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இலங்கக  சனநாயகசசாசலிசக் குடியரசின் 

எட்டாெ து பாராளுமன்றம் 

(மு லாெது கூட்டத்வ ாடர்) 

 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் இரண்டாெது  அறிக்கக 

(2016.05.01 ஆம்  ிக ியிலிருந்து – 2016.08.31 ெகர) 

 

 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  ெிசாளர் 

வகௌரெ சுனில்  ஹந்துன்வனத் ி அெர்களால் 

 

2017 வபப்ரொி மா ம்  08  ஆம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

2017  வபப்ரொி மா ம்  08  ஆம்  ிக ி  இலங்ககப் பாராளுமன்றத் ினால்  

அச்சிடப்பட்ட ாக  கட்டகளயிடப்பட்டது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

அரசாங்கப் வபறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய  குழு 

 எட்டாெது பாராளுமன்றம் (மு ல ெது கூட்டத்வ ாடர்) 

 

எட்டாெது பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது கூட்டத்வ ாடருக்கான 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு வகௌரெ  பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் 24 சபர்களின் உறுப்பாண்கமயுடன் 2015 நெம்பர் மா ம் 

26 ஆம்  ிக ி நியமிக்கப்பட்டது. அ ன் நிகழ்கால உறுப்பாண்கம  கீசே 

காட்டப்பட்டொறு அகமயும்.  

  

1. வகௌரெ  சூனில்  ஹந்துன்வனத் ி ( ெிசாளர்)  

2. வகௌரெ ர  றவுப் ஹக்கீம்  

3. வகௌரெ ர  அநுர பிாிய ர்ர்ஷன யாப்பா  

4. வகௌரெ   யாசிறி  ஜசசக்கர  

5. வகௌரெ  லக்ஷ்மன் வசன ெிரத்ன  

6. வகௌரெ  ரவீந் ிர  சமரவீர  

7. வகௌரெ  சுஜீெசசனசிங்க (2016.07.07ஆம்  ிக ி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்)  

8. வகௌரெ  ெசந்   அலுெிஹசர  

9. வகௌரெ  லசந்   அலகியெ ன்ன  

10. வகௌரெ  (கலாநி ி) ஹர்ஷ   சில்ொ  

11. வகௌரெ  அஜித்  பீவபசரரா  

12. வகௌரெ  ரஞ்சன் ராமநாயக்க  

13. வகௌரெ  அசசாக் அசபசிங்க  

14. வகௌரெ  அநுர   ிஸாநாயக்க  

15. வகௌரெ  சந் ிரசிறி  கஜ ீர  

16. வகௌரெ மஹிந் ானந்  அலுத்க்சக (2016.05.17 ஆம்  ிக ி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்)  

17. வகௌரெ  பிமல் ரத்நாயக்க  

18. வகௌரெ  வீரகுமார   ிஸாநாயக்க  

19. வகௌரெ  மாகெ சசாசசணா ிராசா  

20. வகௌரெ  அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் (2016.04.07 ஆம்  ிக ி 

நியமிக்கப்பட்டார்)  

21. வகௌரெ  எஸ். ஸ்ரீ  ரன்  

22. வகௌரெ  எம்.ஏ. சுமந் ிரன்  
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23. வகௌரெ வஹக்ரர் அப்புஹாமி  

24. வகௌரெ செலு குமார் (2016.07.05 ஆம்  ிக ி  இராஜினாமா 

வசய்துள்ளார்)  

25. வகௌரெ  (டாக்டர்) நளிந்   ஜய ிஸ்ஸ  

26. வகௌரெ பிரசன்ன ரணதுங்க (2016.04.07 ஆம்  ிக ி நியமிக்கப்பட்டார் 

–2016.05.17 ஆந்   ிக ி இராஜினாமா வசய்துள்ளார்)  

27. வகௌரெ  ஹர்ஷன  ராஜகருணா  

28. வகௌரெ   ஞானமுத்து  ஸ்ரீசநசன்  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 

உள்ளடக்கம் 

பக்கம்  

i.  ெிசாளாின் குறிப்பு …………………………………………….. vii 

ii. ெிசாரகண வசய்யும்  நிறுெகம்……………………………………. 1 

iii. கணக்காய்ொளாின்  கருத்து………………………………………..3 

iv. கூட்டுறவு வமாத்  ெிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனம்……………….. 9 

v. வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப…………………………………… 15 

vi. ெகரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக காப்புறு ிக் கூட்டுத் ாபனம்….. 27 

vii. அரச வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனம்………………………………..31 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 ெிசாளாின் குறிப்பு 

எட்டாெது பாராளுமன்றத் ில் சமர்ப்பிக்கப்படும் அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கககய சகபயில் 

சமர்ப்பிக்க முடிந் கமகய வகௌரெமாக கருதுகின்சறன். 

பாராளுமன்றத் ினால் எனது குழுவுக்கு ககயளிக்கப்பட்டுள்ள 

அ ிகாரங்கள் மற்றும் வபாறுப்புக்களின் ெகரயகறக்குள் இந்  அறிக்கக 

 யாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அரசியல் யாப்பின் 148 ெது பிாிெின் கீழ் அரச 

நி ி கட்டுப்பாடு பாராளுமன்றத்துக்கு  உாியது என்ற வபாறுப்பிகன 

எமது குழு உச்ச அளெில் நிகறசெற்றியுள்ளது. அ ற்காக எமது குழுெின் 

ஆளும் கட்சி, எ ிர்க் கட்சி குழு உறுப்பினர்கள் கட்சி செறுபாடுகள் 

இன்றி இ ில் பங்களிப்பு ெேங்கியுள்ளனர். அ னால் இந்  அறிக்கக 

வ ாடர்பாக  அ ில் உள்ள சிபாாிசுகள் மற்றும் முடிவுககள 

நகடமுகறப்படுத்துெது ெிடயப் வபாறுப்பு அகமச்சர்கள் மற்றும் பிர ம 

கணக்கீட்டு உத் ிசயாகத் ர் என்ற ெககயில் அகமச்சு வசயலாளர்களின் 

ெிடுபட முடியா  கடகமயாகும்.  

எமது குழுெின் ெிடயப்பரப்பின் கீழ் குழுவுக்கு முன் அகேத்து 

ெிசாாிக்கப்பட்ட நிறுெனங்கள் வ ாடர்பில் நாம் ெேங்கிய சிபாாிசுககள 

நகடமுகறப்படுத்துெது  ாம மகடந் கம  மற்றும் எம்மால் சகாரப்பட்ட 

அறிக்ககககள அனுப்பிகெப்ப ில் வபரும்  ாம ங்கள் ஏற்படல் ஆகியன 

குழு வ ாடர்பில் குறிப்பிட்ட நிறுெனத்துக்குள்ள சட்ட ாீ ியிலான 

கடப்பாடு மற்றும் ெககப்வபாறுப்புக்கூறல்   ட்டிக்கேிக்கப்படுெ ாகும் 

என்பக  ெலியுறுத் ிக் கூறசெண்டியுள்ளது.  

இந்  அறிக்கககய துாி மாக பாராளுமன்றத் ில் சமர்ப்பிக்க பங்களிப்பு 

ெேங்கிய வபரும் எண்ணிக்ககயினர் உள்ளனர்.  இெர்களில்  

கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ி  மற்றும் அெரது ப ெியணியினர் 

ஆகிசயார் ஆற்றிய பணிகள் மிகவும்  ீர்க்கமானகெயாகும். 

அச சபான்று அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுச் 

வசயலகத் ின் வசயலாளர் உட்பட ப ெியணியினர் மற்றும் உகர 

வபயர்ப்பாளர் அலுெலகத் ின் உத் ிசயாகத் ர்கள் ஆகிசயாகர  

நன்றியுடன் நிகனவு கூறுகின்சறன். 

வகௌரெ சபாநாயக,  பிர ி சபாநாயகர் உட்பட்ட ஒட்டுவமாத்  

பாராளுமன்றத் ின் ஆளும் கட்சி, எ ிர் கட்சி என்ற சப ம் இல்லாமல் 
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சகல உறுப்பினர்களும் எம்மீது கெத்துள்ள நம்பிக்கக எம்கம 

ஊக்குெிக்கின்றது.  

வீண் ெிரயங்கள் மற்றும் ஊேல்ககள ஒேிக்கின்ற சமு ாயவமான்கற 

உறுொக்குெ ற்காக மக்களுக்கு உள்ள  அபிலாகசகய 

நிகறசெற்றுெ ற்காக எமது குழுெின் இந்  அறிக்ககயும் துகணயாக 

அகமயும் என்று நம்புகின்சறன்.  

 

வகௌரெ சுனில் ஹந்துன்வனத் ி 

 ெிசாளர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு   
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது கூட்டத்வ ாடர் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு 

மூன்றாெது அறிக்கக 

அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு  அ ன் எட்டாெது 

பாராளுமன்றத் ின் மூன்றாெது அறிக்கககய மகிழ்ச்சியுடன் 

சமர்ப்பிக்கின்றது.   

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் அரசாங்கத் ின் அகனத்து அரச 

கூட்டுத் ாபனங்கள், ஏச னும் எழுத் ிலான சட்டத் ின் கீழ் 

அரசாங்கத் ிடம் ககயளிக்கப்பட்டுள்ள ெர்த் க வ ாேில்முயற்சிகள், பிற 

வ ாேில்முயற்சிகள் மற்றும்  2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க 

கம்வபனிகள் சட்டத் ின் கீழ் ப ிவுவசய்யப்பட்டுள்ள ாக கரு ப்படுகின்ற 

 னது வசாந் ப் பங்குகளில் 50% அல்லது அ ற்கு சமற்பட்ட ச வீ த்க  

அரசாங்கம் அல்லது அரச கம்வபனிவயான்று அல்லது  உள்ளூர ிகார 

சகபவயான்றினால் ெகிக்கப்படுகின்ற கம்வபனிகள் அெற்றின் கணக்குகள் 

உள்ளிட்ட ாக பாராளுமன்றத் ின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுெின்கீழ்  ஆராயப்படுகின்றன.   

அ ற்கிணங்க 2016.05.01 ஆந்  ிக ி வ ாடக்கம் 2016.08.31 ஆந்  ிக ி 

ெகரயான காலப்பகு ிக்குள் குழுெின் புலனாய்வுக்குட்பட்ட  கீசே 

குறிப்பிடப்பட்ட 15  நிறுெனங்கள்  சம்பந் மான அெ ானிப்புகளும் 

சிபாாிசுகளும்  இவ்ெறிக்ககயில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  

2016 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெினால் 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட நிறுெனங்கள் 

 நிறுெனம் புலனாய்வு 

வசய்யப்பட்ட  ிக ி 

01 கூட்டுறவு வமாத்  ெிற்பகனக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2016.05.18 

02 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப 2016.06.07 மற்றும் 

2016.07.08 

03 ெகரயறுக்கப்பட்ட இலங்கக காப்புறு ிக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2016.06.09 
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04 அரச வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனம் 2016.06.21 

05 வ ாகலத்வ ாடர்புகள் ஒழுங்குறுத் ல் 

ஆகணக்குழு 

2016.06.23 

06 ஸ்ரீ லங்கா கிாிக்வகற் 2016.07.20 

07 ஸ்ரீலங்கா ரூபொஹிணி கூட்டுத் ாபனம் 2016.07.21 

08 ச சிய வலாத் ர் சகப 2016.07.22 

09 இலங்கக மின்சார சகபயும்  நிகலவபறு கு 

சக் ி அ ிகாரசகபயும் 

2016.07.22 

10 இலங்கக உக பந் ாட்ட சம்சமளனம் 2016.08.09 

11 இலங்கக ஆயுர்செ  மருந்துப்வபாருள் 

கூட்டுத் ாபனம் 

2016.08.10 

12 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கீழுள்ள 

04 மகவநகும நிறுெனங்கள் 

2016.08.10 

13 துகறமுகங்கள் அ ிகாரசகப 2016.08. 23 

14 குருநாகல் வபருந்ச ாட்டக் கம்வபனி 2016.08.25 

15 ஊேியர் நம்பிக்கக நி ியம் 2016.08.26 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் வெௌிப்படுத் ப்பட்ட  

கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் மீயுயர் கணக்காய்வு 

நிறுெனங்களின் சர்ெச ச கணக்காய்வுத்  ரநியமங்களுக்கு  (ISSAI) 

சநவராத்  இலங்கக கணக்காய்வுத்  ரநியமங்களுக்கு அகமொக நி ிசார் 

கணக்காய்வு சமற்வகாள்ளப்படுகின்றது. ஒழுக்கவநறிகளின் 

அெசியப்பாடுகளுக்கு அகமொகவும் நி ிசார் கூற்றுக்கள் 

வபாருண்கமயில் பிறழ்கூற்றுக்கள் அற்றனொக அகமந்துள்ளனொ 

என்பது பற்றிய நியாயமான உறு ிப்படுத் கலப் வபற்றுக்வகாள்ளும் 

வபாருட்டும் கணக்காய்வு  ிட்டமிட்டு அமுலாக்கப்படுெக  சமற்படி 

 ரநியமங்கள் எ ிர்பார்க்கின்றன.  அரச வ ாேில்முயற்சிகளின் 

கணக்காய்வுப் பரப்வபல்கலகயத்  ீர்மானிக்ககயில் இடர்ெரெிகன 

அடிப்பகடயாகக்வகாண்ட கணக்காய்வு அணுகுமுகற இலங்கக 

கணக்காய்ெவுத்  ரநியமங்களுக்கு அகமொக பிரசயாகிக்கப்படுகின்றன.  

இடர்ெரவு பிர ானமான காரணிவயான்றாக கரு ப்படுகின்றது.  

அரச வ ாேில்முயற்சிகளால் ஆண்டின் இறு ித்  ினத் ிலான நி ிநிகலகம 

பற்றிய கூற்று, ெருமானக் கூற்று, காசுப் பாய்வுக் கூற்று, உாிகமகளிலான 

மாற்றங்கள் பற்றிய கூற்று, முக்கியமான கணக்கீட்டுக் வகாள்கககளின் 

வபாேிப்பு மற்றும் ஏகனய வ ௌிவுபடுத்தும்  கெல்ககள உள்ளடக்கிய 

ெருடாந்  நி ிசார் கூற்றுகள்  யாாிக்கப்படுகின்றன. நிறுெனங்களால் 

 ரப்படுகின்ற நி ிசார் கூற்றுகள் உண்கமயானகெ எனவும் 

நியாயமானகெ எனவும் கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் 

பாராளுமன்றத் ிற்கு சான்றுப்படுத் ல்  சமற்வகாள்ளப்படுகின்றது.  

நி ிசார் கூற்றுக்கள் பற்றிய அபிப்பிராயத்க  வ ாிெித் ல்  மூலமாக இந்  

சான்றுகர ெேங்கப்படுகின்றது. அரச வ ாேில்முயற்சிகளின் நி ிநிகலகம 

மற்றும் நி ிசார் வசயலாற்றுகக சம்பந் மாக உண்கமயானதும் 

நியாயமானதுமான நிகலகமகள் நி ிசார் கூற்றுகளில் 

வெௌிக்வகாணரப்பட்டுள்ளனொ என்பதும் நி ிசார் அறிக்ககயிடல் 

சர்ெச ச கணக்கீட்டு  ரநியமங்களுக்கு அகமொன இலங்கக 

கணக்கீட்டுத்  ரநியமங்கள்  அல்லது இலங்கக அரசதுகற கணக்கீட்டுத் 

 ரநியமங்களுக்கு அகமொக சமற்வகாள்ளப்படுகின்றனொ என்பதும்  

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் ெேங்கப்படுகின்ற இறு ி 
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கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் மூலமாக எளிகமயாக 

வெௌிப்படுத் ப்படுகின்றது.  

கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் நான்கு ெி மாக வெௌிப்படுத் ப்படும். 

அளவுசார்ாீ ியான முகாகமத்துெ இணக்கப்பாடு இன்கம அல்லது 

எ ிர்பாரா   ன்கமயால்  ெிடயப்பரப்பு மட்டுப்படுத் ப்படு லின் சபாில்   

கணக்காய்வு அபிப்பிராயம்  கு ிவபறச் வசய்யப்படாகம, 

 கு ிவபறச்வசய் ல், பா கமான அபிப்பிராயத்க  வெௌிப்படுத் ல் மற்றும் 

அபிப்பிராயத்க  மறு லித் ல்  வசய்யப்படும்.  ெிடயப்பரப்பு 

மட்டுப்படுத் ப்படுகின்ற முகனப்பான  ன்கமயின் கீழ் கணக்காய்வு 

அபிப்பிராயத்க  மறு லித் லும் இணக்கப்பாடின்கமயின் முகனப்பான 

 ன்கமயும்  பா கமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயத் ின்பால் 

ஆற்றுப்படுத் க்கூடும்.  

 கு ிவபறா  அபிப்பிராயம் 

அரச வ ாேில்முயற்சிவயான்றின்  நி ிக்கூற்றுகளிலிருந்து 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மீறல்கள் மற்றும் பிகேயான கூற்றுகள் கணிசமான 

அளெில் இல்லா ெிடத்து  கு ிவபறா  அபிப்பிராயவமான்று 

வெௌியிடப்படும்.   அது பாிசுத் மான அபிப்பிராயவமனவும் 

அகேக்கப்படும். இலங்கக கணக்கீட்டுத்  ரநியமங்கள்  அல்லது இலங்கக 

அரசதுகற கணக்கீட்டுத்  ரநியமங்கள் ஆகிய  ஆகிய ஏச னும் நி ிசார் 

அறிக்ககயிடல்  ரநியமத் ின்கீழ்  அல்லது அெற்றுக்கு அகமொக அரச 

வ ாேில்முயற்சிவயான்றினால் நி ிசார்  கெல்ககள அறிக்ககயிடும் 

இயலுகமகய கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ி  னது 

அபிப்பிராயத் ில் வெௌியிடுொர். வ ாேில்முயற்சிகளால் வபறக்கூடிய 

மிகச்சிறந்  கணக்காய்வு  அபிப்பிராயம் இதுொகும்.    

 கு ிவபற்ற அபிப்பிராயம் 

 கு ிவபற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் மூலமாகசெ அரச 

வ ாேில்முயற்சியால் நி ிசார்  கெல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுககயில்   

சிக்கல்கள் உள்ள ாக கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால்  

குறிப்பிடப்படும். இச்சிக்கல்கள் காரணமாக அரச வ ாேில்முயற்சியின் 

நடெடிக்கககள் பற்றிய பாிசுத் மான அபிப்பிராவமான்கற வெௌியிட 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு இயலாமல் சபாகும்.  கு ிவபற்ற  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

அபிப்பிராயத் ிற்காக இனங்காணப்பட்ட வெௌிக்வகாணரல்கள் ஒன்சறா 

அல்லது அ ற்கு சமற்பட்டகெசயா இருக்கலாம். சமற்படி 

வெௌிக்வகாணரல்கள் காரணமாக அறிக்ககயிடல் கணக்கீட்டுத் 

 ரநியமங்கள் மீறப்படக்கூடும். வ ாேில்முயற்சியால்  ரநியமங்கள் 

முகறசாரா  ெககயில் ஈடுபடுத் ப்பட்டிருத் லும்  நி ிசார் கூற்றுகள் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் சகாட்பாடுகளுடன் 

அகமந்வ ாழுகாகமயுசம  இ ன் மூலமாக வ ௌிொகின்றது. மற்றுவமாரு 

வெௌிக்வகாணரலாக  ெிடயப்பரப்பு மட்டுப்படுத் ப்படு கலக் காட்டலாம்.  

நி ிசார் கூற்றுகளுடன் வ ாடர்புகடய துகறகள் ஒன்கறசயா அல்லது 

அ ற்கு சமற்பட்ட எண்ணிக்கககயசயா மீளாய்வுவசய்ய  

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு இயலாமல் சபாெ ால் 

ெிடயப்பரப்பு மட்டுப்படுத் ப்படுகின்றது.  ஆெணப்படுத் ப்பட்ட 

சான்றுகள் இன்கமயால்  கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு 

மீளாய்வுவசய்ய இயலாமல் சபான நி ிசார்  கெல்கள் மாத் ிரம் அந்  

வெௌிக்வகாணரல்களில் உள்ளடங்கும்.  

(அ) கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் சபா ியளெிலான 

வபாருத் மான கணக்காய்வுு் சான்றுகள் வபறப்பட்ட பின்னர் நி ிசார் 

கூற்றுகளில் உள்ளடங்கிய ஒற்கற அல்லது கூட்டாக உள்ள 

பிகேயான கூற்றுகள் நி ிசார் கூற்றுகளில்  ெிாிெகட ல் 

கிகடயாவ ன்பக  ஊகித்  பின்னர், அல்லது 

(ஆ) கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால்  னது 

அபிப்பிராயத் ிற்கான அடிப்பகடகயப் வபற்றுக்வகாள்ளும்சபாது 

சபா ியளெிலான வபாருத் மான கணக்காய்வுு்ச் சான்றுககள 

வபற்றுக்வகாள்ள இயலாமல்சபான சபா ியளெிலான பிகேயான 

கூற்றுகள் நி ிசார் கூற்றுகளில்   ெிாிெகடயா கெயாக 

இருந் சபா ிலும் அெற்றினால் நி ிசார் கூற்றுகளுக்கு  ாக்கசமற்பட 

ஆற்றல் உள்ளவ னும் ஊகத் ிற்கு ெரு லின்சபாச , 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ி   கு ிவபற்ற கணக்காய்வு 

அபிப்பிராயவமான்கற வெௌியிடுொர்.  

மறு லித்  அபிப்பிராயம் 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால்  னது  கணக்காய்வு 

அபிப்பிராயத் ிற்கான அடிப்பகடவயான்கற  ஏற்படுத் ிக்வகாள்ள 
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சபாதுமானதும் உசி மானதுமான சான்றுகள் கிகடத் ிரா ெிடத்து 

ச டிக்வகாள்ளா   பிகேயான கூற்றுகள் இருப்பின் அெற்றின்  ாக்கங்கள் 

அளவுசார்ாீ ியாக நி ிசார் கூற்றுகளில் ெிாிொகி உள்ளவ ன்ப ற்கான 

இறு ி ஊகத் ிற்கு  ெருெ ால் கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் 

அபிப்பிராயம் மறு லிக்கப்படும். மிகவும் அாி ாக இடம்வபறுகின்ற 

பல்ெி மான எ ிர்பாரா  நிகலகமகள் நிலவுகின்ற  ருணத் ில் அந்  

ஒவ்சொர் எ ிர்பாரா  நிகலகம சம்பந் மாகவும் சபா ியளெிலான 

உசி மான கணக்காய்வுச் சான்றுகள் வபறப்பட்டிருப்பினும் எ ிர்பாரா  

நிகலகமகளின் இகடச்வசயற்பாடுகளின் ஊடாக நி ிசார் கூற்றுகளுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய  ிரண்ட  ாக்கம் காரணமாக நி ிசார் கூற்றுகள் பற்றிய 

அபிப்பிராயவமான்கற வெௌியிட இயலா  ால் கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ியால் அபிப்பிராயம் மறு லிக்கப்படும்.     

பா கமான அபிப்பிராயம் 

பா கமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் என்பது அரச 

வ ாேில்முயற்சிவயான்றினால் வபறக்கூடிய  பா கமான இரண்டு 

அறிக்கககளில் ஒன்றாக அகமகின்ற மிகவும்  ீய கணக்காய்வு 

அறிக்ககயாக   கரு ப்பட இயலும்.  கணக்காய்ொளர்  கலகம 

அ ிப ிக்கு நி ிக்கூற்றுகளில் சபாதுமான இணக்கமற்ற பிகேயான 

கூற்றுகள் உள்ளனவென உறு ியானகம பா கமான அபிப்பிராயம் 

மூலமாக வெௌிப்படுத் ப்படுகின்றது. நி ிசார் கூற்றுகள்  நி ிசார் 

அறிக்ககயிடல்  ரநியமங்களுடன் அகமந்வ ாழுகெில்கல என்பதும் 

 கெல்கள் பிகேயானகெ என்பதும் நம்ப இயலாவ ன்பதுசம இந்  

பிகேயான கூற்றுகளால் கரு ப்படுகின்றது. ெங்கிகளும் 

கடன்ெேங்குனர்களும் பா கமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் 

ெேங்கப்பட்டுள்ள அரச வ ாேில்முயற்சிககள  ெிர்த்துக்வகாள்ள 

நடெடிக்கக எடுப்பார்கள்.  கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் 

சபா ியளெில் உசி மான கணக்காய்வுச் சான்றுகள் வபறப்பட்ட பின்னர் 

சபா ியளெிலான பிகேயான கூற்றுககள  னியாக  அல்லது கூட்டாக 

எடுத்துக்வகாண்டால் அகெ நி ிசார் கூற்றுகளில் ெிாிொகியுள்ள ாக 

இறு ியில் ஊகித்  பின்னர் பா கமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயவமான்று 

வெௌியிடப்படும். கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியால் நி ிசார் 

கூற்றுகள் சம்பந் மாக பா கமான அபிப்பிராயத்க  வெௌியிடு ல் மிகவும் 

அாி ாக இடம்வபறுெதுடன் அெரால் அந்நிறுெனங்களுக்கு சமற்படி 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

பிகேயான கூற்றுககள சாிவசய்து  மீண்டும் நி ிசார் கூற்றுககள 

சமர்ப்பிக்க ொய்ப்பு ெேங்கப்படும். கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ி 

 னது அபிப்பிராயத்க  வெௌிப்படுத்துககயில் கணக்காய்வு அறிக்ககயில் 

குறிப்பிட்டுள்ள ெிடயங்களின் முக்கியத்துெம் காரணமாக நி ிசார் 

கூற்றுகள் ஊடாக நி ி நிகலகம, நி ிசார் வசயலாற்றுகக மற்றும் 

காசுப்பாய்வுக் கூற்று என்பகெ  நி ிசார் அறிக்ககயிடல்  ரநியமங்களுக்கு 

அகமொக உண்கமயானதும் நியாயமானதுமான அடிப்பகடயின்றி  

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ாக கூறுொர்.    

இந்  அறிக்கக மூலமாக பாிசீலகன வசய்யப்பட்ட  47 நிறுெனங்களின் 

2012 ஆம் ஆண்டுக்கான நி ியறிக்கககள்   சம்பந் மாக கிகடத்  

பல ரப்பட்ட அபிப்பிராயங்களின் ச வீ  ஒப்பாய்வு கீசே 

காட்டப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

கூட்டுறவு வமாத்  ெிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனம் 

புலனாய்வுவசய்   ிக ி  : 2016.05.18 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள்: 

(அ)  அரச மற்றும்  னியார் நிறுெனங்களுக்கு அத் ியாெசிய 

வபாருட்ககள ெேங்கு ல். 

(ஆ) வபாதுமக்களுக்கு வமாத் மாகவும் சில்லகறயாகவும் பண்டங்ககளயும் 

சசகெககளயும் ெேங்கு ல். 

(இ)  ெிகனத் ிறனுடனும் பயனுறு ிமிக்க ாகவும் மானிட மற்றும் பிற 

ெளங்ககள பாெகனக்கு எடுத் ல். 

(ஈ)  நிறுெனத் ின் இருப்புக்காக  சபா ியளவு நி ியங்ககள பிறப்பித் ல்/ 

ச ாற்றுொய்ககள உருொக்கிக்வகாள்ளல். 

(உ)  புதுத் ன்கம வகாண்ட பண்டங்ககள உற்பத் ி வசய் ல்/ 

ச ாற்றுொய்ககள உருொக்கிக் வகாள்ெ ற்கான ஆராய்ச்சிககளயும் 

அபிெிருத் ிப் பணிககளயும் சமற்வகாள்ளல். 

இனங்கண்ட குகறபாடுகள் 

01. நிறுெனத் ின் இரண்டு உப கம்வபனிகளான ச.வ ா.ச. கன்ஸ்ரக்ஷன் 

மற்றும் ச.வ ா.ச. சிகியுாிட்டி நிறுெனங்களின் கணக்குகளின் 

 கெல்ககளயும் கணக்காய்வு ஐயெினாக்களுக்கான ப ில்ககளயும் 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு ெேங்காகம 

நிகனவுறுத் ல்ககளக்கூட அனுப்பிகெத்துள்ளசபா ிலும்  ச.வ ா.ச. 

கன்ஸ்ரக்ஷன் மற்றும் ச.வ ா.ச. சிகியுாிட்டி நிறுெனங்களின் கணக்குகளின் 

 கெல்ககள கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு  ெேங்கெில்கல 

என்பதும்  26 கணக்காய்வு ஐயெினாக்களில் 13 இற்கு மாத் ிரசம 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு ப ில் ெேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும் 

வெௌியாகியது. நிறுெனத் ிற்கு உள்ளக கணக்காய்ொளவராருெர் 

இல்லாகமயால்  இந்  குகறபாடு இடம்வபற்றுள்ள ாக  நிறுெனத் ின் 

கணக்கீட்டு அலுெலர் கூறினார் 
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சிபாாிசு 

ச.வ ா.ச. கன்ஸ்ரக்ஷன் மற்றும் ச.வ ா.ச. சிகியுாிட்டி நிறுெனங்கள் 

ஒருங்கிகணந்  கணக்குககள வ ௌிொக சுட்டிக்காட்ட செண்டுவமன்பக  

ெலியுறுத் ிய குழு சமற்படி உப கம்வபனிகளின் கணக்குகளின் 

 கெல்ககளயும் கணக்காய்வு ஐயெினாக்களுக்கான ப ில்ககளயும்  ஒரு 

மா  காலத் ிற்குள் வபற்றுத் ருமாறு  பணிப்புகர ெிடுக்கப்பட்டது. 

இந்  உபகம்வபனிகள் 100% அரசாங்கத் ிற்கு வசாந் மானகெ என்ப ால் 

இெற்றின் கணக்காய்வுகள் ெருங்காலத் ில் கணக்காய்ொளர்  கலகம 

அ ிப ியால் சமற்வகாள்ளப்படல் செண்டுவமனவும் கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ி அறிெித் ார். 

 ற்சபாக ய நிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடலும் 

2016.09.30 ஆந்  ிக ியளெிலும் சமற்படி உப கம்வபனிகள்  கணக்குகளின் 

 கெல்ககளயும் கணக்காய்வு ஐயெினாக்களுக்கான ப ில்ககளயும் 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு ெேங்கி இருக்கெில்கல. 

02. அறெிடப்படசெண்டிய ரூ. 124,551,893 நிலுகெ ொடகக 

சம்பந் மானது  

அறெிடப்படசெண்டிய நிலுகெ ொடகக  ெருமானம் சம்பந் மாக குழு 

ெிடயங்ககள ெிசாாித் து. 

அறெிடப்படசெண்டிய ரூ. 124 மில்லியனில் 21 மில்லியன்   லங்கா 

சவ ாசெிடமிருந்து கிகடக்கசெண்டுவமன்ப ால்   அ கன அந்  

நிறுெனத் ின் பங்கு உாிகமகயப் வபற்றுக்வகாள்ெ ன் மூலமாக 

 ீர்த்துக்வகாள்ள இயலுவமனவும்  ஏகனய நிலுகெ பணத்வ ாகககயப் 

வபற்றுக்வகாள்ள  நடெடிக்கக எடுப்ப ாகவும் கணக்கீட்டு அலுெலர் 

கூறினார். 

சிபாாிசு 

குத் கக ொடககக்காக ெருடாந் ம் உடன்படிக்கககளில் 

ககச்சாத் ிடுெ ற்குப் ப ிலாக ெருடத் ிற்கு ெருடம் ொடகக   ச வீ  

அடிப்பகடயில்  அ ிகாித்துச்வசல்கின்ற ெி த் ில் பல ெருடங்களுக்காக 

உடன்படிக்ககககள ககச்சாத் ிடுெது இலகுொன ாகவும் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலாபகரமான ாகவும் அகமெ ால் அவ்ொறு வசய்யுமாறு ஆசலாசகன 

ெேங்கப்பட்டது. 

நிலுகெ ொடகககய அறெிட சமற்வகாண்ட  ெேிமுகறகள், அந்  

நிறுெனங்கள் சம்பந் மாக சமற்வகாண்ட நடெடிக்கககள்  மற்றும் இது 

சம்பந் மாக  நிலவுகின்ற உடன்படிக்கககள் வ ாடர்பாக  ெிபரமான 

அறிக்ககவயான்கற   ஒரு மா  காலத் ிற்குள் வபற்றுத் ருமாறு  

பணிப்புகர ெிடுக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடலும்  

கூட்டுறவு வமாத்  ெிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனத் ின்   கலொின் 

CWE/CH/COPE/2016  இலக்கமும் 2016.09.09  ிக ியும் வகாண்ட கடி ம் 

மூலமாக குழுெின் சிபாாிசு  சம்பந் மான ெிபரமான அறிக்கக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

03. 100 நடமாடும் ெிற்பகன ஊர் ிககளப் பயன்படுத் ி ஆரம்பித்  

“கமட்ட செிய சவ ாச படிய”  02 மா த் ிற்கு மட்டுப்படுத் ப்பட்ட 

கருத் ிட்டம்  

இந்  கருத் ிட்டம் இகடநடுெில்  கடப்பட்டகம சம்பந் மாக 

ெிசாாிக்ககயில் நிறுெனத் ின் கணக்கீட்டு அலுெலர்  லக் 

சவ ாசெிடமிருந்து  கிகடக்கசெண்டிய அாிசி கிகடக்காகமயால்  

இக்கருத் ிட்டத்க  இகடநடுெில் ககெிடசெண்டிய நிகலசயற்பட்ட ாக 

குறிப்பிட்டார்.  

சிபாாிசு 

இக்கருத் ிட்டம் வ ாடர்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட சாத் ியெள 

அறிக்ககயின்   பிர ிவயான்கற  இரண்டு ொர காலத் ிற்குள் குழுெிடம் 

சமர்ப்பிக்குமாறு பணிப்புகர ெிடுக்கப்பட்டச ாடு  அறிக்ககயில் 

குறிப்பிட்டுள்ள ெி த் ிற்கு புறம்பாக வசயலாற்றியிருப்பின்  அவ்ொறு 

வசயலாற்றிய உத் ிசயாகத் ர்களிடமிருந்து  அப்பணத்வ ாகக 

அறெிடப்படசெண்டுவமன குழு  ீர்மானித் து. 

இக்கருத் ிட்டம் சம்பந் மாக அகமச்சு மட்டத் ில் ெிசாரகணவயான்கற 

சமற்வகாண்டு  அறிக்ககவயான்கற ெேங்குமாறும்  அ ில் சாத் ியெள 
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அறிக்ககக்கிணங்க  வசயலாற்றப்பட்டுள்ள ா,  நட்டத் ிற்காக 

வபாறுப்புக்கூறசெண்டிய உத் ிசயாகத் ர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனரா  

என்பது உள்ளடக்கப்படல் செண்டுவமனவும்  அறிெிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடலும்  

கூட்டுறவு வமாத்  ெிற்பகனக் கூட்டுத் ாபனத் ின்   கலொின் 

CWE/CH/GEN/2015  இலக்கமும் 2016.06.07  ிக ியும் வகாண்ட கடி ம் 

மூலமாக  கருத் ிட்டம் சம்பந் மான சாத் ியெள அறிக்ககயன்றி 

கருத் ிட்ட அறிக்ககயின் பிர ிவயான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

04. சவ ாசெிடமிருந்து சம்பளம் வபறுகின்ற  ஊேியர் குோவமான்று  

ெகரயறுக்கப்பட்ட சவ ாச வபாருளா ார சசகெகள் நிகலய 

 னியார் கம்வபனிகளில் சசகெயில் ஈடுபடல்  

ெகரயறுக்கப்பட்ட சவ ாச வபாருளா ார சசகெகள் நிகலய  னியார் 

கம்வபனியிடமிருந்து கிகடக்கசெண்டிய ொடககப் 

பணத்வ ாககயிலிருந்து  இந்  சம்பளத் ிற்கான வசலெிகன 

ஈடுவசய்துவகாள்ெ ாகவும்  இந்  நிகலகம சாியான ல்ல என்ப ால் 

ெருங்காலத் ில்  னித் னியாக வசலவுககள  ீர்த்துக்வகாள்ள நடெடிக்கக 

எடுப்ப ாகவும் நிறுெனத் ின் கணக்கீட்டு அலுெலர் கூறினார். 

சிபாாிசு 

இரண்டு ொர காலத் ிற்குள் இது சம்பந் மான அறிக்ககவயான்கற 

ெேங்குமாறும்  ஒரு மா  காலத் ிற்குள்  இது சம்பந் மாக சமற்வகாண்ட 

நடெடிக்கககள் பற்றி  குழுவுக்கு அறிெிக்குமாறும் பணிப்புகர 

ெிடுக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடலும்  

2016.09.30 ஆந்  ிக ியளெிலும் சமற்படி ெிபரமான அறிக்கக  குழுவுக்கு 

கிகடத் ிருக்கெில்கல.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

05. ரூ. 1,321,285/- நி ி சமாசடியுடன் சம்பந் ப்பட்டெர்களுக்கு எ ிராக 

இற்கறெகர சட்ட நடெடிக்கககள் சமற்வகாள்ளாகம 

இது சம்பந் மாக உத் ிசயாகத் வராருொின் வ ாேில் இகடநிறுத் ப்பட்டு  

ஒழுக்காற்று ெிசாரகணவயான்று நடத் ப்படுெ ாகவும் கணக்கீு்ட்டு 

அலுெலர் கூறினார்.  இது சம்பந் மாக வபாலிசிலும் முகறப்பாடுவசய்ய 

நடெடிக்கக எடுப்ப ாக கணக்கீு்ட்டு அலுெலர் கூறினார்.  

இது சம்பந் மாக வசயலாற்றியுள்ள ெி ம் பற்றி குழு  னது அ ிருப் ிகய 

வ ாிெித் து. 

சிபாாிசு 

இது சம்பந் மாக முகறப்பாடுவசய்து சீக்கிரம் நடெடிக்கக 

சமற்வகாள்ளுமாறு குழு பணிப்புகர ெிடுத் து. 

 ற்சபாக ய நிகலகமயும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடலும் 

இது சம்பந் மாக சமற்வகாண்ட நடெடிக்கக பற்றி   2016.09.30 ஆந் 

 ிக ியளெிலும்  குழுவுக்கு ெிேிப்புணர்வூட்டப்பட்டிருக்கெில்கல.  

வபாதுொன ெிடயங்கள் 

முகாகமத்துெ வசயற்பாட்டிலும்  ாபனக் கட்டகமப்பிலும் உள்ள 

சிக்கல்ககளத்  ீர்த்துக்வகாண்டு இற்கறப்படுத் ப்பட்ட 

முகறயியவலான்றுக்கு நி ிசார் மற்றும்  ாபனக் கட்டகமப்கப 

ெகுத்துக்வகாள்ளல்.    
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப 

புலனாய்வு வசய்   ிக ிகள்: 2016.06.07 மற்றும் 2016.07.08 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

(அ) சபா ியளவு ச சிய வநடுஞ்சாகலகள் ெகலயகமப்கப அகடெது.  

(ஆ) சபா ியளவு மற்றும் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய மட்டத் ிலான 

சபாக்குெரத்க க் வகாண்ட ச சிய வநடுஞ்சாகலகள் 

ெகலயகமப்கப நிகறசெற்று ல். 

(இ) வநடுஞ்சாகலககளப் பாெிப்சபாாின் கிரயத்க க் குகறக்க 

நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளல். 

(ஈ) உயர் மட்ட சபாக்குெரத்க க் வகாண்ட அ ிசெக வீ ி 

ெகலயகமப்கப ெேங்கு ல். 

(உ) ச சிய வநடுஞ்சாகலகள் ெகலயகமப்பில் வீ ிப் பாதுகாப்கப 

சமம்படுத் ல்.  

(ஊ) அகனத்து நடெடிக்கககளிலும் சுற்றாடல் பாதுகாப்கப 

உறு ிப்படுத் ல் 

(எ)  வசாத்துக்ககளயும் மு லீடுககளயும் வசயற்றிறனுள்ளொறு 

உபசயாகித் கல உறு ி வசய் ல்.  

(ஏ)  அ ிகரசகபயின் வமாத்  வசயல் நிகறசெற்றத்க  

சமம்படுத்துெ ற்காக நிறுென அபிெிருத் ிகய ஊக்குெித் ல்.  

(ஒ) சுச ச வீ ி நிர்மாணத்துகறயின் ெளர்ச்சிக்கு உ வு ல்  

 

 



 பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 

16 
 

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு வசாந் மில்லா  வீ ிகளுக்கான 

கருத் ிட்டங்கள் மற்றும் ெருடாந்  வசயற்பாட்டுத் 

 ிட்டங்களிலில்லா  கருத் ிட்டங்ககள வசயற்படுத்துெ ில் 

பிரச்சிகனகள் காணப்படல். 

2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டின் ெருடாந்  வசயற்பாட்டுத்  ிட்டங்கள் 

மற்றும் அ ன் முன்சனற்றத்க  ெினெிய முழு பின்ெரும் ெிடயங்கள் 

வ ாடர்பில் ெிசாாித் து.  

1. 2015.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு வபௌ ீக முன்சனற்றம் 50% க்குக் 

குகறொன  ரூ. 25,103 மில்லியன் ம ிப்பீட்டுச் 

வசலெினத்க க் வகாண்ட 259 கருத் ிட்டங்கள் 

காணப்பட்டதுடன் இெற்றில் 206 கருத் ிட்டங்கள் வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு வசாந் மற்ற (Non RDA) 

வீ ிகளுக்குாிய கருத் ிட்டங்களாக இருந் துடன் அ ன் 

ஒப்பந் ப் வபறும ி ரூ. 17,928 மில்லியனாகும். சமலும், 

இ ற்குச் வசலவு வசய்யப்பட்ட வ ாகக ரூ. 913 மில்லியன் 

ஆகும்.  

2. 2015.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு எதுெி  பணியும் 

சமற்வகாள்ளப்படாது ம ிப்பீட்டு வசலெினம் ரூ. 4902 

மில்லியன் வகாண்ட 84 கருத் ிட்டங்கள் காணப்பட்டதுடன் 

இெற்றில் ஒரு கருத் ிட்டத்துக்காக ரூ. 250 மில்லியன் வசலவு 

வசய்யப்பட்டிருந் து. இந்  84 கருத் ிட்டங்களில் 54 

கருத் ிட்டங்கள் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு 

வசாந் மில்லா  வீ ிகளுக்குாிய கருத் ிட்டங்களானதுடன் 

இ ன் ஒப்பந் ப் வபறும ி        ரூ. 2,465 மில்லியனாகும்.  

