுடன், சமற்படி ததாகைகய 

விகளயாட்டு அகமச்சிடம் அறவிட்டுக் 

தைாள்ள நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைாகம. 

சமற்படி அலுவலர் உயர் ைல்வி 

அகமச்சின் விகளயாட்டு மற்றும் 

திறன்ைள் பிாிவின் பணிப்பாளர் 

நாயைமாை சசகவயாற்றியுள்ளார் 

என்றும், சமலும் ஒலிம்பிக் தங்ைப் பதக்ைம் 

தவன்ற ஒருவர் என்றும், விகளயாட்டு 

அகமச்சிடம் ைிகடத்த தவளிநாட்டு 

விஜயதமான்றில் பங்சைட்கும் சபாது 

அவர் உயர் ைல்வி அகமச்சிகன 

பிரதிநிதித்துவம் தசய்வதன் மூலம் 

தபற்றுக் தைாள்ளக்கூடிய பயன்ைகளக் 

ைவனத்தில் தைாண்டு அகமயக் 

தைாடுப்பனவுைள் மற்றும் குளிருக்கு 

அணியும் ஆகடக்ைான தைாடுப்பனவாை 

இந்தக் தைாடுப்பனவுைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டததன்று 

விளக்ைமளித்த பிரதம ை. அ. . 

இந்தக்தைாடுப்பனவு அரசாங்ை ஊேியர் 

ஒருவர் தவளிநாட்டு விஜயம் 

சமற்தைாள்ளும் சபாது 

தசலுத்தப்படுைின்ற தைாடுப்பனவாகும் 

என்றும் சமலும் விளக்ைமளித்தார். 

5. 2010 சம 14  ஆம் திைதிய அரசாங்ை 

தசலவின முைாகமத்துவ சுற்றறிக்கையின் 

3(1) மற்றும் 4(1) பந்திக்கு அகமய 

அகமச்சர்ைள் மற்றும் பிரதி 

அகமச்சர்ைளின் உபசயாைத்திற்ைாை 

மற்றும் பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

உச்சளவான உத்திசயாைபூர்வ 

வாைனங்ைளின் எண்ணிக்கை 3 ஆை 

உள்ளசபாதிலும் 2014 ஆம் ஆண்டில் 

இக்ைாலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட சிக்ைலான 

சூேல் ைாரணமாை குறித்த அகமச்சாின் 

பாதுைாப்கப பலப்படுத்த சவண்டி 

ஏற்பட்டது என்றும், 

பாராளுமன்றத்தினால் சைட்ைப்படுைின்ற 

பல்சவறு ைருத்திட்டங்ைள் ததாடர்பிலான 

வினாக்ைளுக்கு பதிலளிப்பதற்ைான உாிய 

பணியாட்தடாகுதியினருக்கு இகணப்புச் 

தசய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்ைளின் 

ைடகம நடவடிக்கைைளுக்கு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

சமற்படி வகரயகறகய விஞ்சி 7 

வாைனங்ைள் அகமச்சருக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருந்ததுடன், மாதாந்தம் 

உாித்தாைின்ற எாிதபாருளின் அளகவயும் 

விஞ்சி ரூபா  1,029,380/-ஆன எாிதபாருள் 

மீள்நிரப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்ததுடன், 

சமற்படி ததாகை உாிய 

தரப்பினர்ைளிடமிருந்து 

அறவிடப்பட்டிருக்ைாகம. 

உத்திசயாைபூர்வ வாைனங்ைகள வேங்ை 

சவண்டி ஏற்பட்டது என்றும், எனினும் 

சுற்றறிக்கை ததாடர்பாை 3 

உத்திசயாைபூர்வ வாைனங்ைள் மாத்திரம் 

உபசயாைத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது 

என்றும் பிரதம ை. அ. . குறிப்பிட்டார்.    