3. அ ிகாரசகபயின் பிரச ச அலுெலகங்களினால் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் உண்கமயாக நிகறசெற்றப்பட்டுள்ள வீ ிப் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

பராமாிப்பு, வீ ி ெிாிொக்கம் மற்றும் சமம்படுத் ல் 

நடெடிக்கககள் பல 2014 ஆம் ஆண்டின் வசயற்பாட்டுத் 

 ிட்டத் ிலும் உட்படுத் ப்படா துடன் சில  ிட்டமிடப்பட்ட 

இலக்குகள் அகடயப்வபறாகம 

சிபாாிசுகள்  

2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுகளின் வசயற்பாட்டுத்  ிட்டத் ில் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருந்  வீ ியகமப்புக் கருத் ிட்டங்கள் வ ாடர்பான 

ெிாிொன அறிக்கககய ஒரு மா த் ிற்குள் குழுவுக்கும் கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ிக்கும் ெேங்கும்படி பணிக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

2016.09.30 ெகர குறிப்பிட்ட ெிபர அறிக்கக குழுவுக்கு 

கிகடத் ிருக்கெில்கல.  

02. மா ாந் ம் ரூ. 5.86 மில்லியன் வசலவு வசய்து முகாகமத்துெ சசகெத் 

 ிகணக்களத் ின் அனும ி மற்றும் நி ி ஏற்பாடுககளப் 

வபற்றுக்வகாள்ளாது 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு 54 ஆசலாசகர்ககளயும் 

மக்கள் வ ாடர்பு அலுெலர்கள் 94 சபகரயும் நியமித் ல். 

குறிப்பிட்ட ெிடயம் பற்றி குழு ெிசாாித் து.  

இந்நியமனங்கள் கருத் ிட்டங்களுக்கு அத் ியாெசியம் எனவும் 

இந்நியமனங்கள் நிரந் ரமானகெயல்ல எனவும் இெர்களின் கடகமகள் 

மற்றும் வபாறுப்புக்ககளப் பற்றி அறிெித்து கடி ங்கள் 

ெேங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கருத் ிட்டங்களுக்கு 39 மக்கள் வ ாடர்பு 

அலுெலர்கள் மற்றும் நிறுெனத் ிற்குள் 45 மக்கள் வ ாடர்பு 

அலுெலர்களும் 63 ஆசலாசகர்களும் இருக்கின்றனர் எனவும் பிர ம 

கணக்கீட்டு அலுெலர்/கணக்கீட்டு அலுெலர் கூறினார்.  

இது வ ாடர்பாக பணிப்பாளர் சகபயின் அனும ி வபறப்படெில்கல 

என்பதுடன் கருத் ிட்டப் பணிப்பாளர்களினால் சான்றுப்படுத் ப்படுகின்ற 
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மா ாந் க் குறிப்புக்களின் மூலம் ெரவு ப ிவு வசய்யப்படுெ ாகவும் 

வெளிெந் து.  

சிபாாிசுகள்  

இது வ ாடர்பாக முன்கெக்கப்பட்ட ெிளக்கங்கள் பற்றி குழு 

 ிருப் ியகடயெில்கல என்பதுடன் 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு 

சசர்த்துக்வகாள்ளப்பட்ட இவ்ெலுெலர்கள் வ ாடர்பாக பின்ெரும் 

ெிடயங்ககள உள்ளடக்கிய ெிபரமான அறிக்கககய ஒரு மா த்துக்குள் 

குழுவுக்கும் கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கும் சமர்ப்பிக்கும்படி குழு 

பணித் து.  

 இத் ச கெப்பாடு  ீர்மானிக்கப்பட்டது எவ்ொறு? 

 இத்ச கெப்பாடு இனங்காணப்பட்ட கருத் ிட்டங்கள் யாகெ? 

 இவ்ெலுெலர்கள் ச கெயா இல்கலயா என்பது வ ாடர்பான 

சாத் ியக்கூறு ஆய்வொன்று வசய்யப்பட்ட ா? 

 பணிப்பாளர் சகபயினால் இத்ச கெப்பாடு 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட அறிக்கககள்  

  ற்சபாதுள்ள இவ்ெலுெலர்களின் வசயல் நிகறசெற்ற 

அறிக்கககள்  

 இவ்ொசலாசகர்களின் கல்ெித் கககமகள், வபயர்கள் மற்றும் 

முகொிகள் யாகெ? 

 இத் கககமகள்  ீர்மானிக்கப்பட்டது எவ்ொறு? 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

உாிய சிபாாிசுகள் வ ாடர்பில் உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சின் வசயலாளாின் MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க 

மற்றும் 2016.10.29 ஆம்  ிக ிய கடி த் ிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ள 

இகணப்புக்களிலும் பின்ெரும் ெிடயங்கள் அடங்கியுள்ளன: 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இச்சசகெககளப் வபற்றுக்வகாள்ளல் 2016.07.29 ஆம்  ிக ி வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது  

 ற்சபாது வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப வீ ி அபிெிருத் ிக் 

கருத் ிட்டங்களுக்கு காணிககள சுவீகாிக்கும் வசயற்பாட்டின்சபாது எழும் 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சிகனககளத்  ீர்ப்ப ற்கு சபா ிய 

அனுபெமுள்ள பணியாட்வ ாகு ியினர் இல்லாகமயால் 

இப்பிரச்சிகனககளத்  ீர்ப்ப ில்  ாம த்க த்  ெிர்ப்ப ற்கு இச்சசகெகள் 

வபறப்பட்ட ாக அறிெிக்கப்பட்டுகின்றது.  

இச்சசகெககளப் வபற்றுக்வகாள்ளகல நியமனங்கள் எனக் கரு  முடியாது 

என்பதுடன்,  ற்காலிக சசகெககளப் வபற்றுக்வகாள்ளலாக மாத் ிரம் 

கரு லாம் என்ப ால் நிரந் ர சசகெக்கு சசர்த்துக்வகாள்ெ ற்கான 

ச கெப்பாடு எழுெ ில்கல என காட்டப்பட்டுள்ளது. சமலும் வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் பணிப்பாளர் நாயகத் ின் RDA/A6/COPE 

இலக்க மற்றும் 2016.11.18 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம் இந்  மக்கள் 

வ ாடர்பு அலுெலர்கள் மற்றும் ஆசலாசகர்கள் 76 சபாின் ஒப்பந்  சசகெ 

முடிெகடந்துள்ள ாக அறிெிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அ ன் சுருக்கம் 

பின்ெருமாறு: 

ப ெி அலுெலர்களின் 

எண்ணிக்கக 

சசகெ 

நிறுத் ப்பட்ட 

 ிக ி 

மக்கள் வ ாடர்பு அலுெலர் 

(வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப) 

42 2016 ஒக்சடாபர் 

மா த் ில்  

மக்கள் வ ாடர்பு அலுெலர் 

(கருத் ிட்டங்கள்) 

28 2016.11.01 

வமாத் ம் 70  
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03. வபறுகககள் குழு சிபாாிசு வசய்  வபறுமானத்க த்  ாண்டி ரூ. 9.242 

பில்லியனால் அ ிகாிக்கும் ெககயில் உள்நாட்டு ெங்கி நி ியங்களின் 

மூலம் வீ ிககள ெிாிொக்கல் மற்றும் புனரகமப்புக்காக ஒப்பந் ம் 

ெேங்கப்பட்டிருந் கம 

அ ிகாரசகபயினால் ச ர்ந்வ டுக்கப்பட்ட 64 வீ ிகள் (கி.மீ. 1434 நீளம்) 7 

உள்நாட்டு ெங்கிகளிலிருந்து வபறப்பட்ட ரூ.151.77 பில்லியன் கடன் 

வ ாகககயக் வகாண்டு உள்நாட்டு ஒப்பந் க்காரர்கள் ஊடாக 

புனரகமக்கப்பட்டகம வ ாடர்பாக குழு ெிசாாித் து.  

வீ ிப் புனரகமப்புக்கான ஒப்பந் க்காரர்ககள வ ாிவு வசய்ககயில் 

அரசாங்கத் ின் வபறுகககள் ெேிகாட்டல் சகாகெயின் 

ஏற்பாடுகளுக்ககமய வசயற்பட்டிருக்கெில்கல என்பது புலனாகியது. 

இங்கு சமலும் 54 வீ ிகள் வ ாடர்பாக வ ாேில்நுட்ப உபகுழுெினால் 

சிபாாிசு வசய்யப்பட்ட வ ாகக ரூ. 146.553 பில்லியன் ஆக இருந் துடன் 

அகமச்சரகெயினால் நியமிக்கப்பட்ட வபறுகககள் குழுெினால் சிபாாிசு 

வசய்யப்பட்ட வ ாகக ரூ.155.79 பில்லியனாக இருந் துடன் இது ரூ. 

9.242 பில்லியன் அ ிக வபறுமானம் வகாண்டிருந் கமயும் அ கன 

அனும ித் லும் ஒரு வீ ிக்கு ஒரு ஒப்பந் க்காரர் மாத் ிரம் ெிகல மனுக்கள் 

சமர்ப்பித்து இருந் கமயும் புலனாகியது. 

சிபாாிசுகள் 

உள்நாட்டு ெங்கி நி ியங்களின் மூலம் வீ ி ெிாிொக்கல் மற்றும் 

புனரகமத் ல் வ ாடர்பாக பின்ெரும் ெிடயங்ககள உள்ளடக்கிய 

ெிாிொன அறிக்கககய ஒரு மா  காலத் ில் குழுவுக்கும் கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ிக்கும் ெேங்கும்படி குழு பணித் து.  

 கருத் ிட்டங்கள் வ ாடர்பான  ீர்மானங்ககள எட்டிய 

பணிப்பாளர் சகப அறிக்கக  

 வீ ிகளின் ம ிப்பீடுககளத் ச ர்ந்வ டுப்ப ற்கான காரணம்  

 ஒப்பந் க்காரர்களின் வபயர்கள் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 வ ாேில்நுட்ப ம ிப்பீட்டுக் குழுெின்  ீர்மானம்  

 அகமச்சரகெ நியமித்  வபறுகககள் குழுெின்  ீர்மானம் 

 பணிப்பாளர் சகபயின்  ீர்மானம்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளாின் 

MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க 2016.6.16 மற்றும் 

2016.10.29 ஆம்  ிக ிய கடி ங்களின் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ள இது 

வ ாடர்பான  கெல்கள் இகணப்பு 01 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

இருப்பினும், ெேங்கப்பட்டுள்ள சிபாாிசுகளில் பின்ெரும் சிபாாிசுகள் 

வ ாடர்பான  கெல்கள் ெேங்கப்படெில்கல: 

 கருத் ிட்டம் வ ாடர்பான  ீர்மானங்ககள எட்டிய பணிப்பாளர் 

சகப அறிக்கக  

 வீ ிகளின் ம ிப்பீட்கடத் ச ர்ந்வ டுப்ப ற்கான காரணம் 

04. அ ிகாரசகபயின் மூலம் ெகரயறுக்கப்பட்ட மகவநகும் ( னியார்) 

வ ாடர்புகடய நிறுெனங்களுடன் வசய்யப்பட்ட வகாடுக்கல் 

ொங்கல்கள்  

“ெகரயறுக்கப்பட்ட மகவநகும வீ ி நிர்மாண மற்றும் உபகரண கம்பனி” 

“ெகரயறுக்கப்பட்ட மகவநகும ஆசலாசகன மற்றும் கருத் ிட்ட 

முகாகமத்துெ கம்பனி” “ ெகரயறுக்கப்பட்ட மகவநகும இமல்ஷன் 

உற்பத் ிக் கம்பனி” எனும் 3 நிறுெனங்களும் “எக்ஸ்பிரஸ் செ  னியார் 

கம்பனி” எனும் நிறுெனங்களில் அ ிகாரசகபயினால் வசய்யப்பட்ட 

மு லீடுகள் வ ாடர்பாக குழு  னது கெனத்க ச் வசலுத் ியதுடன் 

இக்கம்பனிகள் கம்பனிகள் சட்டத் ின்கீழ் ப ிவு வசய்யப்பட்டுள்ளவ ன 

வ ளிொகியது.  
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சிபாாிசுகள்  

இக்கம்பனிகள் வ ாடர்பில் பின்ெரும் ெியடங்கள் அடங்கலான 

அறிக்கககய குழுவுக்கு ெேங்கும்படி பணிக்கப்பட்டது.  

 அ ிகாரசகபயினால் இக்கம்பனிகளில் வசய்யப்பட்ட 

மு லீடுகளுக்காக வபறப்பட்ட பங்கிலாபம்  

 இக்கம்பனிகளின் உாிகம, வசாத்துக்கள், பணிபுாியும் 

ஊேியர்கள் ஆகிய  கெல்கள்  

 முன்னாள் அகமச்சின் வசயலாளர் வபயாில் வகாள்ெனவு 

வசய்யப்பட்ட 20 பஸ் ெண்டிககள ஈடுபடுத் ி இலாபம் ஈட்டும் 

முகறகமகய முகறயான ஆய்ெின் பின்னர் அறிெித் ல்  

 இக்கம்பனிகளின் உாிகமகய அ ிகாரசகபக்குப் 

வபற்றுக்வகாள்ெ ற்கான முன்வமாேிவுகள் வ ாடர்பான 

 ற்சபாக ய நிகலகம.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளாின் 

MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க 2016.10.29 ஆம்  ிக ிய 

கடி ம் மூலம் இது வ ாடர்பாக அனுப்பப்பட்டுள்ள ெிபரமான அறிக்கக 

இகணப்பு 2 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

05. உள்நாட்டு ெங்கி நி ியங்களின் மூலம் ச ர்ந்வ டுக்கப்பட்ட 64 

வீ ிககள உள்நாட்டு ெங்கி நி ியங்களின் மூலம் ெிாிொக்கலும் 

புனரகமத் லும்  

இவ்வீ ிககள ெிாிொக்க ம ிப்பீட்டுத் வ ாகககயெிட அ ிகமான 

வ ாகக வசலொகியுள்ளக  அெ ானித்  குழு சில வீ ிகளின்  ரம் 

வ ாடர்பாக பிரச்சிகனகள் எழுந்துள்ள ாக புலனாகியது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

உள்நாட்டு ெங்கிகளிலிருந்து இக்கருத் ிட்டத்துக்குப் வபறப்பட்ட நி ி 

கருத் ிட்டத்துக்குப் புறம்பான செறு ெிடயங்களுக்கு 

ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளவ னவும் குழு அெ ானித் து.  

சிபாாிசுகள்  

இக்கருத் ிட்டம் வ ாடர்பில் பின்ெரும் ெிடயங்கள் அடங்கலான 

அறிக்கககய குழுவுக்கு ெேங்கும்படி அறிெிக்கப்பட்டது.  

i. இந்  64 வீ ிகளுக்கும் வ ாேில்நுட்ப ம ிப்பீட்டுக் குழுெினால் 

ம ிப்பீடு வசய்யப்பட்ட வ ாகக  

ii. வபறுகககள் குழுெினால் அனும ிக்கப்பட்ட வ ாகக  

iii.  ற்சபாது உண்கமயாக வசலெிடப்பட்ட வ ாகக மற்றும் 

குழுத் ிட்டத் ின்  ற்சபாக ய நிகலகம 

iv. இக்கருத் ிட்டத் ிற்கான கடன் உடன்படிக்ககக்கு மாறாக 

செறு ெிடயங்களுக்கு ரூ. 28,000 மில்லியன் வ ாகக வசலவு 

வசய்யப்பட்ட முகற மற்றும் அ ன் மூலம் எ ிர்பார்க்கப்பட்ட 

வபறுசபறுககளப் வபற முடியுமான ா என்பது  

v.  ற்சபாது இக்கருத் ிட்டத் ின் நிகலகம மற்றும் வீ ிகளின் 

 ரம் பாிசசா ிக்கப்பட ா என்பதும் இது வ ாடர்பாக 

 ிருப் ியகடயலாமா என்பது  

அவ்ொசற குறிப்பிட்ட ரூ. 28,000 மில்லியகன வசலவு வசய்  முகற 

வ ாடர்பாக மற்றும் அச்வசலெினங்களில் அடங்கியுள்ள மகவநகும 

கம்பனிகளுக்கு வசலவு வசய்யப்பட்ட ரூ. 5,824 மில்லியன் மற்றும் கள 

செகலத் ளம் வ ாடர்பில் வசலவு வசய்யப்பட்ட ரூபா 2,மில்லியன் ரூபா 

வ ாடர்பாக வ ாடர்பாக ெிசசட கணக்காய்கெ சமற்வகாள்ளும்படி 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு அறிெிக்கப்பட்டது.  
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 ற்சபக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

குறிப்பிட்ட சிபாாிசுகள் (i),(ii),(iii) வ ாடர்பில் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள 

ப ில் இகணப்பு 1 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. Iv ஆம் சிபாாிசுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ள ப ில் இகணப்பு 03 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

சிபாாிசு இல (v) இன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள கருத் ிட்டங்கள் 

வ ாடர்பிலான வீ ிகளின் நிர்மாணப் பணிகள் உாிய  ரத்துடன் 

நகடவபற்றுெருெதுடன் இக்கருத் ிட்டங்களின் நிகலகம வ ாடர்பாக 

 ிருப் ியகடயலாம் என உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் 

வசயலாளாின் MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க மற்றும் 

2016.10.29 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  

06. உள்நாட்டு ெங்கிகளிலிருந்து வபறப்பட்ட கடன்கள் வீ ிககள 

ெிாிொக்கல் மற்றும் புனரகமத் ல் கருத் ிட்டங்களுக்குப் புறம்பாக 

செறு பணிகளுக்காக ஈடுபடுத் ப்படல்  

உாிய கருத் ிட்டத்துக்குப் புறும்பாக செறு பணிகளுக்காக கருத் ிட்டத் ின் 

கடன் வ ாகக ஈடுபடுத் ப்படுெ னால் பா கமான நிகலகம 

ஏற்படுெவ ன குழு எடுத்துக் காட்டியதுடன் இத்வ ாகககய பின்பு 

 ிகறசசாியினால் ஈடுவசய்யசெண்டி ஏற்படும் என குழுவுக்குப் 

புலனாகியது. இக்கருத் ிட்டத்துக்காகப் வபறப்பட்ட கடன் வ ாககயில் ரூ. 

18.45 மில்லியன் எம்பிலிப்பிட்டிய சனா ிப ி இல்லத்க  

நிர்மாணிப்ப ற்கு ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளவ ன குழு அெ ானித் து. 

சிபாாிசுகள் 

கருத் ிட்டத்துக்குப் புறம்பாக கடன் வ ாகககய ஈடுபடுத்துெது 

வ ாடர்பாக பின்ெரும் ெிடயங்கள் அடங்கலான அறிக்கககய 

ெேங்கும்படி குழு அறிெித் து: 

 எம்பிலிப்பிட்டிய சனா ிப ி இல்லத் ின்  ற்சபாக ய 

நிகலகம மற்றும் இது எவ்ொறான ெிடயத்துக்கு 

உபசயாகிக்கப்படும் என்பது  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 உாிய கருத் ிட்டத்துக்குப் புறம்பாக செறு ெிடயங்களுக்கு 

நி ிகய ஈடுபடுத் ிய பின்பு  ிகறசசாிக்கு இந்நி ிகய 

ஈடுவசய்ய செண்டி ெருெ ால் ஏற்படும் நட்டம்  

 கருத் ிட்டத்துக்குப் புறம்பாக வசய்யப்பட்ட பணிகளுக்கு கடன் 

வ ாகககய ஈடுபடுத்துெ ற்கான அனும ி எவ்ொறு யாாிடம் 

வபறப்பட்டது எனும் ெிடயம்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசலாளாின் 

MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016.10.29 ஆம் 

 ிக ிய கடி த் ின் மூலம் இவ்ெிடயம் வ ாடர்பான  கெல்கள் 

ெேங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இப்ப ில் இகணப்பு 04 எனக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.  

07. வீ ிப் பராமாிப்பு நம்பிக்ககப்வபாறுப்பு நி ியம்  

இந்நாட்டின் வீ ித் வ ாகு ிகயப் பராமாிப்ப ற்காக முகறயான 

கட்டவமான்கற அகமப்ப ன் ச கெப்பாடு வ ாடர்பாக குழு கெனம் 

வசலுத் ியது. இ ற்கான பாாிய ச கெவயான்று எ ிர்காலத் ில் 

ஏற்படுெ ாக குழு எடுத்துக்காட்டியது.  

2005 ஒக்சடாபர் 26 ஆம்  ிக ிய அகமச்சரகெ நிருபத் ின்படி ஒரு லீற்றர் 

வபற்சறாலிலிருந்து ரூ. 1.00 மற்றும் ஒரு லீற்றர் டீசலிலிருந்து ச ம் 50 

ொியாக அறெிடப்பட்டு வீ ிப் பராமாிப்பு நம்பிக்ககப்வபாறுப்பு 

நி ியத் ில் கெப்பு வசய்து இ கன  ிகறசசாியினால் வீ ிப் 

பராமாிப்புக்காக வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபக்கு 

ெேங்கசெண்டியிருப்பினும் இத்வ ாகக அ ிகாரசகபக்கு 

கிகடக்கெில்கல என அெ ானிக்கப்பட்டதுடன்,  ிகறசசாியின் நி ி 

ஏற்பாடுகளிலிருந்து மற்றும் வெளிநாட்டு கடன் உ ெிகளின் மூலம் வீ ிப் 

பராமாிப்புக்கு நி ி ஏற்பாடு கிகடத்துள்ளவ ன வெளியாகியது. எனசெ 

வீ ிப்பராமாிப்பு நி ியத்க  பாராளுமன்ற சட்டவமான்றின் மூலம் 
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ெலுவூட்டுெ ற்கு நடெடிக்கக எடுக்க செண்டுவமன குழு ஏகமன ாக 

கரு ியது  

சிபாாிசுகள்  

வீ ிப் பராமாிப்பு நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு நி ியத்க  பாராளுமன்ற 

சட்டவமான்றின் மூலம் ெலுவூட்டுெ ற்கு நடெடிக்கக எடுத்து 

அறிக்ககயிடல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

இது வ ாடர்பாக ஏற்கனசெ சட்டெகரஞர் அலுெலருடன் 

கலந்துகரயாடப்பட்டுள்ளதுடன் எ ிர்காலத் ில் வகௌரெ அகமச்சாின் 

பணிப்புகரயின்படி ஏகனய உாிய பிாிவுகளுடனும் கலந்துகரயாடி வீ ிப் 

பராமாிப்பு நம்பிக்ககப்வபாறுப்பு நி ியத்க  பாராளுமன்ற 

சட்டவமான்றின் மூலம் ெலுவூட்ட நடெடிக்கக எடுத்து அ ன் 

முன்சனற்றத்க  03 மா ங்களில் அறிெிப்ப ாக உயர் கல்ெி மற்றும் 

வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளர்   MPH/HWY/ACC/13/2015/10-

11 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016.10.29 ஆம்  ிக ிய கடி ம் மூலம் 

அறிெித்துள்ளார். 

வபாது ெிடயங்கள்  

I. நிறுெனத் ின் அலுெல்ககள துகணக் கம்பனிகளுக்கு 

ஒப்பகடக்கும்சபாது அல்லது உப ஒப்பந் ம் ெேங்க 

கருதுெ ாயின் அ ற்குாிய சட்ட ெி ிகள், சுற்று 

நிருபங்களின்படி வசயலாற்ற செண்டும் என்பதுடன் இ ன் 

மூலம் அரசாங்கத்துக்குக் கிகடக்க செண்டிய பங்கிலாபம் 

நிறுெனத் ின் பங்குகளுக்கு சமாந் ரமாக இடம்வபறுகின்ற ா? 

என கெனம் வசலுத்து ல்  

II. வெள்ளப்வபருக்கினால் அேிவுற்ற வீ ிகள் வ ாடர்பாக மற்றும் 

சபரா கனயில் வீ ி வநருக்கடி ஏற்படும் இடங்கள் பற்றிக் 

கெனம் வசலுத் ல்.   
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக காப்புறு ிக் கூட்டுத் ாபனம் 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி  : 2016.06 09 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

இணங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. நிறுெத் ிற்குச் வசாந் மான, மாகல ீவு மற்றும் சீவஷல்ஸ் 

இராச்சியங்களில்  ாபிக்கப்பட்டிருந்  கிகளககள மூடி 

ெிடுெ ற்கான காரணங்கள் 

நிறுெத் ிற்குச் வசாந் மான, மாகல ீவு மற்றும் சீவஷல்ஸ் 

இராச்சியங்களில்  ாபித் ிருந்  கிகளககள மூடிெிடுெ க்கான 

காரணங்கள் பற்றி குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. 

சமற்படி நிறுெனங்களின் வசயற்பாடுகள் பற்றி ெிசாரகண 

சமற்வகாண்ட ன் பின்னர், எ ிர்பார்க்கப்பட்ட இலாபத்க  

ஈட்டிக்வகாள்ள முடியாவ ன அெ ானிக்கப்பட்ட ால் பணிப்பாளர் சகப 

முடிெின் பிரகாரம் சமற்படி கிகளககள மூடிெிட  ீர்மானித்  ாக 

உத் ிசயாகத் ர்கள் வ ாிெித் னர். 

சமற்படி கிகளககள ஆரம்பித்து  ிடீவரன மூடிய ன் காரணமாக 

நிறுெனத் ிற்கு அநாெசியமான நஷ்டத்க   எ ிர்சநாக்க சநாிடும் என்பது 

குழுெின் கருத் ாகும்.  

சிபாாிசுகள் 

பின்ெரும் ெிடயங்கள் அடங்கிய அறிக்ககவயான்கற  இரண்டு 

ொரத் ிற்குள் குழுவுக்கும் கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ிக்கும் 

வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

 சமற்படி கிகளககள மூடுெிட காரணமாக அகமந்  

ெிடயங்கள் 

 சமற்படி கிகளககள மூடுெ ற்கு முன்னர் அந்  

நிறுெனங்களுக்குச் வசன்று சமற்வகாண்டுள்ள 

ெிசாரகணகளின் அெ ானிப்புகளும் சிபாாிசுகளும் 
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 சமற்படி கிகளககள ஆரம்பித் கமயினாலும் 

மூடிெிட்டகமயினாலும் நிறுெனத் ிற்கு ஏற்பட்டுள்ள நஷ்டமும் 

வசலவும் 

 சமற்படி கிகளககள ஆரம்பிக்க முன்னர் சமற்வகாண்ட   

சாத் ியெள ஆய்வு பற்றிய ஆெணங்களும் ஏகனய 

 கெல்களும் 

 இ ற்காகக நி ி அகமச்சின் அனும ி வபறப்பட்ட 

ஆெணங்களின்   பிர ிகள் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

இந்  அறிக்கக 2016.07.15 ஆம்  ிக ி குழுவுக்கு கிகடத்துள்ளது. 

02. குத் கக உடன்படிக்ககககள புதுப்பித் ல்  

2014.03.04 ஆம்  ிக ி நகடவபற்ற குழுக் கூட்டத் ில் அகனத்து குத் கக 

ொடகக உடன்படிக்ககககளயும் மீண்டும் புதுப்பித்து இரண்டு 

மா த் ிற்குள் குழுெிடம் அறிெிக்கும்படி ஆசலாசகன ெேங்க்கப்பட்டுள்ள 

சபா ிலும் சுற்றுலாத்துகற அபிெிருத் ி மற்றும் கிறிஸ் ெ சமய 

அலுெல்கள் அகமச்சுடன் சமற்வகாண்டிருந்  குத் கக உடன்படிக்கக 

இரத்துச் வசய்யப்படெில்கல எனவும், வகாழும்பு பாவரான் ஜய ிலக 

மாெத்க யில் அகமந்துள்ள சனா ிப ி அலுெலகத்துடன் வ ாரடர்புகடய 

உடன்படிக்கக 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து புதுப்பிக்கப்படெில்கல எனவும் 

வெௌிப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. இக் காரணத் ினால் குத் கக ெருமானமாக 

கிகடப்பது பகேய ம ிப்பீட்டின் கீழுள்ள ெருமானவமனவும் குழுெினால் 

வெௌிப்படுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

சமற்படி ஆ னங்களின் வபாருட்டு  ற்சபாக ய சந்க ப் வபறும ிக்சகற்ப 

ம ிப்பீட்டறிக்ககவயான்கற வபற்றுக்வகாள்ளும்படி ஆசலாசகன 

ெேங்கப்பட்டச ாடு குத் கக உடன்படிக்கககய புதுப்பிக்க நடெடிக்கக 

எடுத்து அது பற்றிய அறிக்ககவயான்கற எ ில்காலத் ில் எடுக்கப்படும் 

வசயற்பாடுககளயும் உள்ளடக்கியொறு வபற்றுத் ருெ ற்கு நடெடிக்கக 

எடுக்கும் படி அறிெிக்கப்பட்டது. 

 



 

29 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்                          

இலங்கக காப்புறு ிக் கூட்டுத் ாபனத் ின்  ெிசாளர் 2016 யூன் 18 ஆம் 

 ிக ிய கடி த் ின் மூலமாக குத் கக உடன்படிக்ககப் பற்றி குழுகெ 

அறிவுறுத் ியுள்ளச ாடு, சமற்படி அறிக்கக இகணப்பு 05 ஆக 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

03. சபாலித்  ரகர்கள் வ ாடர்பாக குற்றப் புலனாய்வு  ிகணக்களத் ிற்கு 

அனுப்பப்பட்ட முகறப்பாடு 

இப்பிரச்சிகன வ ாடர்பான ஆெணங்கள் குற்றப் புலனாய்வு 

 ிகணக்களத் ிற்கு ககயளிப்பட்டுள்ள ாகவும் இது வ ாடர்பாக நிறுென 

மட்டத் ிலான உள்ளக ெிசாரகணவயான்று நடத் ப்படெில்கல எனவும் 

குழுெின் ெிசாரகணயின் சபாது வெௌியாகியுள்ளது. இத்துடன் 

சம்பந் ப்பட்ட 21 உத் ிசயாகத் ர்கள் இருப்ப ாகவும் அந்  

உத் ிசயாகத் ர்கள்  ற்சபாது கூட்டுத் ாபனத் ில் கடகமயாற்றுெ ில்கல 

எனவும் கூறப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

இ ன்   ற்சபாக ய நிகலகம பற்றி அறிெிக்கும் படி குற்றப் புலனாய்வு 

 ிகணக்களத் ிற்கு அறிெிக்குமாறும் அது பற்றிய அறிக்ககவயான்கற 

குழுெிடம் சமர்ப்பிக்கும் படியும் அறிெிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

வ ாடர்புகடய ெிசாரகணயின்  ற்சபாக ய நிகலகமகய அறியத் 

 ரும்படி குற்றப் புலனாய்வு  ிகணக்களத் ிற்கு நிறுெனத் ினால் 

2016.07.13 ஆம்  ிக ி அனுப்பப்பட்டுள்ள கடி த் ின் பிர ிவயான்று 

2016.07.20 ஆம்  ிக ி சகபக்கு கிகடத்துள்ளது. 

04. அரச நிறுெனங்களின் காப்புறு ி உாிகம 

அரச நிறுெனங்கள் இலங்கக காப்புறு ிக் கூட்டுத் ாபனத் ில் காப்புறு ி 

வசய்யப்பட செண்டுவமன சுற்றறிக்ககவயான்று இருப்ப ாகவும்  ற்சபாது 

அரச நிறுெனங்களில் 5% மாத் ிரசம  னது நிறுெனத் ில் காப்புறு ி 

வசய் ிருப்ப ாகவும் அரச நிறுெனங்களில் அ ிகமானகெ  மது 

கம்பனியில் காப்புறு ி வசய்யெில்கலவயனவும் கூறப்பட்டது. 
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 ற்சபாக க்கு காப்புறு ி  வசய்துள்ள நிறுெனங்களும் பூரண வபறும ிக்கு 

காப்புறு ி வசய்யெில்கல எனவும் பல அரச நிறுெனங்கள்  னியார் 

துகறகளில் காப்புறு ி வசய்துள்ள ாகவும் வெௌியாகியுள்ளது. சமற்படி 

சுற்றறிக்கககய பயன்படுத் ி  அரசாங்கத் ின் அகனத்து 

நிறுெனங்ககளயும் இக் கம்பனியில் காப்புறு ி வசய்ய நடெடிக்கக எடுக்க 

செண்டும் என்பது குழுெின் கருத் ாகும். 

சிபாாிசுகள் 

 இலங்கக காப்புறு ி கூட்டுத் ாபனத் ில் காப்புறு ி வசய்துள்ள 

நிறுெனங்கள் வ ாடர்பாகவும் அரசாங்கத் ிற்குச் வசாந் மான 

அகனத்து நிறுெனங்களும் காப்புறு ி வசய்யப்பட்டுள்ள ா  

எனவும், ஆவமனில், எந்  காப்புறு ி நிறுெனத் ில் என்பக யும் 

பற்றிய அறிக்ககவயான்கற குழுெிற்கு வபற்றுத்  ரும்படி 

ஆசலாசகன ெேங்கப்பட்டது. 

 நி ி அகமச்சின் வசயலாளர் மற்றும்  அகமச்சு வசயலாளருடன் 

வ ாடர்புக்வகாண்டு வ ாடர்புகடய சுற்றறிக்கககய 

பயன்படுத் ி அரசாங்கத் ின் அகனத்து நிறுெனங்ககளயும் 

இு்க் கம்பனியில் காப்புறு ி வசய்ய நடெடிக்கக எடுக்கும் படி 

ஆசலாசகன ெேங்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

2016.09.30  ஆம்  ிக ி ெகர சமற்படி ெிபரமான அறிக்கக குழுவுக்கு 

வபற்றுத் ரப்படெில்கல. 

05. முன்னாள் பிர ான நிகறசெற்று அ ிகாாி மற்றும் முன்னாள் 

முகாகமத்துெ பணிப்பாளர் பற்றிய புலனாய்வு நடெடிக்கககள் 

நிறுெனத் ின் முன்னாள் பிர ான நிகறசெற்று அ ிகாாி மற்றும் 

முகாகமத்துெ பணிப்பாளாின் நி ி சமாசடி வ ாடர்பாக நிறுெனத் ினால் 

ஏச னும் முகறயான ெிசாரகணவயான்று சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ா என 

குழு ெிசாாித் து. 2010 மு ல் 2015 ெகர முன்னாள் பிர ான நிகறசெற்று 

அ ிகாாி  னது சம்பளமாக ரூ.165 மில்லியகன 

வபற்றுக்வகாண்டுள்ள ாகவும் முன்னாள் முகாகமத்துெ பணிப்பாளர் 

மூலம் ரூ. 55 மில்லியன் வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ாகவும் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வெௌியாகியுள்ள ாக கூறப்பட்டது. சமற்படி உத் ிசயாகத் ர்கள்  ற்சபாது 

சசகெயில் ஈடுபடெில்கல எனவும் கூறப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

நிறுெனத் ின் முன்னாள் நிர்ொக உத் ிசயாகத் ர்களின் நி ி சமாசடி 

வ ாடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் சம்பந் மாக நிறுெனம் உள்ளக ஒழுக்காற்று 

நடெடிக்கககய சமற்வகாண்டு அது வ ாடர்பான அறிக்ககவயான்கற 

குழுெிடம் சமர்ப்பிக்கும் படி ஆசலாசகன ெேங்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

2016.09.30 ஆகும் சபாதும் சமற்படி ெிபரமான அறிக்கக குழுவுக்கு 

வபற்றுத் ரப்படெில்கல. 

06. பங்குச் சந்க யில் மு லீடு வசய்துள்ள நிறுெனங்கள் 

இலங்கக காப்புறு ி கூட்டுத் ாபனத் ினால் ரூ. 35,711,339,000/=  

பல்செறு நிறுெனங்களில் மு லீடு வசய்யப்பட்டுள்ளவ ன்பது குழுெினால் 

வெௌிப்படுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

இலங்கக காப்புறு ி கூட்டுத் ாபனம் ரூ. 35,711,339,000/=  எந்வ ந்   

நிறுெனங்களில் மு லீடு வசய்துள்ளவ ன்பது  பற்றிய அறிக்ககவயான்கற 

2 ொர காலத் ிற்குள் குழுெிடம் வபற்றுத் ரும்படி அறிெிக்கப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

இலங்கக காப்புறு ிக் கூட்டுத் ாபனத் ின்  ெிசாளாின் 2016.06.14 ஆம் 

 ிக ிய கடி த் ின் மூலமாக  குழுெிற்கு அனுப்பியுள்ள சமற்படி அறிக்கக 

இகணப்பு 06 என காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

அரசாங்க வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனம் 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி : 2016.06.21 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

(அ) சுயா ீனமாகசொ அல்லது உள்நாட்டு அல்லது வெௌிநாட்டு 

கம்பனிகளுடன் இகணந்ச ா உள்நாட்டு மற்றும் வெௌிநாட்டு 

நிறுெனங்களுக்குச் வசாந் மான சிெில் வபாறியியல்  மற்றும் ஏகனய 

வபாறியியல் கருத் ிட்டங்ககள புலனாய்வு வசய் ல்,  ிட்டமிடல், 

உருொக்கு ல் மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பணிககள வசயற்படுத்து லும் 

அத் ககய கம்பனிககள ககயகப்படுத் ிக்வகாள்ளல் மற்றும் 

பங்குககள வகாள்ெனவு வசய் ல். 

(ஆ) வபாறியியற்றுகறயில் ஈடுபட்டுள்ள உள்நாட்டு மற்றும் வெௌிநாட்டு 

நிறுெனங்களுக்கு சுயா ீனமாகசொ அல்லது ஏச னும் உள்நாட்டு 

அல்லது வெௌிநாட்டு கம்பனியுடசனா இகணந்து ஆசலாசகனச் 

சசகெ ெேங்கு லும் கருத் ிட்ட முகாகமத்துெ சசகெ ெேங்கு லும் 

அத் ககய கம்பனிககள ககயகப்படுத் ிக்வகாள்ளளும் மற்றும் 

பங்குககள வகாள்ெனவு வசய் லும். 

(இ) சுயா ீனமான நிறுெனமாகசொ அல்லது உள்நாட்டு அல்லது 

வெௌிநாட்டுக் கம்பனியுடன் இகணந்து ஆ ன அபிெிருத் ிப் 

பணிககள சமற்வகாள்ளல் அல்லது அத் ககய கம்பனிககள 

ககயகப்படுத் ிக்வகாள்ளல் மற்றும் அத் ககய கம்பனிகளின் 

பங்குககள வகாள்ெனவு வசய் ல். 

(ஈ) உள்நாட்டில் அல்லது வெௌிநாட்டில முன்ொர்ப்புக் வகாங்கிறீட், 

ெலுவூட்டப்பட்ட வகாங்கிறீட், அழுத் மூட்டப்பட்ட வகாங்கிறீட் 

உற்பத் ியும் சந்க ப் படுத்து லும் 

(உ) வபாறியியல் கருத் ிட்டங்ககள அல்லது ெியாபாரத்க  நடத் ிச் 

வசல்ெ ற்காக கட்டடப் வபாருட்கள், இயந் ிர சா னங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்ககள உற்பத் ி வசய் ல், சந்க ப் படுத்து ல், இறக்கும ி 

வசய் ல் மற்றும் ஏற்றும ி வசய் ல். 
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(எ) (அ), (ஆ), (இ), (ஈ), (உ) பந் ிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமற்படி 

சநாக்கங்களுக்காக ச கெப்படுடம் வபாறியியல் மற்றும் 

அருங்ககல பணியாட்வடாகு ியினகர பயிற்றுெித் ல்                                                                                                                                

(ஏ) சமற்படி (அ), (ஆ), (இ), (ஈ), பந் ிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத் ப்படுகின்ற கட்டடப் வபாருட்கள், 

நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அருங்ககலகள் பற்றிய ஆய்வுப்பணிககள 

வசயற்படுத்து ல். 

இணங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. ஊேியர்ககள ஆட்சசர்த் ல் 

602 ஊேியர்ககள முகாகமத்துெ சசகெ  ிகணக்களத் ின் 

ஆங்கீகாரமின்றி, பணிப்பாளர் சகபயின் அங்கீகாரத் ின் சபாில் மாத் ிரம் 

ஆட்சசர்த் லும் சந்க ப்படுத் ல் அபிெிருத் ி உத் ிசயாகத் ர்ககள 

ஆட்சசர்த் லும். 

 2015  ிவசம்பர் 31 ஆம்  ிக ி உள்ளொறு முகாகமத்துெ 

சசகெ  ிகணக்களத் ின் ஆங்கீகாரமின்றி 41 ப ெிகளுக்காக 

451 சபகர ஆட்சசர்த் ல். 

 2015  ிவசம்பர் 31 ஆம்  ிக ி உள்ளொறு 99 பயிற்சியற்ற 

ஊேியர்கள்  கூட்டுத் ாபனத் ில் மிககயாக இருக்ககயில் 2016 

சனொி 01 மு ல் 2016 மார்ச் 30 ெகர நாட் சம்பள 

அடிப்பகடயில்  ற்காலிக மற்றும் பயிற்சியற்ற ஊேியர்கள் 179 

சபர் முகாகமத்துெ சசகெ  ிகணக்களத் ின் அங்கீகாரமின்றி 

ஆட்சசர்க்கப்பட்டகம. 

 2016 வபப்ருொி 04 ஆம்  ிக ிய 16/0082/736/002 ஆம் இலக்க 

அகமச்சரகெ பத் ிரத் ின் பிரகாரம் அரசாங்க வபாறியியல் 

கூட்டுத் ாபனத் ின் ஒரு பிாிொக இருந்  இயந் ிர சா னங்கள் 

பிாிவு “ ச சிய இயந் ிர சா னங்கள் மற்றும் கருெிகள் 

அகமப்கப மீளகமத் ல்” எனும் வபயாில் 

மீளகமக்கப்பட்கடம. 2016 மார்ச் 31 ஆம்  ிக ிக்கு சமற்படி 

நிறுெனத் ிற்கு அங்கீகாிக்கப்பட்டிருந்  ஊேியர்களின் 

எண்ணிக்கக 344 என்பச ாடு  அத்  ிக ிக்கு உண்கமயான 

பணியாட்வடாகு ி 602 ஆகும். அ ன் பிரகாரம் 258 ஊேியர்கள் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

முகாகமத்துெ சசகெ  ிகணக்களத் ின் அங்கீகாரமின்றி 

ஆட்சசர்க்கப்பட்டுள்ளகம. 

ஊேியர் ஆட்சசர்ப்பு வ ாடர்பாக அரச நிறுெனங்கள் நி ிசார் 

சுற்றறிகககள் பற்றி கெனம் வசலுத் ி அெற்றுக்சகற்ப 

வசயற்படுகின்றனொ என்பக யிட்டு கெனமாக இருக்குமாறு அறிெித்து 

நி ி அகமச்சின் வசயலாளருக்கு கடி வமான்கற அனுப்பும் படி  ெிசாளர் 

குழுெின் வசயலாளருக்கு  ஆசலாசகன ெேங்கினார். 

சிபாாிசுகள் 

i.  ற்சபாது கூட்டுத் ாபனத் ிற்குச் வசாந் மான,  ஆயினும் 

வெௌி நிறுெனங்களில் கடகமயாற்றுகின்ற ஆட்களின் 

முழுகமயான பட்டியவலான்கற குழுவுக்கு வபற்றுக் 

வகாடுத் லும்  ிகறசசாி சுற்றறிக்கககளுக்சகற்ப இந்  

நிகலகமகய  ிருத் ிக்வகாள்ள வகாள்கக ாீ ியான 

முடிவொன்கற சமற்வகாள்ளலும். 

ii. 2015.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு 41 ப ெிகளுக்கு 

சசர்த்துக்வகாள்ளப்பட்ட 451 ஊேியர்களின் வபயர்கள், 

முகொிகள் அடங்கிய அறிக்ககவயான்கற வபற்றுத் ரு ல். 

iii. பல்செறு ப ெிகளில் ஒப்பந்  அடிப்பகடயிலுள்ள 

உத் ிசயாகத் ர்ககள நிரந் ரமாக்கு ல் வ ாடர்பாக 

 ிகறசசாிக்கு எழுத்து மூலமாக  அறிெித்து அெர்ககள 

நிரந் ரமாக்க நடெடிக்கக எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத் கற அகமச்சு வசயலாளாின் 6/2/714/-vol ii 

மற்றும் 2016.08.30 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலமாக சமற்படி 

சிபாாிசுக்கான ப ில் அனுப்பப்பட்டுள்ளச ாடு, அகெ பின்ெருமாறு. 

i. அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட்வடாகு ியின் பிரகாரம் சமல ிக 

ஊேியர் எண்ணிக்கக புலப்படுகின்ற சபா ிலும், இெர்ககள, 

ப ெிகய ெகிப்பெர்களுக்கு மாத் ிரம் பிரத் ிசயகமாகும் 

ெி த் ில் சபணிெரப்பட செண்டுவமன முகாகமத்துெ சசகெ 
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 ிகணக்களம் அங்கீகாித்துள்ள ாக வ ாிெித் ிருப்பச ாடு அது 

இகணப்பு 07 என காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ii. கூட்டுத் ாபனத் ிற்குச் வசாந்மான சபா ிலும், வெௌி 

நிறுெனங்களில் கடகமயாற்றுகின்ற 40 ஆட்களின் வபயர்கள் 

மற்றும் முகொிகள் அடங்கிய அறிக்ககவயான்று 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பச ாடு அது இகணப்பு 08 என 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

iii. 2015.12.31 ஆகும் சபாது 41 ப ெிகளுக்காக 

சசர்த்துக்வகாள்ளப்பட்ட  273 நபர்களின்  கெல்கள் அடங்கிய 

அறிக்ககவயான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பச ாடு அது 

இகணப்பு 09 என காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

02. 2015 ச ர் ல் காலத் ில் ஊேியர்ககள ெிடுெித் ல் 

ெிடுெிக்கப்பட்டுள்ள பிர ான அலுெலகம் உட்பட 84  

செகலத் ளங்களின் 98 ஊேியர்களுக்கு சம்பளமாக ரூ. 1,353,000/= வும் 

சமல ிக சநர வகாடுப்பனொக ரூ. 626,000/= வும் வசலுத்து ியுள்ளகம. 

சிபாாிசுகள் 

சம்பளம் மற்றும் சமல ிக சநர வகாடுப்பனொக ெேங்கப்பட்டுள்ள 

வமாத் த் வ ாகககய வ ாடர்புகடய வபாது முகககமயாளர்களிடமிருந்து 

அறெிடுெ ற்காக  யாாிக்கப்பட்டுள்ள ெேிமுகற அடங்கிய 

அறிக்கககயயும் அவ்ொறு அறெிட செண்டுவமன முடிவெடுக்கப்பட்ட 

பணிப்பாளர் சகப அறிக்கககயயும் குழுெிடம் வபற்றுத்  ரு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

2016.09.02 ஆம்  ிக ி குழுெிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ககயினூடாக 

ச ர் ல் காலத் ில் ஊேியர்ககள ெிடுெித் ல் வ ாடர்பான உள்ளக 

கணக்காய்வு அறிக்கக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள சபா ிலும், அரசாங்க 

வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு ெி ந்துகரத்துள்ளொறு வ ாடர்புகடய 

பணிப்பாளர் சகப அறிக்கக சமர்ப்பிக்கப்படெில்கல. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

03. வெளிநாடுகளில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட நிர்மாணிப்புக் கருத் ிட்டங்கள் 

இகணந்  வ ாேில்முயற்சிவயான்று ஆரம்பிக்கப்படாகமயின் காரணமாக 

கூட்டுத் ாபனத் ினால் ச ாஹா ெங்கியில் கெப்பிலிடப்பட்டிருந்  சுமார் 

ரூ. 5.9 மில்லியகன 2016 சம  31ஆம்  ிக ி  ெகர மீளப் வபறுெ ற்கு 

நெடிக்கக எடுக்காகம. 

சிபாாிசுகள் 

இது வ ாடர்பாக குற்றப் புலனாய்வு  ிகணக்களத் ிற்கு ஆற்றுப்படுத் ி 

அெர்களது அறிக்ககவயான்கற (CID report ) வபற்றுக்வகாள்ளலும் 

வெௌிநாட்டலுெல்கள் அகமச்சினூடாக கட்டார் இராச்சியத் ிலுள்ள 

இலங்கக தூ ரகத் ிடம் இது பற்றி ெிசாாித்து அறிக்ககவயான்கற 

குழுவுக்கு வபற்றுக்வகாடுத் லும். 

சமற்படி பணம் வ ாடர்பான அகனத்து  கெல்ககளயும்  ன்னிடம் 

வபற்றுத்  ரும்படியும் இது பற்றி  ான் ஆராய்ந்து பார்ப்ப ாகவும் 

வெௌிநாட்டலுெல்கள் அகமச்சர் வசயலாளாிடம் வ ாிெித் ார். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

வபாறியியல் கூட்டுத் ாபன  ெிசாளாின் 2016.07.25 ஆம்  ிக ிய 

கடி த் ினூடாக வெௌிநாட்டலுெல் அகமச்சுக்கு இது வ ாடர்பாக 

அறிெித் ிருப்ப ாக 2016.09.02 ஆம்  ிக ி குழுெிடம் 

வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

04.  ீர்க்கப்டா  முற்பணம் 

 ீர்க்கப்படாமலிருந்  4 ஆண்டுகள்  ாண்டியுள்ள ரூ. 378 மில்லியன் 

வபறும ியான நிலுகெ முற்பணத்க  வசலுத் ித்  ீர்க்க இ ற்கு முந் ிய 

குழுக்  கூட்டவமான்றின் சபாது இணங்கியிருந்  சபா ிலும் இற்கறெகர 

 ீர்க்கப்படாகம பற்றி குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. சமற்படி 

முற்பணங்களில் 2015  ிவசம்பர் 31 ஆம்  ிக ிக்கு இருந்  ரூ. 114,688,139 

க்கான காசசாகல மூலமான முற்பணம் கருத் ிட்டத் ிற்குத் ச கெயான 

மூலப்வபாருட்கள் வகாள்ெனவுக்காகசெ ெேங்கப்பட்ட ாகவும், சமற்படி 

பண்டங்கள் உண்கமயாகசெ கிகடக்கப்வபற்ற ா என்பக  
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உறு ிப்படுத்  ச கெயான குறிப்புகள் கணக்காய்வுக்காக 

சமர்ப்பிக்கப்படெில்கல என்பதும் வெௌியாகியுள்ளது. 

சிபாாிசுகள் 

இது வ ாடர்பாக எந்  உத் ிசயாகத் ர்கள் வ ாடர்பில் சட்டப்படி 

நடெடிக்கக சமற்வகாள்ளப்பட்டது என்பது பற்றிய அறிக்கககய ஒரு மா  

காலத் ிற்குள்  அனுப்பு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

2016.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு வசலுத் ித்  ீர்க்கப்படா  முற்பணம் ரூ. 

24,067,171.94 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளச ாடு, வபாறுப்புகடய 

உத் ிசயாகத் ருக்கு அந்  பணத்க  வசலுத்தும்படி 2016 யூகல மா த் ில் 

சகாாிக்ககக் கடி ம் அனுப்பப்பட்டுள்ளச ாடு, கூட்டுத் ாபன 

சுற்றறிக்ககயின் பிரகாரம் சமற்படி பணத்க  கேிக்க ஆரம்பக்கட்ட 

ெிசாரகணக்கு ஆற்றுப்படுத் ி உள்ள ாக வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற அகமச்சு வசயலாளாின்  6/2/714/vol- iiஆம் இலக்க  

மற்றும் 2016.08.30 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ீர்க்கப்படா  இந்  முற்பணம் பற்றிய  ரவுகள் இகணப்பு 10 எனக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.   

05. அனும ியின்றி ொகனங்ககள ெிடுெித் ல்  

2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில் அனும ியின்றி 

கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு வசாந் மான ொகனங்களும் சார ிகளும் 

அகமச்சிற்கு ெிடுெிக்கப்பட்டிருந் துடன் அவ்ொறு ெிடுெிக்கப்பட்ட 

ொகனங்களுக்கான ொடகக, எாிவபாருள் வசலெினம் மற்றும் 

சார ிகளுக்கான சம்பளம் சபான்றெற்றிற்காக 2013 மற்றும் 2014 ஆம் 

ஆண்டுகளில் முகறசய ரூ. 37 மில்லியனும் 42 மில்லியனும் 

வசலுத் ப்பட்டிருந் து 

சிபாாிசு 

இது சம்பந் மாக நிறுென மட்டத் ில் ெிசாரகணககள சமற்வகாள்ெ ாக 

பிர ான கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் துடன் அவ்ெறிக்ககயின் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

பிர ிககள குழுெிற்கும் கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ிக்கும் ஒரு 

மா த் ிற்குள் ெேங்குெ ாக வ ாிெிக்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற அகமச்சின் வசயலாளாின் 6/2/714 / Vol – ii  

11 இலக்கமும் 2016.07.26 ஆம்  ிக ியுமுகடய கடி த்துடன் இலங்கக 

வபாறியியல் கூட்டுத் ாபானத் ின் பிர ான உள்ளக 

கணக்காய்ொளாினால் நடாத் ப்பட்ட ெிசாரகண அறிக்ககயின் 

பிர ிவயான்றும் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  

06. பிரச்சார சமம்படுத் ல் வசலெினமும் மிககயூ ிய வகாடுப்பனவும்  

கூட்டுத் ாபனம் அ ன் சநாக்கங்களுக்கு மாறாக 2012 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

2014 ஆம் ஆண்டு ெகர பிரச்சார சமம்படுத் ல் வசலெினமாக ரூ. 73 

மில்லியகன வசலவு வசய்துள்ளகம மற்றும் 20 மில்லியகன மிககயூ ிய 

வகாடுப்பனொக ெேங்கியுள்ளகம  

சிபாாிசு  

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள பிரச்சார வசலெினமும் மிககயூ ிய 

வகாடுப்பனவும் எ ற்காக ெேங்கப்பட்டவ ன 2012 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

2015 ஆம் ஆண்டு ெகரயிலான காலப்பகு ிக்கு ஏற்புகடய ாக அகமயும் 

ெககயில் முழுகமயான அறிக்ககவயான்கற குழுெிற்கு ெேங்கு ல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

இது சம்பந் மான ெிாிொனவ ாரு அறிக்கக வீடகமப்பு நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சின் 6/2/714/Vol - ii இலக்கமும் 2016.08.30 ஆம்  ிக ியும் வகாண்ட 

கடி ம் மூலம் குழுெிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் அகெ பின்ெருமாறு : 

I. வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ின் வபாது முகாகமயாளாின் கடி ம் 

– இது இகணப்பு  11 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  
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II. 2012 மு ல் 2015 ெகரயிலான சமம்படுத் ல் வசலெினம் பற்றிய 

அறிக்கக – இது இகணப்பு 12 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

III. 2012 மு ல் 2015 ெகரயிலான பிரச்சார வசலெினம் பற்றிய 

அறிக்கக – இது  இகணப்பு 13 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  

07. இலங்கக கிாிவகட் நிறுெனத் ிற்காக சமற்வகாள்ளப்பட்ட 07 

கருத் ிட்டங்களுக்காக கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு கிகடக்க செண்டிய 

பணத்வ ாகக  

இலங்கக கிாிவகட் நிறுெனத் ிற்காக சமற்வகாள்ளப்பட்ட 07 

கருத் ிட்டங்களுக்காக கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு கிகடக்க செண்டிய 

பணத்வ ாகக 2015.12.31 ஆம்  ிக ியுள்ளொறு ரூ. 818 மில்லியனாக 

இருப்பினும் கிாிவகட் நிறுெனத் ின் கணக்குகளுக்சகற்ப ரூ. 568 

மில்லியனாக காட்டப்பட்டுள்ளகமயும் இவ்ெித் ியாசத் ிற்சகற்ப சீராக்கம் 

வசய்யப்பட்டு  ீர்க்கப்படாகமயும்.  

இந்  ரூ. 818 மில்லியன் காட்டப்பட்டுள்ளகம வபறும ி சசர் ொியுடன் 

கூடிய ாக அகமெ ாகவும் இலங்கக கிாிவகட் நிறுெனத் ின் கணக்குப் 

ப ிசெடுகளில் சமற்படி சசர்வபறும ி ொி  இல்லாமல் 

காட்டப்பட்டுள்ள ாகவும்  கலெர் சுட்டிக்காட்டினார்.  

சிபாாிசு  

இலங்கக கிாிவகட் நிறுெனத் ின்  கலெருக்கு கருத் ிட்ட 

ஒப்பந் த்க யும் உள்ளடக்கிய ாக அகனத்து ெிபரங்ககளயும் 

எழுத்துமூலமாக அறிெித்து இ கன  ீர்த்துக்வகாள்ெ ற்கு நடெடிக்கக 

சமற்வகாள்ளு ல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

சம்பந் ப்பட்ட அறிக்கக 2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர கிகடக்கெில்கல. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

08. அனும ியின்றி நன்வகாகடகள் ெேங்கு ல்  

அகமச்சரகெ அனும ியின்றி கூட்டுத் ாபனத் ினால் 2010 ஆம் ஆண்டில் 

ரூ. 2.7 மில்லியன் நன்வகாகடயாக ெேங்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2011 ஆம் 

ஆண்டு மு ல் 2014 ஆம் ஆண்டு ெகர அகமச்சரகெ அங்கீகாரமின்றி ரூ. 

20 மில்லியன் நன்வகாகட ெேங்கப்பட்டுள்ளது.  

சிபாாிசு  

2012 – 2015 ெகர அனும ியின்றி சமற்வகாள்ளப்பட்ட நன்வகாகடகள் 

பற்றி அறிக்ககவயான்கற வபற்றுக்வகாடுத் ல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

சம்பந் ப்பட்ட அறிக்கக இகணப்பு 14 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  

09. கருத் ிட்டங்களின் மூலம் ெிகளந்  நட்டம்  

2007- 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ. 408.4 மில்லியன் ஒப்பந்  வபறும ிகய 

ெிஞ்சியவ ாரு நட்டத்க  அகடந்  47 ஒப்பந் ங்கள் பற்றி 

ெினெப்பட்டிருந் துடன் இந்  நட்டம் பற்றிய அறிக்ககவயான்கறயும், 

2009  -2010 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ. 301 மில்லியன் நட்டத்க  

அகடந் ிருந்  64 ஒப்பந் ங்கள் முகாகமத்துெ ெிகனத் ிறன் 

இல்லாகமயினால் நட்டத்க  அகடந் ிருத் ல் மற்றும் இந்  நட்டத்க  

ஈடுவசய்து வகாள்ெ ற்கான நடெடிக்ககககள  துாி ப்படுத்துெ ற்கும் 

இ னுடன் வ ாடர்புகடய பிரச்சார ெரவு வசலவுகள் பற்றிய 

அறிக்ககககள சமர்ப்பிப்ப ற்கும் நடெடிக்கக சமற்வகாள்ளாகம. 

ஒப்பந்  வபறும ிகய ெிஞ்சி வசலெினங்ககள சமற்வகாண்டகமயினால் 

2011 ஆம் ஆண்டு மு ல் 2014 ஆம் ஆண்டு ெகர 127 கருத் ிட்டங்களில் 

அகடந்  வமாத்  நட்டம் ரூ. 1574 மில்லியன் ஆகும்.  
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சிபாாிசு  

கருத் ிட்டங்களின் ஒப்பந்  ாரர்களின் வபயர்கள், முகொிகள் 

உள்ளடங்கிய ாக அறிக்ககவயான்கற கிகடக்கச் வசய் ல்  

இலாப நட்டம் அல்லா வ ாரு நிகலகமக்கு நிறுெனத்க  வகாண்டு 

ெருெ ற்கான  ிட்டவமான்கற ஆக்கு ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயடு ல்  

அரச வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ின் வபாதுமுகாகமயாளாின் 

GM/Co/3R/018 இலக்கமும் 2016. 08. 29  ஆம்  ிக ியும் வகாண்ட 

கடி த்துடன் இது சம்பந் மான அறிக்ககவயான்று குழுவுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் அது இகணப்பு 15 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  

கள நிகல ஆய்வு 

அரச வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனம் வ ாடர்பில் 2016.06.22 ஆம்  ிக ி 

நடாத் ப்பட்ட கள நிகல ஆய்வு வ ாடர்பிலான சமல ிக ெிபரங்கள் 113 

ஆம் பக்கத் ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வ ாகலத்வ ாடர்புகள் ஒழுங்குபடுத் ல் ஆகணக்குழு 

ெிசாரகண சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ிக ி : 2016.06.23 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

(அ) இலங்ககயில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்ெச ச வ ாகலத்வ ாடர்பு 

சசகெகள் நியாயமாகவும் ெிகனத் ிறன்மிக்க ெககயிலும் 

ெேங்கப்படுெ ற்கு ஆென வசய் ல்  

(ஆ) அகனத்து இயக்குபெர்களும் ச கெயான வ ாேில்நுட்ப, நி ி 

மற்றும் முகாகமத்துெ ெளங்ககள வகாண்டுள்ளார்கள் 

என்பக யிட்டும் அெர்கள் இ கன ஈடுபடுத் ிக்வகாள்கின்றார்கள் 

என்பக யிட்டும் கெனம் வசலுத்து ல் 

(இ) பாெகனயாளர்கள் வகாள்ெனொளர்கள் மற்றும் ஏகனய 

பயன்படுத்துநர்களின் வ ாடர்புகளும் வபாதுொக வபாதுமக்களின் 

நலனும் பாதுகாக்கப்படு ல் மற்றும் சமம்படுத் ப்படு ல்  

(ஈ) வ ாகலத்வ ாடர்பு சசகெகளுடன் வ ாடர்புகடய ெர்த் க 

நடெடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளெர்களுக்கிகடயில் பயனுறு ிமிக்க 

சபாட்டித் ன்கமவயான்கற சபணிெரு ல் மற்றும் சமம்படுத் ல் 

அத்துடன் அவ்ொறானெர்களின் ெிகனத் ிறன் மற்றும் 

சிக்கனத் ன்கமயிகன ஊக்குெித் ல்  

(உ) உள்ொாியான மற்றும் சர்ெச ச வ ாகலத்வ ாடர்பு ெச ிகளின் 

துாி மானதும் இகடயறா துமான அபிெிருத் ியிகன ஊக்குெித் ல்  

(ஊ) அநாெசியமான  ாம ங்கள்,  கடகள் அல்லது வநாிசல்கள் இன்றி 

நம்பகத் ன்கமயுடனும் ெிகனத் ிறன்மிக்க ெககயிலும் 

சசகெககள ெேங்கும்  னது வபாறுப்பிகன நிகறசெற்றுெ ற்கு 

இயக்குபெர்களுக்கு ஆற்றல் உள்ளவ ன்பக  உறு ிப்படுத்து ல்  

(எ) வ ாகலத்வ ாடர்பு மற்றும் அ னுடன் வ ாடர்புகடய துகறகள் 

சம்பந் மான பு ிய வ ாேில்நுட்ப முகறகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிககள 
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சமம்படுத்து ல், அப்பு ிய வ ாேில்நுட்ப முகறககள முன்சனற்று ல் 

மற்றும் அந்  முகறககள பயன்படுத்து ல்  

(ஏ) இலங்ககக்கு வெளிசய  ங்களது வ ாேில்முயற்சி நிகலயங்ககளக் 

வகாண்டுள்ள வ ாகலத்வ ாடர்பு சசகெககள அ ிகமாக 

பயன்படுத்துபெர்ககள இலங்ககக்குள் அந்நிகலயங்ககள 

நிறுவுெ ற்கு ஊக்குப்படுத்து ல்  

(ஐ) சர்ெச ச நிகலமாறுகால சசகெகளுக்காக இலங்கககய 

பயன்படுத்துெக  ஊக்குெித் ல்.  

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள். 

01. பணியாட்வடாகு ியின்  கெல்கள் 

நிகறசெற்றுத் ரத் ில் 40 வெற்றிடங்களும் ப ெிநிகல உ ெியாளர்களின் 

56 வெற்றிடங்களும் காணப்படுககயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஊேியர் 

வ ாகு ிக்கு புறம்பான ப ெிகளுக்கு முகாகமத்துெ சசகெ 

 ிகணக்களத் ின் அனும ிகயப் வபற்றுக்வகாள்ளாமல் 16 சபகர 

ஆட்சசர்ப்பு வசய் ல் மற்றும் 5 ஆசலாசகர்ககள அகமச்சரகெ 

அங்கீகாரமின்றி வ ாிவுவசய் ல். 

சிபாாிசுகள் 

 அனும ியின்றி சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நியமனங்கள் சம்பந் மாக 

அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்ளு ல். 

 ஆசலாசகர்களின்  கககமகள், வபாறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ள கடகமப் 

பணிகள் பற்றிய பட்டியல், நியமிக்கப்பட்ட  ிக ி, நியமனம் எத்ச  ி 

ெகரக்குமானது எனும் ெிடயங்கள் உள்ளடங்கிய ாக 

அறிக்ககவயான்கற ஒரு கிேகமக்குள் குழுவுக்கு அனுப்பு ல் 

 யூகல மா ம் முடிெகடெ ற்கு முன்னர் ஆட்சசர்ப்புககள 

நிகறவுவசய் ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

நியமனம் சமற்வகாள்ளப்படும் சபாது உாிய அங்கீகாரம் 

வபறப்பட்டுள்ளவ ன அறிெிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆசலாகசகர்கள் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

சம்பந் மாக குழுெினால் சகாரப்பட்டுள்ள  கெல்கள் 2016.08.23 ஆம் 

 ிக ிய கடி ம் மூலம் அறியத் ரப்பட்டுள்ளது. 

ஆயினும் 2016 யூகல மா ம் முடிெகடயும் சபாது ஆட்சசர்ப்பிகன 

நிகறவு வசய்ெ ற்கு ெேங்கப்பட்டுள்ள சிபாாிசுககள 

நகடமுகறப்படுத்துெ ற்கு நிறுெனத் ிற்கு இயலாமல் சபாயுள்ளகம 

வ ாகலத்வ ாடர்பு ஒழுங்குபடுத் ல் ஆகணக்குழுெின்  கலொின் 

TRC/ADM/01/01/01 இலக்கமுகடய 2016.08.23 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் 

மூலம் வ ௌிொகின்றது. 

02. உள்ளக கணக்காய்வுப் பிாிவு 

2012 சனொி 03 ஆம்  ிக ிய ஒப்பந்  உடன்படிக்ககக்சகற்ப வநழும் 

வபாக்குன அரங்கின் நிருமாணப் பணிகள் 2012 நெம்பர் மா ம் 12 ஆம் 

 ிக ி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 912 நாட்களில் நிகறசெற்ற செண்டிய ாக 

இருந் ாலும் அன்கறய  ினமாகின்றசபாது வகாங்கிறீட் சட்டகம் மாத் ிரம் 

பூர்த் ியாக்கப்பட்டிருந் து. வமாத்  ஒப்பந் ப் வபறும ி அவமாிக்க வடாலர் 

104.3 மில்லியன் வ ாககயில் 2015 டிசம்பர் மா ம் 31 ஆம் 

 ிக ியாகின்றசபாது அவமாிக்க வடாலர் 38.28 மில்லியன் மாத் ிரம 

வசலவுவசய்யப்பட்டிருந்து.  

வநழும் குழுன சகாபுரத்க  நிருமாணித் ல் சம்பந் மாக உள்ளக 

கணக்காய்ெிகன சமற்வகாள்ளாகம, நிருமாணப் பணிகளுக்காக வ ாிவு 

வசய்யப்பட்ட கம்பனி பற்றிய அகனத்து  கெல்களும் BOQ இல் உள்ள 

 கெல்கள் எவ்ெி த் ிலும் சபா ிய ாக அகமயெில்கலவயனவும் 

நிருமாணப் பணிகளில் 45% நிகறவு வசய்யப்பட்ட பின்னர் அ கன 

சமர்ப்பித் ல் ஆகியெற்கறப் பற்றி குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

 வநழும் குழுன சகாபுர நிருமாணிப்பு சம்பந் மாக உள்ளக கணக்காய்வு 

நிபுணத்துெ குழுவொன்றின் மூலமாக சமற்வகாள்ளப்பட 

செண்டுவமன பணிப்பாளர் சகபயின்  ீர்மானவமான்று 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ால் வமாரட்டுெ பல்ககலக்கேகத் ின் 

நிபுணத்துெ குழுவொன்றின் மூலமாக அ கன சமற்வகாண்ட ாக 
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 ெிசாளர் வ ாிெித்  ால் அது சம்பந் மான  கெல்ககள குழுவுக்கு 

அனுப்பு ல் 

 வநழும் குழுன சகாபுரத்க  நிருமாணித் ல் சம்பந் மாக எப்படி 

வகாடுப்பனவு வசய்யப்பட்டது? வகாடுப்பனகெ சிபாாிசு வசய் து 

யார்? அவ்ெிடயத் ில் பாிசீலகனக்குட்படுத் ப்பட்ட ெிடயங்கள் 

யாகெ? என்பக ப் பற்றிய அறிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு ஒரு 

மா த் ிற்குள் அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

 இந்  நிருமாணிப்பு சம்பந் ப்பட்ட உள்ளக கணக்காய்வு நிபுணத்துெ 

குழுவொன்றின் ஊடாக சமற்வகாள்ளப்பசெண்டுவமனவும் அ ற்கு 

கணக்காய்வு  ிகணக்களத் ின் சிபாாிசு வபற்றுக்வகாள்ளப்பட 

செண்டுவமனவும் கணக்காய்வு குழு  ீர்மானித்  ாகவும் 

அத் ீர்மானம் ஆகணக்குழுெின் அங்கீகாரத் ிற்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ளதுடன் ஆகணக்குழுெின் அங்கீகாரத் ின் 

பிரகாரம் கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ித்  ிகணக்களத் ின் 

சிபாாிசும் வபறப்பட்ட பின்னர் எ ிர்கால நடெடிக்கககள் 

சமற்வகாள்ளப்படுவமன வ ாகலத்வ ாடர்புகள் ஆகணக்குழுெின் 

 கலொின் TRC/ADM/01/01/01 இலக்கமுகடய 2016.08.23 ஆம் 

 ிக ிய கடி த் ின் மூலம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது  

 கருத் ிட்ட ஆசலாசகாினால் அளிக்கப்பட்ட அறிக்ககவயான்று 

2016.08.24 ஆம்  ிக ி குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

03. நிருமாணிப்பு நடெடிக்கககளுக்காக வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட கடன் 

வ ாகக காப்புறு ி 

வநழும் வபாக்குன அரங்கின் நிருமாணப் பணிகளுக்காக 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட கடன்வ ாககயாகிய அ.வடா 88.655 மில்லியகன 

காப்புறு ி வசய்ெ ற்கு காப்புறு ி கம்பனிவயான்றுடன் ஒப்பந் மின்றி 

ரூ.1,145 மில்லியகன வசலுத் ியிருத் லும் இந்  கடன் காப்புறு ி 

வசலுத் லின்சபாது சம்பந் ப்பட்ட காப்பறு ி நிறுெனத்துடன் 

இணங்கிக்வகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந் வமான்கற சமர்ப்பித்து இருக்காகமயும் 

பற்றி குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. 



 

47 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

சிபாாிசுகள் 

 சம்பந் ப்பட்ட காப்பறு ி நிறுெனம்  ற்சபாது 

வசயற்படுகின்ற ா? 

 நிறுெனம் கடன் வபற்றுக்வகாள்ளாமல் நிறுெனத் ின் 

பணத்க க் வகாண்டு இந்  நிருமாணப் பணிகள் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டிருந் ால் கிகடக்கக்கூடிய அனுகூலம் 

சபான்ற ெிடயங்கள் உள்ளிட்ட அறிக்ககவயான்கற ஒரு 

மா த் ிற்குள் குழுவுக்கு அனுப்பு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

 சம்பந் ப்பட்ட காப்புறு ி நிறுெனம்  ற்சபாது 

வ ாேிற்படுகின்றது என 2016.08.24 ஆம்  ிக ி குழுவுக்கு 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிறுெனம் கடன் வபற்றுக்வகாள்ளாமல் நிறுெனத் ின் 

பணத் ில் இந்  நிருமாணப் பணிகய சமற்வகாண்டிருந் ால் 

கிகடக்கும் அனுகூலம் சபான்ற ெிடயங்கள் உள்ளிட்ட 

அறிக்ககவயான்று 2016.08.24 ஆம்  ிக ி 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 

04. அம்பாந்ச ாட்கட  கெல் வ ாேில்நுட்ப சபட்கட 

இந்  நிருமாணத் ிற்கான ஒப்பந் ப் வபறும ி ரூ. 2,663 மில்லியன் ஆக 

இருந் துடன் ஒப்பந் த் ிற்சகற்ப 2014 ஆகஸ்ட் 10 ஆம்  ிக ி ஆரம்பித்து 

2016 யூகல மா ம் நிகறவுவசய்யப்பட செண்டியிருந் து. ஆயினும், 

2015.12.31 ஆம்  ிக ியாகின்ற சபாது இ ற்காக வசலுத் ப்பட்டிருந்  

வ ாகக ரூ. 508 மில்லியனாக இருந் துடன் அது ஒப்பந் ப் வபறும ியில் 

19% வீ மாகும்.  ற்சபாது கருத் ிட்டம் நிறுத் ப்பட்டுள்ளகமப் பற்றி 

குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசு 

இற்கறெகர நிகறவுவசய்யப்படா  நிருமாண நடெடிக்கககள் 

சம்பந் மாக அறிக்ககவயான்கற சகபக்கு அனுப்பிகெத் ல் 
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 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

2016.06.30 ஆம்  ிக ி ெகர நிகறவுவசய்யப்பட்டுள்ள நிருமாணம் 

சம்பந் மாக அறிக்ககவயான்றும் சாத் ியெள அறிக்ககயும் குழுவுக்கு 

2016.08.24 ஆம்  ிக ி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

05. ெயதுெந் ெர்களுக்கும் பாடசாகல மாணெர்களுக்கும் சீலத் 

துணிககள ெிநிசயாகித் ல் 

2014.12.15 ஆம்  ிக ிய ஆகணக்குழுெின்  ீர்மானத் ிற்சகற்ப 

ெயதுெந் ெர்களுக்கும் பாடசாகல மாணெர்களுக்கும் சீலத் துணிககள 

ெிநிசயாகித் ல் சம்பந் மாக ரூ.600 மில்லியன் பணத்வ ாகக சனா ிப ி 

வசயலகத் ிற்கு வசலுத் ியிருத் ல் 

சிபாாிசு 

ஒவ்வொரு ெிடயம் சம்பந் மாகவும் வெவ்செறாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்ககககள குறிப்பிட்டு இவ்ொறான ெிடயப்பரப்புடன் 

வ ாடர்புபடா  ெிடயங்ககள சமற்வகாண்டகம சம்பந் மாக 

வ ௌிவுபடுத் ி அறிக்ககவயான்கற சகபக்கு அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

சனா ிப ி வசயலாளாின் செண்டுசகாளுக்கிணங்க சமூக வபாறுப்பு 

சட்டத் ின் கீழும் ஆகணக்குழு எடுத்   ீர்மானத் ின் படியும் 

ெயதுெந் ெர்கள் மற்றும் பாடசாகல மாணெர்களுக்கு சீலத் துணி 

ெிநிசயாகித் ல் சம்பந் மாக ரூ.600 மில்லியன் பணத்வ ாகக சனா ிப ி 

வசயலகத் ிற்கு வசலுத் ப்பட்டுள்ள ாக வ ாகலத் வ ாடர்பு 

ஒழுங்குபடுத் ல் ஆகணக்குழு  கலொின் TRC/ADM/01/01/01 

இலக்கமுகடய 2016.08.23 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

06. சஜான் வகாத் லாெல பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ில் 

நிருமாணிக்கப்பட்டு ெரும் வ ன் பல்ககலக்கேகத் ிற்கு ரூ.250 

மில்லியகன ெேங்கு ல் 

சிபாாிசு 

காரணங்ககள பற்றி ெிளக்கம் அளிக்கும் அறிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு 

அனுப்பு ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

சஜான் வகாத் லாெல பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ினால் 2014 நெம்பர் 

மா ம் சமற்வகாள்ளப்பட்ட செணடுசகாளுக்கிணங்க சனா ிப ி 

வசயலகத் ினால் 2014.12.14 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் படி 2K 14.210.10 

இலக்கமும்  2014.12.15  ிக ியும் வகாண்ட ஆகணக்குழுெின் 

 ீர்மானத் ின் அடிப்பகடயில் இந்  பணத்வ ாகக சஜான் வகாத் லாெல 

பாதுகாப்பு பல்ககலக்கேகத் ிற்கு ெேங்கப்பட்ட ாக வ ாகலத் வ ாடர்பு 

ஒழுங்குபடுத்தும் ஆகணக்குழுெின்  கலொின் TRC/ADM/01/01/01 

இலக்கமுகடய 2016.08.23 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

07. ச சிய பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிெிருத் ி அகமச்சின் 

செண்டுசகாளுக்கிணங்க 500,000 சிறு அறவநறிப் புத் கங்ககள 

அச்சிடுெ ற்கு ரூ.2.5 மில்லியகன வசலெிடு ல் 

500,00 சிறு அறவநறிப் புத் கங்ககள ரூ.2.5 மில்லியன் வசலெிட்டு 

அச்சிடு லும் சம்பந் ப்பட்ட பணத்வ ாகக நகர அபிெிருத் ி அகமச்சின் 

கீு்ழுள்ள கம்பனிவயான்றுக்கு வசலுத் ப்பட்டிருந் ாலும் 

அப்பணத்வ ாகககய வபற்றுக்வகாண்ட ற்கான பற்றுச்சீட்டிகன 

சமர்ப்பிக்க இயலாமல் சபானகம பற்றியும் குழுெின் கெனம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசு 

காரணங்ககளப் பற்றி ெிளக்கம் அளிக்கும் அறிக்ககவயான்கற குழுவுக்கு 

அனுப்பு ல் 
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 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

ச சிய பாதுகாப்பு அகமச்சின் 2014.12.09 ஆம்  ிக ிய செண்டுசகாள் 

மற்றும் ெ/ப ரக்னாலங்கா பாதுகாப்பு நிறுெனத் ின் 

செண்டுசகாளுக்கிணங்க 2014.12.29 ஆம்  ிக ிய 2K1.DC.210D 

இலக்கமுகடய ஆகணக்குழுெின்  ீர்மானத் ின் படி இந்  பணத்வ ாகக 

ெ/ப ரக்ணா லங்கா பாதுகாப்பு நிறுெனத் ிற்கு ெேங்கப்பட்டுள்ள ாக 

வ ாகலத்வ ாடர்பு ஒழுங்குபடுத் ல் ஆகணக்குழுெின்  கலொின் 

TRC/ADM/01/01/01 இலக்கமும் 2016.08.23  ிக ியும் வகாண்ட கடி த் ின் 

ஊடாக குழுவுக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

08. இரண்டு ஜீப் ெண்டிககள வகாள்ெனவு வசய் ல். 

 ிகறசசாியின் அங்கீகாரமின்றி ெிகலமனு சகாரல் இடம்வபறாமல் 

ரூ.39,800,000/- வபறும ியுகடய 2 ஜீப் ெண்டிககள வகாள்ெனவு வசய் ல் 

சிபாாிசு 

ெிகலமனு சகாரப்பட்ட பின்னர்  ிகறசசாியின் அனும ிகய 

வபற்றுக்வகாள்ளு ல் உள்ளிட்ட அறிக்ககவயான்கற இரண்டு 

கிேகமகளுக்குள் குழுவுக்கு சமர்ப்பித் ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

ஆகணக்குழுவுக்கு ச கெகய அறிெித்  பின்னர் சம்பந் ப்பட்ட ஜீப் 

ெண்டிககள ஆகணக்குழுெின் நி ியிலிருந்து வகாள்ெனவு வசய்ய 

செண்டுவமன குறிப்பிடப்பட்ட  2K12.196.03(B)(2)   ீர்மானத் ின் படி 

அந்  ஜீப் ெண்டிககள இலங்ககக்கு இறக்கும ி வசய்ெ ற்கு அங்கீகாரம் 

வபற்ற ெர்த் க பிர ிநி ிகளிடமிருந்து வகாள்ெனவு வசய்துள்ள ாக 

வ ாகலத்வ ாடர்புகள் ஆகணக்குழுெின்  கலொின் TRC/ADM/01/01/01 

இலக்கமுகடய  2016.08.23 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் மூலம் 

அறிெிக்கப்பட்டிருந்தும் அக்கடி த் ில் ெிகலமனு சகாரல்,  ிகறசசாி 

அங்கீகாரத்க ப் வபற்றுக்வகாள்ளு ல் சபான்றகெ பற்றி எவ்ெி  

குறிப்பும் காணப்படெில்கல. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

09. உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள். 

சகட்பு ெிகல சகாரப்படாமலும் வ ாேில்நுட்ப ம ிப்பீட்டு குழுெிகன 

நியமிக்காமலும் ரூ.5,115,465/- வபறும ியுகடய உடற்பயிற்சி 

உபகரணங்ககள வகாள்ெனவு வசய் ல் 

இந்  வகாள்ெனவுககள சமற்வகாள்ளும் சபாது உாிய நகடமுகற 

பின்பற்றப்படாகம பற்றி குழு  னது அ ிருப்ப ிகய வெளியிட்டது. 

இு்ந்  நகடமுகறயில் குகறபாடு இருப்ப ாக பிர ான கணக்கீட்டு 

அலுெலர் ஏற்றுக்வகாண்டதுடன் அந்  குகறபாட்டிகன கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ியுடன் இகணந்து  ிருத் ிக்வகாள்ெ ாக வ ாிெித் ார் 

சிபாாிசு 

உாிய வகாள்ெனவு நகடமுகறவயான்கற  யாாித் ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

உடற்பயிற்சி உபகரணங்ககள வகாள்ெனவு வசய்யும் நகடமுகற உாிய 

வபறுகககள் நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டு சிசரஷ்ட சகள்ெிப்பத் ிர 

சகபயினதும் ஆகணக்குழுெினதும் அங்கீகாரத் ின் கீழ் வகாள்ெனவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாக 2016.09.24 ஆம்  ிக ி குழுவுக்கு 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ஸ்ரீ லங்கா கிாிக்வகட் 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ிக ி : 2016.07.20 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் :  

(அ) இலங்ககயின் கிாிக்வகட் ெிகளயாட்டிகன சமம்படுத்து ல், 

ஊக்கப்படுத்து ல் மற்றும் நிருெகித் ல். 

(ஆ) பிற நாடுகளிலிருந்து இலங்ககக்கு சமற்வகாள்ளப்படுகின்ற 

பிர ிநி ித்துெக் குழுக்களின் ெிஜயங்ககள  யார் வசய் ல், 

நிருெகித் ல், ஒழுங்குபடுத் ல் மற்றும் ச கெசயற்படும் 

சந் ர்ப்பங்களில் நி ி ெேங்கு ல். 

(இ) பிற நாடுகளுக்கு சமற்வகாள்ளப்படுகின்ற இலங்ககப் 

பிர ிநி ித்துெக் குழுக்களின் ெிஜயங்ககள  யார் வசய் ல், 

நிருெகித் ல், ஒழுங்குபடுத்து ல் மற்றும் ச கெசயற்படும் 

சந் ர்ப்பங்களில் நி ி ெேங்கு ல். 

(ஈ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் சகல சநாக்கங்களுக்காகவும் 

அல்லது ஏச னும் ஒரு சநாக்கத் ிற்காக சட்ட ாீ ியான ெேிகளில் 

அகசவுறும் மற்றும் அகசவுறாச் வசாத்துக்ககள ககப்பற்றிக் 

வகாள்ளு ல், அெற்றின் மூலம் கிகடக்கின்ற மூல னம் மற்றும் 

ெருமானங்கள் மற்றும் அெற்கற ெிற்பகன வசய்ெ ன் மூலம் 

அல்லது குத் ககக்குக் வகாடுப்ப ன் மூலம் கிகடக்கின்ற பணம் 

ஆகிய இரு பகு ிககளயும் பயன்படுத்து ல். 

(உ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் சகல அல்லது ஏச னும் ஒரு 

வசாத் ின் பகு ிகய ெிற்பகன வசய் ல், முகாகம வசய் ல், 

கட்டிவயழுப்பு ல், அடகு கெத் ல், கடன் அல்லது சமல ிகப் பற்று 

ெச ிககளப் வபற்றுக்வகாள்ளல், குத் ககக்குப் வபறு ல், பாிமாற்றம் 

வசய் ல், அகற்று ல் அல்லது நடெடிக்ககவயடுத் ல். 
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(ஊ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ிற்குச் வசாந் மான ஏச னுவமாரு 

வசாத் ின் அல்லது உாிகமகளுக்கான வபறும ிகய சநராக அல்லது 

மகறமுகமாக அ ிகாிப்ப ற்கு அல்லது பயனுள்ள ெககயில் 

ெேங்குெ ற்கு அல்லது சமற்கூறப்பட்டெற்றுடன் இகணந்து 

இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ினால் இலகுொக 

சமற்வகாள்ளக்கூடிய ாகத் வ ாிகின்ற எந் வொரு பிற 

வசயற்பாட்டிகனயும் நிகறசெற்று ல். 