6. 2014 ஆம் ஆண்டு அகமச்சருக்கு 

வருடாந்தம் உாித்தான வீட்டு வாடகைக் 

தைாடுப்பனவுக்குப் பதிலாை சமற்படி 

எல்கலகய விஞ்சும் வகையில் மின் 

மற்றும் நீர் ைட்டணப் பட்டியல்ைள் 

மீள்நிரப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த சபாதிலும் 

சமலதிைமாை தசலுத்தப்பட்ட ரூபா 

833,460/- ஆன ததாகைகய உாிய 

தரப்பினர்ைளிடமிருந்து அறவிட்டுக் 

தைாள்ள நடவடிக்கை 

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைாகம. 

2009 மார்ச் 05 ஆம் திைதிய  10/2007(1) 

ஆம் இலக்ை சுற்றறிக்கைக்கு அகமய 

அகமச்சர் ஒருவருக்கு உாித்தான ரூபா 

50,000/- ஆன வீட்டு வாடகைக் 

தைாடுப்பனகவ தசலுத்திவந்த சபாது, 

அப்சபாது பல்ைகலக்ைேைங்ைளில் ஏற் 

பட்ட சிக்ைல்ைகள தீர்ப்பதற்ைாை 

நாளாந்தம் பல்ைகலக்ைேை விாிவுகர 

யாளர்ைளுடன் கூட்டங்ைகள நடாத்த 

சவண்டி ஏற்பட்டததன்றும், தசல 

வினத்கதக் குகறத்துக் தைாள்வதற்ைாை 

அகவ அகமச்சாின் உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லத்தில் நடாத்தப்பட்டதனால், வீட்டு 

வாடகைக் தைாடுப்பனவு அவசியமற்றது 

என்று ததாிவித்த அகமச்சர் குறித்த 

ைாலப்பகுதிக்ைான மின் மற்றும் நீர் 

ைட்டணப் பட்டியல்ைகள மீள்நிரப்புச் 

தசய்வது சபாதுமானது என்று அறி 

வித்தார் என்றும், இதனால் தபாது 

நிருவாை அகமச்சின் தசயலாளாின் 

அங்ைீைாரத்துடன் சமற்படி மின் மற்றும் 

நீர் ைட்டணப் பட்டியல்ைகள மீள்நிரப்புச் 

தசய்வது இடம்தபற்றது என்றும் பிரதம 



பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத் வ ாடர் இலக்கம் 331 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

ை. அ. . ததாிவித்தார்.  

7. இலங்கை அரசின் சனாதிபதி புலகமப் 

பாிசில் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 2012/2013  

ைல்வி ஆண்டில் சபராதகன 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் விவசாய பீடத்தில் 

பதிவு தசய்துள்ள பாைிஸ்தான் 

நாட்டவரான மாணவர்ைள் இருவர் பின்னர் 

SAITM நிறுவனத்தில் மருத்துவ 

மாணவர்ைளாை பதிவு தசய்து 

அகமச்சினால் 2012 முதல் 2017 யூன் 

வகர ரூ. 3 மில்லியனான தசலவினம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளகம. 

அகமச்சரகவயின் தீர்மானத்தின் 

அடிப்பகடயில் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டவாறு 

தவளிநாட்டு மாணவர்ைளுக்கு புலகமப் 

பாிசில் வேங்கும் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

ைீழ் ததாிவு தசய்யப்பட்ட இந்த 

பாைிஸ்தான் நாட்டு மாணவர்ைள் 

இருவரும் சபராதகன 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் விவசாய பீடத்திற்கு 

அனுமதிதபற விண்ணப்பித்துள்ளனர் 

என்பதுடன், அப்சபாகதய 

பல்ைகலக்ைேை நிருவாைம் இதற்கு 

இணங்ைியதாைவும், பின்னர் மாணவர்ைள் 

இந்நாட்டுக்கு வருகைதந்து விடுதியில் 

தங்ைிய பின்னர் பல்ைகலக்ைேைத்தில் 

ஏற்பட்ட உள்ளை நிருவாை சிக்ைல்ைளின் 

விகளவாை இந்த மாணவர்ைள் 

இருவாினதும் பதிவு 

நிராைாிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த 

நிகலகமயின் ைீழ் பாைிஸ்தான் – 

இலங்கை இராஜதந்திர உறவுைள் மற்றும் 

நட்புறவுக்கு பாதிப்கப ஏற்படுத்த முடியும் 

என்பதனால் இந்த மாணவர்ைள் 

இருவகரயும் சவறு பாடதநறிைளில் 

ஈடுபடுத்த முயற்சிைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட சபாதிலும் 