(எ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் எந் வொரு குறிக்சகாகளயும் 

அல்லது சநாக்கத் ிகனயும் சமம்படுத்துெ ற்காக இலங்கக 

கிாிக்வகட் நிறுெனமானது அ ன் நிகழ்கால, எ ிர்கால சநாக்கங்கள் 

சார்பாக  னிப்பட்ட முகறயில் அல்லது சங்கங்களின் மூலம் 

நடாத்துகின்ற எந் வொரு கருத் ிட்டத்க யும் சமம்படுத்து லும் 

அெற்றுக்கு பங்களிப்பு நல்கு லும். 

(ஏ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுென  ிற்கு ஆற்றுப்படுத் ப்படக்கூடிய 

சகல ெிடயங்கள் வ ாடர்பாகவும்  ீர்மானங்ககளப் 

வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

(ஐ) இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் சநாக்கங்ககளப் சபணிச் 

வசல்ெ ற்காக இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ிற்கு இலகுொன ாக 

மற்றும் /அல்லது உ ெியளிப்ப ாக இலங்கக கிாிக்வகட் 

நிறுெனத் ிற்குத் வ ாியக்கூடிய சா ாரணமாக 

சமற்வகாள்ளப்படுகின்ற அத் ககய சகல நடெடிக்கககளும். 

இனங்காணப்பட்டுள்ள பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானம் 

சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானத்க  நிர்மாணிப்பது வ ாடர்பாக 

குழுெினால் ஆராயப்பட்டது. 

இவ்ெிகளயாட்டு கம ானம் நிர்மாணிக்கப்பட்டகமயின் பின்னணி 

வ ாடர்பாக கருத் த் வ ாிெிக்கும்சபாது  இந்நிர்மாணம் பற்றிய  ீர்மானம் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ன் பின்னர் அ ன் வபாருட்டு ரூபா 1.2 பில்லியன் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ம ிப்பீடு வசய்யப்பட்டிருந்  ாகவும், அ ில் ரூபா 200 மில்லியன் 

கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபயினாலும் ரூபா 1 பில்லியன் 

அரசாங்கத் ினாலும் வசலுத் ப்படுெ ற்கு இணக்கப்பாடு இருந்  ாகவும், 

அ ன் பின்னர் ரூபா1.8 பில்லியனுக்கான ம ிப்பீவடான்று 

அரசாங்கத் ினால் கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருப்ப ாகவும், அ ில் ரூபா1 பில்லியகன கிாிக்வகட் 

கட்டுப்பாட்டுச் சகப வசலுத்  செண்டுவமன அரசாங்கம் கட்டகளயிட்டது 

எனவும், அ ற்சகற்ப ஏற்கனசெ இணக்கம் வ ாிெிக்கப்பட்ட ரூபா 200 

மில்லியசனாடு ரூபா1.2 பில்லியகனச் வசலுத்துெ ற்கு கிாிக்வகட் 

கட்டுப்பாட்டுச் சகபக்கு சநர்ந்துள்ள ாகவும் நிறுெனத் ின் கணக்கீட்டு 

அலுெலர் குறிப்பிட்டார். பின்னர் அரசாங்கமானது ெிகளயாட்டு 

கம ானத்க  கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபக்குச் சாட்டியச ாடு 

மீண்டும் ரூபா 2.8 பில்லியனுக்கான பட்டியல்கள் ெந்  ாகவும், ஏற்கனசெ 

கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபயானது ரூபா1.2 பில்லியகன பணத் ின் 

மூலம் வசலுத் ியருந்  சபா ிலும் மீண்டும் ரூபா 4.2 பில்லியனுக்கான 

பட்டியல்கள் ெந்  ாகவும் குறிப்பிட்டார். இவ்ெிகளயாட்டு கம ானத்க   

நிர்மாணிப்ப ற்கான ஒப்பந் ம் இலங்கக துகறமுக அ ிகார சகபயினால் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளவ னவும், அெர்கள் அ கன சீனத் 

துகறமுகத் ிற்குப் வபற்றுக்வகாடுத்துள்ளனர் எனவும், கிாிக்வகட் 

கட்டுப்பாட்டுச் சகபயானது எந் வொரு சந் ர்ப்பத் ிலும் இந்  

ெிகளயாட்டு கம ானத்க  அபிெிருத் ி வசய்ெ ற்கும் 

முன்சனற்றுெ ற்கும் வகாள்கக ாீ ியான  ீர்மானத்க  

சமற்வகாள்ளெில்கலவயனவும் நிறுெனத் ின் கணக்கீட்டு அலுெலர் 

வ ாிெித் ார். 

02. சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானம் பற்றிய ம ிப்பீட்டு அறிக்கக 

சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானம் வ ாடர்பாக முழுகமயான ம ிப்பீட்டு 

அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுக்வகாள்ெ ற்காக ம ிப்பீட்டுத் 

 ிகணக்களத் ின் உ ெியிகனப் வபறத்  ெறியுள்ளகம வ ாடர்பாக 

குழுெின் கெனஞ் வசலுத் ப்பட்டச ாடு அ ன்சபாது கணக்கீட்டு 

அலுெலர், உாிய ம ிப்பீட்டு நடெடிக்கக KPMG எனும்  னியார் 
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நிறுெனத் ிற்கு ஒப்பகடக்கப்பட்ட ாகவும் குறிப்பிட்ட அறிக்ககயானது 

அராசங்கத் வ ாேில் முயற்சிகள் பற்றிய குழுெிற்கு 

ஆற்றுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும் வ ாிெித் ார். 

குழுொனது குறிப்பிட்ட அறிக்ககயில் ம ிப்பீடு வசய்யும் அளெிற்குத் 

ச கெயான  கெல்கள் அந்  நிறுெனத் ிற்குக் 

கிகடக்கெில்கலவயன்ப ால் குறிப்பிட்ட ெிகளயாட்டு கம ானம் பற்றிய 

வசலெினங்கள் மற்றும் அ ன் வபறும ி வ ாடர்பாக நியாயமான 

ம ிப்பீட்டிகன முற்வகாள்ெ ற்கு அெர்களால் முடியெில்கலவயன 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ள ாகத் வ ாிெித் து. 

இது சம்பந் மான இறு ிச் வசலெினம் வ ாடர்பாக சாியாகத்  ான் 

அறியாதுள்ளவ னத் வ ாிெித்  கணக்கீட்டு அலுெலர், 3 ெருடங்களுக்கு 

முன்னர் ரூபா 4.2 பில்லியன் மூல னச் வசலெினமாக 

குறிப்பிடப்பட்டிருந் ாலும் இன்றளெில் அது ரூபா 5.4 பில்லியனாக 

குறிப்பிடப்படுகின்றவ ன சமல ிகமாகவும் வ ாிெித் ார். இருப்பினும் 

அரசாங்கத் ின் ம ிப்பீடுகளில் அத்வ ாககயானது ரூபா 915 மில்லியனாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவ ன கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ார்.  

சிபாாிசுகள் 

i. பிர ான ம ிப்பீட்டாளர் மூலமாக முழுகமயான ம ிப்பீட்டு 

அறிக்ககவயான்கறப் வபற்று ஒருமா  காலப்பகு ிக்குள் 

குழுெிற்கு அனுப்பிகெத் ல். 

ii. சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானம் வ ாடர்பாக 

ஆரம்பத் ிலிருந்து சகல  கெல்களும் உள்ளடங்கியுள்ள 

ெககயிலான அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

iii. நி ி ாீ ியான நட்டம் வ ாடர்பாக துகறமுக அ ிகார 

சகபயுடன் கலந்துகரயாடு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர குழுெினால் சமற்குறித்  i மற்றும் ii ஆகிய 

ெிடயங்கள் வ ாடர்பாக சிபாாிசு வசய்யப்பட்டுள்ள அறிக்கககள் 

அரசாங்கத் வ ாேில் முயற்சிகள் பற்றிய குழுெிற்கு 

அனுப்பப்படெில்கலவயன்பச ாடு iii ஆம் ெிடயம் சம்பந் மாக 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ள நடெடிக்கக வ ாடர்பாகவும் குழுெிற்கு 

அறிெிக்கப்படெில்கல. 

03. கிாிக்வகட் உ ெி நி ியம். 

கிாிக்வகட் உ ெி நி ியம் என்ற வபயாில் நிறுெனவமான்கறத்  ாபிப்பது 

வ ாடர்பாக பினெரும் ெிடயங்கள் கலந்துகரயாடலுக்கு 

உட்படுத் ப்பட்டன.  

i.  கலெர், பிர ான நிகறசெற்று உத் ிசயாகத் ர் மற்றும் 08 

குழு அங்கத் ெர்களால்  மது  னிப்பட்ட வபயர் மற்றும் 

கிாிக்வகட் நிறுெனங்களுக்கான முகொிகள் என்பெற்கறப் 

பயன்படுத் ி கிாிக்வகட் உ ெி நி ியம் என்ற வபயாில் 

பிகணயின் மூலம் ெகரயறுக்கப்பட்ட கம்பனிவயான்கறத் 

 ாபித் ல். 

இந்நிறுெனமானது கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் கீழ்  ாபிக்கப்பட 

செண்டுவமன்ற சபா ிலும் அது புறம்பானவ ாரு நிறுெனமாகத் 

 ாபிக்கப்பட்டுள்ளவ ன்பது குழுெினால் அெ ானிக்கப்பட்ட ஒரு 

ெிடயமாக அகமந் ிருந் து. சமலும், அ ன் பணிப்பாளர் சகபயின் 

அங்கத் ெர்களது வபயர்கள், ப ெிகள் மற்றும் முகொிகளாக 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதும் அெர்கள் கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் 

சகபயினுள் ெகிக்கின்ற ப ெிகள் அல்ல என்பதும் அெர்களது 

 னிப்பட்டகெகள் என்பதும் அந்  அங்கத் ெர்கள் “சீெியகால 

அங்கத் ெர்கள்” எனக் குறிப்பிட்டிருப்பதும் வ ாடர்பாக குழு 

ஆராய்ந் து. 

இந்நி ியமானது கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபயின் நிருொகத் ின் 

கீழ் இருக்கின்றவ னவும், அ ற்கான அங்கத் ெர்ககள நியமிப்பது 

கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபயின் நிகறசெற்றுக் குழுெின் மூலம் 

எனவும் நிறுெனத் ின் கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ச ாடு 

நிகழ்கால அங்கத் ெர்கள் கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபயிலிருந்து 

ெிலகும்சபாது கிாிக்வகட் உ ெி நி ியத் ின் ப ெிகளும் இரத் ாகிச் 

வசல்கின்றவ னவும் வ ாிெித் ார். நி ியத் ிற்கான யாப்புக்களில் அது 

 ெறாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவ னவும் அது “கிாிக்வகட் 
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கட்டுப்பாட்டுச் சகபயில் ப ெி ெகிக்கும் ெகரயில் மட்டும்” என 

மாற்றமகடய செண்டுவமனவும், மு லாெது பணிப்பாளர் சகபயின் 8 

அங்கத் ெர்களின் நியமனங்கள்  ெறானகெவயனவும், கணக்கீட்டு 

அலுெலர் ஏற்றுக்வகாண்டார்.  அது அவ்ொறு அகமய செண்டுவமன 

பிர ான கணக்கீட்டு அலுெலராலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

ii. இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ினால் கிாிக்வகட் உ ெி 

நி ியத்துக்கு ரூபா 2 மில்லியன் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளகம – 

கிாிக்வகட் உ ெி நி ியத் ிற்குப் பணம் வபற்றுக்வகாள்ளும் 

சநாக்கத்ச ாடு கிாிக்வகட் நிறுெனத் ின் பணத்க ப் பயன்படுத் ி 

சமம்பாட்டு நடெடிக்கககள் இடம்வபற்றுள்ளச ாடு அது கிாிக்வகட் 

நிறுெனத் ினால் ெேங்கப்பட்ட கடன் வ ாககவயனக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்காகம வ ாடர்பாக குழு ெிசாாித் து. 

இந்நி ியத்துக்காக  ாபிக்கப்பட்ட ெங்கிக் கணக்கானது இலங்ககக் 

கிாிக்வகட் நிறுெனத் ிற்குப் புறம்பாக பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளகம 

வ ாடர்பாக குழு அ ன் அ ிருப் ிகயத் வ ாிெித் து. 

ெங்கிக் கணக்கிகனத்  ிறக்கும் வசயன்முகறயில்   ெறு 

இடம்வபற்றுள்ளகம வ ாடர்பாக ஏற்றுக்வகாள்ெ ாகவும் அ கனப் 

புலனாய்வு வசய்து அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுத் ருெ ற்கும்  ெறு 

இடம்வபற்றிருக்கும் பட்சத் ில் அ கன சாி வசய்ெ ற்கும் நடெடிக்கக 

எடுப்ப ாகவும் கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ார். 

இந்நி ியமானது கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ியினால் 

கணக்காய்வுக்கு உட்படுத் ப்படக்கூடிய ெககயில் அகமக்கப்பட 

செண்டுவமன குழு ஏகமன ாகத்  ீர்மானித் து. 

சிபாாிசுகள் 

இது வ ாடர்பாக முழுகமயான அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுத் ரு ல். 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

முழுகமயான அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுத் ருமாறு குழு சிபாாிசு 

வசய்துள்ளசபா ிலும் 2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகரயிலும் அவ்ெறிக்கக 

குழுெிற்குக் கிகடக்கெில்கல.  

04. ஆசலாசகர்ககள நியமித் ல் 

இலங்கக கிாிக்வகட் கட்டுப்பாட்டுச் சகபக்கு 09 ஆசலாசகர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டகம வ ாடர்பாக குழுெின் கெனஞ் வசலுத் ப்பட்டது. 

அெர்ககள ஆட்சசர்ப்புச் வசய்  ன் மூலம் நிகறசெற்றிக் வகாள்ெ ற்கு 

எ ிர்பார்க்கின்ற சநாக்கங்கள் யாகெவயன குழுெனால் ஆராயப்பட்டது. 

சமற்படி 09 சபாில் ஆசலாசகர்கள் மட்டுமன்றி பயிற்சி வபறுனர்களும் 

உள்ளனர் என கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ார்.  

சிபாாிசுகள் 

பின்ெரும் ெிடயங்ககளயும் உள்ளிட்ட ாக ஆசலாசகர்ககளத் 

 னித் னியாகக் காட்டி ஒரு மா  காலப்பகு ிக்குள் அறிக்ககவயான்றிகன 

அனுப்பிகெத் ல் 

 வ ாிவு வசய்யப்பட்ட அடிப்பகட 

  கககமகள் 

 ஆசலாசகர்களின் வபயர்கள் 

 வசலுத் ப்படும் வகாடுப்பனவுகள் 

 ஒப்பகடக்கப்பட்ட கடகமகளும் வபாறுப்புக்களும் 

 அெர்களால் இதுெகர சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கககள் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

இலங்கக கிாிக்வகட் நிறுெனத் ிற்கு 09 ஆசலாசகர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டகம வ ாடர்பாக சமற்குறித்  ெிடயங்ககளயும் உள்ளிட்ட 

ெககயில் ஒரு மா  காலப்பகு ிக்குள் அறிக்ககவயான்கற குழுெிற்கு 

ஆனுப்பிகெக்குமாறு அறிெிக்கப்பட்டுள்ள பூ ிலும் 2016.09.30 ஆம்  ிக ி 

ெகரயிலும் குறிபிட்ட அறிக்கக குழுெிற்கு அனுப்பப்படெில்கல.  
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05. சீருகடகளுக்கான அனுசரகண 

ச சிய அணியின் சீருகடகள் ெேங்கப்படு ல் வ ாடர்பாக இலங்கக 

கிாிக்வகட் நிறுெனத் ிற்கும்  னியார் கம்பனிவயான்றுக்குமிகடயில் 

ஒப்பந் வமான்று இருக்ககயில் சமல ிக சீருகடகள் ெேங்கப்பட்டகம 

சார்பாக ரூபா 5.7 மில்லியனான சமல ிகத் வ ாகக 2015.02.12 ஆம் 

 ிக ியாகும் சபாது வசலுத் ப்பட்டிருத் ல். 

சிபாாிசுகள் 

பின்ெரும்  கெல்ககள உள்ளடக்கி 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு உாிய ாக 

குழுெிற்கு அறிக்ககவயான்கறச் சமர்ப்பித் ல். 

 ெிநிசயாகிக்கப்பட்ட சீருகடகளின் அளவு மற்றும் அ ன் 

வபறும ி 

 சம்பந் ப்பட்ட கம்பனியிலிருந்து கிகடக்கப்வபற்ற அளவு 

மற்றும் அ ன் வபறும ி 

 சமல ிகமாக ச கெப்பட்ட சீருகடகளின் அளவு மற்றும் அ ன் 

வபறும ி 

 ரூபா 5.7 மில்லியன் சமல ிகச் வசலெினத்க  

சமற்காள்ெ ற்கான ச கெ ஏற்பட்ட ெி ம். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

குழுெினால் சமற்படி I வ ாடக்கம் IV ெகரயிலான ெிடயங்ககளயும் 

உள்ளடக்கிய ாக சீருகடகளுக்கான அனுசரகண 

வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டகம வ ாடர்பாக எதுெி  அறிக்ககயும் 2016.09.30 

ஆம்  ிக ி ெகர அரசாங்கத் வ ாேில் முயற்சிகள் பற்றிய குழுெிற்கு 

அனுப்பப்படெில்கல.  

06. நிகலயான வசாத்துக்கள் பற்றிய ப ிசெடு 

நிகலயான வசாத்துக்கள் பற்றிய ப ிசெவடான்று சபணிச் 

வசல்லப்படா கமயின் காரணமாக 5 பில்லியன் வபறு ியான நிகலயான 

வசாத்துக்ககள இனங்காண முடியாது சபாயுள்ளகம. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

சிபாாிசுகள் 

நிகலயான வசாத்துக்கள் பற்றிய ப ிசெட்டிகன கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ிக்குப் வபற்றுக்வகாடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

நிகலயான வசாத்துக்கள் பற்றிய ப ிசெட்டிகன கணக்காய்ொளர் 

 கலகம அ ிப ிக்குப் வபற்றுக்வகாடுத் கமகய உறு ிப்படுத்துகின்ற 

எதுெி  ஆெணமும் 2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர குழுெிற்கு 

அனுப்பப்படெில்கல.  

வபாது ெிடயங்கள் 

i. சூாியவெெ ெிகளயாட்டு கம ானம் சம்பந் மாக ஏற்பட்டுள்ள 

நி ி ாீ ியான நட்டம் வ ாடர்பாக துகறமுக அ ிகார 

சகபயுடன் கலந்துகரயாடி பிரச்சிகனகயத் 

 ீர்த்துக்வகாள்ளு ல். 

ii. வகாள்ெனவு ெேிகாட்டல்கள் மற்றும் ஆட்சசர்ப்பு 

நகடமுகறகள் வ ாடர்பாக அகமச்சுக்களின் மட்டத் ில் 

அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுக்வகாள்ளு ல். 

iii.  கலெருக்கு இந்நிறுெனத் ில் பணியாற்றும்சபாது நகடமுகற 

ாீ ியான பிரச்சிகன இருக்குமாயின் அது வ ாடர்பாக 

ெிசாாிக்குமாறு சகாாி குழுெின் வசயலாளருக்கு எழுத்து 

மூலமாக அறிெிக்குமாறு குழுெின்  கலெரால் 

அறிெிக்கப்பட்டது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக ரூபொஹினி கூட்டுத் ாபனம் 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ிக ி : 2016.07.21 

நிறுெனத் ின் சநாக்கம் : 

(அ) ரூபொஹினி நிகழ்ச்சிகளின் ெடிெ அகமப்பிலான  மாற்றங்களின் 

ஊடாக கெர்ச்சித்  ன்கம, பல்ெககத்  ன்கம மற்றும் 

அர்த் புஷ்டியான  ன்கம என்பெற்கற முன்சனற்று ல். 

(ஆ) பு ிய வ ாேில்நுட்ப முகறககளப் பயன்படுத் ி ரசிகர்ககள 

இலகுொக அகட ல். 

(இ) நிறுெனத் ின் வபௌ ீக மற்றும் மனி  ெளங்ககள பயனுள்ள 

ெககயில் முன்சனற்று ல்  

(ஈ) நிறுெனத் ிற்கு சமல ிக ெருமானம் ஈட்டும் ெேிமுகறககள 

அறிமுகப்படுத்து ல். 

(உ) சபாட்டித்  ன்கமக்குப் வபாருத் மான ெககயில் நிறுெனத் ின் 

நிய ிச்சட்ட சட்டகத்க   ிருத்து ல். 

இனங்காணப்பட்டுள்ள பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. ம ிப்பீட்டு மட்டம் (Rating) கீழ் நிகலகய அகடந் ிருத் ல். 

உயர் மட்டத் ில் காணப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா ரூபொஹினிக் கூட்டுத் ாபனம் 

 ற்சபாது 7 ஆம் நிகலக்கு  ள்ளப்பட்டிருப்பது வ ாடர்பாக குழுெின் 

கெனஞ் வசலுத் ப்பட்டது. 

குறிப்பிட்ட முகறயியலில் காணப்படுகின்ற குகறபாடுகளின் காரணமாக 

சாியான ம ிப்பீடு வசய்யப்படுெ ில்கலவயனவும்  ற்சபாது ஜனரஞ்சகத் 

 ன்கம மற்றும்  ரம் என்பெற்கற ஆராயக்கூடிய முகறசார்ந்  

முகறயியவலான்கற ெகுப்பது வ ாடர்பாக கெனஞ் 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளவ னவும் கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ார். 
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சிபாாிசுகள் 

அரசசாங்கத்  கலயீட்டுடன் புத் ிஜீெிகள் குழுவொன்றின் உ ெிகயப் 

வபற்றுக்வகாண்டு வெளிப்பகடத் ன்கமயுடனான 

செகலத் ிட்டவமான்கற உருொக்கு ல். 

02. நி ிசார் நட்டம் 

2015 ஆம் ஆண்டு ரூபா 371 மில்லியன் நி ிசார் நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளகம 

மற்றும் 01 மா ம் வ ாடக்கம் 05 ெருடங்கள் ெகரயிலான காலப் பகு ியில் 

வசலுத் ப்படா  ஊேியர் கடன் நிலுகெ வ ாடர்பாக குழுெின் கெனம் 

வசலுத் ப்பட்டது. 

2016 ஆம் ஆண்டின் மு ல் 02 காலாண்டுகளில் நிறுெனத்க  இலாபம் 

வபறுகின்ற நிகலகமக்குக் வகாண்டுெர முடிந்துள்ள ாக கணக்கீட்டு 

அலுெலர் வ ாிெித் ார். 

சிபாாிசுகள் 

  ண்டத் வ ாகக அறெிடப்படு கல அகற்றுெ ற்காக 

 ீர்மானிக்கப்பட்ட பணிப்பாளர் சகபயின் கூட்டக் குறிப்புகள் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்படு ல். 

 ஒரு மா  காலப் பகு ிக்குள் கடன்பட்சடார் நிலுகெககளப் 

ப ிெேித்து அது வ ாடர்பாக நி ி அகமச்சுக்கு 

அறிெிக்கப்படு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர சமற்குறித்  அறிக்கக குழுெிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்படெில்கல. 

03. கூட்டுத் ாபனம் அகமந்துள்ள காணியின் உாிகம மற்றும் ஔிபரப்பு 

அகற 

காணியின் உாிகம மற்றும் ஔிபரப்பு அகறயின் உாித்து என்பெற்கற 

உறு ிப்படுத்துெ ற்குத் ச கெயான உாித்து உறு ிகள், சாட்டல் 

பத் ிரங்கள் மற்றும் ெர்த் மானி அறிெித் ல்கள் சபான்ற சட்ட ாீ ியான 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

சாட்சிகள் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்காகம வ ாடர்பாக 

குழுெில் ெினெப்பட்டச ாடு உாித்துத் வ ாடர்பான பிரச்சிகனகய 

வெகுசன ஊடக அகமச்சின் வசயலாளரும் பாதுகாப்பு  அகமச்சின் 

வசயலாளரும் கலந்துகரயாடி  ீர்த்துக்வகாள்ள செண்டுவமன 2014 சம 05 

ஆம்  ிக ி அகமச்சரகெத்  ீர்மானவமான்று இருக்கும்சபாதும் அது 

வ ாடர்பாக நடெடிக்கக எடுக்கப்படாகம வ ாடர்பாக ஆராயப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

02 ொரங்களுக்குள் மாநகர மற்றும் சமல் மாகாண அகமச்சின் 

வசயலாளருடன் கலந்துகரயாடி  ீரமானவமான்கற சமற்வகாள்ளு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

2016.09.30 ஆம்  ிக ியிலும் சமற்குறித்  அறிக்கக குழுெிற்குப் 

வபற்றுத் ரப்படெில்கல. 

04. Nova Vision Group (pvt) Ltd நிறுெனத் ிற்குப் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ள முற்பணத் வ ாகக 

2015.01.02 ஆம்  ிக ி ஆரம்பகட்ட நடெடிக்கககளுக்காக முற்பணமாக 

ரூபா 3,454,279/= Nova Vision Group (pvt) Ltd நிறுெனத் ிற்கு நி ி 

அகமச்சின் உடன்பாடு அல்லது எழுத் ிலான ஒப்பந் ம் இன்றி 

வசலுத் ப்பட்டிருந் ச ாடு 2015 சனொி மா த் ின் பின்னர் இப்பணி 

முற்று முழு ாகக் ககெிடப்பட்டிருத் ல் மற்றும் வசலுத் ப்பட்டுள்ள 

முற்பணத்க  அறெிட்டுக்வகாள்ெ ற்காக நடெடிக்கக 

எடுக்கப்படா ிருத் ல் வ ாடர்பாக குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது.  

இந் க் வகாடுக்கல் ொங்கல் வ ாடர்பாக ெிசாரகண நடத்  ெிசசட 

ஜனா ிப ி  ஆகணக்குழுெிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், அது 

வ ாடர்பாக நிறுெனத் ில் உள்ளக ெிசாரகணவயான்று நடத் ப்பட்டு 

ெருெ ாகவும் கணக்கீட்டு அலுெலர் அறிெித் ார். 

 

 



 பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 

66 
 

சிபாாிசுகள்  

இது வ ாடர்பாக அகமச்சு மட்டத் ில் எடுக்கப்படும் நடெடிக்கககள் 

வ ாடர்பான சிபாாிகச ஒரு மா த் ிற்குள் சமர்ப்பித் ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்.  

2016.09.30 ஆந்  ிக ியாகும் சபாது சமற்குறித்  அறிக்கக குழுவுக்கு 

ெேங்கப்பட்டிருக்கெில்கல.  

05. சனா ிப ி ச ர் ல் பிரசார நடெடிக்கககள்  

சனா ிப ி செட்பாளர் ஒருொின் ரூபா 34,719,750 வபறும ியான 

ெிளம்பரங்கள் அகனத்தும் இலெசமாக பிரசாரம் வசய்யப்பட்டகம 

வ ாடர்பாக குழு சகள்ெி எழுப்பியது.  

இது வ ாடர்பாக சனா ிப ி ெிசசட ஆகணக்குழுெினால் 

ெிசாரகணவயான்றும் நிறுெனத் ினால் உள்ளக ெிசாரகணவயான்றும் 

நடத் ப்பட்டு ெருெ ாக கணக்கீட்டு அலுெலர் அறிெித்துள்ளார்.  

சிபாாிசுகள்  

குறிப்பிட்ட ெிசாரகணகய நடத் ி நிறுெனத் ிற்கு கிகடக்கசெண்டிய 

பணத்க  வமாத் மாக அறெிட்டுக் வகாள்ள நடெடிக்கக எடுத் ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

இது வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்கககள் வ ாடர்பாக 2016.09.30 

ஆம்  ிக ியன்று கூட குழுவுக்கு அறிெிக்கப்பட்டிருக்கெில்கல. 

வபாதுெிடயங்கள்  

 சிறுெர் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ெயது ெந் ெர்களுக்கான 

நிகழ்ச்சிகளின் சமச்சீரான நிகலகமகய சபணுெ ற்கும் 

அெற்றின் பல்சுகெத்  ன்கமகய சமம்படுத்து லும் 

 ச சிய அகலொிகசவயான்றின் கடகமகய நிகறசெற்று ல்  

 சபாலிக்குப் ப ிலாக உண்கமகய நிகலநாட்டு ல் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ச சிய வலாத் ர் சகப 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி  : 2016.07.22 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

(அ)  ற்சபாக ய ெருமானம் மற்றும் இலாபமீட்டகல அ ிகாிப்ப ன் 

மூலம் அரசுக்கு ெேங்கும் பங்களிப்பிகன அ ிகாித் ல்  

(ஆ) சந்க   கலகமத்துெத்க ப் சபணு ல் 

(இ) வ ாேில்பாட்டு ெிகனத் ிறகன சபணு ல் 

(ஈ) நிறுெனத் ின் உட்கட்டகமப்பு ெச ிககள சமம்படுத்து ல் 

(உ) ஊேியர்களின் ெிகனத் ிறன் மற்றும் உற்பத் ித்  ிறகன அ ிகாிக்கச் 

வசய் ல் 

(ஊ) நுகர்சொாின்  ிருப் ிகய சமம்படுத் ல் 

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள்  

01. பணியாட்வடாகு ியில் ப ெிநிகல ப ெிகளான நி ி 

உத் ிசயாகத் ர், பிர ி வபாது முகாகமயாளர் (ெிற்பகன மற்றும் 

ெிநிசயாகம்) உட்பட சமலும் சில ப ெிகள் ஒப்பந்  அடிப்பகடயில் 

சபணிெரப்படு ல். 

ப ெிநிகல ப ெிகள் உட்பட சமலும் சில ப ெிககள ஒப்பந்  

அடிப்பகடயில் சபணிெரு ல் வ ாடர்பாக குழு ெிசாாித் து. நிரந் ர 

ப ெிகளில் காணப்படும் குகறந்  சம்பளம் காரணமாக  ிகறசசாியின் 

அனும ியுடன் இந்  நியமனங்ககள வசய்ய சநர்ந்  ாக  ெிசாளர் 

வ ாிெித் ார். 
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சிபாாிசுகள் 

ஊேியர்ககள ெககப்படுத்தும் ஆெணங்களில் உள்ள எண்ணிக்கக 

கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள  

எண்ணிக்ககயுடன் வபாருந் ெில்கல என அறியெந்துள்ளக  அடுத்து 

இது வ ாடர்பாக கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ியுடன் கலந்துகலயாடி 

சாியான முகறயில் ெககபப்டுத்துமாறு குழுெினால் ஆசலாசகன 

ெேங்கப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

இது வ ாடர்பாக கலந்துகரயாடவலான்கற நடத்  இதுெகர 

முடியாமற்சபானகமயால் கணக்காய்வு உத் ிசயாகத் ர்களுடன் இது 

வ ாடர்பாக கலந்துகரயாடி சீர்வசய்ய நடெடிக்கக எடுப்ப ாக நி ி 

அகமச்சின்  கலகம நி ி உத் ிசயாகத் ாின் இல MF6/4/Cope/NLB 

மற்றும் 2016.09.13 ஆம்  ிக ிய கடி ம் மூலம் குழுவுக்கு 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  

02. சில வலாத் ர்களின் மூலம்  ிரண்ட நி ியத்துக்கு ெேங்கப்படும் 

வ ாகக சபா ிய ாயில்கல.  

 ிரண்ட நி ியத்துக்கான பங்களிப்பு ெருமானத் ில் குறிப்பிட்ட வீ மாக 

மஹஜன சம்பத் மற்றும் ொசனா சம்பத்  வலாத் ர்கள் மூலம் 16.5% வீ ம் 

கிகடப்பதுடன் ஏகனய சீட்டிழுப்புக்களின் மூலம் அ ற்காக ெேங்கப்படும் 

வ ாகக 10% சபான்ற ஒரு குகறந்  வ ாககயாகும் என்பதுடன் இது 

வ ாடர்பாக குழு ெிசாாித்து இது வ ாடர்பாக நி ி அகமச்சுடன் 

கலந்துகரயாடிய ாகவும் இ ற்கு எழுத்து மூலமான அனும ி 

வபறப்படெில்கல என்றும்  கலெர் வ ாிெித் ார்.  

சிபாாிசுகள்  

 நிறுெனம் நிருெப்பட்டகமக்கான சட்ட ஏற்பாடுகளுக்ககமய நி ி 

அகமச்சின் உத் ிசயாகத் ர்களுடன் கலந்துகரயாடி ஏகனய வலாத் ர்கள் 

வ ாடர்பாக  ிரண்ட நி ியத்துக்கு 16.5% த்க  ஒதுக்கு ல் ெருமான ொி 

வசலுத் ல் அல்லது வசலுத் ாகம வ ாடர்பாகவும் இலாபத் ில் எவ்ெளவு 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வ ாகககய நிறுவுனத் ில் கெத்துக்வகாள்ள முடியும் என்பது 

வ ாடர்பாகவும் சட்டத்துடன் சம்பந் ப்பட்ட ஒழுங்குெி ிகள் மற்றும் 

அெற்கற கெனத்துக்குட்படுத்து ல் வ ாடர்பாகவும் அறிக்ககவயான்கற 

ஒரு மா த்துக்குள் குழுவுக்கு ெேங்கு ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

ஏகனய வலாத் ர்களுக்கு 16.5% த்க  வலாத் ர் ெருமானத் ிலிருந்து 

ெேங்கினால் வலாத் ர்ககள முன்வனடுத் ல் கடினமாகும் என்பதுடன் 

அத் ககய பின்னணியில்  ற்சபாது முன்வனடுக்கின்றொறு அ கன 

வ ாடர்ந்தும் சபணுெ ற்கு ஆசலாசகன ெேங்கப்பட்ட ாகவும் 

2016.07.28 ஆம்  ிக ிய பிர ி  ிகறசசாி வசயலாளாின்  கலகமயில் 

நகடவபற்ற கூட்டத் ிற்ககமய  ற்சபாது நடெடிக்கககள் 

எடுக்கப்படுெ ாகவும் 2016.09.13 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின்மூலம் 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  

03. நிறுெனத் ின் அடிப்பகட சநாக்கங்களுக்கு முரணாக ரூபா 

64,680,000/ வசலகெ ஏற்று அறிெித் ல் பலககககள வபாருத்து ல் 

மற்றும் சமலும் அவ்ொறான பிரச்சார நடெடிக்கககள் வ ாடர்பாக  

i. 2014 நெம்பர் மா ம் ரூபா 64,680,000 வசலெில் 150 

அறிெித் ல் பலககககள காட்சிப்படுத் ல் மற்றும் அெற்றில் 

வெளியிடப்பட்டுள்ள படங்கள் மூலம் பிரசார சநாக்கத்க  

அகடய முடியாகம 

ii. 2014 நெம்பர் வ ாடக்கம் 2015 சனொி மா ம் ெகர ரூபா 

66,858,960 வசலெில் மூன்று டிவரக் ொகனங்ககளக் வகாண்டு 

வீடிசயா காட்சிகள் மற்றும் வீ ி நிகழ்ச்சிகள் காண்பிக்கப்பட்ட 

சபா ிலும் அெற்றினூடாக ெேங்கப்பட்ட வசய் ிகள் மூலம் 

நிறுெனத் ின் பிரசார சநாக்கத்க  அகடய முடியாகம. 

iii. 2014 ஆம் ஆண்டு ரூபா 18,360,000 வசலெில் 50 ெிளம்பரப் 

பலககககள பயன்படுத் ி பிரசார நடெடிக்ககககள 
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சமற்வகாள்ளல் மற்றும் அெற்றில் பிரசாரத் ிற்கு அப்பாற்பட்ட 

ெிடயங்கள் குறிப்பிடப்படல்  

iv. கிரயம் ரூபா 14,28,000 வசலெில் 2013 இல் வபாருத் ப்பட்ட 03 

ெிளம்பரப் பலகககள் வலாத் ர் சகபயினால் ரூபா 14,28,000 

வசலெிடப்பட்டு 2014 ஆம் ஆண்டு அ ன் புககப்படங்கள் 

புதுப்பிக்கப்பட்டிருத் ல் 

அந்  காலகட்டத் ில் நிர்ொக அ ிகாாியின் கட்டகளக்ககமய இந்  

பணிகள் இடம் வபற்றுள்ள ாகவும் இது வ ாடர்பாக 2015 வபப்ரொி 

மா ம் ெேங்கப்பட்ட அகமச்சரகெத்  ீர்மானனத்துக்ககமய இது 

வ ாடர்பாக ெிசாாிக்க FCID க்கு  கெல்கள் ெேங்கப்பட்டிருப்ப ாகவும் 

 கலெர் வ ாிெித்துள்ளார். 

சிபாாிசுகள் 

நிறுெனத் ிற்குப் பிரச்சார வசலெினத்துக்காக நி ி ஒதுக்கப்பட்டிருந் ாலும் 

நிறுெனத் ின் அடிப்பகட சநாக்கங்களுக்கு முரணாக இந்  வசலெினம் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டிருப்ப ாக அது வ ாடர்பாக வபாறுப்புக்கூற செண்டிய 

உத் ிசயாகத் ர்கள் மற்றும் அந்  சந் ர்ப்பத் ிலான சநாக்கத் ிலிருந்து 

ெிடுபட்டிருத் ல் வ ாடர்பாக பணிப்பாளர் சகப கெனம் வசலுத் ாகம 

பாாிய  ெறாகும்.  

மீண்டும் ஒரு  டகெ அ கன சீர்வசய்யும் வபாருட்டு நிறுெனத் ின் 

அடிப்பகட சநாக்கங்களுக்கு ஏற்புகடய ெககயில் பிரச்சார 

நடெடிக்கககளுக்காக 95 ெிளம்பரப் பலகககளுக்கு ரூபா 39,000 வீ ம்  

வசலெிடப்பட்டிருத் ல் வ ாடர்பாக குழு  னது கெனத்க  வசலுத் ியது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

2016 .09.13 ஆம்  ிக ிய அறிக்ககயின்படி சமற்கூறிய ெிடயம் 

வ ாடர்பாக குழுவுக்கு அறிவுறுத் ப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி நிறுெனத் ின் 

அடிப்பகட சநாக்கங்களுக்ககமய வசயற்படுெ ாக 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

04. வகாழும்பு ெிமான நிகலய சுப்பர் சுப்பர் வலாத் ர் 

வகாழும்பு ெிமான நிகலய சுப்பர் வலாத் ர் வ ாடர்பாக 2008 - 2015 

ெகரயில் ெிமான நிகலய அபிெிருத் ி சகபக்கு வலாத் ர் சகபயினால் 

வசலுத்  செண்டிய ரூபா 16,213,120 வ ாககக்கான பணம் 

 ீர்க்கப்படாகம மற்றும் அந்  வலாத் ாின்  ற்சபாக ய நிகலகம 

வ ாடர்பாக குழு கலந்துகரயாடியது. 

சிபாாிசுகள் 

நிறுெனம் மற்றும் நாடு வ ாடர்பான நம்பிக்ககக்கு குந் கம் ஏற்பாட  

ெண்ணம் இந்  வலாத் கர நகடமுகறப்படுத்  செண்டும் என்பது 

சகபயின் கருத் ாகும்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

இவ்ொண்டில் அண்கமயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட எயார் சபார்ட் சுப்பர் ட்சரா 

(Air port Super Drew) மற்றும் வடாலர் சபாச்சுன் (Dollar Fortune) வலாத் ர் 

ெிற்பகன வ ாடர்பாக ெிமான நிகலய அ ிகாரசகபயின் உ ெிகய 

வபறும்சபாது அடிப்பகடயாகக்வகாண்டு அெர்களது சசகெகள் 

கட்டணத்க  வசலுத் ிய ன் பின்னர் குறிப்பிட்ட சசகெககளப் 

வபறுெ ற்கு  ற்சபாது நடெடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ள ாக 2016.09.23 

ஆம்  ிக ிய கடி ம் மூலம் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  

05. சமூக சசகெகள் நி ியத்துக்கு ெேங்கும் உ ெித் வ ாகககய 

அ ிகாித் ல்  

சமுக சசகெகள்  ிகணக்களத் ிற்கு ெேங்கப்படும் பங்களிப்பிகன 8.5% 

த் ினால் அ ிகாிப்ப ற்கு அகமச்சரகெயின் அங்கீகாரம் 

ெேங்கப்பட்டுள்ள சபா ிலும் அது இதுெகர 

நகடமுகறப்படுத் ப்படாகமயும் ெிகளயாட்டுத்துகற நி ியத்துக்கு பணம் 

கிகடக்காகமயும்  
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சிபாாிசுகள்  

அகமச்சரகெ  ீர்மானங்கள் நகடமுகறப்படுத் ப்படாகம வ ாடர்பாக 

ஆராய்ந்து அறிக்ககயிடல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

2016.09.13 ஆம்  ிக ிய அறிக்ககயின்படி சமற்கூறிய ெிடயம் 

வ ாடர்பாக குழுவுக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி நி ி அகமச்சு 

மற்றும்  ிகறசசாியுடன் கலந்துகரயாடப்பட்டது. இ ன்சபாது அரச 

வ ாேில்முயற்சிகள்  ிகணக்களத் ினால் அகமச்சரகெ குறிப்வபான்கற 

சமர்ப்பிக்க இணகக்ம் வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது.  

06. வலாத் ர்ககள அச்சிடல் 

வலாத் ர் அச்ச ிடு ல் சம்பந் மாக பின்ெரும் பிரச்சிகனகள் மற்றும் 

குறிப்பிட்ட ெிடயங்கள் வ ாடர்பாக குழுெினால் ஆராயப்பட்டது.  

கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ியினால் இனங்காணப்பட்ட அச்சுப் 

பிகேகள், வபறுகககள் நகடமுகறயின்றி அச்சிடல், உாிய  ரத் ில் 

அல்லாது அச்சிடல், ெேங்குநர்களின்  கககமககள ஆராய் ல், 

சகள்ெிப்பத் ிரம் மூலம் ெேங்கப்படும் காலம் 03 ஆண்டுகளிலிருந்து 02 

ஆண்டுகளாகக் குகறக்கப்பட்டு 03 வலாத் ர் சீட்டுக்கள் ஓர் அச்சகருக்கு 

கிகடக்கும் ெககயில் அச்சகர்கள் சிலாிகடசய சகள்ெிப்பத் ிரம் பகிர்ந்து 

வசல்லும் ெககயில் அடுத்  சகள்ெிப் பத் ிரங்ககள ெேங்க 

எ ிர்பார்ப்ப ாகவும் இது வ ாடர்பாக நி ி அகமச்சருடன் சபச்சுொர்த்க  

நடத் ிய ாகவும் எழுத்துமூலம் ஆசலாசகன சகட்கப்பட்டுள்ள ாகவும் 

கணக்கீட்டு அலுெலர் வ ாிெித் ார்.  

சிபாாிசுகள் 

வ ாேில்நுட்ப ம ிப்பீட்டுக்குழு அச்சகர்களின் அனுபெக் காலத்க  

குகறக்க சிபாாிசு வசய்ெ ாயின் அது வ ாடர்பாக பணிப்பாளர் சகப 

மற்றும் அகமச்சின் வசயலாளாினால், இ னால் பா ிப்புக்கள் ஏதும் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ஏற்படாவ ன ஆராய்ந்து குழுவுக்கு அறிக்ககயிட செண்டுவமன 

கட்டகளயிடப்பட்டதுடன், இது வ ாடர்பாக அனுபெம் செண்டும் என்பது 

குழுெின் கருத் ாகும்.  

அச சபான்று அச்சகப் பணிகள் வ ாடர்பாக நிறுெனத்துக்கு 

ெேங்கப்படும் ஆசலாசகனகள் எகெ என்பது வ ாடர்பாக குழுெில் 

ஆராய்ெ ற்காக அனுப்பி கெக்குமாறு அகமச்சின் வசயலாளருக்கு 

கட்டகளயிடப்பட்டது.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

இது வ ாடர்பான ெிபரமான அறிக்கக 2016.09.13 ஆம்  ிக ிய கடி ம் 

மூலம் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக மின்சார சகப மற்றும் நிகலவபறு கு சக் ி 

அ ிகாரசகப 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி : 2016.07.22 

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள்  

01. நிகலவபறு கு சக் ி அ ிகார சகபயின் கீழ் நீர் மின் உற்பத் ி 

நிகலயங்ககள நிர்மாணித் ல்  

சிபாாிசு 

 நீர்மின் நிகலயங்ககள நிர்மாணிப்ப ற்கு சிபாாிசு ெேங்கப்பட்டுள்ள 

அகனத்து வீழ்ச்சிகள் மற்றும் அெற்றின் நிகலகமகளின் 

உண்கமத் ன்கம வ ாடர்பாக 5 ெருடங்களுக்கு கணக்காய்வு 

பாிசசா கனகய சமற்வகாள்ளல் மற்றும் அ ன் அறிக்ககவயான்கற 

குழுவுக்கு ெேங்கு ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர அறிக்கக கிகடக்கெில்கல.  

02. நிகலவபறு கு சக் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ் ப ிவு வசய்யப்பட்டுள்ள 

நிறுெனங்கள் மற்றும் ஆட்கள் 

மற்றும் ஆட்கள் ‘ ற்சபாது நிகலவபறு கு சக் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ் 

ப ிவு வசய்யப்பட்டுள்ள சகல நிறுெனங்கள் மற்றும் ஆட்கள் வ ாடர்பான 

ெிபரங்களடங்கிய அறிக்கககய குழுெிடம் ெேங்கு ல்.  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர அறிக்கக கிகடக்கெில்கல.  

03. நீர் மின் உற்பத் ி நிகலயங்ககள நிர்மாணிப்ப ற்கான அனும ிப் 

பத் ிரங்ககள ெேங்கு ல் 

இது வ ாடர்பாக குழு ெிசசட கெனம் வசலுத் ியது  
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சிபாாிசு 

 நீர் மின் உற்பத் ி நிகலயங்ககள நிர்மாணிப்ப ற்கான அனும ிப் 

பத் ிரங்ககள ெேங்கு கல அ ிகாரசகபயினூடாக சமற்வகாள்ளல் 

அச சபான்று அந்  ெிடயத்க  ஒசர இடத் ில் சமற்பார்கெ 

வசய்யக்கூடிய  குந்  முகறவயான்கற  யார்வசய்து 3 மா ங்களிற்குள் 

குழுவுக்கு சமர்ப்பித் ல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

சம்பந் ப்பட்ட அறிக்கக குழுெிற்கு முன்கெக்கப்பட்டில்கல 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக உக ப்பந் ாட்ட சம்சமளனம் 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி : 2016.08.09 

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள்  

01. பல்செறு நிறுெனங்களிலிருந்து கிகடத்  நி ி ஏற்பாடுககள 

பயன்படுத்துெ ில் இடம் வபற்ற முகறசகடுகள் 

I. களுத்துகற உக ப்பந் ாட்ட கம ானத்க  

நிர்மாணிப்ப ற்காக இத் ாலி உக ப்பந் ாட்ட சங்கத் ினால் 

யூசரா 40,400 ெேங்கப்படு ல் 

II. ஆசிய உக ப்பந் ாட்ட சம்சமளனத் ினால் யூசரா 60,000 

ெேங்கப்படு ல்  

III.  னியார் நிறுவுனவமான்றினால் சுனாமி நிொரணமாக வடாலர் 

10 மில்லியன் ெேங்கப்படு ல்  

IV. ஆசிய உக ப்பந் ாட்ட சங்கத் ினால் மீண்டும் வடாலர் 

200,000 ெேங்கப்படு ல்  

சிபாாிசு  

இது வ ாடர்பாக நி ிக் குற்றப் புலனாய்வு பிாிெினருக்கு முகறப்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ாக  கலெர் வ ாிெித் துடன் அகமச்சின் 

வசயலாளாினால் வபாலிஸ் மாஅ ிபாிடமிருந்து முன்சனற்ற 

அறிக்ககவயான்கறப் வபற்றுக்வகாள்ளல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

சமற்கூறிய சிபாாிசுகள் வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்கககள் 

சம்பந் மாக 2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகர குழுவுக்கு 

அறிெிக்கப்படெில்கல. 
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02. நிகனவு மலவரான்கற வெளியிடு ல்  

ஆசிய உக ப்பந் ாட்ட சபாட்டித் வ ாடாின்சபாது வெளியிடப்பட்ட 

நிகனவு மலாின் ெருமானம் கணக்குகளில் ப ியப்படாகம. 

சிபாாிசு 

 அகமச்சு மட்டத் ில் ெிசாரகணவயான்கற நடத்து ல்  

 முகாகமத்துெக் குழு, அப்சபாக ய அகமச்சு வசயலாளர் 

மற்றும் ெிகளயாட்டுத் துகற பணிப்பாளகர குழுவுக்கு 

அகேத் ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

 அகமச்சு மட்டத் ில் ெிசாரகண நடத் ல் வ ாடர்பாக 

எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்கக சம்பந் மாக 2016.09.30 ஆம் 

 ிக ிெகர குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல. 

 முகாகமத்துக் குழு, அப்சபாக ய அகமச்சு வசயலாளர் மற்றும் 

ெிகளயாட்டுத்துகற பணிப்பாளகர குழுெின் முன் 

அகேப்ப ற்கான நடெடிக்கககள் எடுக்கப்படும்.  

03. உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிாிவு  

நிறுெனத் ின் கணக்காய்வு பிாிவு பற்றிய ெிசாரகண 

சிபாாிசு 

இதுெகர உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிாிவொன்று ஆரம்பிக்கப்படெில்கல 

என  கலொினால் உறு ிப்படுத் ப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

இது வ ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்கககள் சம்பந் மாக 2016.09.30 

ஆம்  ிக ி ெகர குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல. 

 



 

79 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

04. சட்டெிசர  நியமனங்கள்  

நிறுெனத் ின் யாப்புக்ககமய முரணான ெககயில் நியமனங்கள் 

வசய்யப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பாக குழு  னது கெனத்க  வசலுத் ியது. 

சிபாாிசுகள் 

 யாப்புக்ககமய நடெடிக்கக எடுத் ல் 

 யாப்புக்கு முரணாக ஆட்ககள ப ெிகளில் நியமிக்கா ிருத் ல் 

  ற்சபாது அவ்ொறான ப ெி ெகிப்சபார்கள் வ ாடர்பாக 

ஆராய்ந்து குழுவுக்கு அறிெித் ல்  

 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல்  

யாப்புக்கு முரணான ெககயில் ஆட்கள் ப ெிகளில் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பான அறிக்ககவயான்கற 2016.09.30 

ஆம்  ிக ி ெகர குழுவுக்கு அனுப்பி கெக்க  ெறியுள்ளது.  

வபாதுெிடயங்கள்  

நிறுெனத் ின் நி ி நிகலகம வ ாடர்பாக பாரதூரமான முகறயில் கெனம்  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக ஆயுர்செ  மருந்துப் வபாருள் கூட்டுத் ாபனம் 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி :  2016.08.10 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் : 

(அ) ஆயுர்செ  மருந்துககள உயர்  ரத் ில் உற்பத் ி வசய் ல் 

(ஆ) அரச, மாகாண சகபகள் மற்றும் பிரச ச சகபகளின் மருந்துத் ச கெ 

முழுகமயாக நிகறசெற்றப்படுெதுடன், சபாட்டி நிகறந்  ஆயுர்செ  

மருந்துப் வபாருள் சந்க யின் பிர ான ெேங்குநரா ல். 

(இ) ஆயுர்செ  மருந்துப்வபாருள் உற்பத் ிக்கான அத் ியாெசிய 

மூலப்வபாருள் இறக்கும ியும் உள்நாட்டு சந்க  நிறுெனங்களுக்கு 

ெினிசயாகமும் 

(ஈ) உள்நாட்டில் உற்பத் ி வசய்யப்படுகின்ற ஆயுர்செ  

மருந்துப்வபாருள் மூலப்வபாருட்ககள வகாள்ெனவு வசய் ல்  

(உ) மருந்துப்வபாருள் உற்பத் ிக்குத் ச கெயான மூலிககச் வசடி 

ெககககளப் பாதுகாத் ல், ெளர்ப்பிகன ெிஸ் ாித் லுக்கான 

நிகழ்ச்சித் ிட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத் ல் 

(ஊ) மருந்துப்வபாருள் உற்பத் ியின்  ரத்க  ெிருத் ி வசய்ெ ற்காக 

ஆயுர்செ  மருந்துப்வபாருள்கள் வ ாடர்பில் ஆய்வுககளயும் 

ஆராய்ச்சிககளயும் சமற்வகாள்ளு ல் மற்றும் அவ்ொறான 

மருந்துககள  ரப்படுத் ல் 

(எ) ஆயுர்செ  மருந்துசாகலககள சபணு ல் 

இனம்காணப்பட்ட பிர ானமான பிரச்சிகனகள்  

01.  ிகறசசாியின் பிர ிநி ி பங்சகற்கா  பணிப்பாளர் சகபக் 

கூட்டத் ில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் முகறசாரா கெ என 

கண்டுடறியப்பட்டது. 

  ிகறசசாியின் பிர ிநி ி பங்சகற்கா  பணிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ில் 

எடுக்கப்பட்ட கீழ்க் காணும் முடிவுகள் வ ாடர்பாக ெினெப்பட்டச ாடு 
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அவ்ொறான முடிவுகள் அகனத்தும் முகறசாரா கெ என 

கண்டறியப்பட்டது.   

 சம்பந் ப்பட்ட அகமச்சாின் அலுெலகத் ின் ெிசசட கருத் ிட்ட 

பிாிெின் கீழ் 06 கருத் ிட்ட இகணப்பு உத் ிசயாகத் ர்ககள 

நியமித் ல் மற்றும் மா ாந் ம்  லா ரூபா 20,000.00 

வகாடுப்பனவு ெேங்கல் 

 கூட்டுத் ாபன ஊேியர்களுக்கு நாவளான்றில்  லா ரூபா 

3000.00 வகாடுப்பனவொன்கற ெேங்கும் முடிவு 

 ஓராண்டு ஒப்பந்  காலத் ிற்காக ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்டிருந்  

உ ெி வபாது முகாகமயாளருக்கு (சந்க ப்படுத் ல்) 

அகமச்சின் வசயலாளரது அனும ியின்றி வபாது நிருொக 

சுற்றறிக்கக  05/2016 இகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 

மா வமான்றுக்கு  லா ரூபா 50,000.00 சபாக்குெரத்து 

வகாடுப்பனவு ஒன்கற ெேங்க எடுக்கப்பட்ட முடிவு. 

சிபாாிசுகள் 

 அகமச்சின் அலுெலகத் ிற்கு இகணக்கப்பட்டுள்ள கருத் ிட்ட 

இகணப்பு உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு நியமனக் கடி ங்கள் 

ெேங்கியசபாது, அகமச்சாின் பணியாட்வடாகு ி இகணப்பு 

உத் ிசயாகத் ர்கவளன அெர்களுக்கு நியமனங்கள் 

ெேங்கப்பட்டுள்ளகம கண்டறியப்பட்டதுடன், இது பற்றிய 

முழுகமயான அறிக்ககவயான்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

வசயலாளருக்கு அறிெிக்கப்பட்டது.  

 நிறுெனத் ின் நடெடிக்கககள் இடம்வபற்றுள்ள ெி ம் மற்றும் 

வபாறுப்பு ொய்ந் ெர்கள் வசயலாற்றியுள்ள ெி ம் வ ாடர்பாக 

பலத்  அ ிருப் ிகயத் வ ாிெித்  குழு, அங்கத்துெ 

உறுப்பினர்கள் அ ிகளெில் பங்சகற்கும் செறு நாவளான்றில் 

இந்  நிறுெனத்க  மீண்டும் அகேக்க முடிவு வசய் து.  

  ிகறசசாியின் பிர ிநி ி பங்சகற்கா  பணிப்பாளர் சகபக் 

கூட்டத் ில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுககள நகடமுகறப்படுத்துெது 

வ ாடர்பான அறிக்ககவயான்கற குழுவுக்குச் சமர்ப்பித் ல். 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

  கலெர் கடகமக்குச் சமுகமளிக்க முடியா  நிகலகமயில் 

நிறுெனத் ின் வபறுகக நடெடிக்கககள் நலிெகடந்துள்ள ால், 

குறுகிய காலத் ிற்கு நிறுெனத்க  இயல்பு நிகலக்கு வகாண்டு 

ெருெ ற்காக எடுக்க செண்டிய நடெடிக்கககள் வ ாடர்பான 

முன்வமாேிவுககள அனுப்பி கெக்குமாறு குழு அகமச்சின் 

வசயலாளருக்கு ஆசலாசகன ெேங்கியது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

அகமச்சின் அலுெலகத் ிற்கு இகணக்கப்பட்டுள்ள கருத் ிட்ட இகணப்பு 

உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு நியமனக் கடி ங்கள் ெேங்கியசபாது அகமச்சாின் 

பணியாட்வடாகு ி இகணப்பு உத் ிசயாகத் ர்கவளன அெர்களுக்கு 

நியமனங்கள் ெேங்கப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பான அறிக்ககவயான்று 

சுகா ாரம், சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்துெ அகமச்சின் வசயலாளாின் 

01/15/02-வபா.மு. ஆம் இலக்க மற்றும் 2016 வசப்வ ம்பர்  ிக ியிடப்படா  

கடி ம் மூலம் ெேங்கப்பட்டுள்ளது. குறித்  கடி ங்கள் அகமச்சாின் 

பிரத் ிசயக வசயலாளாினால்  கலொிடம் ெிடுக்கப்பட்ட 

செண்டுசகாகள அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு ெேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும், 

2016.03.09ஆம்  ிக ி பணிப்பாளர் சகப அ ற்கான அங்கீகாரத்க  

ெேங்கியுள்ள ாகவும் அந் க் கடி த் ில் வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ிகறசசாியின் பிர ிநி ி பங்சகற்கா  பணிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ில் 

எடுக்கப்பட்ட முடிவுககள நகடமுகறப்படுத்துெது வ ாடர்பாகவும் குறித்  

அறிக்ககயில் வ ாிெிக்கப்பட்டிருந் து. அ ன்படி கூட்டுத் ாபன 

அலுெலர்களுக்கு நாவளான்றில் ரூபா 3000.00 இகணந் படி ெேங்கல் 

2016.08.10ஆம்  ிக ியிலிருந்து நிறுத் ப்பட்டுள்ள ாக 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கலெர் கடகமக்குச் சமுகமளிக்க முடியா  நிகலகமயில் நிறுெனத் ின் 

வபறுகக நடெடிக்கககள் நலிெகடந்துள்ள ால் குறுகிய காலத் ிற்கு 

நிறுெனத்க  இயல்பு நிகலக்கு வகாண்டு ெருெ ற்காக அகமச்சின் 

வசயலாளாினால் மருந்துப்வபாருள் உற்பத் ிக்கான மூலப்வபாருள் 

வகாள்ெனவுக்கு இலங்கக ஆயுர்செ  மருந்துப்வபாருள் கூட்டுத் ாபன 

வபாது முகாகமயாளருக்கு நி ி அ ிகாரம் ெேங்கப்பட்டுள்ளதுடன், 

கூட்டுத் ாபனத் ின் நடெடிக்ககககள வ ாடர்ச்சியாக சமற்வகாள்ளுமாறு 
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ஆசலாசகனயும் ெேங்கப்பட்டு அது பற்றி குழுவுக்கு 

அறிவுறுத் ப்பட்டுள்ளது.  

இந்  நிறுெனம் 2016.10.04ஆம்  ிக ி மீண்டும் குழு முன்னிகலயில் 

அகேக்கப்படவுள்ளது. 

02. கூட்டுத் ாபன  கலெர்  ன்னுகடய சுயெிபரத்  கெல்ககள உயர் 

ப ெிகள் பற்றிய குழுவுக்கு இதுெகர சமர்ப்பிக்காகம  

அகமச்சின் வசயலாளருக்கு அந்   கெல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ள ாக 

வ ாிெிக்கப்பட்டது. அத் கெல்ககள அகமச்சின் வசயலாளர் ஊடாக 

அல்லாது சநரடியாகசெ உயர் ப ெிகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்  

முடியுவமன குழு சுட்டிக்காட்டியது. 

சிபாாிசுகள் 

அத் கெல்ககள துாி க ியில் உயர் ப ெிகள் பற்றிய குழுவுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்துெ ற்கு அெசியமான நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ளு ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற்படி  கெல்கள் அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவுக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருந் துடன், குழு அெற்கற உயர் ப ெிகள் பற்றிய 

குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் ியுள்ளது. 

03. முகாகமத்துெ பணிப்பாளருக்கு மா வமான்றுக்கு ரூபா 70,000.00 

சபாக்குெரத்து வகாடுப்பனவொன்றும், எாிவபாருள் வகாடுப்பனவு 

மற்றும் சார ி ஒருெகரயும் ெேங்க பணிப்பாளர் சகப எடுத் ிருந்  

முடிவு  

2015.05.25ஆம்  ிக ிய PED01/2015 சுற்றறிக்ககபடி குறித்  முடிவு  

 ெறானவ ன கண்டறியப்பட்டது. இதுெகர  ெறாக வபறப்பட்டுள்ள 

பணத்க  மீண்டும் வசலுத்  முகாகமத்துெப் பணிப்பாளர் ெிருப்பம் 

வ ாிெித்துள்ளார். 

சிபாாிசுகள்  

இதுெகர  ெறாக வபற்றுள்ள பணத்க  மீண்டும் 

அறெிட்டுக்வகாள்ளுமாறு கட்டகளயிட்ட குழு அதுபற்றி அடுத்  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

பணிப்பாளர் சகபக் கூட்டத் ில் எடுக்கப்படும் முடிவுககள குழுவுக்கு 

அறிெிக்குமாறு வ ாிெித் து. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற்படி ெிடயம் வ ாடர்பான அறிக்ககவயான்று 2016 வசப்வ ம்பர் மா ம் 

 ிக ியிடா  கடி ம் மூலம் ெேங்கப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி, கூட்டுத் ாபன 

 கலெரால் குறித்  பணத்க  முகாகமத்துெப் பணிப்பாளாிடமிருந்து 

அறெிட்டுக்வகாள்ள முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், அது பணிப்பாளர் 

சகபயின் 12433ஆம் இலக்க முடிெின்படி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும், 

சுகா ார, சபாசகண மற்றும் சுச ச மருத்துெ அகமச்சின் வசயலாளாினால் 

வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும், இலங்கக ஆயுர்செ  மருத்துப்வபாருள் கூட்டுத் ாபனத் ின் 

வபாதுமுகாகமயாளர் எச்.ஆர்.டி/ வபா.மு.கு./2016 மற்றும் 2016.09.12ஆம் 

 ிக ிய கடித் ின் மூலம், பணிப்பாளர் சகபயின் முடிெில் இந்  பணத்க  

அறிெிடு ல் வ ாடர்பில் வ ளிொன ஒரு முடிவு 

அறிெிக்கப்படெில்கலவயன வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ள ால் இதுெகர 

எந் வொரு அறவீடும் வசய்யெில்கலவயன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

04. 2015ஆண்டில் நானாெி  நியமனங்கள் 57இற்காக ஒப்பந்  

அடிப்பகடயில் ஆட்சசர்ப்பு வசய் ல் 

சமற்படி 41 ப ெிகள் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ப ெியணியில் 

இடம்வபறெில்கல என்பதுடன், அங்கீகாிக்கப்பட்ட ப ெியணியில் 

உள்ளடக்கப்படா  உ ெி முகாகமயாளர் (சந்க ப்படுத் ல் சமம்பாடு) 

ப ெிக்கு 03 சபர் நிரந் ர அடிப்பகடயில் ஆட்சசர்ப்பு 

வசய்யப்பட்டிருத் ல். 

இந்  ஆட்சசர்ப்பின் வபாருட்டு பகிரங்க அறிெித் ல் ெிடுக்கப்படாகம, 

உாிய முகறயில் அனும ி வபறாகம, ஒழுங்குமுகறயான சநர்முகப் 

பாீட்கச நடாத் ப்படாகம மற்றும் முகாகமத்துெ சசகெத் 

 ிகணக்களத் ின் அனும ி வபறப்படாகம. 
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சிபாாிசு 

 ற்சபாது கடகமயாற்றும் ப ெி, அந்  ப ெிக்வகன 

ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள வபாறுப்புக்கள், ஆட்சசர்ப்பு வசய்ெ ற்கான 

காரணங்கள், ஏற்வகனசெ கடகமயாற்றும் பணியாளர்களிடமிருந்து இந்  

சசகெகயப் வபற்றுக்வகாள்ள முடியாகமக்கான காரணங்ககளயும் 

உள்ளடக்கி இந்  ப ெிகளின் வசயலாற்றுகக அறிக்ககவயான்கற 

முகாகமத்துெ சசகெத்  ிகணக்களத் ிற்கும், அரசாங்க 

வ ாேில்முயற்சிகள் பற்றிய  ிகணக்களம் மற்றும் கணக்காய்ொளர் 

 கலகமய ிப ிக்கும் பிர ிகள் சகி ம் ஒரு மா  காலத் ினுள் குழுவுக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற்படி அறிக்கக 2016.09.08ஆம்  ிக ி ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

அ ன்படி, பகிரங்க அறிெித் ல் ெிடுக்கப்படாகம, உாிய முகறயில் 

அனும ி வபறாகம, ஒழுங்குமுகறயான சநர்முகப் பாீட்கச 

நடாத் ப்படாகம மற்றும் முகாகமத்துெ சசகெத்  ிகணக்களத் ில் 

அனும ி வபறாகம,  கககமகள் பூர்த் ி வசய்யப்படாகம சபான்ற 

 கெல்கள் ெேங்கப்பட்டுள்ளன. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ் இயங்கும் 

மகவநகும 04 நிறுெனங்கள் 

 மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் கம்வபனி (பிகறசெட்) 

லிமிட்வடட்  

 மனவநகும கன்சல்டன்சி அன்ட் புசறாவஜக்ட் வமசனஜ்வமன்ட் 

சர்ெிசஸ் கம்வபனி (பிகறசெட்) லிமிட்வடட்  

 மகவநகும சறாட் கன்ஸ்ரக்ஷன் இக்ெிப்வமன்ட் கம்வபனி 

(பிகறசெட்) லிமிட்வடட் 

 எக்ஸ்ப்வரஸ் ட்ரான்ஸ்சபாட் ( னியார்) கம்வபனி 

புலனாய்வு வசய்   ிக ி – 2016.08.10 

இனம்காணப்பட்ட பிர ானமான பிரச்சிகனகள்  

01. மகவநகும கம்வபனி  ாபிக்கப்பட்டுள்ளகம ஒழுங்குமுகறயற்றதும் 

சட்டாீ ியற்றதுமாகும்  

அகமச்சரகெயில் இதுபற்றி எடுக்கப்பட்ட முடிெின்படி கம்வபனிககளத் 

 ாபிக்கும்சபாது ககடப்பிடிக்கப்படசெண்டிய ெேிமுகற பற்றி அகமச்சு 

அல்லது அ ிகாரசகபயில் எத் கெலும் இல்கலவயனக் 

கண்டறியப்பட்டது.  

சமலும், கீழ்க் காணும்  கெல்கள் இல்கலவயன கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 பங்குச் சான்றி ழ் 

 வசயலாற்றுகக அறிக்கக 

 ெருடாந்  வபாதுக்கூட்டங்கள் நடாத் ப்பட்டிராகம  

சிபாாிசுகள் 

 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் 

புரடக்ஷன் ( னியார்) கம்வபனி என்ற வபயாில் கம்வபனி 

ஒன்கறத்  ாபிப்ப ாக முடிவு வசய்   ிக ி மற்றும் அ ற்வகன 
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வபாது முகாகமயாளருக்கு அ ிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள ா 

என்பக  03 நாட்களுக்குள் குழுவுக்கு அறிெித் ல். 

 பணிப்பாளர் சகபக் கூட்ட அறிக்கககள்படி வபாது 

முகாகமயாளர் ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் ( னியார்) 

கம்வபனி என்ற வபயாில் கம்வபனி ஒன்கறத்  ாபிப்பது 

வ ாடர்பாக பிற  ரப்வபான்றுடன் 

கலந் ாசலாசிக்கப்பட்டுள்ள ா?   

 அ கன பணிப்பாளர் சகப அங்கீகாித்துள்ள ா? 

 இந்  மூன்று நிறுெனங்ககளயும் கம்வபனிகளாக  ாபிக்க  

பணிப்பாளர் சகப முடிவு வசய்துள்ள ா? அவ்ொறாயின், முடிவு 

வசய்   ிக ி அல்லது  ிக ிகள்  

 அந்  முடிவுகள் வ ாடர்பாக ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் 

புரடக்ஷன் ( னியார்) கம்வபனியுடன் இணக்கப்பாடு ஏற்பட்ட 

ெி ம் 

 பங்கு மூல னங்கள் வபறப்பட்ட ெி ம் 

 பணிப்பாளர் சகபக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ள ெி த்க க் 

காண்பிக்கும் பணிப்பாளர் சகபக் கூட்டக் குறிப்புககள 

கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ிக்கு பிர ி சகி ம் குழுவுக்கு 

ெேங்கு ல் 

 கணக்காய்ொளர்  கலகமய ிப ி அெ ானிப்புககள 

ெேங்கு ல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு வசயலாளாின் 

MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11ஆம் இலக்க 2016.09.27 மற்றும் 

2016.11.17ஆம்  ிக ிய கடி ங்கள் மூலம் அனுப்பிகெத்துள்ள 

 கெல்களின் சராம்சம் ெருமாறு 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

i. மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் கம்வபனி (பிகறசெட்) 

லிமிட்வடட்  

சமற்படி வபயாில் கம்வபனி ஒன்கறத்  ாபிப்ப ற்காக வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகபயின்  2004.06.09ஆம்  ிக ிய மற்றும் பணிப்பாளர் சகபயின் 

795/2004ஆம் இலக்க பத் ிரத் ிற்கு பணிப்பாளர் சகப அங்கீகாரம் 

ெேங்கியுள்ளது எனவும், இக்கம்வபனிகய  ாபிப்ப ற்காக பிற 

 ரப்வபான்றுடன் கலந் ாசலாசிக்கப்பட்டுள்ள ாக அல்லது அக ச் 

வசய்ெ ற்கு பணிப்பாளர் சகபக்கு அனும ியளிக்கப்பட்டுள்ள ற்கான 

 கெல்ககள கண்டறிய முடியெில்கலவயனவும் வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கம்வபனியின் ப ிொெணங்களின்படி பங்கு மூல னம் பின்ெருமாறு  

 

பங்காளர்களின் வபயர்கள் 

 

பங்குகள் 

பங்கு ஒன்றின் வபறும ி 

(ரூபா) 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 

புலத்சிங்ஹலசக ரூபசிங்ஹ 

வபசரரா 

01 100 

 

ii. மகவநகும சறாட் கன்ஸ்ரக்ஷன் இக்ெிப்வமன்ட் கம்வபனி 

(பிகறசெட்) லிமிட்வடட் 

பணிப்பாளர் சகபயின் 795/2004ஆம் இலக்க பத் ிரத் ின்படி 2004.06.09 

 ிக ி அகமச்சரகெயின் அங்கீகாரத் ிற்கு உட்பட்ட ாக இந்  

கம்வபனிகயத்  ாபிக்க அனும ியளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 2004 ஆண்டு 

கம்வபனி ஆரம்பிக்கப்பட்டசபாது இருந்  பங்காளர்கள் ெிபரம் ெருமாறு  
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பங்காளர்களின் வபயர்கள் பங்குகள் பங்கு ஒன்றின் வபறும ி 

(ரூபா) 

ஜயந்   ர்ம ாஸ 01 100 

சமிந்  புஷ்பகுமார 

அ ளுெசக 

01 100 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 

   

2007ஆம் ஆண்டின் 07அம் இலக்க கம்வபனிகள் சட்டத் ின்படி 

கம்வபனிகய மீண்டும் ப ிவு வசய் சபாது பங்குாிகம பின்ெருமாறு 

காணப்பட்டது 

 

பங்காளர்களின் வபயர்கள் 

 

பங்குகள் 

பங்கு ஒன்றின் 

வபறும ி 

(ரூபா) 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 

குலசசகர ஜாலிய பத்மராஜா 01 100 

  

பங்குாிகமகய இவ்ொறு மாற்று ல் சட்டாீ ியான ா என்பது பற்றிய 

பிரச்சிகனவயான்று உள்ள ால், இவ்ெிடயம் வ ாடர்பாக வகாழும்பு 

ெணிக நீ ி மன்றத் ில் ெேக்வகான்று நகடவபறுெ ாக 

வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

iii. மகவநகும கன்சல்டன்சி அன்ட் புசறாவஜக்ட் வமசனஜ்வமன்ட் 

சர்ெிசஸ் கம்வபனி (பிகறசெட்) லிமிட்வடட்  

இந்  கம்வபனி  ாபிக்கப்பட்டகம வ ாடர்பிலான பணிப்பாளர் சகப 

முடிெிகன கண்டறிெது சிரமமாக உள்ள ால், பணிப்பாளர் சகபயின் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

810/2004ஆம் இலக்க பத் ிரத் ின்படி 2004.09.09  ிக ி நகடவபற்ற 

பணிப்பாளர் சகப கூட்டக் குறிப்புகளில் இந்  கம்வபனியின் வசயற்பாடு 

வ ாடர்பாக அறிெிக்கப்பட்டுள்ள ாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

கம்வபனி ஆரம்பிக்கப்பட்டசபாது பங்குாிகமயானது கம்பனிகள் 

ெி ிகளின்படி பின்ெருமாறு காணப்பட்டது 

 

பங்காளர்களின் வபயர்கள் 

 

பங்குகள் 

பங்கு ஒன்றின் வபறும ி 

(ரூபா) 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப 01 100 

மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் 

கம்வபனி (பிகறசெட்) லிமிட்வடட்  

01 100 

மகவநகும சறாட் கன்ஸ்ரக்ஷன் 

இக்ெிப்வமன்ட் கம்வபனி 

(பிகறசெட்) லிமிட்வடட் 

01 100 

   

2007ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க கம்வபனிகள் சட்டத் ின் 487(3) 

பிாிெின்படி இந் க் கம்வபனி உாிய முகறயில் மீண்டும் ப ிவு 

வசய்யப்படாகம காரணமாக கம்வபனிப் ப ிொளாினால் 2016.10.18ஆம் 

 ிக ிய N(PVS)38955 கடி ம் மூலம் இந்  கம்வபனி ஒேிக்கப்படுெ ாக 

வ ாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

02. ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் ( னியார்) கம்வபனியின் 

உற்பத் ிகள்   

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ்  ாபிக்கப்பட்டுள்ள ெ/ப மகவநகும 

இமல்ஷன் புரடக்ஷன் ( னியார்) கம்வபனி  ாபிக்கப்பட்ட  ிக ியிலிருந்து 

இதுெகர நகடவபற்ற உற்பத் ி வசயற்பாடு வ ாடர்பாக குழுெில் சகள்ெி 

எழுப்பப்பட்டது.  
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சிபாாிசுகள்  

 2004ஆம் ஆண்டு வ ாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்டு ெகர எவ்ெளவு 

கட்டித் ார் (Bitumen) உற்பத் ி வசய்யப்பட்டுள்ளது?  

 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு ெேங்கிய  ார் அளவு மற்றும் 

அ ன் வபறும ி  

 பிற கம்வபனிகளுக்கு ெேங்கிய  ார் அளவு மற்றும் அ ன் 

வபறும ி 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப வபற்றுக்வகாண்ட அளவு மற்றும் அ ன் 

வபறும ி எவ்ெளவு என்பது பற்றி குழுவுக்கு அறிக்ககயிடல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

இக்கம்வபனி  ார் உற்பத் ி வசய்ெ ில்கலவயனவும்,  ாகரப் பயன்படுத் ி 

உற்பத் ி வசய்யும்  ிரெ  ார் அளவுகள் மற்றும் வபறும ிகள், வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு ெேங்கிய அளவுகள் மற்றும் வபறும ிகள், 

பிற கம்வபனிகளுக்கு ெேங்கிய  ார் அளவுகள் மற்றும் வபறும ிகள் 

இகணப்பு 16இல்  ரப்பட்டுள்ளது.  

03. மகவநகும  ாபிக்கப்பட்டகம வ ாடர்பான  கெல்கள்  

மகவநகும கம்வபனி உருொக்கப்பட்ட ெி ம் பற்றி குழு ெினெியது 

சிபாாிசுகள்  

 மகவநகும கம்வபனி  ாபிக்கப்படும்சபாது இணக்கப்பாடு 

எட்டப்பட்ட ெி ம், பணிப்பாளர் சகபக் கூட்ட அறிக்கககள் 

மற்றும் ஏகனய அறிக்ககககள ஆராய்ந்து குழுவுக்கு 

அறிக்ககயிடல். 

 அ ிகாரசகப இந் க் கம்வபனிகளுக்கு அ ிகாரசகபக்குச் 

வசாந் மான உபகரணங்ககள ெேங்கியுள்ள ா? 

 அகெ ொடகக அடிப்பகடயில் ெேங்கப்பட்டுள்ளனொ? 

 இன்சறல், நிறுென மூல னத் ின் ஒரு பகு ியாக 

ெேங்கப்பட்ட ா என்பக  குழுவுக்கு அறிக்ககயிடல் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப மு லாெது வகாடுக்கல் 

ொங்கலாக  ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் ( னியார்) 

கம்வபனியிலிருந்து உற்பத் ிககள எத் ிக ியில் வபற்றுள்ளது 

என்பக  குழுவுக்கு அறிக்ககயிடல்  

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

ஏற்புகடய சிபார்சுகள் வ ாடர்பாக உயர் கல்ெி மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சு வசயலாளாினால் குழுெிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ெிபரங்கள் 

அடங்கிய அறிக்கக இகணப்பு 17 இல் உள்ளது. 

04. நிறுெனங்கள் வ ாடர்பான சகல ெிபரங்ககளயும் குற்றப் 

புலனாய்வுத்  ிகணக்களத் ிடம் ஒப்பகடத் ல் 

சிபாாிசுகள் 

இந்  நிறுெனங்களின் ஆரம்பம் வ ாடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, 

அகமச்சு மற்றும் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயிடம் உள்ள சகல 

ஆெணங்ககளயும் குற்றப் புலனாய்வுத்   ிகணக்களத் ிடம் ஒப்பகடத் ல். 

  ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

ஏற்புகடய ஆெணங்ககள வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப ஊடாக குற்றப் 

புலனாய்வுத்  ிகணக்களத் ிடம் ஒப்பகடக்க முடியுவமன உயர்கல்ெி 

மற்றும் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளாின் 

MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ஆம் இலக்க 2016.11.17 ஆம்  ிக ிய கடி ம் 

மூலம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

05. இந்  04 நிறுெனங்களினதும் உாிகமகய அடிப்பகடயாக வகாண்டு 

2016.08.10 ஆம்  ிக ியன்று கலந்துகரயாடப்பட்ட சகல ெிடயங்கள் 

வ ாடர்பாகவும் கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியிடமிருந்து 

அறிக்கக வபறல் மற்றும் உாிகம சகாரப்படா  ெகரயறுக்கப்பட்ட 

மகவநகும இமல்ஷன் புரடக்ஷன் ( னியார்) நிறுெனத்க  சுவீகாித்து 

அரசாங்கத் ிற்கு ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ள இேப்கப அறெிடுெ ற்கு 

சட்ட மாஅ ிபாின் அறவுறுத் ல்ககள வபறல் 
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சிபாாிசுகள் 

 இந்  04 நிறுெனங்களினதும் உாிகமகய அடிப்பகடயாக 

வகாண்டு 2016.08.10 ஆம்  ிக ியன்று கலந்துகரயாடப்பட்ட 

சகல ெிடயங்கள் வ ாடர்பாகவும் எழுந்  பிணக்குகள் 

வ ாடர்பாக ஆராயப்பட செண்டிய இ ர ெிடயங்கள் யாகெ? 

அகமச்சு மட்டத் ில் ஆராயப்பட செண்டிய ெிடயங்கள் 

யாகெ? மற்றும்  குற்ற ெிசாரகணவயான்றின் சபாது 

ஆராயப்பட செண்டிய ெிடயங்கள் என்ன என்பது வ ாடர்பாக 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியிடமிருந்து அறிக்கக 

சகாரு ல் 

 சமற்படி அறிக்கககய அகமச்சு வசயலாளருக்கு 

ஆற்றுப்படுத் ல் 

 அகமச்சு வசயலாளர், வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகப மற்றும் 

ஏற்புகடய நிறுெனங்ககளயும் இகணத்துக்வகாணடு சமற்படி 

அறிக்கககய குற்றப் புலனாய்வுத்  ிகணக்களத் ிற்கு 

ஆற்றுப்படுத் ி இந்  நிறுெனங்களின் ஆரம்பம் வ ாடர்பாக 

உள்ள ஆெணங்கள் காணமால் சபானகம வ ாடர்பாக பூரண 

ெிசாரகணவயான்கற சமற்வகாள்ளுமாறு சகாரு ல் அ ற்கு 

அ ிகாரசகப மற்றும் அகமச்சு மூலம் பூரண ஒத்துகேப்பு 

ெேங்கு ல் 

 அரசாங்கத்துக்கு ஏற்பட்ட இேப்கப மீள அறெிடுெ ற்கு 

ச கெயான சட்ட நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ெ ற்கு சட்ட 

மாஅ ிபாின் கருத்க  ெினவு ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

இது வ ாடர்பாக கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ிக்கு எழுத்துமூலமாக 

அறிவுறுத் ப்பட்டுள்ள ாகவும் கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியின் 

அறிக்கக கிகடத் வுடன் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின்  ெிசாளர் 

மற்றும் ஏற்புகடய நிறுெனங்ககளயும் இகணத்துக் வகாண்டு சமற்படி 

அறிக்கககய குற்றப் புலனாய்வுத்  ிகணக்களத் ிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்துெ ற்கு நடெடிக்கக எடுக்க முடியுவமனவும் உயர்கல்ெி, 

வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளர் குழுெிற்கு வ ாிெித் ார். 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலங்கக துகறமுக அ ிகாரசகப 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ிக ி - 2016.08.23 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் 

(அ) வகாழும்பு துகறமுகம் வகாள்கலன் இறங்குதுகற 

வ ாேிற்பாட்டுக்கான சர்ெச ச சகந் ிர துகறமுகமாக அகடந்துள்ள 

இடத்க  வ ாடர்ந்தும் உறு ிப்படுத்து ல் மற்றும் ஆசிய 

பிராந் ியத் ின் சசகெ ெேங்கும் மத் ிய நிகலயமாக மாற்று ல் 

(ஆ) சர்ெச ச சகந் ிர துகறமுகமாக வகாழும்பு துகறமுகத்க  

மாற்றுெ ற்கு சபாட்டித் ன்கமயுடன் கூடிய சந்க ப்படுத் ல் உபாய 

முகறவயான்கற அபிெிருத் ி வசய் ல் 

(இ) காலி துகறமுகத்க  பிராந் ிய துகறமுகமாகவும் வகாழும்பு 

துகறமுகத்துக்கு மாற்று ெணிகக் கப்பல் பண்ட வ ாேிற்பாட்டு 

துகறமுகமாகவும் அபிெிருத் ி வசய் ல் 

(ஈ)  ிருசகாணமகல துகறமுகத்க  ககத்வ ாேில் துகறமுகமாக 

அபிெிருத் ி வசய் ல் 

(உ) காங்சகசந்துகற, ஒலுெில் மற்றும் பருத் ித்துகற துகறமுகங்ககள 

பிராந் ிய ெணிக துகறமுகங்களாக அபிெிருத் ி வசய் ல் 

(ஊ) அடிப்பகடயில் அம்பாந்ச ாட்கட துகறமுகத்க  சசகெ ெேங்கும் 

ககத்வ ாேில் துகறமுகமாக கட்டிவயழுப்பு ல் மற்றும் நீண்ட கால 

பூரண வகாள்கலன் இறங்குதுகற வ ாேிற்பாட்டு துகறமுகமாக 

அபிெிருத் ி வசய் ல் 

(எ)  படிப்படியாக மனி  ெள அபிெிருத் ி செகலத் ிட்டங்கள் மூலமாக 

சகல துகறமுக ஊேியர்களினதும் அறிவு,  ிறகம மற்றும் 

ஆக்கத் ிறகன சமம்படுத் ல் மற்றும் சா கமான சிந் கனககள 

சமம்படுத்துெ ன் மூலம் உயர்  ரத் ிலான ெிகனத் ிறன் மற்றும் 

நிபுணத்துெ சசகெகய சபணு ல் 

(ஏ) இலங்ககயின் சகல துகறமுகங்களுக்கும் மூசலாபாய அபிெிருத் ி 

 ிட்டங்ககள  யாாித் ல். 
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இனங்காணப்பட்ட பிர ானமான பிரச்சிகனகள் 

01. ரூபா 10,800 மில்லியன் வசலெில் 2015 ஆம் ஆண்டில் நிர்மாணப் 

பணிகள் நிகறவு வசய்யப்பட்ட இலங்கக துகறமுக அ ிகார 

சகபக்கு வசாந் மான கிேக்கு வகாள்கலன் இறங்குதுகறயின் 

வ ாேிற்பாடுகள் இதுெகர ஆரம்பிக்கப்படாகம 

ரூபா 10,800 மில்லியன் வசலெில் 2015 ஆம் ஆண்டில் நிர்மாணப் பணிகள் 

நிகறவு வசய்யப்பட்ட இலங்கக துகறமுக அ ிகார சகபக்கு வசாந் மான 

கிேக்கு வகாள்கலன் இறங்குதுகறயின் வ ாேிற்பாடுகள் இதுெகர 

ஆரம்பிக்கப்படாகம வ ாடர்பாக குழுெினால் ெினெப்பட்டது. 