அம்முயற்சிைள் பயனளிக்ைவில்கல 

என்றும், இந்த சந்தர்ப்பத்தில் SAITM  

நிறுவனம் முன்வந்து சமற்படி 

மாணவர்ைள் இருவருக்கும் மருத்துவ 

பட்டப் பாடதநறிக்ைான 

புலகமப்பாிசில்ைகள வேங்ைியது என்றும் 

பிரதம ை. அ. . ததாிவித்தார். 

எவ்வாறாயினும், SAITM நிறுவனத்திற்கு 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பாடதநறிக் ைட்டணம் 

தசலுத்தப்படவில்கல என்றும், சமற்படி 

புலகமப்பாிசின் ைீழ் இது உள்ளடங்ைியது 

என்றும் முன்னர் குறிப்பிட்ட தவளிநாட்டு 

மாணவர்ைளுக்கு புலகமப் பாிசில் 

வேங்கும் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டவாறு மாணவர்ைளுக்கு 

வதிவிட வசதிைள் மற்றும் உணவும் 

குடிபானமும் வேங்குவதற்கு மாதாந்த 

தைாடுப்பனவு மற்றும் ஒரு தடகவ 

மாத்திரம் தசலுத்தப்படுைின்ற சாிதசய்கை 

தைாடுப்பனவு மாத்திரம் தசலுத்தப்பட்டது 

என்றும் அவர் சமலும் குறிப்பிட்டார். இது 

பற்றிய விாிவான அறிக்கைதயான்கற 

வேங்குமாறு குழு, பிரதம ை. அ. . இற்கு 

ைட்டகளயிட்டது.  

8. வருடாந்த மதிப்பீட்டு ஏற்பாடுைளின் ைீழ் 

தபாதுத் திகறசசாியினால் 11 

பல்ைகலக்ைேைங்ைளுக்கு 

வேங்ைப்பட்டிருந்த ைட்டுநிதிகய 

பூரணமாை தசலவிடாது 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதிவகர ரூ. 586.2 

மில்லியனான மீதி வங்ைிக் ைணக்குைளில் 

தடுத்து கவக்ைப்பட்டுள்ளகம. 

பிக்கு பல்ைகலக்ைேைக் ைட்டிடத்கத 

நிர்மாணிப்பதற்ைாை அரசாங்ை 

தபாறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்குச் 

தசலுத்த சவண்டிய தடுத்துகவத்தல் 

ததாகை, ைருத்திட்டத்திலுள்ள 

குகறபாடுைள் ைாரணமாை 

விடுவிக்ைப்படவில்கல என்பதுடன், 

சமற்படி ததாகையும் இதில் 

உள்ளடங்குவதாை பிரதம ை. அ. . 

ததாிவித்தார். திகறசசாியினால் குறித்த 

பல்ைகலக்ைேைங்ைளுக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட 

ஏற்பாடுைகள சமற்படி சதகவைளுக்கு 

தசலவிட முடியாத பட்சத்தில், முற்படி 

ததாகைைகள சவறு 

ைருத்திட்டதமான்றுக்சைனும் 

மாற்றியகமக்கும் ஆற்றல் உள்ளதனால் 

சமற்படி ஏற்பாடுைகள தசலவிடாது 

வங்ைிக் ைணக்குைளில் தடுத்து 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

கவத்திருக்கும் ஆற்றல் இல்கல என்பது 

குழுவில் ததாியவந்தது. சமற்படி 

பல்ைகலக்ைேைங்ைளிடம் வினவி எந்த 

அடிப்பகடயில் தடுத்து 

கவக்ைப்பட்டுள்ளது என்பகத 

சதடிப்பார்த்து அறிக்கையிடுமாறு பிரதம 

ை. அ. . இற்கு குழு ைட்டகளயிட்டது. 

9. 2015 மற்றும் 2016 ஆண்டுைளில் 

அகமச்சினால் உள்நாட்டு தவளிநாட்டு 

நிதிக் ைடன்ைளின் ைீழ் ைருத்திட்டங்ைகள 

அமுல்படுத்துவதற்ைாை அகமச்சுக்கு 

முகறசய ரூபா 3,165 மில்லியன் மற்றும் ரூ. 

2,256 மில்லியன்  வேங்ைப்பட்டிருந்ததுடன், 

சமற்படி ததாகையில் 2015 மற்றும் 2016 

ஆம் ஆண்டுைளில் முகறசய ரூ. 710 

மில்லியன் மற்றும் ரூ. 896 மில்லியன் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

இந்திய மற்றும் ஜப்பான் 

அரசுைளிடமிருந்து தபற்றுக் தைாண்ட 

தைாடுப்பனவுைளின் அடிப்பகடயில் 

அரசாங்ை பல்ைகலக்ைேைங்ைள் 

பலவற்றில் சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

ைருத்திட்டங்ைள் பற்றி விளக்ைமளித்த 

பிரதம ை. அ. . பல்சவறு ைாரணங்ைளின் 

அடிப்பகடயில் தைாடுப்பனவுைள் 

ைிகடக்ைாகமயினால் ஏற்பட்ட 

தாமதங்ைள் ைாரணமாை 

ைருத்திட்டங்ைளின் தற்சபாகதய 

முன்சனற்றமும், சமற்படி ஆண்டுைளில் 

பயன்படுத்த முடியாது சபான ததாகைைள் 

தற்சபாது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள முகற 

பற்றியும் விளக்ைமளித்தார். 

10. அகமச்சின் 2015 ஆம் ஆண்டுக்ைான 

தசயற்றிட்டத்திற்கு அகமய வதிவிட 

மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கைகய 12,000 

இனால் அதிைாிக்ை மாணவர்ைளின் விடுதி 

வசதிைகள சமம்படுத்தும் சநாக்ைத்துடன், 

பல்ைகலக்ைேைங்ைளில் 60 விடுதிைகள 

நிர்மாணிக்கும் ைருத்திட்டம் ததாடர்பில் 

100 அகறைகளக் தைாண்ட 

விடுதிதயான்று சுமார் ரூ. 219 

மில்லியனான ததாகை தசலவிடப்பட்டு 

அம்பாந்சதாட்கட தவலிதைத்த 

அம்பாந்சதாட்கட, தவலிதைத்த 

பிரசதசத்தில் தைாழும்பு 

பல்ைகலக்ைேத்துடன் இகணந்ததாை 

தாபிக்ை உத்சதசிக்ைப்பட்டிருந்த 

உயிாியல் ததாேில்நுட்ப பீடத்திற்ைான 

விடுதிதயான்கற நிர்மாணிக்ை 

அப்சபாகதய தைாழும்புப் 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் உபசவந்தர் 

சமர்ப்பித்த சைாாிக்கைக்கு அகமய 

சமற்தைாள்ளப்பட்டததன்று பிரதம ை. அ. 

. ததாிவித்தார். இப்பீடத்கதத் தாபிக்ை 

முன்னர் எதன் அடிப்பகடயில் விடுதி 
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வபாதுக்கணக்குகள் பற்றிய குழு அறிக்கக  
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பிரசதசத்தில் 2013 ஆம் ஆண்டு 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இதகனத் தாபிக்ை 

உத்சதசிக்ைப்பட்டிருந்த தைாழும்பு 

பல்ைகலக்ைேைத்தின் உயிாியல் 

ததாேில்நுட்பப் பீடத்கத தாபிக்ைாதிருக்ை 

தீர்மானிக்ைப்பட்டதன் ைாரணமாை இந்த 

விடுதிகய பயன்மிக்ைவாறு பயன்படுத்திக் 

தைாள்ள முடியாது சபாயுள்ளதனால் அங்கு 

சபணிவரப்படுைின்ற விவசாய 

ததாேில்நுட்ப மற்றும் ைிராமிய விஞ்ஞான 

நிறுவனத்தின் ைற்கை நடவடிக்கைைகள 

சமற்தைாள்ைின்ற சுமார் 30 மாணவர்ைளின் 

விடுதி வசதிக்ைாை இந்த விடுதி 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளகம. 