அ ற்கு ச கெயான பாரந்தூக்கிககள வகாள்ெனவு வசய்ெ ற்கு வடாலர் 

06 மில்லியன் வ ாடக்கம் 08 மில்லியன் நி ி  ச கெ என்ப ாலும் சமற்படி 

பாரந்தூக்கிகள் பாாிய கப்பல்களுக்கு வபாருத் மில்கல என்பது 

கண்டறியப்பட்டுள்ள ாலும் சமற்படி வகாடுக்கல் ொங்ககல ஏற்புகடய 

அகமச்சாினால் பிற்சபாடப்பட்டுள்ள நிகலயில் சமற்படி வ ாேிற்பாட்டு 

நடெடிக்ககககள அரச மற்றும்  னியார் துகற கூட்டாக 

சமற்வகாள்ெ ற்கு அகமச்சரகெயினால்  ீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள ாக 

 ெிசாளர் அறிெித் ார். 

சமற்படி கூட்டு வ ாேில்முயற்சியின் பங்குகள் ெிநிசயாகத்துக்கு  கெல் 

அளிப்ப ற்காக வெளியிடப்பட்ட ஆெணத் ில் (memorandum) அரசாங்க 

உாித்து 15% ஆக குகறந்  வபறும ிகய வகாண்டிருக்க செண்டுவமன 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பாக குழுெினால் ஆட்சசபகன 

வ ாிெிக்கப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

இந்  வகாடுக்கல் ொங்கல் வ ாடர்பாக அகமச்சரகெ  ீர்மானங்களுடன் 

கூடிய பூரண அறிக்ககவயான்கற ஒரு மா த்துக்குள் குழுெிடம் 

ககயளிக்குமாறு துகறமுக மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சின் 

வசயலாளருக்கு உத் ரெிடப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

இலங்கக துகறமுக அ ிகார சகபயின்  ெிசாளாின் 2016.09.06 ஆம் 

 ிக ிய கடி ம் மூலம் கிேக்கு இறங்குதுகற வ ாடர்பான 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

அறிக்ககவயான்று குழுெிற்கு ெேங்கப்பட்டுள்ளச ாடு அ ன் 

அகமச்சரகெ பத் ிரமும் பல்செறு குழுக்களினால் சமற்படி கட்டுமானம் 

வ ாடர்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ீர்மானங்களும் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருந் து. 

02. சூாியவெெ சர்ெச ச ெிகளயாட்டரங்க நிர்மாண பணிகளுக்கு 

ஒப்பந் க்காரருக்கு ெட்டியுடன் வசலுத் ப்பட செண்டியுள்ள வ ாகக 

2015.07.30 ஆம்  ிக ிக்கு ரூபா 5027 மில்லியன்களாக உள்ளகம 

சமற்படி உடன்படிக்கக வ ாடர்பாக குழு ெிாிொக கலந்துகரயாடியது. 

ஸ்ரீ லங்கா கிாிக்கட் நிறுெனம் இந்  ெிகளயாட்டரங்கின்  ிட்டமிடல் 

மற்றும் நிர்மாணப் பணிகளுக்கு மாற்றமகடயக்கூடிய உத் ரவு ெககயாக 

அம்பாந்ச ாட்கட துகறமுக நிர்மாணக் கருத் ிட்ட ஒப்பந் க்காரருக்கும் 

துகறமுக அ ிகாரசகபக்குமிகடசய ஏற்படுத் ப்பட்ட ஒப்பந்  

உடன்படிக்கக எதுவுமின்றி நிர்மாணப் பணிகளுக்கு சமற்படி 

ஒப்பந் க்காரருக்கு ெட்டித் வ ாககயுடன் வசலுத்  செண்டிய வ ாகக 

2015.07.30 ஆம்  ிக ிக்கு ரூபா 5027 மில்லியனாக உள்ளகம. 

நிறுெனத் ிடமிருந்து அறெிடப்பட செண்டியுள்ள ால் இது வ ாடர்பாக 

நடெடிக்கக எடுக்கப்பட செண்டிய ெி ம் வ ாடர்பாக சட்ட 

மாஅ ிபாிடமிருந்து ஆசலாசகனகள் வபறப்படுவமன அகமச்சு வசயலாளர் 

வ ாிெித் ார். 

இத் வ ாகககய ஸ்ரீ லங்கா கிாிக்கட் நிறுெனத் ிடமிருந்து அறெிடப்பட 

செண்டியுள்ள ால் இது வ ாடர்பாக நடெடிக்கக எடுக்கப்பட செண்டிய 

ெி ம் வ ாடர்பாக சட்ட மாஅ ிபாிடமிருந்து ஆசலாசகனகள் 

வபறப்படுவமன அகமச்சு வசயலாளர் வ ாிெித் ார் 

சிபாாிசுகள் 

 ஸ்ரீ லங்கா கிாிக்கட் நிறுெனமும் துகறமுக அ ிகாரசகபயும் அரசாங்க 

நிறுெனங்கள் என்ப ால் இப் பிரச்சகனகய  ீர்ப்ப ற்கு சட்ட 

நடெடிக்கககளுக்காக ெிரயமாகும் வ ாகககய குகறக்கும் வபாருட்டு 

ெிகளயாட்டுத்துகற அகமச்சின் வசயலாளர் மற்றும் ெிகளயாட்டுத்துகற 

பணிப்பாளருடன் ஒருங்கிகணந்து சபச்சுொர்த்க  நடாத்துமாறும் அ ன் 

முன்சனற்றத்க  குழுெிற்கு அறிக்ககயிடுமாறும் உத் ரெிடல் 
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 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகரக்கும் சமற்படி ெிடயம் வ ாடர்பாக குழுெிற்கு 

அறிக்கக கிகடக்கெில்கல. 

03. அம்பாந்ச ாட்கட துகறமுகத்துக்கு  2015 ஆம் ஆண்டு 

இறு ியளெில் ரூபா 37,186 மில்லியன் இேப்பு ஏற்படல் மற்றும் 

அ ன் ‘பங்காின்’ நடெடிக்ககககள சமற்வகாண்ட நிறுெனத் ிற்கு 

 னியார் ெங்கிவயான்றிலிருந்து வபறப்பட்ட ரூபா  28 பில்லியன் 

வ ாகக சார்பாக இலங்கக துகறமுக அ ிகார சகப பிகண 

ககச்சாத் ிடல் 

பங்காின் வ ாேில் மற்றும் ககத்வ ாேில் சபட்கடககள உருொக்குெ ன் 

மூலம் எ ிர்காலத் ில் இேப்புககள குகறப்ப ற்கு 

எ ிர்பார்த்துள்ள ாகவும், இக் கடன் வ ாககக்கு பிகணக் ககச்சாத் ிடல் 

வ ாடர்பாக அகமச்சரகெகய அறிவுறுத்துெச ாடு இக் கடன் 

வ ாகககய ரூபாய் ெடிெில் வசலுத்துெ ற்கு ஏற்றொறு ஹட்டன் 

வநஷனல் ெங்கியுடன் இணக்கப்பாவடான்கற ஏற்படுத்துெ ற்கும் 

நடெடிக்கக எடுக்கப்படுெ ாக  ெிசாளாினால் வ ாிெிக்கப்பட்டது. 

சகல துகறமுகங்கள் வ ாடர்பாகவும் சமற்வகாள்ளப்பட செண்டிய 

எ ிர்கால  ிட்டங்ககள உள்ளடக்கிய அறிக்கக ஏற்வகனசெ 

 யாாிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும் எ ிர்காலத் ில் முழு நாட்கடயும் 

உள்ளடக்கும் ெககயிலான பரந்துபட்ட  ிட்டவமான்று ஆசிய மற்றும் 

ஜயிக்கா உ ெியுடன்  யாாிக்கப்படுவமனவும் அகமச்சின் வசயலாளர் 

வ ாிெித் ார். 

சிபாாிசுகள் 

சகல துகறமுகங்கள் வ ாடர்பாகவும் சமற்வகாள்ளப்பட செண்டிய 

எ ிர்கால  ிட்டங்ககள உள்ளடக்கிய அறிக்ககயின் பிர ிககள குழுெிற்கு 

ெேங்குெச ாடு, எ ிர்காலத் ில் முழு நாட்கடயும் உள்ளடக்கும் 

ெககயிலான பரந்துபட்ட  ிட்டத்துக்கு உட்பட்டொறு அ ிகாரசகபயின் 

இகணந்   ிட்டத் ில்  ிருத் ம் சமற்வகாள்ளுமாறு குழு உத் ரெிட்டது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகரக்கும் சமற்படி ெிடயம் வ ாடர்பாக குழுெிற்கு 

அறிக்கக கிகடக்கெில்கல 

04. வடன்மார்க் சநாடியா ெங்கியிடமிருந்து வபறப்பட்ட யூசரா 46.09 

மில்லியன் வ ாககயும் அ ிகாரசகபயின் ரூபா 531 மில்லியன் 

வ ாககயும் வசலெிடப்பட்டு 2013 ஆம் ஆண்டில்  ிறக்கப்பட்ட 

ஒலுெில் கப்பற்றுகற மற்றும் மீன்பிடி  துகறமுகத் ில் இதுெகர 

ெருமானம் ஈட்ட முடியாதுள்ளகம  

துகறமுக அ ிகார சகபயும் மீன்பிடி அகமச்சும் ஒன்றிகணந்து இத் 

துகறமுகத்துக்கு கப்பல்ககள ெரெகேப்ப ற்கு நடெடிக்கக எடுத்து 

ெருெ ாகவும் மீன்பிடி கூட்டுத் ாபனத் ிடமிருந்து அறெிடப்பட 

செண்டியுள்ள பணத்க  அறெிடுெ ற்கு சபச்சுொர்த்க  

நடத் ப்படுெ ாகவும் இன்றளெில் இகடயூறாக உள்ள துகறமுகத் ின் 

முகத் ிடலில் மணல் நிரம்புெக   டுப்ப ற்கு குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட 

கால செகலத் ிட்டவமான்று வசயற்படுத் ப்படுெ ாகவும்  ெிசாளரால் 

வ ாிெிக்கப்பட்டது. 

ஒலுெில் துகறமுகம் இலங்கக துகறமுக அ ிகாரசகபயின் வசாத் ாக 

கணக்குகளில் உள்ளடக்கப்படெில்கல என்பது இ ன் சபாது 

கண்டறியப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

ஒலுெில் துகறமுகத்க  இலங்கக துகறமுக அ ிகாரசகபயின் வசாத் ாக 

கணக்குகளில் ப ிெ ற்கு ச கெயான நடெடிக்கககய சமற்வகாள்ளுமாறு 

குழு அறிவுறுத் ியச ாடு ெருமானம் ஈட்ட முடியா  இவ்ொறான 

கருத் ிட்டங்களுக்கு இனியும் நி ி வசலெிடத் ச கெயில்கல என்பது 

குழுெின் அபிப்பிராயமாக இருந் து. 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ெகரக்கும் சமற்படி ெிடயம் வ ாடர்பாக குழுெிற்கு 

அறிக்கக கிகடக்கெில்கல 
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05. எஸ்.ஏ.ஜீ.ாீ. நிறுெனத்துக்கு ெேங்கப்பட்டுள்ள காணி மற்றும் அங்கு 

வபாருத் ப்பட்ட சா னங்களுக்வகன 2012 மற்றும் 2013 ஆம் 

ஆண்டுகளில் ொிப்பண ொியாக ரூபா 6,676,000/- 

அ ிகாரசகபயினால் வகாழும்பு மா நகர சகபக்கு 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளது. 

காணிக்வகன ொிப்பண ொி வசலுத்து லானது எஸ்.ஏ.ஜீ.ாீ. 

நிறுெனத்துடன் ஏற்படுத் ப்பட்ட உடன்படிக்ககக்ககமய 

சமற்வகாள்ளப்பட செண்டிய சபா ிலும் சா னங்களுக்கு வசலுத் ப்பட 

செண்டிய நி ியானது நிறுெனத் ினால் வசலுத்  செண்டிய அத் ியாெசிய 

வசலவு என்பது இ ன் சபாது கண்டறியப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

அடுத்  பணிப்பாளர் சகப கூட்டத் ின் சபாது இது வ ாடர்பாக 

கலந்துகரயாடி நகர சகபயுடனும் சபச்சுொர்த்க  சமற்வகாண்டு 

நிறுெனத்துக்கு நன்கம ஏற்படும் ெககயில் இ கன சீர் வசய்யுமாறு 

குழுெினால் அறிவுறுத் ப்பட்டது. 

 ற்சபாக ய நிகல மற்றும் முன்சனற்றம் பற்றி அறிக்ககயிடு ல் 

2016.09.30 ஆம்  ிக ி ஆகும்சபாது குறிப்பிட்ட ெிடயம் வ ாடர்பில் 

குழுெினால் அறிக்கக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கெில்கல. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

குருணாகல் வபருந்ச ாட்டக் கம்பனி 

புலனாய்வு வசய்யப்பட்ட  ிக ி 2016.08.25 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் (கம்பனிக் கூட்டகமப்பு ெி ிகளுக்ககமய) 

(அ) மக்கள் ச ாட்ட அபிெிருத் ிச் சகபக்கு வசாந் மாக இருந்து 

நிர்ெகிக்கப்பட்ட அத் னகல்ல ச ாட்டம்,  ம்பவ னிய ச ாட்டம், 

 ாத்துசசனபுர ச ாட்டம், வ ாடங்கஸ்லந்  ச ாட்டம், கலா 

ச ாட்டம், ஹிாியால ச ாட்டம், கட்டுகம்வபால ச ாட்டம், 

குருணாகல் ச ாட்டம், மஹாயாய ச ாட்டம், மாெத் கம ச ாட்டம், 

வமல்சிறிபுர ச ாட்டம், நாரம்மல ச ாட்டம், மற்றும் ொாியவபால 

ச ாட்டம் ஆகிய ச ாட்டங்களுக்கு வசாந் மான அகசயும் 

வசாத்துகளின் உாித்க  சுவீகாித் ல் மற்றும் பராமாித் ல் 

(ஆ) சமற் குறிப்பிட்ட ச ாட்டங்ககள சுவீகாித்   ினத் ில் காணப்பட்ட 

சகல கணக்சகடுகள், ஆெணங்கள், உடன்படிக்கககள், வசாத்துக்கள் 

மற்றும் வபாறுப்புககள சுவீகாித் ல் மற்றும் பராமாித் ல் 

(இ) சகல ெி மான கமத்வ ாேில் சா னங்கள், மரக் கன்று ெகககள், 

மரங்கள் மற்றும் இ ர பயிர்ககள நாட்டு ல், பராமாித் ல் மற்றும் 

உற்பத் ி வசய் ல் மற்றும் அ ற்கு ஏற்புகடய ஆராய்ச்சி 

நடெடிக்கககள் அல்லது அபிெிருத் ித்  ிட்டங்கள் மற்றும் 

வசயற்பாடுககள சமற்வகாள்ளு ல் 

(ஈ) காணிகள், இ ர அகசயா வசாத்துக்கள், இயற்கக வசாத்துக்கள், நீர், 

காற்றுச் சக் ி மற்றும் சூாிய சக் ிகய ஊக்குெித் ல், முகாகமத்துெம் 

மற்றும் அபிெிருத் ி வசய்து பாெகனக்கு எடுத் ல் 

(உ) நிறுெனங்களின் உற்பத் ிககள சந்க ப்படுத் ல், ெிநிசயாகித் ல், 

ஏற்றும ி வசய் ல் 
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இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள் 

01. காணி மறுசீரகமப்பு ஆகணக்குழுெினால் வெளியாட்களுக்கு 

ெேங்கப்பட்ட காணிகள் 

காணி மறுசீரகமப்பு ஆகணக்குழுெினால் வெளியாட்களுக்கு 

ெேங்கப்பட்ட சில காணிகள் ெேங்கப்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பாக 

குழுெினால் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. 

சிபாாிசுகள் 

காணி மறுசீரகமப்பு ஆகணக்குழுெினால் வெளியாட்களுக்கு 

ெேங்கப்பட்ட காணிகள் வ ாடர்பான ஆெணத்க  ஒரு மா த்துக்குள் 

சமர்ப்பித் ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

காணி மறுசீரகமப்பு ஆகணக்குழுெினால் வெளியாட்களுக்கு 

ெேங்கப்பட்ட காணிகள் வ ாடர்பான ஆெணம் 2016.09.30 ஆம்  ிக ி 

ெகர குழுெிற்கு அனுப்பப்படெில்கல. 

02. மா ாந்  வமாத் ச் சம்பளமாக ரூபா 403,882/- வசலுத் ப்படல் 

வபருந்ச ாட்டக் கம்பனியின் பிர ம நிகறசெற்று உத் ிசயாகத் ருக்கு 

சகல வகாடுப்பனவுகளுடன் கூடிய வமாத் ச் சம்பளமாக பணிப்பாளர் 

சகபயின் அங்கீகாரமின்றி ரூபா 403,882/- வசலுத் ப்படல் 

சிபாாிசுகள் 

I. இது வ ாடர்பாக சட்ட மாஅ ிபாின் அறிவுறுத் ல்ககள 

வபற்று, சமல ிகமாக வசலுத் ப்பட்ட வ ாகககய 

அறெிடுெ ற்கு நடெடிக்கக எடுத் ல். 

II. வசலுத் ப்படுகின்ற பணிக்வகாகடத் வ ாககயிலிருந்து 

அறெிடுெ ற்கு நடெடிக்கக எடுத் ல். 

III. சிெில் ெேக்வகான்கற  ாக்கல் வசய் ல் 

IV. இச் சம்பெத்துடன் வ ாடர்புகடய உத் ிசயாகத் ர்களுக்கு 

எ ிராக நடெடிக்கக எடுத் ல் 

 



 

103 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற் குறிப்பிட்ட சிபார்சுககள நகடமுகறப்படுத்துெது வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் என்ன என்பது பற்றி 2016.09.30 

ெகர குழுெிற்கு அறிெிக்கப்படெில்கல. 

03. ரூபா 3,075,000/- வ ாகககய  னியார் நிறுெனவமான்றுக்கு 

அன்பளிப்பாக ெேங்கு ல் 

2015.01.06 ஆம்  ிக ியன்று  னியார் நிறுெனவமான்றுக்கு பணிப்பாளர் 

சகபயின் அங்கீகாரமின்றி சமற்படி வ ாகககய வசலுத்து ல் 

சிபாாிசுகள் 

I. இது வ ாடர்பாக நிறுென மட்டத் ில் ெிசாரகண நடத்து ல் 

II. ஏற்பட்டுள்ள நி ிசார் இேப்பு வ ாடர்பாக வசயலாளர் மூலமாக 

குழுகெ அறிவுறுத்து ல் 

III. இந்  நிகலகமக்கு நிறுெனம் சார்ந்  ாக வபாறுப்பு கூற 

செண்டிய ஆட்கள் வ ாடர்பான அறிக்கககய குழுெிற்கு 

அனுப்பு ல் 

IV. இது வ ாடர்பான சட்ட நடெடிக்கககளுக்கு சட்ட மாஅ ிபாின் 

அறிவுறுத் ல்ககள வபறல் 

V. இரண்டு ொரங்களுக்குள் நடெடிக்கக எடுத் ல். 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற் குறிப்பிட்ட சிபார்சுககள நகடமுகறப்படுத்துெது வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் என்ன என்பது பற்றி 2016.09.30 

ெகர குழுெிற்கு அறிெிக்கப்படெில்கல 

04. பணிக்வகாகடக் வகாடுப்பனவு 

பணிக்வகாகடக் வகாடுப்பனவுச் சட்டத் ின் 6.2 (a) இன் பிரகாரம் நிகறவு 

வசய்யப்பட்ட சகல சசகெ ஆண்டுகளுக்கும் 06 மா  ஊ ியம் 

பணிக்வகாகடயாக ெேங்கப்படுகின்ற சபா ிலும் நிறுெனத் ினால் 

பணிக்வகாகட வகாடுப்பனெின் சபாது 10 ஆண்டுகளுக்கு சமற்பட்ட 

சசகெக்காலத்க  வகாண்ட ஊேியர்களுக்கு  லா ஒரு மா  ஊ ியம் 
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நிகறவு வசய்யப்பட்ட ஆண்டுகளின் எண்ணிக்ககக்கு அகமய 

பணிக்வகாகடயாக வசலுத் ப்படல் 

சிபாாிசுகள் 

இவ்ொறு பணிக்வகாகட வ ாகக வபற்றுக்வகாண்ட ஊேியர்களின் 

எண்ணிக்கக வ ாடர்பாக உடனடியாக கண்டறி ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற் குறிப்பிட்ட சிபார்சுககள நகடமுகறப்படுத்துெது வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் என்ன என்பது பற்றி 2016.09.30 

ெகர குழுெிற்கு அறிெிக்கப்படெில்கல 

05. பு ிய கமத்வ ாேில்  ிட்டவமான்கற ெகுத் ல் 

இங்கு உள்ள வசாத்துக்கள், ஆ னங்கள் மற்றும் ெளங்கள் ஆகியெற்கற 

பயன்படுத் ி பு ிய பயிாினங்ககளயும் நிபுணத்துெ ஒத்துகேப்கபயும் 

பயன்படுத் ி ககத்வ ாேில்மய கமத்வ ாேிகல உருொக்கு ல் 

சிபாாிசுகள் 

இது வ ாடர்பாக குழுெிற்கு முன்வமாேிவுககள சமர்ப்பித் ல் 

 ற்சபாக ய நிகலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடல் 

சமற் குறிப்பிட்ட சிபார்சுககள நகடமுகறப்படுத்துெது வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் என்ன என்பது பற்றி 2016.09.30 

ெகர குழுெிற்கு அறிெிக்கப்படெில்கல 

வபாது ெிடயங்கள் 

 ற்சபாதுள்ள நிகலகமகய மாற்றுெ ற்கு குழுெின்  ரப்பிலிருந்து 

வபறக்கூடிய உயர்ந் பட்ச ஒத்துகேப்கப வபறல் 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு நி ியச் சகப 

புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்ட  ிக ி  - 2016.08.26 

நிறுெனத் ின் சநாக்கங்கள் - 

1980ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இலக்க ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு நி ியச் 

சட்டத் ின் 7ெது பிாிெின் பிரகாரம் சகபயின் சநாக்கம் பின்ெருமாறாகும்.  

(அ) நி ி ெேங்கல் மற்றும் மு லீட்டில் பங்சகற்ப ன் மூலம் ஊேியர்

 உாிகம, ஊேியர் நலசனாம்புகக மற்றும்  வபாருளா ார ாீ ியான 

 சனநாயகத்க  சமம்படுத்து ல்.  

(ஆ) வ ாேில்முயற்சிகளின் சா ாரண பங்குககள ககப்பற்றுெ ன் மூலம் 

 முகாகமத்துெத் ில் ஊேியர்களின் பங்சகற்கப சமம்படுத்து ல். 

(இ) ஊேியர்கள் ஓய்வு வபறுககயில் அெர்கள் பங்களிப்புச் வசய்யா  

நன்கமகயப் வபறுெ ற்கான ஏற்பாடுககளத்  யார் வசய் ல் மற்றும்  

(ஈ)  இப்பிாிெின் (அ), (ஆ) மற்றும் (இ) பந் ிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

 சநாக்கங்ககள அகடெ ற்குத் ச கெப்படக்கூடிய அல்லது 

உ ெக் கூடிய  ஏகனய அகனத்து வசயற்பாடுககளயும் 

கருமங்ககளயும் முன்வனடுத் ல்.  

இனங்காணப்பட்ட பிர ான பிரச்சிகனகள்  

01. பட்டய நி ிப்  பகுப்பாய்ொளர் (chartered Financial Analysis) 

ப ெிக்கான நிரந் ர உத் ிசயாகத் வராருெர் காணப்படாகம.  

சுமார் ரூபா ¼ ாில்லியன் மு லீட்டு நி ியவமான்றின் வசயற்பாடுகள் 

மற்றும்  நிருொக நடெடிக்ககககள சமற்வகாள்ெ ற்காக நிறுெனத் ில் 

நிரந் ர பட்டய நி ிப் பகுப்பாய்ொளவராருெர் காணப்படாகம வ ாடர்பில் 

குழு  னது கடுகமயான ெிசனத்க  வ ாிெித் து.  

பட்டய நி ிப் பகுப்பாய்ொளவராருெகர ெிகரெில் ஆட்சசர்க்க 

செண்டுவமன குழுெில்  ஏகமன ாகத்   ீர்மானிக்கப்பட்டது. 

இப்ப ெிக்கான ஆசலாசகன உ ெிகள்  வெளி ெங்கிவயான்றில் 

பணியாற்றும் ஆசலாசகவராருொிடமிருந்து  ற்சபாது 

வபற்றுக்வகாள்ளப்படுகின்றசபா ிலும், இ ற்கான 



 பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 

106 
 

உடன்படிக்ககவயான்று இரு சாரராருக்குமிகடயில் 

ககச்சாத் ிடப்படெில்கல என்பது புலனானது.  

இந்  நிலகம வ ாடர்பில் குழுொனது  னது அ ிருப் ிகய 

வெளிப்படுத் ியது. சமலும்,  நி ியத்க  முகாகமத்துெம் வசய்ெ ற்கான 

முகறயானவ ாரு வசயன்முகற இன்கமயால், அங்கத் ெர்களுக்கு 

ெேங்கப்படும் நன்கமகள் குகறெகடந்துள்ளகம குறித்தும் அறிய 

முடிந் து.  

சிபாாிசுகள்  

பட்டய நி ிப் பகுப்பாளர் ப ெிக்கு வ ாேில்சார்  கககமயுகடய 

நபவராருெகர நிறுெனத்துக்கு ஆட்சசர்த் ல்.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

இது வ ாடர்பில்  எடுக்கப்பட்பட்டுள்ள நடெடிக்கககள் குறித்து 

2016.09.30ஆந்  ிக ி ெகரயில் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல.  

02.  ற்காலிக கணக்குகளில் பாாிய நி ித்வ ாகக  டுத்து 

கெக்கப்பட்டிருத் ல்.  

பங்களிப்புத் வ ாகககய அங்கத் ெர்களின் பிரத் ிசயக கணக்குகளில் 

ெரவு கெக்காது ஏகனய  ற்காலிகக் கணக்குகளில் கெத் ிருப்ப ன் 

மூலம் குறிப்பிட்ட அங்கத் ெர்கள்  மது பணத்க  இேக்கின்றார்கள் 

என்பது குழுெின் கெனத்துக்கு உட்பட்டது.  

 கெல்ககள சசகாிப்ப ில் காணப்படும் சிரமம் காரணமாக இத் ககய ஒரு 

நிலகம ஏற்பட்டுள்ளசபா ிலும்,  ற்சபாது பு ிய ஒரு முகறக்ககமய 

இப்பணிககள முன்வனடுப்ப ற்காக உத் ிசயாகத் ர்ககள பயிற்றுெிக்கும் 

நடெடிக்கககள் சமற்வகாள்ளப்படுெ ாகவும், எ ிர்ெரும் 03 ெருட 

காலப்பகு ிக்குள் இப்பணிகய பூர்த் ி வசய்ய முடியுவமனவும் க.அ. 

குறிப்பிட்டார்.  

03. கணினி கம்பனிவயான்றின் பங்குககளக் வகாள்ெனவு வசய் ல். 

2010ஆம் ஆண்டில் கணினி நிறுெனவமான்றின் 188,000 பங்குககள  

வகாள்ெனவு வசய்ெ ற்காக சகபயினால் ரூ. 2,076,800/-மு லீடு 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

வசய்யப்பட்டகமயால் 2012/2013 நி ியாண்டில் ரூ. 478 மில்லியன் நட்டம் 

ஏற்பட்டுள்ளகம வ ாடர்பில் குழு ெினெியது.  

இது வ ாடர்பில் அகமச்சு மட்டத் ில் புலனாய்வு 

சமற்வகாள்ளப்படெில்கல எனவும், நிறுெனத் ின் கணக்காய்வுப் 

பிாிெினால் பங்குச் சந்க   வகாடுக்கல் ொங்கல்கள் மற்றும் ஏகனய 

வகாடுக்கல் ொங்கல்கள் குறித்து புலனாய்வு சமற்வகாள்ளப்பட்டு  யார் 

வசய்யப்பட்ட அறிக்கக நிறுெனத் ின் க.அ.க்கு 

ககயளிக்கப்பட்டுள்ள ாகவும்  கலகம கணக்காய்வு உத் ிசயாகத் ர் 

குறிப்பிட்டார்.  

சிபாாிசு  

குறிப்பிட்ட புலனாய்வு அறிக்கககய 03 நாட்களுக்குள் குழுவுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்து ல்.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு நி ியச் சகபயின்  ெிசாளரது ETFB/FIN/75 

மற்றும் 2016.09.05ஆந்  ிக ிய கடி த்துடன் குறிப்பிட்ட புலனாய்வு 

அறிக்கக குழுவுக்கு அனுப்பி கெக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இந்  அறிக்கக 

இகணப்பு 18 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.   

04.  ிகறசசாி முறிகளில் மு லீடு வசய் ல்  

200 மில்லியன்  ிகறசசாி முறிகளில் மு லீடு வசய்யப்பட்டுள்ளசபா ிலும், 

ஏகனய நிறுெனங்களின் ஊடாக ெிகல சகாராது, நிறுெனத்துக்கு 

மு னிகல ெணிகராக (Primary dealer) ச ாற்றுெ ற்கு உள்ள இயலாகம 

குறித்து குழு  னது கெனத்க ச் வசலுத் ியது.  

சிபாாிசுகள்  

 ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு நி ியச் சகபயிகன மு னிகல 

ெணிகராக இலங்கக மத் ிய ெங்கியில் ப ிவு வசய் ல் மற்றும் 

அது குறித்து குழுவுக்கு அறிெித் ல்.  

 அவ்ொறு வசய்ய முடியாெிட்டால், அ ற்கான காரணங்ககள  

வ ளிவுபடுத் ி அறிக்ககயிகன ெேங்கு ல்.  
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 இப்பிாிகெ பலப்படுத்துெ ற்கு நிபுணர்களின் ஒத்துகேப்கபப் 

வபற்றுக்வகாள்ளு ல்  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

இது வ ாடர்பில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் குறித்து 

2016.09.30ஆந்  ிக ி ெகரயில் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல.  

05. உாிகம சகாரா   மரண உ ெித்வ ாகக வபறுநர்கள் 

உாிகமசகாரா  மரண உ ெித்வ ாகக வபறுநர்ககள அகடயாளம் 

காண்ப ற்கான முகறயான வசயன்முகற காணப்படுகின்ற ா என்பது 

குறித்து குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது. இது குறித்து சபச்சுொர்த்க  

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ன் பின்னர் பின்ெரும் சிபாாிசுகள் ெேங்கப்பட்டன.  

 மரண உ ெித்வ ாகக நன்கமகளுக்கு 

ெிண்ணப்பிக்கா ிருப்பது வ ாடர்பில் பிரச ச வசயலகங்கள் 

ாீ ியாக ெிேிப்புணர்வூட்டல்ககள  சமற்வகாள்ளு ல்.  

 ச சிய ரூபொஹினிக் கூட்டுத் ாபனத் ின் அணுசரகணயில் 

ெிளம்பரங்ககள பிரசுாித் ல்.  

06. புலகமப்பாிசில் உ ெிககள ெேங்கு ல்  

2011-2014ஆம் ஆண்டுகளில் புலகமப்பாிசில் ெேங்குெ ற்கு சகபயினால் 

எ ிர்வுகூறப்பட்ட எண்ணிக்ககயில் அகரொசி ெிண்ணப்பங்கள்கூட 

கிகடக்கப்வபறா க யிட்டு குழு ெினெியது. கிட்டிய 04 ெருடங்களில் 

கிகடக்கப்வபற்ற ெிண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கக பின்ெருமாறாகும்.  

ஆண்டு எ ிர்வுகூறப்பட்ட  

எண்ணிக்கக  

கிகடக்கப்வபற்ற 

ெிண்ணப்பப் படிெங்களின் 

எண்ணிக்கக 

 கககம 

வபற்ற 

எண்ணிக்கக 

2011 10,000 1,519 1,430 

2012 5,000 1,887 1,769 

2013 5,000 1,678 1,500 

2014 5,000 2,159 1,359 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

உயர் ரப் பாீட்கசயில் ச ாற்றிய ன் பின்னர் வ ாடர்ந்து கல்ெி பயிலா  

மாணெர்களின் நன்கம கரு ி செகலத் ிட்டவமான்று  யார் 

வசய்யப்படுெ ாக க.அ. குறிப்பிட்டார்.  

சிபாாிசு 

சபா ியளவு ெிளம்பரங்ககள பிரசுாித் ல், ச சிய ரூபொஹினிக் 

கூட்டுத் ாபனத் ின் அனுசரகணயில் இது வ ாடர்பான நிகழ்ச்சிககள  

ஒளிபரப்பு ல்.  

07. லங்கா சசால்ட் கம்பனி 

இந்  நிறுெனத் ின் உாிகமயில் 90% ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு 

நி ியச் சகபக்கு உாித்துகடய ாகக் காணப்படினும், 9 அங்கத் ெர்ககளக் 

வகாண்ட இ ன் பணிப்பாளர் சகபயில்  ஊேியர் நம்பிக்ககப் வபாறுப்பு 

நி ியச் சகபகய அங்கத் ெவராருெர் மாத் ிரம் பிர ிநி ித்துெம் வசய்ெது 

வ ாடர்பில் குழுெின் கெனம் வசலுத் ப்பட்டது.  

சிபாாிசுகள்  

  ற்சபாது நிறுெனத் ின் 90% உாிகம சகபக்கு இருப்ப னால், 

இ ன் கணக்கு அறிக்ககககள சமர்ப்பித் ல்.  

 இந்  நிறுெனத் ின் கணக்குகளின் கணக்காய்ெிகன 

கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ியின் ெிடயப்பரப்பின் கீழ்க் 

வகாண்டு ெரு ல்.  

 இது வ ாடர்பிலான வகாள்கக ாீ ியான  ீர்மானவமான்கற 

சமற்வகாள்ளும் ெகரயில் ஒருங்கிகணந்  கணக்குககளத் 

 யார் வசய் ல்.  

 அகனத்து ெிடயங்ககளயும் உள்ளடக்கிய அறிக்கககய 

சமர்ப்பித் ல்.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்னசனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல் 

இது வ ாடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடெடிக்கககள் குறித்து 

2016.09.30ஆந்  ிக ி ெகரயில் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல.  
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08. Admire Advertising Company நிறுெனத்துக்கு உாிய சகள்ெிப்பத் ிர 

நகடமுகறகயப் பின்பற்றாது ெர்த் க ெிளம்பரங்ககள 

ஒலிபரப்புெ ற்கு ொய்ப்பளித் ல்.  

Admire Advertising Company எனும்  னியார் ெர்த் க ெிளம்பரங்ககள 

ஒலிபரப்பும் நிறுெனத்துக்கு உாியெி த் ில் சகள்ெிப்பத் ிரம் 

சகாரப்படாது, கூட்டுத் ாபனத் ின் ெர்த் க ெிளம்பரங்ககள 

ஒலிபரப்புெ ற்கு ெேங்கிய ன் உண்கம நிலகம மற்றும் அவ்ொறு 

வசய்ெ ற்கான காரணம் குறித்து குழு ெினெியது.  

இச்சம்பெம் உண்கமயாவ னவும், இது வ ாடர்பில் குற்றப் புலனாய்வு 

ஆகணக்குழு புலனாய்வு சமற்வகாள்ெ னால் நிறுெனாீ ியாக 

புலனாய்கெ சமற்வகாள்ளெில்கல எனவும் க.அ. வ ாிெித் ார்.  

சிபாாிசுகள்  

 குறித்  வகாடுக்கல் ொங்கலின் சட்டாீ ியான  ன்கம 

வ ாடர்பில் சட்ட மாஅ ிபகர ெினவு ல். 

 நிறுெனாீ ியாக புலனாய்கெ சமற்வகாண்டு குழுவுக்கு 

அறிக்ககயிடு ல்.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

இது வ ாடர்பில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட நடெடிக்கககள் குறித்து 

2016.09.30ஆந்  ிக ி ெகரயில் குழுவுக்கு அறிெிக்கப்படெில்கல.  

09. சகபக்குச் வசாந் மான நெம் மாெத்க யில் அகமந்துள்ள 

காணிகய, உாிய சகள்ெிப்பத் ிரங்ககளக் சகாராது ொகன 

 ாிப்பிடவமான்றுக்காக குத் ககக்கு ெிடு ல்  

சமற்படி காணி உாிய சகள்ெிப்பத் ிரம் சகாரப்பட்டு 

ெேங்கப்பட்டுள்ள ாகவும், முன்கனய குத்க க்காராிடமிருந்து ரூபா 7 

மில்லியன் நிலுகெப் பணத்க  நிறுெனத்துக்கு வபற்றுக்வகாள்ெ ற்காக 

ெேக்குத் வ ாடுக்கப்பட்டுள்ள ாகவும்,  ற்சபாது குறிப்பிட்ட காணி 

நிறுெனத் ினால் நிருெகிக்கப்படுெ ாகவும் க.அ. வ ாிெித் ார்.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

சிபாாிசுகள்  

இது வ ாடர்பிலான அறிக்ககயிகன குழுவுக்கு  சமர்ப்பித் ல்.  

 ற்சபாக ய நிலகம மற்றும் முன்சனற்றத்க  அறிக்ககயிடு ல்  

சமற்படி அறிக்கக 2016.09.30ஆந்  ிக ி ெகரயில் குழுவுக்கு  

சமர்ப்பிக்கப்படெில்கல. 

வபாது ெிடயங்கள்  

 பிரச்சிகன எேக் கூடிய ொய்ப்பு அ ிகமாகக் 

காணப்படுெ னால். இெற்கறத்  டுப்ப ற்கான 

வசயன்முகறககள பலப்படுத்து ல்.  

 உத் ிசயாகத் ர் குழுவுக்கு உகந்  வெளிநாட்டு பயிற்சிகய 

ெேங்குெ ன் மூலம் அெர்களது அறிகெ ெளர்த் ல்.  

 மு னிகல ெணிகர் அல்லது அ ிகாரம் வபற்ற பிர ிநி ி என்ற 

ெககயில் மத் ிய ெங்கியில் ப ிவுவசய்துவகாள்ளு ல்.  
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

அரசாங்கப் வபாறுப்பு முயற்சிகள் வ ாடர்பான  

குழுெினால் 2016 யூன் மா ம் 22 ஆம்  ிக ி நகடவபற்ற  லப் 

பாிசசா கன. 

2016.02.23 மற்றும் 2016.06.21  ஆம்  ிக ிகளில் நகடவபற்ற குழுக் 

கூட்டத் ில் அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபனம் மற்றும் அரச வபாறியியலாளர் 

கூட்டுத் ாபனம் ஆகியெற்றின் அலுெலர்களின் ொய்மூல சாட்சிககளக் 

கெனத் ிற்வகாண்டு குழுெினால் அந்நிறுெனங்களுக்குாிய 

பண்டகசாகலகள் அகமந்துள்ள மாகுருெில, சகாணெல, களனிய மற்றும் 

அரச வபாறியியலாளர் கூட்டுத் ாபனத்துக்குச் வசாந் மான 

சபலியவகாகடயில் அகமந்துள்ள C-city கட்டிடத்க   லப் பாிசசா கன 

வசய்ெ ற்காக 2016.06.22 ஆம்  ிக ி  லப் பாிசசா கன வசய்யச் 

வசல்ெ ற்கு  ீர்மானிக்கப்பட்டது.  

01. அரச மருந் கக் கூட்டுத் ாபனம் 

 லப் பாிசசா கனக்கிகடயில்  குழுெினால் பின்ெருென 

அெ ானிக்கப்பட்டன. 

 பண்டகசாகலகளில் களஞ்சியப்படுத் ப்பட்டிருக்கும் 

காலாெ ிகய வநருங்கியிருக்கும் பல்ெககயான 

மருந்துப்வபாருட்கள் வ ாடர்பாக 

 களஞ்சியப்படுத் ப்பட்டிருக்கும் முகற / 

களஞ்சியப்படுத் ப்பட்டிருக்கும் நிகல மருந் ாக உபசயாகிக்க 

உகந்  ா எனத் வ ாடர்பாக 

 மருந்க ப் வபாறுப்சபற்றல் மற்றும் ெேங்கல் வ ாடர்பாக 

சசகெயிலுள்ள களஞ்சியப்வபாறுப்பாளர் அெசியமான 

 கு ிகயக் வகாண்டிருக்காகம 

 காலெ ியான மருந்துப் வபாருட்ககளயும் பு ிய   

மருந்துப்வபாருட்ககளயும் ஒன்றாகக் 

களஞ்சியப்படுத் ிகெத் ல். 

 பாதுகாப்ற்ற முகறயில் களஞ்சியப்படுத் ிகெத் ிருக்கும் 

மருந்து. 
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 காலெ ியான மருந்துப் வபாருட்ககள ெர்த் க 

நிகலயங்களுக்கு அனுப்ப உச்ச ஆற்றல்.  

அெ ானிப்புக்கள் 

வபாறுத் மற்ற/ சமாசமான நிகல/காலாெ ியான மருந்துககள 

களஞ்சியப்படுத் ிகெத் ிருக்கும் முகற எவ்ெி த் ிலும்  ிருப் ியற்றமகற. 