நிர்மாணிக்ைப்பட்டது என்று குழு 

தீவிரமாை வினவியது. 

இதற்குப் தபாறுப்புக்கூற சவண்டிய 

அலுவலர்ைள் யார் என்பகத இனங்ைண்டு 

அறிக்கையிடுமாறு ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிபதிக்கு ைட்டகளயிட்ட குழு 

சமற்படி விடுதிக்ைான பீடதமான்கற 

நிர்மாணிக்ை முடியாததனின், சவறு 

பயன்மிக்ை நடவடிக்கைக்கு அதகனப் 

பயன்படுத்திக் தைாள்ளக்கூடிய முகறகய 

பற்றி ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுமாறு 

பிரதம ை. அ. . இற்கு 

ைட்டகளயிடப்பட்டது. 

11. சமற்படி ைருத்திட்டத்கத துாித 

ைருத்திட்டதமான்றாை 2015 டிசம்பர் 31 

ஆம் திைதிக்குள் நிர்மாணித்து முடிக்ை 

சவண்டியிருந்த சபாதிலும் 2017 ஏப்ரல் 

மாத இறுதிக்குள் தபரும்பாலான 

சவகலைள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டிருந்த 

சபாதிலும் மாணவர்ைளின் 

உபசயாைத்திற்கு கையளிக்ைப்படாத 

விடுதிைளின் எண்ணிக்கை 11 ஆை 

உள்ளகம. 

இந்தக் ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் விடுதிக் 

ைட்டிடம் மாத்திரம் 

நிர்மாணிக்ைப்படுவதுடன், ஏகனய 

உபைரணங்ைள் மற்றும் வசைதிகள 

பல்ைகலக்ைேைம் தபற்றுக் தைாள்ளல் 

சவண்டும் என்றும், அதற்ைாை 

அவர்ைளுக்கு ஏற்பாடுைகளத் 

சதடிப்தபற்றுக் தைாள்வதில் 

அதசௌைாியங்ைகள எதிர்தைாள்ள 

சவண்டி ஏற்பட்டதனால் நிர்மாணப் 

பணிைள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட சபாதிலும் 

சமற்படி விடுதிகய மாணவர்ைளிடம் 

கையளிக்ை முடியவில்கல என்றும் பிரதம 

ை. அ. . குறிப்பிட்டார். 

ஒவ்தவாரு பல்ைகலக்ைேைத்திலும் உள்ள 

மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை, விடுதி 

வசதிைள் வேங்ைப்பட்டுள்ள 

மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை பற்றிய 

அறிக்கை, மாணவர்ைளின் 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

உபசயாைத்திற்ைாை 

கையளிக்ைப்படாதுள்ள 11 விடுதிைளின் 

தற்சபாகதய நிகலகம மற்றும் அவற்கற 

மாணவர்ைளிடம் கையளிக்ைக்கூடிய 

ைாலஎல்கலைள் பற்றிய அறிக்கைகயயும் 

சமர்ப்பிக்குமாறு குழு பிரதம ை. அ. . க்கு 

ைட்டகளயிட்டது. 

12. 2014 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த 

மதிப்பீட்டில் ஏற்பாடுைள் இல்லாத 

சபாதிலும், சமற்படி விடுதிக் 

ைருத்திட்டத்திற்கு ஒதுக்ைப்பட்ட 

ததாகையில் இலத்திரனியல் மற்றும் அச்சு 

பிரச்சார நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

அகமச்சினால் ரூ. 21.5 மில்லியன் ததாகை 

தசலவிடப்பட்டுள்ளகம. 