02. அரச வபாறியியலாளர் கூட்டுத் ாபனம் 

அரச வபாறியியலாளர் கூட்டுத் ாபனத்துக்குச் வசாந் மான 

சபலியவகாகடயில் அகமந்துள்ள C-city கட்டிடத்க   லப் 

பாிசசா கனக்குட்படுத் ப்பட்டது. அப்சபாது  டப்.ஏ.பீ.சக.நிசாந்  பிர ி 

வபாது முகாகமயாளர் (ச சிய இயந் ிர சா ன நிறுெகம்- NEMO) 

அெர்களுடன்  வசய்  கலந்துகரயாடலில் உபசயாகப்படுத் ப்படா  

அ ிகமான இயந் ிரங்கள் வ ாடர்பாக மற்றும் முகாகமத்துெத் ினால் 

வசய்யப்படுகின்ற பூரணப்படுத் ப்படா  கட்டிடங்கள் வ ாடர்பாக 

குறிப்பிடப்பட்டது. 

அெ ானிப்புக்கள் 

  C-city கட்டிட  ிட்ட செகலகள் பூர்த் ிவசய்யப்படா ிரூத் ல். 

  C-city கட்டிடத் ிற்காக பாாியளவு நி ி வசலெிடப்பட்டும் 

அ ன்மூலம் இதுெகர எந் ெி ப் பயனும் வபறப்படா ிருத் ல். 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

Profit /(Loss) before tax (COPE -2016) 

No Entity profit/(Loss)before tax of the year (Rs.) 

2015 2014 2013 

1 கூட்டுறவு வமாத்  

ெிற்பகனக் 

கூட்டுத் ாபனம் 

**(539,887,014) (313,971,655) (283,497,766) 

2 ெகரயறுக்கப்பட்ட 

இலங்கக காப்புறு ிக் 

கூட்டுத் ாபனம்  

4,820,776,000 
 

4,373,139,000 6,354,870,000 

3 அரச வபாறியியல் 

கூட்டுத் ாபனம் 

கணக்கு 

அறிக்கககள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட

ெில்கல 

46,605,744 148,572,831 

4 வ ாகலத்வ ாடர்பு 

ஒழுங்குபடுத் ல் 

ஆகணக்குழு 

47,593,376,236 46,266,149,704 48,180,781.890 

5 இலங்கக 

ரூபொஹினிக் 

கூட்டுத் ாபனம்  

(374.662,359) (182,480,765) 47,869,000 

6 ச சிய வலாத் ர் சகப 910,801,268 109,189,912 476,681,022 

7 இலங்கக மின்சார 

சகப 

19,876,005,000 (15,002,652,00) 22,264,544,000 

8 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் கீழ் அகமந்துள்ள 04 மகநகும நிறுெனங்கள்  

1) மகநகும இமல்ஷன் 

புசராடக்ஷன் கம்பனி 

லிமிட்வடட் 

**11,404,487 56,797,594 21,831,909 

2) மகநகும 

கன்சல்டன்சி அன்ட் 

புசராவஜக்ட் 

மசனஜ்மன்ட்  

**67,608,837 62,239,298 38,446,380 

3) மகநகும சராட் 

கன்ஸ்ரக்ஷன் 

இக்ெிப்மன்ட் கம்பனி 

லிமிவடட் 

கணக்கறிக்ககக

ள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட

ெில்கல 

406,209,247 887,823,730 

9 துகறமுக 

அ ிகாரசகப 

 

(14,168,555,87) 

 

8,896,733,544 

 

1,572,042,997 

13 
 
 
14 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் கீழ் அகமந்துள்ள 04 மகநகும நிறுெனங்கள் 

 எக்ஸ்பிரஸ்செ 

டிரான்ஸ்சபார்ட் 

( னியார்) கம்பனி  

கணக்கு 

அறிக்கககள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட

ெில்கல 

28,855,349 Not Operated 

**Unaudited figure 
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Net Surplus/ (Deficit) before Tax ( COPE - 2016) 

No Entity Surplus/(Deficit)before Tax for the year (Rs.) 

2015 2014 2013 

1 இலங்கக 

ஆயுர்செ  ஔட க் 

கூட்டுத் ாபனம் 

கணக்கறிக்கககள் 

சமர்ப்பிக்கப்படெி

ல்கல 

14,474 42,256 

2 இலங்கக கால்பந்து 

சம்சமளனம் 
30,696,804 (5,310,952) (15,102,421) 

3 நிகலவபறு கு  

சக் ி அ ிகாரசகப 
8,284,743 12,624,363 41,566,908 

4 இலங்கக 

கிாிக்வகட் 
***845,422,892 (392,785,480) (1,111,022,034) 

5 வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 
1,674,927,153 (4,962,677,696) 547,175,198 

**Unaudited figure 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு – 01 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

 



 பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 

120 
 
 



 

121 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு – 02 

2. அ ிகாரசகபயினால் ெகரயறுக்கப்பட்ட மகவநகும ( னியார்) 

சார்ந்  நிறுெனங்களுடன் சமற்வகாள்ளப்பட்ட வகாடுக்கல் 

ொங்கல் பற்றிய அறிக்கக 

2.1 அ ிகாரசகபயினால் இந்நிறுெனங்களில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

மு லீடுகளுக்காக வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட பங்கிலாபம் வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கீழ் “மகவநகும” என்ற வபயசராடு 

கம்பனிகள் ப ிவுச் சட்டத் ின் கீழ் 2004 ஆண்டில் ப ிவு 

வசய்யப்பட்ட 3 நிறுெனங்கள் உள்ளன. 

1. ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் உற்பத் ி ( னியார்) நிறுெனம் 

2. ெ/ப மகவநகும வீ ி நிர்மாணிப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் 

( னியார்) நிறுெனம் 

3. ெ/ப மகவநகும ஆசலாசகன சசகெகள் மற்றும் கருத் ிட்ட 

முகாகமத்துெ ( னியார்) நிறுெனம் 

இந்  மூன்று நிறுெனங்களில் கணக்காய்வு வசய்யப்பட்ட 

ஆண்டறிக்கககளுக்கு அகமொக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

இரண்டு நிறுெனங்களும் 2008 ஆண்டு வ ாடக்கம் பங்கிலாபத்க  

அறிெித்துள்ளகம அெ ானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் உற்பத் ி ( னியார்) நிறுெனம் 

2. ெ/ப மகவநகும ஆசலாசகன சசகெகள் மற்றும் கருத் ிட்ட 

முகாகமத்துெ ( னியார்) நிறுெனம் 

எனினும் இந்நிறுெனமும் ெருடாந்  பங்கு ாரர்களின் 

கூட்டங்ககள நடத் ி பங்கிலாபத்க  பங்கு ாரர்களுக்கு 

பகிர்ந் ளிப்ப ற்கு  ீர்மானித்  ாக அறிெிக்கப்படெில்கல. இ ற்கு 

அகமய வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு இற்கறெகரயில் 

துகண நிறுெனங்களிடமிருந்து எவ்ெி மான பங்கிலாபமும் 

கிகடக்கெில்கலவயன அறியத் ருகின்சறன். எனினும் குறிப்பாக 

மகவநகும இமல்ஷன்  னியார் நிறுெனம் மற்றும் மகவநகும வீ ி 
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நிர்மாணிப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் ( னியார்) நிறுெனத் ின் பங்கு 

உாிகம பற்றி  ற்சமயம் பிரச்சிகன காணப்படுெ ால் 

இப்பிரச்சிகனகய  ீர்த்துக்வகாள்ளும் ெகரயில் பங்கிலாபத்க  

பகிர்ந் ளித் ல் வபாருத் மற்றவ ன்பக  அெ ானிக்கிசறன். 

இவ்ொறு பங்கிலாபத்க  பகிர்ந் ளிப்ப ால் சமற்படி 

பங்கிலாபத்க   ற்சமயம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ள ஏகனய 

பங்கு ாரர்களுக்கும் வபற்றுக்வகாடுக்க செண்டி ஏற்படும். இந்  

நிறுெனங்களின் பங்கு உாிகம வ ாடர்பில் சட்ட மாஅ ிபாின் 

அறிவுகரககள வபற்றுக்வகாண்டு உாிய வசயன்முகறககள 

சமற்வகாள்ளுமாறு எனது 2016.08.12 ஆம்  ிக ிய கடி ம் 

(இகணப்பு 2.1) மூலம் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் 

 கலெருக்கு அறிவுகர ெேங்கப்பட்டுள்ளது. இ ற்கு அகமொக 

சட்ட மாஅ ிபாினால் ெேங்கப்பட்ட அறிவுகரக்கு அகமொக 

எ ிர்கால வசயன்முகறகள் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் 

 கலொினால் சமற்வகாள்ளப்பட செண்டியுள்ளது. 

2.2 இந்நிறுெனங்களின் உாிகம, வசாத்துக்கள், கடகமயிலுள்ள 

உத் ிசயாகத் ர்கள் மு லியன பற்றிய  கெல்கள் 

2.2.1 இந்நிறுெனங்களின் உாிகம 

I. மகவநகும இமல்ஷன் உற்பத் ி ( னியார்) நிறுெனம் 

2016.10.14 ஆம்  ிக ி கம்பனி ப ிொளர் அனுப்பியுள்ள கம்பனி 

ப ிவுச் சான்றி ழுக்கு அகமய நிறுெனத் ின்  ற்கால பங்கு 

உாிகம கீழ்ெருமாறு காணப்படும். (இகணப்பு 2.2)  

வபயர் பங்கு 

அளவு  

பங்கு 

வபறும ி 

ரூ. 

ெிகி ாசாரம் 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப 01 100 50% 

 ிரு. புலத்சிங்களசக ரூபசிங்க 

வபசரரா 

01 100 50% 

  

இது பற்றிய ெிடயங்கள் அடங்கிய சட்ட மாஅ ிபாினால் வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின்  கலெருக்கு அனுப்பப்பட்ட 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இலக்கம் 02/16/RDA மற்றும் 2016.08.10 ஆம்  ிக ிய கடி த் ின் 

பிர ிவயான்கறயும் உாிய ெிடயத் ிற்கு ஏற்புகடய ாெ ால் 

சமர்ப்பிக்கின்சறன். இகணப்பு 2.1 (a)  

எனினும் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கணக்காய்வு 

வசய்யப்பட்ட ெருடாந்  கணக்கு அறிக்கககளுக்கு அகமொக 

ரூபா 1 மில்லியன் இந்நிறுெனத் ின் 10000 பங்குகளுக்காக 

மு லீடு வசய்யப்பட்டுள்ள ாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 

2.3) இத்வ ாகக மகவநகும இமல்ஷன் நிறுெனத் ினால் பங்கு 

மூல னமாக கணக்குகளில் ப ிவு வசய்யப்பட்டு, உாிய பங்குகள் 

ப ிவு வசய்யப்பட்டு வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்படெில்கல. குறிப்பிட்ட பங்கு மூல னத்க  

சீராக கணக்குகளில் ப ிவு வசய்யுமாறும், குறிப்பிட்ட பங்கு 

மூல னத்க  வபற்றுக்வகாள்ெ ற்கு நடெடிக்கக 

சமற்வகாள்ளுமாறும் என்னால் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் 

 கலெருக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 2.1)  

இ ற்கு அகமொக இவ்ொறு  ிருத் ப்பட்ட பின்னர் சமற்படி பங்கு 

உாிகமயில் கணிசமான மாற்றம் ஏற்படும். 

II. மகவநகும வீ ி நிர்மாணிப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் 

( னியார்) நிறுெனம் 

2004 ஆண்டில் நிறுெனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சபாது மூன்று 

பங்கு ாரர்கள் இருந்  ாக கம்பனி ெி ிகளின் படி (memorandum 

of association) (இகணப்பு 2.4) புலனாெச ாடு 

இப்பங்கு ாரர்களின் ெிபரங்கள் பின்ெருமாறு. 

வபயர் பங்கு 

அளவு 

பங்கு 

வபறும ி ரூ. 

ெிகி ாசாரம் 

 ிரு. ஜயந்   ர்ம ாச 01 100 33.33% 

 ிரு. சமிந்  புஷ்பகுமார 

அத்துலுெசக 

01 100 33.33% 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 33.33% 
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எனினும் நிறுெனத் ின் ப ிொளர் அனுப்பியுள்ள கம்பனிகள் 

ப ிவுச் சான்றி ழுக்கு அகமொக நிறுெனத் ின்  ற்சபாக ய 

பங்குாிகம பின்ெருமாறு. (இகணப்பு 2.5) 

வபயர் பங்கு 

அளவு  

பங்கு 

வபறும ி 

ரூ. 

ெிகி ாசாரம் 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 50% 

 ிரு. குலசசகர ஜாலிய 

பத்மராஜா 

01 100 50% 

 

இவ்ொறு இரண்டு பங்கு ாரர்களாக இருக்கும் ெககயில் 

கம்பனிகய மாற்றுெ ற்கு எடுக்கப்பட்ட வசயன்முகறக்கு 

கம்பனியின் அப்சபாக ய பங்கு ாரர்கள் அல்லது பணிப்பாளர் 

சகப அங்கீகாரம் ெேங்கிய ா என்பது  வ ளிெற்ற ெிடயமாகும். 

இ ற்கு பங்கு ாரர்களின் ெிருப்பத்க  வபற்றுக்வகாண்ட ற்கான 

சாட்சியங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படெில்கல. இ ற்கு அகமொக 

இவ்ொறு பங்கு உாிகமகய மாற்றியகமப்பது சட்ட ாீ ியான ா 

என்பது பிரச்சிகனயாகியுள்ளது. இந்நிறுெனத் ின் உாிகம பற்றி 

வகாழும்பு சமல் நீ ிமன்றத் ில் நீ ிமன்ற வசயற்பாடு 

ஆரம்பமாகியுள்ளவ ன்பக  குறிப்பிடுகின்சறன். 

III. ெ/ப மகவநகும ஆசலாசகன சசகெகள் மற்றும் கருத் ிட்ட 

முகாகமத்துெ ( னியார்) நிறுெனம் 

நிறுெனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சபாது பங்கு உாிகம கம்பனி 

ெி ிகளின் படி (memorandum of association) பின்ெருமாறு. 

(இகணப்பு 2.6) 

வபயர் பங்கு 

அளவு  

பங்கு 

வபறும ி ரூ. 

ெிகி ாசாரம் 

வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகப 

01 100 33.33% 

ெ/ப மகவநகும இமல்ஷன் 

உற்பத் ி ( னியார்) 

நிறுெனம் 

01 100 33.33% 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

ெ/ப மகவநகும வீ ி 

நிர்மாணிப்பு மற்றும் 

உபகரண நிறுெனம் 

01 100 33.33% 

 

எனினும் 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத் ின் 487 

(3) பிாிெின் படி இந்நிறுெனம் இரத்துச் வசய்யப்பட்டுள்ள ாக 2016.10.18 

 ிக ிய N(PVS) 38955 ஐ வகாண்ட கடி ம் மூலம் கம்பனி ப ிொளர் 

அறிெித்துள்ளார். (இகணப்பு 2.6) 

அத்துடன் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின் கணக்காய்வு வசய்யப்பட்ட 

ெருடாந்  கணக்கறிக்கககளில் ரூபா 1 மில்லியன் இந்நிறுெனத் ின் 

10000 பங்குகளில் மு லீடு வசய்யப்பட்டிருப்ப ாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

(இகணப்பு 2.3)  

இத்வ ாகக மகவநகும ஆசலாசகன சசகெகள் மற்றும் கருத் ிட்ட 

முகாகமத்துெ ( னியார்) நிறுெனத் ினால் பங்கு மூல னமாக 

கணக்கிடப்பட்டு உாிய பங்கின் அளவு ப ிவு வசய்யப்பட்டு வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு வபற்றுக்வகாடுக்கப்படெில்கல. உாிய பங்கு 

மூல னத்க  முகறயாக கணக்குகளில் ப ிவு வசய்யுமாறும் உாிய பங்கு 

மூல னத்க  வபற்றுக்வகாள்ெ ற்கு வசயற்படுமாறும் என்னால் வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயின்  ெிசாளருக்கு அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(இகணப்பு 2.1) 

இ ற்கு அகமொக இவ்ொறு  ிருத் ப்பட்ட பின் சமற்படி பங்கு 

உாிகமயில் பாாிய மாற்றம் இடம்வபறும். 

2.2.2 வசாத்துக்கள் 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு வசாந் மான இயந் ிர உபகரணங்கள் 

ொடகக அடிப்பகடயில் இம்மூன்று நிறுெனங்களுக்கும் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ொடககக் கட்டணம் அறெிடப்படும். 

ஒவ்வொரு நிறுெனத் ிற்கும் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயினால் 

ொடகக அடிப்பகடயில் வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இயந் ிர 

உபகரணங்கள் இெற்றிற்கு கிகடத்துள்ள ொடகக ெருமானம் மற்றும் 
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நிலுகெ ொடகக ெருமானம் பற்றிய ெிபரங்கள் இத்துடன் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளன. (இகணப்பு 2.8 மற்றும் 2.9) 

2.3 சசகெயில் ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ள உத் ிசயாகத் ர்கள் 

வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயினால் எந் வொரு ஊேியரும் 

இந்நிறுெனங்களுக்காக ெிடுெிக்கப்படெில்கல. 

2.4 முன்னாள் அகமச்சுச் வசயலாளர் வபயாில் வகாள்ெனவு 

வசய்யப்பட்ட 20 சபருந்துககள சசகெயில் ஈடுபடுத் ி 

இலாபமீட்டும் முகறயியவலான்கற முகறயான ஆய்வொன்றின் 

பின் அறிெித் ல். 

சமற்படி 20 சபருந்துகளும் அகமச்சின் வசயலாளர்களின் ப ெிப் வபயாில் 

ொடகக அறு ி உறு ி அடிப்பகடயில் வகாள்ெனவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இ ற்கு அகமொக சமற்படி ொகனங்களின் மா  ொடகக அறு ி உறு ி 

 ெகணகய சட்டாீ ியாக வசலுத்  செண்டிசயற்படும். 

சமற்படி சபருந்துகள் வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபக்கு வசாந் மான 

 னியார் நிறுெனவமான்றின் ஊடாக சசகெயில் ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளன. 

எனினும் அகமச்சின் வசயலாளாின் வபயாில் வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

சபருந்துககள வகாள்ெனவு வசய்ெ ற்கான “ொடகக அறு ி உறு ி” நி ி 

ெச ி முகறகய குறிப்பிட்ட சபருந்து நிறுெனங்களின் வபயருக்கு 

சுெிகாிப்ப ற்கு நடெடிக்கக எடுக்குமாறு என்னால் ஏற்கனசெ 

அறிவுறுத் ல் வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. சபருந்து நிறுெனத்க  

வ ாடர்ந்தும் நடத் ிச் வசல்ெது பற்றி வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகாரசகப 

பணிப்பாளர் சகபயினால் கருத்துக்கள் ஆராயப்பட்டு ெருெதுடன் 

இந்நிறுெனம் அ ிகார சகபயின் பிர ான வசயற்பரப்பிற்கு 

உட்படா கமயால் இ ற்கு வபாருத் மான அரச நிறுெனவமான்றுக்கு 

நிறுெனத் ின் முகாகமத்துெ உாிகமகய பாரா ீனப்படுத்துெ ற்கு 

ஆராயப்பட்டு ெருெ ாக அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

2.5 இந்நிறுெனங்களின் உாிகமகய அ ிகாரசகபக்கு 

வபற்றுக்வகாடுப்ப ற்குள்ள பிசரரகனகள் பற்றிய  ற்சபாக ய 

நிகல 

இந்நிறுெனங்களின் உாிகம பற்றி சட்ட ாீ ியாக வ ளிெற்ற 

 ன்கமவயான்று காணப்படுெ ால் இது பற்றி சட்டாீ ியன நிகலகமகய 

உறு ிப்படுத் ிக்வகாள்ெ ற்காக சட்ட மாஅ ிபர்  ிகணக்களத் ிற்கு 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சட்ட மாஅ ிபாினால் இது பற்றிய 

ெிசாரகணவயான்று நடத் ப்பட்டு வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

அறிவுறுத் ல்களுக்கு அகமய வசயற்படுமாறு  கலெர், வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகாரசகபக்கு கடி  மூலம் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு 2.1) 

எனினும் கம்பனிகள் சட்டத் ின் கீழ் இந்நிறுெனங்கள் ப ிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள ால் குறிப்பிட்ட சட்டத் ில் காணப்படும் ஏற்பாடுகளுக்கு 

அகமொக நடெடிக்கக எடுக்க செண்டுவமன அறிெிக்கின்சறன். 
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இகணப்பு – 03 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு - 04 

4 உள்நாட்டு ெங்கிகளிலிருந்து வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட கடன் பணம் 

வீ ி ெிாிொக்கம் மற்றும் புனரகமப்பு கருத் ிட்டங்ககள  ெிர்ந்  

செறு வசயற்பாடுகளுக்காக ஈடுபடுத் ப்படு ல். 

4.1 எம்பிலிபிட்டி சனா ிப ி இல்லத் ின்  ற்சபாக ய நிகல, 

 ற்சமயம் சமற்படி இல்லம் எவ்ொறான பணிகளுக்காக 

பயன்படுத் ப்படுகின்றவ ன்பது, 

4.1.1 எம்பிலிபிட்டி சனா ிப ி இல்லம் சந் ிாிக்கா ொெிக்கு அருகிலுள்ள 

காணியில் அகமக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  ற்சபாது இவ்ெிடத் ின் 

நிர்ொகப் பணிகள் இலங்கக இராணுெத் ின் வகமுனு 

பகடயணியால் சமற்வகாள்ளப்படுகின்றன. 

 இக்காணி நகர அபிெிருத் ி அ ிகாரசகபயினால் 

நிர்ெகிக்கப்படுெதுடன், 2009 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மா ம் 

வ ாடக்கம் இராணுெத் ின் வகமுனு பகடயணியிடம் நிர்ொக 

நடெடிக்கககள் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  ற்சபாக ய 

சனா ிப ி வசயலகத் ினால் இக்காணியின் சகல சமற்பார்கெ 

பணிகளும் சமற்வகாள்ளப்படுகின்றன. 

4.1.2 சமற்படி காணிகய புனரகமப்புச் வசய்து பயன்பாட்டுக்கு 

எடுக்கக்கூடிய சனா ிப ி இல்லவமான்று காணப்படுெதுடன் 

பு ி ாக நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இல்லத் ின் 

நிர்மாணப்பணிகள் இலங்கக இராணுெத் ின் 10 ெது வபாறியியல் 

பகடப் பிாிெினால் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளச ாடு,  ற்சமயம் சகல 

நிர்மாணப்பணிகளும் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன.  (இகணப்பு -04 (1). 

 பு ி ாக நிர்மாணிக்கப்படும் உத் ிசயாகபூர்ெ இல்லத் ிற்கு 

உள்நாட்டு ெங்கி நி ிய கருத் ிட்டத் ின் வபல்மடுல்ல எம்பிலிபிட்டி 

சநானாகம வீ ி கருத் ிட்டத் ின் ஊடாக வபாருட்கள் 

ெிநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. (இகணப்பு -04 (11) 

 இவ்ொறு இக்காணியில் இலங்கக இராணுெத் ின் வகமுனு 

பகடயணியின் துகண பகடப்பிாிவொன்று  ற்சமயம் 

நிறுெப்பட்டுள்ளது. மற்கறய பகு ி மூடப்பட்டுள்ளது. 
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4.2 குறித்  கருத் ிட்டத் ிற்கு புறம்பாக செறு வசயற்பாடுகளுக்கு கடன் 

நி ி ஈடுபடுத் ப்பப்பட்ட பின்  ிகறசசாியும் இப்பணத்க  வசலுத்  

செண்டிசயற்படுெ ால் இடம்வபறும் நட்டம் 

 இக்கருத் ிட்டத் ின் சமற்பார்கெ பணிக்காக 

அகமச்சரகெயினால் நியமிக்கப்பட்ட ெிசஷட வபறுகககள் 

குழுெின் ஆசலாசகனப்படி ரூபா 18.45 மில்லியன் வகாடுப்பனகெ 

இரத்துச் வசய்து இப்பணம் முறிகளிலிருந்து குகறக்கப்பட்டுள்ளது.   

 இ ற்கு அகமொக அரசாங்கத் ிற்கு நி ி ாீ ியான நட்டம் 

ஏற்படெில்கலவயன சமலும் அறியத் ருகின்சறன். 

4.3 கருத் ிட்டத் ிற்கு புறம்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

வசயற்பாடுகளுக்கு கடன் பணத்க  பயன்படுத்துெ ற்கு 

அங்கீகாரம் வபறப்பட்ட ாயின் எவ்ொறு யாாிடமிருந்து என்பது 

பற்றி 

முன்னாள் வநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சின் வசயலாளாின் அங்கீகாரம் 

இ ற்கு வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் இக்கருத் ிட்டத் ிற்கு 

வபாறுப்பான ெ ிெிட வபாறியியலாளரால் வபாருட்கள் 

ெிநிசயாகம் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு -04 (v)) 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு – 05 
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 இகணப்பு - 06 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு - 07 

2015.12.31  ிக ியளெில் 41 ப ெிகளுக்கு அரசாங்க வபாறியில் 

கூட்டுத் ாபன இயந் ிர சா னங்கள் பிாிெிற்கு ஆட்சசர்க்கப்பட்ட 

ஊேியர்களின் வபயர்கள்/ முகொிகள் அடங்கிய அறிக்ககவயான்கற 

வபற்றுக்வகாள்ளல். 

 

ப ெி அங்கீகாிக்கப்

பட்ட 

பணியாட்

வடாகு ி 

 ற்சபாக ய 

பணியாட்வடா

கு ி 

மிகக 

பணியாட்வடாகு ி 

சட்ட உத் ிசயாகத் ர்  1 1 

நிர்ொக 

உத் ிசயாகத் ர் 

1 19 18 

முகாகமத்துெ 

உ ெியாளர் 

(வ ாேில்நுட்பம் 

அல்லா ) 

39 70 31 

கணக்கு உ ெியாளர்  1 1 

உ ெியாளர்  1 1 

சார ி 33 43 10 

 கடு செகலயாள்  3 3 

இயந் ிர  ிருத்துநர் 4 7 3 

சமாட்டார்  ிருத்துநர் 30 21  

இறப்பர் 

ககத்வ ாேிலாளர் 

 3 3 

பாதுகாப்பு 

உத் ிசயாகத் ர் 

44 73 29 

அலுெலக 

உ ெியாளர் 

4 4  

பயிற்றப்படா  

ஊேியர் 

 29 29 

 155 275 129 
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2011.01.20 ஆம்  ிக ிய அகமச்சரகெ அங்கீகாரத் ிற்கு ஏற்ப ச சிய 

இயந் ிர சா னங்கள் நிறுெனத் ின் ஊேியர்ககள இலங்கக அரசாங்க 

வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு இகணக்கும் சபாது இயந் ிர 

சா னங்கள் பிாிெிற்கு முகாகமத்துெ சசகெகள் சுற்றறிக்கக இலக்கம் 30 

இன் ஏற்பாடுகளுக்கு அகமொக அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் வ ாகு ி 

344 ஆக காணப்பட்டது. (இகணப்பு1) எனினும் இகணத்  சபாது 

நிறுெனத் ின் ஊேியர்கள் 490 சபர் சசகெயில் இருந் துடன் பல்செறு 

காரணங்களால் ஊேியர்கள் நீக்கப்பட்டக  அடுத்து 2015.12.31 ஆம் 

 ிக ியளெில் இயந் ிர சா னங்கள் பிாிெில் ஊேியர்கள் 436 சபர் 

சசகெயாற்றியுள்ளனர். அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் வ ாகு ிக்கு 

அகமொக மிகக ஊேியர்கள் 129 சபராக காட்டிய சபா ிலும் இெர்கள் 

ெகிக்கும் ப ெிகளுக்கு மாத் ிரம் பிரத் ிசயகுமாகும் ெககயில் சபண 

செண்டுவமனவும் இப்ப ெிககள ெகிப்பெர்கள் ஓய்ெில் வசன்றால் 

இராஜினாமா வசய் ால் அல்லது மரணமகடந்  பின்னர் ஏற்படும் 

வெற்றிடத்க  நிரப்பக் கூடாவ னவும் முகாகமத்துெ சசகெகள் 

 ிகணக்களத் ிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ள DMS/E3/43/7/265/1 மற்றும் 

2011.12.13 ஆம்  ிக ிகய வகாண்ட அங்கீகாரத் ில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனசெ இந்  ஊேியர்கள் 2015.12.31 ஆம் 

 ிக ியில் ஆட்சசர்க்கப்பட்ட ஊேியர்கள் அல்லவென  யவுடன் 

வ ாிெித்துக்வகாள்கின்சறன். 

சமலும் பயிற்சி வபறா  29 ஊேியர்கள் மிகக ஊேியர்களாக இங்கு 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பினும் ொகன உ ெியாளர் மற்றும் வ ாேிலாளர் 

ப ெிகளுக்கு முகறசய 10 மற்றும் 13 சபர் அங்கீகாிக்கப்பட்டிருந் துடன் 

இப்ப ெிகளில் சசகெயாற்றும் ஊேியர்ககள இகணத்துக்வகாண்ட 

சபாது ப ெிப் வபயர்ககள ெேங்காது பயிற்சிவபறா  ஊேியர்கள் 

ப ெிகளில் அமர்த் ப்பட்டுள்ளனர். 

இயந் ிர வ ாேில்நுட்பெியலாளர்கள் 30 சபர் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டிருந் துடன் இவ்வூேியர்களுக்கு சமாட்டார்  ிருத்துநர் 

என ப ெிப் வபயர் ெேங்கப்பட்டுள்ளது.
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இகணப்பு 08  

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் சிபாாிசுகள் – பந் ி இலக்கம் 05-ஊேியர்ககள ஆட்சசர்த் ல் 

1. இலங்கக அரசாங்க வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ிற்குாிய வெளி நிறுெனங்களில் சசகெயாற்றும் ஊேியர்கள் பற்றிய 

அறிக்கக 

 சசகெ 

இலக்கம் 

வபயர் முகொி ப ெி சசர்த்துக்

வகாள்ளப்ப

ட்ட  ிக ி 

இகணக்க

ப்பட்டுள்ள 

வெளி 

நிறுெனத் ி

ன் வபயர் 

ெிடுெித்  

 ிக ி 

மீண்டும் 

சமுகமளித்  

 ிக ி 

1 M17362 சுரவீர 

எஸ்.ஏ.டீ.பீ.என் 

119, பஸ்கம்மன, 

புக்கிபிட்டிய 

எழுது 

ெிகனஞர் 

3/1/2011 

வீ
ட
க
ம
ப்
பு
 

ம
ற்
று
ம்
 

ந
ிர்
ம
ா
ண
த்
து
க
ற
 அ
க
ம
ச்
சு

 

2016.01.06 2016.07.01 

2 M18802 குணரத்ன 

எஸ்.ஏ.பீ.டீ 

27/ஏ, படெல, பாதுக்க எழுது 

ெிகனஞர் 

1/3/2013 2016.01.06 2016.07.01 

3 M18973 அத்துசகாரள 

ஏ.பீ.சீ 

31/பீ, மாெத் கம, 

பாதுக்க 

எழுது 

ெிகனஞர் 

16/09/2013 2016.01.06 2016.07.04 

4 M16351 ெிக்கிரமசிறி 

ஏ.சக.எஸ் 

51/1, மிஹிாி மாெத்க , 

 ங்கல்ல, வபபிலியெல 

 ச்சர் 21/11/2000 2016.01.06  

5 M16371 பத் ிராஜ 

பீ.எம்.என்.டீ.சக 

268, அங்குருவெல்ல, 

கல ராய, அலவ்ெ 

சார ி 23/11/2000 2016.01.06  

6 M17323 சசரசிங்க 

எஸ்.எம்.ஆர் 

பக்மீகஹவகாட்டுெ, 

ெலம்மிட்டியாெ, 

சார ி 3/1/2011 2016.01.06  
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நாரம்ெல 

7 M18275 சஹமசந் ிர ஏ.டீ 53/8, 3 ஒழுங்கக, 

 லபத்பிட்டிய, 

நுசகவகாட 

சார ி 16/11/2011 2016.01.06  

8 M18692 சாமிகர ஆர்.பீ.டீ 547/10, பாசல் மாெத் , 

மீவகாட 

பயிற்சி 

வபறா  

ஊேியர் 

3/12/2012 2016.01.06 2016.07.04 

9 M18693 மதுெந் ி 

ஆர்.எம்.என்.என் 

 ிக்ெத் , 

கின்னாங்வகால்ல, 

வபாரலந்  

எழுது 

ெிகனஞர் 

3/12/2012 2016.01.06 2016.07.04 

10 M19021 ஹயின் 

சஜ.டப்ளியு. ஜி 

05/11, 

கல்வபால்லியத் ெத் , 

நாபிட்டிகம, கல்எலிய 

எழுது 

ெிகனஞர் 

21/10/2013 2016.01.06 2016.07.04 

11 M19023 ஒசபசசகர 

ஜீ.ஜீ.டீ.எஸ் 

692/4, சுபூ ிபுர, 

பத் ரமுல்ல 

எழுது 

ெிகனஞர் 

21/10/2013 2016.01.06 2016.07.04 

12 M18767 பிாியானி ஏ.பீ.சீ 31/ஈ, 1 ஆம் ஒழுங்கக, 

குொி வீ ி, மிாிஹான, 

நுசகவகாட 

கணக்கு 

எழுதுநர் 

1/3/2013 2016.01.06 

வீ
ட
க
ம
ப்
பு
 

ம
ற்
று
ம்
 

ந
ிர்
ம
ா
ண
த்
து
க
ற
 

அ
க
ம
ச்
சு

 

13 M13041 வீரசகான் எஸ் 196/4, ஹய் வீ ி, 

வகாழும்பு 05 

அ.உ ெியளா

ர் 

5/8/1987 2016.01.06 

14 M17031 எஸ்.ஏ.என். ிசன

ந் ிர 

380/1, உடுமுல்ல, 

நெநகரய, 

முல்சலாியாெ 

புககப்பட 

ககலஞர் 

1/9/2010 2016.01.06 
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15 M18660 டீ.சரனுக்க 

ச ெபுர 

33/பீ, வகாட்டுெில, 

வெல்லம்பிட்டிய 

ஊடக 

உ ெியாளர் 

8/11/2012 2016.01.06 

16 M19001 நந் சசன 

டப்ளியு. சக 

08/4,மில்லகஹெத் , 

பட்டகவகக்நர, 

மடபாத்  

பயிற்சிவபறா  

ஊேியர் 

1/11/2013 2016.01.06 

17 V302637 வபசரரா 

டப்ளியு.சீ.ஈ.ஐ 

78/2, பன்சல வீ ி, 

ருக்மசல, பன்னிபிட்டிய 
  2016.01.06 

18 V302665 வபசரரா 

டப்ளியு.எச்.ஆர் 

197/ஏ, 

வெனிவெல்வகால வீ ி, 

கஹதுடுெ, 

வபால்கஸ்ஓெிட்ட 

  2016.01.06 
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அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் சிபாாிசு – பந் ி இலக்கம் 05 – ஊேியர்ககள ஆட்சசர்த் ல் 

1. இலங்கக அரசாங்க வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு உாித் ான வெளிநிறுெனங்களில் சசகெயாற்றும் ஊேியர்கள் பற்றிய 

அறிக்கக 

19 M18805 நுெரபக்ஷ 

என்.யு.சக. 

ஏ-40, கராந்துசபான, 

வமாலவகாட, சககாகல 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 4/3/2013 

அ
ர
ச
ா
ங்
க
 

வ
 
ா
ே
ில்
ச
ா
க
ல
 

வ
க
ா
ல
ன்
ன
ா
ெ

 

2016.01.06 2016.07.05 

20 M18838 கீர்த் ி 

எம்.ஜி.ஜி.ஏ. 

695-4, ராஜால்ல, 

கந் ளாய் 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 20/03/2013 2016.01.06 2016.07.05 

21 M18880 பிாிய ர்சன 

ஏ.எம்.டி. 

156-7, மாலிகாவகாவடல்ல 

வீ ி, உடமுல்ல, 

அங்வகாட 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 2/5/2013 2016.01.06 2016.07.05 

22 M17269 நிஸ்ஸங்க குமார 

எஸ்.ஏ.டி. 

193, பக்மீவ னிய, 

வ கிஅத் கண்டிய 

இலிகி ர் 1/12/2010 2016.01.06 2016.07.05 

23 M18494 ரத்னதுங்க 

சக.ஏ.எஸ்.எஸ் 

283-ஏ. நில்பனாவகாட, 

மினுெங்வகாட 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 1/6/2012 2016.01.06 2016.07.13 

24 M18546 நந் சிறி ஏ.எம். 81, பகல உபயகம, 

கலன்குட்டிய, கல்சனெ 

இலிகி ர் 2/8/2012 

அ
ர
ச
ா
ங்
க
 

க
ட்
டி
ட
த்
 

 
ிக
ண
க்
க
ள
ம்

 

2016.01.06 2016.07.12 

25 M18923 ெிஸ்ெஜித் 

பீ.எஸ். 

நாவகாய்ய நிெச, 9 யாய, 

மிச ாகம, அநுரா புரம் 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 1/7/2013 2016.01.06 2016.07.12 

26 M19044 ஜொகிர் எம்.சீ. 245, அல்கசா வீ ி, 

சின்னக் கிண்ணியா, 

கிண்ணியா 02 

இலிகி ர் 1/11/2013 2016.01.06 2016.07.21 

27 M18207  ிலகரத்ன 

எஸ்.எஸ். 

 ிவுலகஹெத் , 

முலன்யாய, மித்வ னிய 

இலிகி ர் 17/10/2011 2016.01.06 2016.07.18 
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28 M18472 ம ிகரன் என். வெட்டியார் வீ ி, 

குருக்கல்மடம் கிேக்கு, 

குருக்கல்மடம் 

இலிகி ர் 21/05/2012 2016.01.06 2016.07.15 

29 M18096 சசநாயாக்க 

ஈ.பீ.டி.என்.சக. 

4 ஆெது ஒழுங்கக, 

உயன் னெத் , ாி ீகம, 

குருநாகல் 

இலிகி ர் 15/07/2011 2016.01.06 2016.07.12 

30 M15719 சில்ொ எல்.ஜி. கம்வம ெத்  ஆனந்  

மாெத் , கிதுலம்பிட்டிய, 

காலி 

களஞ்சியக்காப்பாளர் 9/1/2007 2016.02.08 2016.07.25 
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அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் சிபாாிசு – பந் ி இலககம் 05 – ஊேியர்ககள ஆட்சசர்த் ல் 

11. ச சிய இயந் ிரசா ன நிறுெனத் ிற்கு உாித் ான வெளிநிறுெனங்களில் சசகெயாற்றும் ஊேியர்கள் பற்றிய அறிக்கக 

இ

ல 

சசகெ 

இல 

வபயர் முகொி ப ெி ஆட்சசர்க்க

ப்பட்ட 

 ிக ி 

வெளிநிறுெனத் ின் 

வபயர் மற்றும் முகொி 

இகணப்புச் 

வசய்  

 ிக ி 

மீள 

இகணத்து

க் வகாண்ட 

 ிக ி 

செ

று 

1 எம் 

176235 

ஐ.பி. 

கமசக 

கஹெ 

வகாஸ்கம 

முகாகமயத்

துெ 

உ ெியாளர் 

1998.02.02 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

 

2010.11.22 

2016.07.11  

2 எம் 

176576 

எச்…பி.பி.

சஜ. 

வீரசிங்க 

536பீ, 

கஜுசஹனெ

த் , 

புெக்பிட்டிய, 

அெிசாெகள 

சார ி 1997.10.01 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

2007.09.14 2016.07.11  

3 எம்178196 டி.எம். 

ஞான ாச 

வம ிகம, 

வ ன்ன, 

பகினிலந்  

சார ி 1999.01.04 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

2010.02.03   

4 எம்178910 டி.டி.என். 

புஸ்பகுமார 

502-12, 

 ிம்பிாிகஸ்

பயிற்றப்ப

டா  

1995.07.01 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

2011.09.02 2016.07.11  
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யாய வீ ி, 

நாராசஹன்பி

ட்ட, 

வகாழும்பு 05 

ஊேியர் அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

5 எம்179016 ஈ.சக.பி. 

குணசசகர 

499, 2ஈ, 

சஹாகந் ர 

ெடக்கு, 

சஹாகந் ர 

பயிற்றப்ப

டா  

ஊேியர் 

1999.11.15 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

2009.07.07 2016.07.11  

6 எம்179038 எச்.ஏ.சஜ. 

நிசாந்  

5, 

குமாரதுங்க 

முனி ாச 

வீ ி, 

வகாலன்னா

ெ 

பயிற்றப்ப

டா  

ஊேியர் 

2000.08.17 வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு, 

வசத்சிறிபாய, 

பத் ரமுல்ல 

2009.07.07 2016.07.11  

7 எம்176411 எச்.பி.டபி

ள்யு.ஆர். 

ெிமலரத்ன 

சமன்பாய, 

கினிகம, 

வமாரன்வ ா

ட்ட 

சார ி 1993.06.18 ச சிய வீடகமப்பு 

அபிெிருத் ி அ ிகார 

சகப, சர் சித் ப்பலம் 

ஏ கார்டினர் மாெத் , 

வகாழும்பு 02 

2012.01.16 2016.07.11  

8 எம்179401 டபி.பி.ஆர். 

ஜய ாச 

732, 

ஹபரலுவெெ

, வசெனகல 

நிருொக 

அலுெலர் 

1996.10.10 ஊொ மாகாண 

பிர ான வசயலாளர் 

அலுெலகம் 

2005.10.24   
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9 எம்178262 எம்.டி.எஸ். 

சந் ிரசிறி 

96, இஹல 

கரகஹமுன, 

கடெத்  

கணக்காய்வு 

உ ெியாளர் 

1996.10.18 இலங்கக அரசாங்க 

வபாறியியல் 

கூட்டுத் ாபனம், 

டப்.ஏ.டி. ராமநாயக்க 

வீ ி, வகாழும்பு 02 

2016.01.01 2016.07.21  

10 எம்178932 எம்.ஏ.டி.யு.

சக. 

குணெர்த் 

ன 

487-5, 

 ிம்பிாிகஸ்

யாய வீ ி, 

நாராசஹன்பி

ட்ட, 

வகாழும்பு 05 

பயிற்றப்ப

டா  

ஊேியர் 

1996.10.12 இலங்கக அரசாங்க 

வபாறியியல் 

கூட்டுத் ாபனம், 

டப்.ஏ.டி. ராமநாயக்க 

வீ ி, வகாழும்பு 02 

2016.01.01   
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு 09 

2015.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு 41 ப ெிகளுக்கு அரசாங்க வபாறியியல் 

கூட்டுத் ாபனத் ிற்கு ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்ட ஊேியர்களின் ப ெிகளுக்ககமய 

வபாேிப்பு 

இல ப ெி ஊேியர்களின் 

எண்ணிக்கக 

1 உ ெிக் கனிய அளகெயாளர் 30 

2  ிட்டமிடல் உ ெியாளர் 3 

3 சமற்பார்கெயாளர் 1 

4 ஊடக அலுெலர் 1 

5 மணல் வ ளிப்பெர் 1 

6 மருத்துெ உபசரகணயாளர் 1 

7 அலுெலக சிற்றூேியர் 21 

8 களஞ்சிய உ ெியாளர் 9 

9 களஞ்சியக் காப்பாளர் 7 

10 பாதுகாப்பு அலுெலர் 23 

11 பாதுகாப்பு அலுெலர் ப ெிப் வபயர் 

ெேங்கப்பட்டெர்கள் 

23 

12 கணக்கு அலுெலர் 5 

13 இலிகி ர் 15 

14 உள்ளக கணக்காய்வு உ ெியாளர் 1 

15 பயிற்றப்பட்ட ஊேியர் 21 

16 சமற்பார்கெயாளர் 1 

17 வபாறியியலாளர் (மின்) 2 

18 நிகழ்ச்சித் ிட்ட ெகுப்பாளர் 2 

19 சட்ட அலுெலர் 2 

20 உ ெி ஆளனி முகாகமயாளர் 1 

21 கனிஷ்ட சந்க ப்படுத் ல் நிகறசெற்று 

அலுெலர் 

1 

22 ஆராய்ச்சி அலுெலர் 1 

23 முப்பாிமாண இயக்குனர் 2 

24 சார ி 10 

25 கம்பி ெகளப்பெர் 2 

26 கம்பி இழுப்பெர் 2 

27 சமசல தூக்கும் இயந் ிர இயக்குனர் 2 



 பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 
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28 அமய உ ெி கனிய அளகெயாளர் 26 

29 பயிற்றப்படா  ஊேியர் (நிரந் ர) 43 

30 பயிற்றப்படா  ஊேியர் (ஒப்பந் ) 1 

31 மின்நுட்பெியலாளர் 11 

32 பயிற்றப்பட்ட ஊேியர் ஒப்பந்  அடிப்பகடயில் 2 

 வமாத் ம் 273 
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இகணப்பு – 10 

அரசாங்க வபாறியியல் கூட்டுத் ாபனத் ின் 2015.12.31 ஆம்  ிக ிக்கு  ீர்க்கப்படா  முற்பணங்ககள அறெிட்டுக் வகாள்ெது பற்றிய அறிக்கக 

2015.1231 ஆம்  ிக ிக்கு  ீர்க்கப்படா  முற்பணம் (இகணப்பு) = ரூ. 24,067,171.94 

கேி; 

2016.06.21 ஆம்  ிக ி ெகர முற்பணம்  ீர்த் ல்   = -  

 ீர்க்கப்படா  எஞ்சிய முற்பணம்     = ரூ. 24,067,171.94 

 ீர்க்கப்படா  முற்பணம் பற்றிய ெிபரம் 

வ ா. 

இல. 

முற்பணம் 

ெேங்கப்பட்டது 

யாருக்கு என்பது 

எ ற்கு 

என்பது 

முற்பணத் ிற்கு 

வபாறுப்புக்கூற 

செண்டிய 

அலுெலாின் 

வபயரும், ப ெியும் 

ெேங்கிய 

 ிக ி 

வ ாகக ரூ. ஒரு பகு ி 

 ீர்க்கப்ப

ட்ட 

 ிக ியும், 

வ ாகக

யும் 

சமலும் 

 ீர்க்கப்பட 

செண்டிய 

வ ாகக 

சமற்படி நிலுகெத் 

வ ாகககய 

அறெிட்டுக் 

வகாள்ள 

சமற்வகாண்டுள்ள 

நடெடிக்கக 

(ெிபரங்ககள 

சமர்ப்பிக்க) 

01 வசாப்ட் 

வலாஜிக் 

இன்சபாசமசன் 

வ ாகல

சபசி 

ஆர்.என்.என். 

ெிசஜரத்ன, உ ெி 

கனிய 

2011.09.21 9,500.00  9,500.00 வபாறுப்புக்கூற 

செண்டிய 

அலுெலர்களுக்கு 



   

146 
 

ப
ா
ர
ா
ளு
ம
ன்
ற

 வ
ெ
ள
ியீ
ட்
டு
த்
வ
 
ா
ட
ர்
 இ
ல
க்
க
ம்

  1
2
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வரக்வனாலஜீஸ் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

அளகெயாளர் சமற்படி 

வ ாககககள 

வசலுத்துமாறு 2016 

யூகல மா த் ில் 

சகாாிக்ககப் 

பத் ிரம் 

அனுப்பப்பட்டுள்ள

துடன், 

கூட்டுத் ாபன 

சுற்றறிக்ககக்கு 

அகமய இந்  

அலுெலர்களின் 

சம்பளத் ிலிருந்து 

குகறத்துக் வகாள்ள 

முன்னர் ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்க 

செண்டும் 

என்ப னால் 

ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்

ளது. 

02 ஏ.எம்.ஆர் 

பில்டர்ஸ் 

 ஈ.ஜி.டி.என்.சக. 

சசனாநாயக்க 

காசாளர் 

2012.05.17 785,036.00  785,036.00 

03 ம நாயக்க 

வபட்டாி ெர்க்ஸ் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

வபட்டாி பி.யு. அசபெர்த் ன 

கணக்கு இலிகி ர் 

2012.07.17 17,500.00  17,500.00 

04 சிசலான் 

ஒக்சிஜன் 

லிமிடட் 

சிலின்ட

ர் 

பி.எச். கஜநாயக்க  

காசாளர் 

2012.07.24 35,693.16  35,693.16 

05 யு.ஆர்.டி. 

ராஜபக்ஷ 

ஏ.பி.சீ. ஈ.ஜி.டி.என்.சக. 

சசனாநாயக்க 

காசாளர் 

2012.08.02 476,000.00 
 

 

 476,000.00 

06 பிரவுன் என்ட் சாப் பி.எச். கஜநாயக்க  2013.01.16 56,000.00  56,000.00  
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கம்பனி சரானர் காசாளர் 

07 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

2013.06.06 242,310.10  242,310.10 வபாறுப்புக்கூற 

செண்டிய 

அலுெலர்களுக்கு 

சமற்படி 

வ ாககககள 

வசலுத்துமாறு 2016 

யூகல மா ம் 

சகாாிக்ககப் 

பத் ிரம் 

அனுப்பப்பட்டுள்ள

துடன், 

கூட்டுத் ாபன 

சுற்றறிக்ககக்கு 

அகமய இந்  

அலுெலர்களின் 

சம்பளத் ிலிருந்து 

குகறத்துக் வகாள்ள 

முன்னர் ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்க 

செண்டும் 

என்ப னால் 

08 என்.ஆர்.என். 

பிகலவுட் 

பிகலவு

ட் 

எச்.எஸ்.  ீரசிங்க 

செகலப் 

வபாறுப்பாளர் 

2013.08.29 547,428.00  547,428.00 

09 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2013.10.04 570,000.00  570,000.00 

10 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2013.10.04 600,000.00  600,000.00 

11 டீசல் வசன்றர்  பி.யு. அசபெர்த் ன 

கணக்கு இலிகி ர் 

2013.11.12 12,850.00  12,850.00 

12 இஸ்வபாக்லிட் 

சமாட்டர் 

டிசரடர்ஸ் என்ட் 

இன்ஜினியாின் 

சர்ெிசஸ் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

சஹாஸ் 

கிறம் 

எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2013.11.20 22,680.00  22,680.00 

13 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

2014.01.07 1,932,000.

00 

 1,932,000.00 
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காசாளர் ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்

ளது. 

14 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.07 600,000.00  600,000.00 

15 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

இரும்பு

த்  கடு 

எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.07 570,000.00  570,000.00 

16 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.07 600,000.00  600,000.00 

17 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.07 600,000.00  600,000.00 

18 பிடும்ஸ் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

பிடுமின் டி.எம்.பி. ெிசஜவீர 

சிெில் அத் ியட்சர் 

2014.01.13 291,648.00  291,648.00 

19 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

இரும்பு

த்  கடு 

எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.16 473,100.00  473,100.00 

20 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.16 600,000.00  600,000.00 

21 ஜயலத் இரும்பு எஸ்.டி.எ.எஸ். 2014.02.06 570,000.00  570,000.00 
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கன்ஸ்ட்ரக்சன் த்  கடு  ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

22 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.07.02 127,5764.0

0 

 1,275,764.00 வபாறுப்புக்கூற 

செண்டிய 

அலுெலர்களுக்கு 

சமற்படி 

வ ாககககள 

வசலுத்துமாறு 2016 

யூகல மா ம் 

சகாாிக்ககப் 

பத் ிரம் 

அனுப்பப்பட்டுள்ள

துடன், 

கூட்டுத் ாபன 

சுற்றறிக்ககக்கு 

அகமய இந்  

அலுெலர்களின் 

சம்பளத் ிலிருந்து 

குகறத்துக் வகாள்ள 

முன்னர் ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்க 

செண்டும் 

23 ஸ்டா 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

என்ட் 

இன்ஜினியாின் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

 ார் டி.ஜி.எஸ். 

சசனா ீர 

வபாறியியலாளர் 
 

2014.02.20 1,491,822.

68 

 1,491,822.68 

24 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.02.26 600,000.00  600,000.00 

25 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.02.26 600,000.00  600,000.00 

26 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

கற்தூள் எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.02.26 600,000.00  600,000.00 

27 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.02.28 1,932,000.

00 

 1,932,000.00 
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28 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் எஸ்.டி.ஏ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.02.28 1,932,000.

00 

 1,932,000.00 என்ப னால் 

ஆரம்ப 

ெிசாரகணக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்

ளது. 

29 ஜயலத் 

கன்ஸ்ட்ரக்சன் 

இரும்பு

த்  கடு 

எஸ்.டி.எ.எஸ். 

 ிசாநாயக்க 

காசாளர் 

2014.01.11 570,000.00  570,000.00 

30 ருென் டிசரட் 

வசன்டர் 

பிடுமின் பி.எஸ்.எஸ்.  ாபசர 

வபாறியியலாளர் 

2014.12.18 167,440.00  167,440.00 

31 சக.டி. ஈபட் 

என்ட் சன்ஸ் 

சஹால்டின் 

பிகரெட் 

லிமிடட் 

 ார் டி.என்.பி. ெிக்ரம 

சிெில் அத் ியட்சகர் 

2014.12.30 5,286,400.

00 

 5,286,400.00 

 

வமாத் ம்        ரூபா 24,067,171.94 

 

 ிக ி;                               நிறுெனத்  கலொின் ஒப்பமும், உத் ிசயாகபூர்ெ முத் ிகரயும்
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இகணப்பு – 11 

வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற அகமச்சு 

எனது இல. 6/2/714 - vol ii       ிக ி; 2016.08.30 

 

 கலெர், 

இலங்கக அரச வபாறியியற் கூட்டுத் ாபனம் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் சிபாாிசுககள 

நகடமுகறப்படுத் ல் 

அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் வசயலாளாின் சகாப் 8/1/2016 

ஆம் இலக்க, 2016.07.08 ஆம்  ிக ிய கடி த் ில் உள்ளடக்கப்பட்ட சிபாாிசுகளின் 

கீழ் சகாரப்பட்ட  கெல்ககளயும்  ங்களுகடய SEC/CH/MIN/COPE/2016/06 ஆம் 

இலக்க, 2016.07.18, 2016.07.21 மற்றும் 2016.07.25 ஆம்  ிக ிகளில் 

அனுப்பப்பட்ட  கெல்ககளயும் ஒப்பிட்டு பார்க்ககயில் பின்ெரும் 

குகறப்பாடுககள அெ ானிக்க முடிந் து. ஆகசெ, பின்ெரும் பந் ி 

இலக்கங்களின் கீழ் சமலும் ெிபரங்கள் சமர்ப்பிக்க செண்டிய  கெல்கள்ககள 

துாி மாக எனக்கு அனுப்புெ ற்கு நடெடிக்கக எடுக்குமாறு அறியத்  ருகின்சறன். 

பந் ி இல. கலந்துகரயாடப்பட்ட 

ெிடயம் 

ச கெயான  கெல்கள் 

பந் ி இல. 

01 

நிறுெனத் ின் 

கணக்குகள் மற்றும் 

அறிக்கககள் 

நிறுெனத் ின் கணக்குகள் மற்றும் 

அறிக்கககளில் (கூட்டிகணந்  

 ிட்டம், வசயற்பாட்டுத்  ிட்டம், 

ெருடாந்  கணக்கு அறிக்ககககள 

பாராளுமனறத்துக்கு சமர்ப்பித் ல், 

வபறுகககள்  ிட்டம், கணக்காய்வு 

ெிசாரகணகளுக்கு ப ில் அளித் ல்) 

இக் குகறப்பாடுககள சீர் வசய் ல் 

மற்றும் எ ிர்காலத் ில் இவ்ொறான 

குகறப்பாடுகள் ஏற்படா ிருப்ப ற்கு 

சமற்வகாள்ளக்கூடிய நடெடிக்கககள் 

வ ாடர்பாக அறிக்கக 

சமர்ப்பிக்கவும். 

பந் ி இல. 

02 

கூட்டிகணந்  

 ிட்டத்துக்கு அகமய 

வசயற்பாட்டுத்  ிட்டம் 

கூட்டிகணந்   ிட்டத்துக்கு அகமய 

வசயற்பாட்டுத்  ிட்டத் ில் 

குகறப்பாடுகள் இருப்பின் அெற்கற 
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 யாாிக்கப்படாகம சீர் வசய்து 2016.08.15 ஆம்  ிக ிக்கு 

முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்படுவமன 

வ ாிெிக்கப்பட்டிருந்  சபா ிலும் 

இது ெகர அரசாங்க வபாறுப்பு 

முயற்சிகள் பற்றிய குழுெிற்கு 

அனுப்பப்படெில்கல 

பந் ி இல. 

05 

ஊேியர் ஆட்சசர்ப்பு  41 ப ெிகளுக்கு 451 

ஊேியர்கள் என குறிப்பிட்டுள்ள 

சபா ிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

ெிபரங்களுக்ககமய 32 ப ெிகளுக்கு 

273 ஊேியர்கள் ஆட்சசர்ப்பு 

வசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 ெிபரங்ககள வ ளிொக 

 சமர்ப்பிக்கவும். (இகணப்பு 

01-1) 

 அகமச்சினால் 

ெிடுெிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கக அரச 

வபாறியியற் கூட்டுத் ாபனத் ின் 

ஊேியர்கள் அகமச்சில் 

சசகெயாற்றுெ ாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சீர் வசய்து 

அனுப்பவும். சசகெ இலக்கம் 

v302637 வபசரரா W.E.P.T. மற்றும் 

சசகெ இலக்கம் 3020665 வபசரரா 

W.A.R. என்பெரது ப ெி மற்றும் 

ஆட்சசர்க்கப்பட்ட  ிக ி ஆகியன 

குறிப்பிடப்படெில்கல. 

வ ளிவுபடுத் ி அனுப்பவும்.  

 அனுப்பி கெக்கப்பட்டுள்ள 494 

ஊேியர்ககள உள்ளடக்கிய 

பட்டியலின் அட்டெகணயின் 

பிரகாரம், முகொிககள முழுகமயாக 

பூர்த் ி வசய்யா  ஊேியர்களின் 

 ரவுககள உள்ளடக்கி மீண்டும் 

முன்கெக்கவும்.  

     (இகணப்பு இலக்கம் 01- iii) 

பந் ி இல. 

06 

2015 ச ர்த் ல் 

காலத் ில் ஊேியர்ககள 

ெிடுெித் ல்  

i.   ச ர் ல் நடெடிக்கககளுக்காக 

ெிடுெிக்கப்பட்ட ஊேியர்களுக்கு 

வசலுத் ிய சம்பளம் மற்றும் சமல ிக 

சநரக் வகாடுப்பனவுககள பிர ி 

வபாதுமுகாகமயாளர்களிடமிருந்து 
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அறெிடுெ ற்காக  யார் 

வசய்யப்பட்டுள்ள வசயன்முகறகய 

சமர்ப்பித் ல். 

ii. பிர ி 

வபாதுமுகாகமயாளர்களிடமிருந்து 

அறெிடப்பட செண்டுவமன 

 ீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள பணிப்பாளர் 

சகப அறிக்கக. 

iii.  ங்களது கடி த் ின் பிரகாரம் 

(இகணப்பு இலக்கம் 02) இன் கீழ் 

சுயா ீன ெிசாரகண அறிக்ககயின் 

பிரகாரம், பிாிவுத் 

 கலெர்களிடமிருந்து 25% 

அறெிடுெது பற்றிய ெிபரம் 

முன்கெக்கப்பட்டுள்ளசபா ிலும், 

75%ஐ  குறிப்பிட்ட 

ஊேியர்களிடமிருந்து அறெிடுெ ற்கு 

ெி ந்துகரக்கப்பட்டுள்ள ாக 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 

இந்  75%ஐ அறெிடுெது பற்றிய 

ெிபரம் முன்கெக்கப்படெில்கல. 

இது வ ாடர்பிலான ெிபரங்ககள 

முன்கெக்கவும்.  

iv. அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் 

பற்றிய குழுெில் 

முன்கெக்கப்பட்டுள்ள  ரவுகள் 

மற்றும்  ங்களது  கடி த் ின் 

ொயிலாக முன்கெக்கப்பட்டுள்ள 

 ரவுகள் ஒன்றுக்வகான்று 

முரணான ாககயால்  வ ளிவுபடுத் ி 

சமர்ப்பிக்கவும்.    

பந் ி இல. 

07 

வெளிநாடுகளில் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நிர்மாணிப்பு  

குற்றப் புலனாய்வுத் 

 ிகணக்களத்துக்கு 

ஆற்றுப்படுத்துெ ற்கு சட்டப் பிாிவு 

நடெடிக்கக சமற்வகாள்ெ ாகக் 
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கருத் ிட்டங்கள்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசபா ிலும், 

சட்டப் பிாிெினால் இதுெகரயில் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடெடிக்கககள் பற்றிய 

அறிக்ககயிகன சமர்ப்பிக்கவும்.  

பந் ி இல. 

08 

 ீர்க்கப்படா  முற்பணம்  I. அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் 

பற்றிய குழுெின் 

அெ ானிப்புக்களுக்கு அகமய 378 

மில்லியன்  ீர்க்கப்படா  

முற்பணமாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசபா ிலும், 

 ங்களது அறிக்ககயின் பிரகாரம்  

இது 240 மில்லியன் எனக் 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. 

உண்கமத் ன்கமகய 

உறு ிப்படுத் ி சமர்ப்பிக்கவும். 

II. அனுப்பி கெக்கப்பட்டுள்ள 

அறிக்ககயில் பந் ி  ii இல் A.M.R.M. 

பில்டர்ஸ் கட்டணப் 

பட்டியலுக்காக ரூ.785,036.00/= 

முற்பணமாக 

வசலுத் ப்பட்டுள்ளதுடன், 

எ ற்காக என்பது 

குறிப்பிடப்படெில்கல.   

  III. முற்பணத் ிற்கு 

வபாறுப்பான உத் ிசயாகத் ர்களாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

உத் ிசயாகத் ர்களில்  ற்சயம் 

சசகெயாற்றும் உத் ிசயாகத் ர் 

யாெவரன்பக யும், சசகெயிலிருந்து 

ெிலகிய உத் ிசயாகத் ர்கள் 

யாெவரன்பக யும், சசகெயிலிருந்து 

ெிலகிய உத் ிசயாகத் ர்கள் 

எக்காரணத் ின் அடிப்பகடயில் 

ெிலகினவரன்பக யும், ெிலகிய 
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உத் ிசயாகத் ர்களில் 

அகேப்பாகண 

அனுப்பப்வபற்றெர்கள் 

யாெவரன்பக யும் இ ன் இன்கறய 

நிகலகயயும் அறிெிக்கவும். 

(இகணப்பு இல. 25)  

IV.  ற்சமயம் 

கூட்டுத் ாபனத் ில் சசகெயாற்றும் 

உத் ிசயாகத் ர்கள் 

யாெவரன்பக யும், 

இெர்களிடமிருந்து சம்பளத் ில் 

அறெிடப்படக்கூடிய வ ாகக 

எவ்ெளவென்பக யும், பூர்ொங்க 

ெிசாரகணகளுக்காக 

அனுப்பப்பட்டுள்ள 

உத் ிசயாகத் ர்கள் 

யாெவரன்பக யும், ஒவ்வொரு 

உத் ிசயாகத் ாினதும் பூர்ொங்க 

ெிசாரகணகய சமற்வகாள்பெர் 

யாவரன்பக யும், பூர்ொங்க 

ெிசாரகண உத் ிசயாகத் ர் 

நியமிக்கப்பட்ட  ிக ி பற்றியும் 

பூர்ொங்க ெிசாரகணயின் நிகலகம 

பற்றியும் அறிக்ககவயான்கற 

சமர்ப்பிக்கவும். (இகணப்பு இல. 25) 

V. அகேப்பாகண 

அனுப்பப்பட்டுள்ள 

உத் ிசயாகத் ர்கள் பற்றிய அடுத்  

நடெடிக்ககககள 

சமற்வகாள்ெ ற்கான சட்ட 

ஆெணங்கள் பூர்த் ி 

வசய்யப்பட்டுள்ளனொ என்பக யும், 

VI. முற்பணம் வபற்றுக்வகாண்ட 

நிறுெனத் ிடமிருந்து 

கூட்டுத் ாபனத் ிறக்கு கிகடக்க 
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செண்டிய வ ாகக, ஒவ்வொரு 

வகாடுக்கல் ொங்கல் பற்றி 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள 

மூசலாபாயங்கள் மற்றும் சட்ட 

நடெடிக்கககள் பற்றிய 

அறிக்ககவயான்கறயும் 

சமர்ப்பிக்கவும். 

பந் ி இல. 

09 

அங்கீகாரமின்றி 

ொகனங்ககள 

ெிடுெித் ல் 

I. அரசாங்க வபாறுப்பு முயற்சிகள் 

பற்றிய குழுெிற்கு இவ்ெிடயம் 

பற்றி நிறுென மட்டத் ில் 

ெிசாரகணவயான்று 

நடத் ப்படுெ ாக 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்ெிசாரகணயின்  ற்சபாக ய 

நிகலகமகய அறிெிக்கவும். 

II. கூட்டுத் ாபனத் ின் பிர ம 

உள்ளக கணக்காய்ொளாின் 

அறிக்ககயின் பிர ிவயான்று 

கணக்காய்ொளர்  கலகம 

அ ிப ிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள 

சபா ிலும் இது பற்றி 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள 

ஒவ்வொரு நடெடிக்கக பற்றிய 

ெிபரத்க   வ ளிொக 

சமர்ப்பிக்கவும். 

III. நிறுென மட்டத் ில் 

இந்நடெடிக்கககளுடன் 

வ ாடர்புகடய உத் ிசயாத் ர்கள் 

பற்றி நடத் ப்பட்ட 

ெிசாரகணகளின் நிகலகமகய 

அறிெிக்கவும். 

IV. இது வ ாடர்பாக 

சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள சட்ட 

நடெடிக்கககள் பற்றிய 

ெிபரங்கள் மற்றும் அ ன் 
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 ற்சபாக ய நிகலகம பற்றிய 

ெிபரங்ககள சமர்ப்பிக்கவும். 

பந் ி இல. 

11 

பிரச்சாரம், சமம்படுத் ல் 

வசலெினம் மற்றும் 

மிகக ஊ ியக் 

வகாடுப்பனவு 

குழுெின் அறிக்ககயில் மிகக 

ஊ ியக் வகாடுப்பனவு 

வசலுத் ப்பட்டது எ ற்காக என்பது 

பற்றிய ெிபரங்கள் 

சகாரப்பட்டுள்ளன. 2012 மு ல் 2015 

ெகரயிலான முழுகமயான 

அறிக்கககய சமர்ப்பிக்கவும் 

பந் ி இல. 

13 

அங்கீகாரம் இன்றி 

அன்பளிப்புச் வசய் ல் 

i. நீங்கள் சமர்ப்பித்துள்ள 

கடி த் ிற்கு அகமய (இகணப்பு 

இல. 06) 

ii. 2012.07.11 ஆம்  ிக ி ரூபா 

100,000.00 ஆன அன்பளிப்பு 

 கலொின் அங்கீகாரத் ின் கீழ் 

ெேங்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  

iii. 2012.01.31 ஆம்  ிக ி 

ெேங்கப்பட்டுள்ள அன்பளிப்பு 

யாாின் அங்கீகாரத் ின் கீழ் 

ெேங்கப்பட்டுள்ளது என்பது 

பற்றிய ெிபரங்ககளச் 

சமர்ப்பிக்கவும் 

பந் ி இல. 

14 

கருத் ிட்டங்களிலிருந்து 

இடம்வபற்ற நட்டங்கள் 

நட்டம் இடம்வபற்றுள்ள 

கருத் ிட்டங்களின் 

ஒப்பந்  ாரர்களின் வபயர், 

முகொிககள உள்ளடக்கிய 

அறிக்கககய அனுப்புமாறு 

அறிெிக்கப்பட்டுள்ள சபா ிலும் 

உங்களின் கடி த் ிற்கு அகமய 

சககாகல மற்றும் புத் ளம் 

மாெட்டங்களில் நட்டம் 

இடம்வபற்றுள்ள கருத் ிட்டங்கள் 

இரண்டின் ஒப்பந்  ாரர்கள் 

இருொின் வபயர், முகொிகள் 
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அனுப்பப்பட்டுள்ள சபா ிலும் 

ஏகனய மாெட்டங்கள் மற்றும் 

கருத் ிட்டங்கள் 56 இன் 

ஒப்பந்  ாரர்களின் வபயர்கள், 

முகொிகள் அனுப்பப்படெில்கல. 

சமற்படி ெிபரங்ககளச் 

சமர்ப்பிக்கவும். 

 

சமற்படி ெிபரங்ககள அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் 

வசயலாளருக்கு அனுப்பும் வபாருட்டு சாியாக சமர்ப்பிக்குமாறு 

அறியத் ருெதுடன், சமற்படி அறிக்ககககள அனுப்பு ல்  ாம மகடந்துள்ள ன் 

காரணமாக உங்களின்  னிப்பட்ட கெனத்க  வசலுத்துமாறும் சமலும் 

அறியத் ருகின்சறன். 

 

 

டபிள்யு.சக.சக. அத்துசகாரால 

வசயலாளர், 

வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற அகமச்சு 

 

பிர ி 

1. வசயலாளர், அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு -  கெலுக்கு 

2. பணிப்பாளர் நாயகம், அரசாங்க வ ாேில்முயற்சிகள்  ிகணக்களம் -  கெலுக்கு 

3. கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ி – கணக்காய்ொளர்  கலகம அ ிப ி 

 ிகணக்களம் -  கெலுக்கு 
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இகணப்பு – 12 
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161 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு – 13 



    

162 
 

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 120 

  



 

163 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

  



    

164 
 

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 120 
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170 
 

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 120 

 



 

171 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

  



    

172 
 

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 120 

  



 

173 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 



    

174 
 

பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம் 120 

  



 

175 
 

இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு – 15 
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இகணப்பு – 16 
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இகணப்பு – 17 

04 மகவநகும 

கம்பனி 

 ாபிக்கப்பட்ட

கம பற்றிய 

 கெல்கள் 

 மகவநகும கம்பனிகய 

 ாபிக்கும் சபாது 

இணக்கம் ஏற்படுத் ிக் 

வகாள்ளப்பட்ட முகற, 

பணிப்பாளர் சகபக் 

கூட்ட அறிக்கககள் 

மற்றும் ஏகனய 

அறிக்ககககள 

ஆராய்ந்து குழுெில் 

அறிக்ககயிடல் 

 இது வ ாடர்பாக சமசல 01 ஆம் இலக்க பந் ியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பணிப்பாளர் சகப பத் ிரம் 795/2004 மற்றும் அது வ ாடர்பான பணிப்பாளர் 

சகபக் குறிப்கப மாத் ிரம் வபற்றுக் வகாள்ள முடிந்துள்ளதுடன், அது 

இகணப்பு 1.1 ஆக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமற்படி பணிப்பாளர் சகப 

பத் ிரத் ிற்கு அகமய ஏற்படுத் ிக் வகாள்ளப்பட்ட இணக்கப்பாடு 

பின்ெருமாறு. 

i. மகவநகும நிர்மாண மற்றும் இயந் ிர சா ன  னியார் கம்பனி 

பாராளுமன்ற சட்டத் ின் கீழ்  ாபிக்கப்பட்டுள்ள நிர்மாண ஒப்பந்  ாரர்களின் 

ச சிய சங்கத்துடன் பங்குகடகம வ ாேில்முயற்சியாக ஆரம்பித் ல் 

 

ii. மகவநகும இமல்சன் உற்பத் ி ( னியார்) கம்பனி 

நிர்மாண ககத்வ ாேில்  சங்கத்துடன் பங்குகடகம வ ாேில்முயற்சியாக 

ஆரம்பித் ல்  

 

பணிப்பாளர் சகப பத் ிரத் ிற்கு அகமய பங்குகடகம வ ாேில்முயற்சி 

ஒன்றின் மூலம் வெளிப்படுத் ப்பட்டுள்ள பண்புகள் பின்ெருமாறு. 

 ஒவ்வொரு  ரப்பினரும் அெர்களின் உாிகமக்காக ரூபா மில்லியன் ஒன்று 

ஆன வ ாகககய ஈடுபடுத் ல் 

 வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் மூல ன பங்களிப்புக்காக வீ ி 
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அபிெிருத் ி அ ிகார சகபக்கு உாித் ான சகல நிர்மாண 

உபகரணங்ககளயும் இரண்டு கம்பனிகளுக்கும் வபற்றுக் வகாடுத் ல் 

செண்டும். கம்பனி சமற்படி மூல ன பங்களிப்புக்கு நியாயமான 

ெட்டியுடன் 10 ெருட காலத் ிற்குள் மீளச் வசலுத் ல் செண்டும். 

 கம்பனியின் அ ிகாரம் வபற்ற பங்கு மூல னம் ரூபா 100,000,000 ஆக 

இருத் ல் செண்டும். இ ில் ஒன்று ரூ. 100 வீ மான 1,000,000 பங்குககளக் 

வகாண்டிருத் ல் செண்டும். 

 ஒவ்வொரு  ரப்பினரும் பணிப்பாளர் சகபக்கு பணிப்பாளர்ககள நியமனம் 

வசய்ய உாிகம வகாண்டுள்ளனர். 

அ. சமசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  ரப்பினர்களுடன் கூட்டுமுயற்சிகய 

ஏற்படுத் ிக் வகாள்ள வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபக்கு 

த்துெமளிப்ப ற்கு 

ஆ.  சாட்சியாளர்களாக  ெிசாளருக்கு மற்றும் சகப பணிப்பாளருக்கு வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் வபாது முத் ிகரகய பயன்படுத்  

அ ிகாரமளிப்ப ற்கு 

இ.  வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயினால் பு ிய கம்பனியின் உாிகமக்கு 

ரூ. ஒரு மில்லியன் ஆன பங்களிப்கப ெேங்குெ ற்கு 

ஈ.  10 ெருட காலப்பகு ிக்குள் மூல ன பங்களிப்கப மீளச் வசலுத்துெ ன் 

அடிப்பகடயிலான உடன்படிக்ககக்கு உட்பட்டு வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகார சகபக்கு உாித் ான  ார் உற்பத் ி நிகலயத் ில் காணப்பட்ட 
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சகல உபகரணங்கள் மற்றும் இயந் ிரங்ககளயும் சமற்படி இரண்டு 

கம்பனிகளுக்கும் ெேங்கவும், 

 

சமற்படி ெிடயங்களுக்கு சமல ிகமாக பணிப்பாளர் சகபயினால் 

அங்கீகாரம் ெேங்கும் சபாது பின்ெரும் அெ ானிப்புக்கள் 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. (இகணப்பு 1:1 இன் 5 மற்றும் 6 ஆம் பக்கங்கள்) 

 

பு ிய கம்பனியின் குறிப்புக்ககள உறு ி வசய்ெ ற்கு வீ ி அபிெிருத் ி 

அ ிகார சகபயின் பணிப்பாளர் சகபயிடம் சமர்ப்பித் ல் செண்டும்.  

 

 பங்குாிகமயானது வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபக்கு 51% வீ மும், 

ஏகனய  ரப்பினர்களுக்கு 49% வீ மும் ஆ ல் செண்டும். பணிப்பாளர் 

சகபயின் கூடு லான பங்களிப்பு வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயின் 

அங்கத் ெர்ககளக் வகாண்ட ாக இருத் ல் செண்டும்.  

 இயந் ிர சா னங்களின் வமாத்  மூல ன பங்களிப்கபயும் வசலுத் ி 

முடிக்கும் ெகர சமற்படி இயந் ிரசா னங்ககள ெிற்பகன வசய்ய அல்லது 

அடகு கெக்க கம்பனிக்கு அ ிகாரம் இல்கல. 

 கம்பனியினால் சமற்படி இயந் ிரங்ககள வகாள்ெனவு வசய்யும் ெகர வீ ி 

அபிெிருத் ி அ ிகார சகபயினால் சமற்படி இயந் ிரங்ககள ொடகக 

அடிப்பகடயில் வபற்றுக் வகாடுப்ப ற்கும், சமற்படி கட்டணங்ககள 

கம்பனியினால் வசலுத்துெ ற்கும் பிசராிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சமற்படி ெிடயங்களுக்கு பணிப்பாளர் சகப, அகமச்சரகெ அங்கீகாரம் 

வபற்றுக் வகாள்ெ ற்கு உட்பட்டு அங்கீகாரம் ெேங்கியுள்ளது. 

iii.  மகவநகும ஆசலாசகன சசகெ மற்றும் கருத் ிட்ட முகாகமத்துெ 

( னியார்)க் கம்பனி 

இந் க் கம்பனிகய  ாபிப்பது பற்றிய  கெல்ககளத் ச டிப் வபற்றுக் வகாள்ள 

முடியிெில்கல. 

   அ ிகார சகபயினால் 

இந் க் கம்பனிகளுக்கு 

அ ிகார சகபக்கு 

உாித் ான 

உபகரணங்கள் 

ெேங்கப்பட்டனொ? 

 ஆம்.  ெேங்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள் பட்டியவலான்று இகணப்பு 4.1 

இல்  ரப்பட்டுள்ளது.  

 கம்பனியினால் பணம் வசலுத் ப்பட்டு வீ ி அபிெிருத் ி அ ிகார 

சகபயிடமிருந்து 10 ெருட காலப்பகு ிக்குள் வகாள்ெனவு வசய்யும் ெகர 

பிற்சபாடப்பட்ட வகாடுப்பனவு முகறயில் ொடககக் கட்டணம் 

வசலுத்துெ ன் அடிப்பகடயில்  

   அகெ ொடகக 

அடிப்பகடயில் 

ெேங்கப்பட்டனொ? 

 சமற்படி ெிகடக்கு அகமயொகும் 

   இன்சறல் நிறுெனத் ின் 

மூல னப் பங்காக 

ெேங்கப்பட்ட ா 

என்பக  குழுெிற்கு 

அறிக்ககயிடல் 

 2004 யூன் 12 ஆம்  ிக ி. இகணப்பு 4.2 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

இகணப்பு 18 

பீசி ஹவுஸ் பங்கு மு லீடு பற்றிய அறிக்கக 

உங்களின் வ ாடர் இலக்கம் சகாப்-8-1-2016 இன் கீழ் சமற்படி 

 கலப்புடன் அரசாங்க வ ாேில்முயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் சிபாாிசு 

இலக்கம் 6 இன் கீழ் பீசி ஹவுஸ் கம்பனியின் பங்கு மு லீடு வ ாடர்பாக 

வெளிப்படுத் ப்பட்டுள்ள அெ ானிப்புக்களில் 2012-2013 ஆம் 

ஆண்டுகளில் ரூ.மி. 478 ஆன நட்டம் ஏற்பட்டிருப்ப ாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கூற்று சாியான ல்ல. சமற்படி அெ ானிப்பில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளொறு வமாத்  மு லீட்டுத் வ ாகக சுமார் ரூ.மி. 2 

ஆகும் என்ப னால் இடம்வபறக்கூடிய உச்சளொன நட்டம் ரூ.மி. 2 இற்கு 

சமற்பட முடியாது என்பக  அறியத் ர ெிரும்புகின்சறாம்.     

பீசி ஹவுஸ் கம்பனியின் பங்குகளில் ஊேியர் நம்பிக்கக நி ியச் 

சகபயினால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட மு லீடு வ ாட்பான உள்ளக ாீ ியில் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட ெிசாரகண அறிக்கக பின்ெருமாறு.  

ஊேியர் நம்பிக்கக நி ியத் ினால் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்ப ெிநிசயாகம் 

மூலம் பீசி ஹவுஸ் கம்பனியின் பங்குகள் 363800, ஒரு பங்கு ரூபா 11.00 

வீ ம் ரூபா 4001800 மு லீடு வசய்யப்பட்டது. கணனி வ ாேில்நுட்பப் 

பிாிெின் சந்க யில் ெளர்ச்சியகடந் ிருந்  கம்பனியாக சமற்படி ஆரம்ப 

பங்கு ெிநிசயாத் ின் சபாது பங்குககள வகாள்ெனவு வசய்ய 

 ீர்மானிக்கப்பட்டது. மு லீட்டுச் சகபயின் மு லீட்டு பகுப்பாய்ொளர் 

மற்றும் பங்குச் சந்க க் குழுெின் இகணப்பு இலக்கம் 9 மற்றும் மு லீட்டுச் 

சகபயின் இகணப்பு இலக்கம் 8 சிபாாிசின் அடிப்பகடயில் சமற்படி 

வகாள்ெனவு சமற்வகாள்ளப்பட்டது.  

2011 ஆம் ஆண்டு இந் க் கம்பனியின் சகபக்கு உாித் ான பங்குகளில் 

175000 ஆன பங்குகள், ஒரு பங்கு ரூபா 13.50 மற்றும் 15.00 இற்கு 

இகடயிலான ெிகலகளில் ெிற்பகன வசய்யப்பட்டு ரூபா 623117 ஆன 

இலாபம் உகேக்கப்பட்டது. அ ற்ககமய  ற்சபாது நிறுெனத் ிற்கு 

உாித் ான ாகக் காணப்படுகின்ற பங்குகளின் அளவுகள் பற்றிய 

 கெல்கள் பின்ெருமாறாகும். 
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பாராளுமன்ற வெளியீட்டுத்வ ாடர் இலக்கம்  120 

ஆண்டு  ெிபரம் பங்குகளின் 

எண்ணிக்

கக 

ஒரு 

பங்கின்    

ெிகல ரூபா 

வமாத்  

வசலவு 

ரூபா 

2010 ஆரம்ப ெிநிசயாகம் 

மூலம் வகாள்ெனவு 

வசய்  பங்குகள் 

363800 11.00 4001800 

2011 ெிற்பகன வசய்  

பங்குகள் 

(175000) 11.00 (1925000) 

2016.08.31 

ஆம்  ிக ிக்கு 

மீ ி 

 188,800     2,076,800 

 

 ற்சபாக ய சந்க  ெிகலகளுக்கு அகமய சமற்படி மீ ிப் பங்குகளின் 

சந்க ப் வபறும ி மற்றும் சமற்படி மு லீட்டின் ச ய்மானம் அகடந்துள்ள 

அளவு 2015.08.31 ஆம்  ிக ிக்குக் காணப்பட்ட சந்க  ெிகலகளுக்கு 

அகமய பின்ெருமாறாகும். 

 

 பங்குகளின் 

எண்ணிக்கக 

ஒரு பங்கின் 

ெிகல

 ரூ

பா 

வமாத்  

வபறும ி 

ரூபா 

வசலெினம் 188,800 11.00 2,076,800 

சந்க  ெிகல 188,800 0.10 (18,880) 

பங்குகளின் ச ய்மானப் 

வபறும ி   

  2,057,920 

 

சமற்படி  ரவுகளுக்கு அகமய 2016.08.31 ஆம்  ிக ி காணப்பட்ட சந்க  

ெிகலகளுக்ககமய ஆரம்ப வசலெினத் ிற்கு அகமய கணிப்பிடும் சபாது 

சமற்படி மு லீட்டின் வபறும ி ரூபா 2057,920 இனால் 

வீழ்ச்சியகடந்துள்ளது. 
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இலங்கக சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாெது  பாராளுமன்றத் ின் மு லாெது 

கூட்டத்வ ாடாின் அரசாங்க வபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின்  மூன்றாெது அறிக்கக 

பீசி ஹவுஸ் கம்பனியின்  ற்சபாது சகபக்கு உாித் ான பங்குகள் 188,800 

காணப்படுெதுடன் சந்க  ெிகலக்கு அகமய ெிற்பகன வசய்யும் சபாது 

ஏற்படுகின்ற உச்சளொன நட்டம் ரூபா 2,057,920 ஆகும். 

அவ்ொறாயினும், பீ சீ ஹவுஸ் பங்குகள் 175,000 ெிற்பகன வசய்து 

இதுெகர ரூபா 623,117 ஆன இலாபம் உகேத்துக் 

வகாள்ளப்பட்டுள்ள னால் சமற்படி மு லீடு காரணமாக சகபக்கு 

உண்கமயில் இடம்வபறுகின்ற நட்டம் ரூபா 1,434,803 ஆகும். 

சமலும், இந்  மு லீடு வ ாடர்பாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட ெிசாரகணகளின் 

சபாது வ ாியெந் ிருப்பது இந் ப் பங்குகள் வகாள்ெனவு 

வசய்யப்பட்டிருப்பது ஆரம்ப ெிநிசயாகத் ின் சபா ாகும் என்ப னால் 

எந் வொரு  ரகுக் கம்பனியும் இ ில் சம்பந் ப்படெில்கல என்ப ாகும். 

சமலும் இந்  மு லீடு வ ாடர்பாக மு லீட்டுக் குழுெின் மற்றும் 

பணிப்பாளர் சகபயின் கருத்துக்ககள ெினெி  குந்  நடெடிக்கககள் 

சமற்வகாள்ளப்படும் என்றும் இத் ால் அறியத் ருகின்சறன்.  

 