இவ்வாறான பணிதயான்கற 

சமற்தைாளளும் சபாது இதகன தபாது 

மக்ைளிடம் தைாண்டுதசல்வது அகமச்சின் 

தபாறுப்பாகும் என்றும், 

ைருத்திட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏகனய 

பணிைளுக்கு ைருத்திட்டத்தின் 

ஏற்பாடுைளிலிருந்து சிறிய விைிதத்கத 

தசலவிட முடியும் என்பதனால் 

ைருத்திட்டத்தின் பிரச்சார 

நடவடிக்கைைளுக்கு இந்த 

தசலவினங்ைகளச் தசய்ய சவண்டி 

ஏற்பட்டததன்று பிரதம ை. அ. . 

குறிப்பிட்டார்.  

பிரச்சார நடவடிக்கைைளுக்குத் 

சதகவயாயின் சவறு ஏற்பாடுைகளப் 

தபற்றுக் தைாண்டிருக்ை சவண்டும் 

என்றும், ைருத்திட்டத்தின் ஏற்பாடுைகள 

அங்ைீைாரம் இன்றி தசலவிட முடியாது 

என்பதும் ைணக்ைாய்வின் ைருத்தாை 

இருப்பதனால் பிரச்சார 

நடவடிக்கைைளுக்ைாை இந்த நிதி 

தசலவிடப்பட்டிருப்பது எந்த 

அடிப்பகடயில் என்பகத ஆராய்ந்து 

அறிக்கையிடுமாறு குழு பிரதம ை. அ. . 

இற்கு ைட்டகளயிட்டது.  

13. சபரைமுவா பல்ைகலக்ைேைத்திற்கு 

மருத்துவ பீடதமான்கற தாபிப்பதற்ைான 

சபரைமுவா பல்ைகலக்ைேைத்திற்கு 

இகணந்ததாை மருத்துவ பீடதமான்கற 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

பிசரரகணயின் தற்சபாகதய நிகலகம தாபிப்பதற்ைான பிசரரகணதயான்று 

இருந்தது என்றும், அதகன வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் உள்ளடக்குவதற்கு 

பிசராிக்ைப்பட்டிருந்த சபாதிலும் அது 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைப்படவில்கல என்றும் பிரதம 

ை. அ. குறிப்பிட்டதுடன், மருத்துவ 

பீடதமான்கற தாபிப்பதற்ைாை 

இரத்தினபுாி நைரத்திலிருந்து 25 ஏக்ைர் 

அளவான ைாணிப்பகுதிகய தைாள்வனவு 

தசய்திருந்ததாைவும், குழுவின் சபாது 

ததாியவந்தது. இது ததாடர்பான 

ஆவணங்ைகள பாிசீலகன தசய்து இந்தப் 

பிசரரகண எவ்வாறு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது, 

யார் சமர்ப்பித்தார் என்பது பற்றி 

ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுமாறு குழு பிரதம 

ை. அ. . இற்கு ைட்டகளயிட்டது.  

14. அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட தரநியமங்ைளுக்கு 

ஏற்புகடயதாைாகமயினால் தற்சபாது 

பங்ைளாசதஷ் மருத்துவ சகபயினால் தகட 

தசய்யப்பட்டுள்ள சிததைான் மருத்துவக் 

ைல்லூாியிலிருந்து மருத்துவப் பட்டம் 

தபற்றுள்ள மாணவர்ைளுக்கு இலங்கை 

மருத்துவச் சகபயின் அங்ைீைாரத்கதப் 

தபற்றுக் தைாடுக்குமாறு உயர் ைல்வி 

அகமச்சுக்கு சைாாிக்கை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதா 

என்பதும்அகமச்சின் அலுவலர்ைள் குறித்த 

மருத்துவக் ைல்லூாிகய அவதானிப்புச் 

தசய்வதில் பங்சைற்றுள்ளனரா என்பதும் 

சமற்படி மருத்துவக் ைல்லூாியின் 

தரநியமங்ைள் பற்றி திருப்தியகடய 

முடியாகம ைாரணமாை பங்ைளாசதஷ் 

மருத்து சகபயினால் சமற்படி மருத்துவக் 

ைல்லூாிக்கு வேங்ைப்பட்டிருந்த 

அங்ைீைாரம் இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்றும், தாம் தமது அகமச்சின் 

அலுவலர்ைளுடன் பங்ைளாசதஷ் ைல்வி 

அகமச்சகரச் சந்தித்து சமற்படி 

மருத்துவக் ைல்லூாிக்குத் சதகவயான 

வசதிைகளப் தபற்றுக் தைாடுத்து முன்னர் 

இருந்த அங்ைீைாரத்கதப் தபற்றுக் 

தைாள்ளத் சதகவயான உதவிகய 

வேங்குமாறு சைாாிக்கைவிடுத்ததாைவும், 

இதன் மூலம் சமற்படி மருத்துவக் 

ைல்லூாியில் ைல்வி ைற்ைின்ற இலங்கை 
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  ைலந்துகரயாடப்பட்ட பிரதான 

விடயங்ைள்  
பிரதம ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்/ 

ைணக்ைீீ்ட்டு அலுவலாின்  

ததளிவுபடுத்தல்ைள் மற்றும் குழுவின் 

ைருத்துைள்/ விதப்புகரைள்/ 

பணிப்புகரைள்  

மாணவர்ைளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 

சிக்ைல்ைகளத் தீர்த்துக் தைாள்ள முடியும் 

என்றும் பிரதம ை. அ. .  ததாிவித்தார். 
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உள்ளடக்ைம் 

 

பக்ை இல. 

 

ஆ 

ஆட்பதிவுத் திகணக்ைளம்                                                              13 

ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்          57 

     

இ 

இரத்தினபுாி மாவட்ட தசயலைம்                                                                      32 

                                                    

உ 

உயர் ைல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலைள் அகமச்சு                      143                                    

உணவு ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்                         111  

ஊவா மாைாண சகப         76 

ஊேியர் சசமலாப நிதியம்       99 

  

ஓ 

ஓய்வூதியத் திகணக்ைளம்       124 

 

      

ை 

ைம்பஹா மாவட்ட தசயலைம்                   27                                                             

ைடற்தறாேில், நீாியல் வளமூலங்ைள் திகணக்ைளம்    132 

ைடற்சறாேில், நீாியல் வளமூலங்ைள் அகமச்சு                       127                             

ைலாசார அலுவல்ைள் பற்றிய திகணக்ைளம்                  70                                         

ைளுத்துகற மாவட்ட தசயலைம்        68 

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவ திகணக்ைளம்  15 

ைிேக்கு மாைாண சகப                                                                      

தைாழும்பு மாவட்ட தசயலைம்                                                               116 

தைாழும்பு மாநைர சகப                                      61                                            

    

ச 
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சமூை வலுவூட்டல், சமூை நலன்புாி அகமச்சு      41 

    

 

த 

தபால், தபால் சசகவைள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்ைள் அகமச்சு        34                     

தபால் திகணக்ைளம்                                                          36                             

ததன் மாைாண சகப                                                  21                                              

சதசிய நூதனசாகலத் திகணக்ைளம்      73 

 

ந 

நைரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வேங்ைல் அகமச்சு                      38                           

 

ப 

புத்த சாசன அகமச்சு மற்றும் தபௌத்த அலுவல்ைள் திணகக்ைளம்    91 

தபாது நிருவாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு                                      121 

சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவைள் அகமச்சு        18 

                                                                         

ம  

மத்திய மாைாண சகப                                      63                                                         

சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம்                               44                               

சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம்  

 107   
 

வ 

வடமத்திய மாைாண சகப      

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற    81 

அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்                                

தவளிநாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சு                 54                                                        

தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம்                       138                                                                        

 

விசசட   விசாரகண  
 

தடங்கு சநாகய தடுத்தல் மற்றும் சிைிச்கச உள்ளடக்ைிய தடங்கு சநாகயக்  47 

ைட்டுப்படுத்துதல் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் தசயலாற்றுகை பற்றி ைணக்ைாய்வாளர்  

தகலகம அதிபதியின் அறிக்கை மீதான ஆய்வு  
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குடிநீர் சபாத்தல் தசயலாற்றுகை பற்றிய கூட்டம்     52 

   

ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் சுற்றுலாக் கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி பற்றி   15 

நடத்தப்பட்ட விசசட குழு  

 

 

 


