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அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின்
முதலாவது அறிக்கை

அரச நிறுவனங்ைள், மாைாண சகபைள் மற்றும் உள்ளூரதிைார சகபைளின் நிதிக் ைட்டுப்பாடு
மற்றும் தசயலாற்றுகை பற்றி ைணனி தைவல் முைாகமத்துவ முகறகமயின் மூலம்
மதிப்பீடு தசய்தல் – 2016 நிதி ஆண்டு

அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் தவிசாளர் தைௌரவ லசந்த அலைியவன்ன
அவர்ைளினால் 2018 ஜுன் 19 திைதி அன்று சர்ப்பிக்ைப்படுைின்றது.
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அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் உள்ளடக்ைம்
தைௌரவ லசந்த அலைியவன்ன (தவிசாளர்)
தைௌரவ மஹிந்த சமரசிங்ஹ
தைௌரவ பி. ஹாிசன்
தைௌரவ கபஸர் முஸ்தபா
தைௌரவ பாலித ரங்சை பண்டார
தைௌரவ நிசராஷன் தபசரரா
தைௌரவ சுஜீவ சசனசிங்ை
தைௌரவ இரான் விக்ைிரமரத்ன
தைௌரவ தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா
தைௌரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்ை
தைௌரவ (ைலாநிதி) பந்துல குணவர்தன
தைௌரவ விஜித சஹரத்
தைௌரவ வாசுசதவ நாணாயக்ைார
தைௌரவ நிஹால் ைலப்பத்தி
தைௌரவ பிமல் ரத்நாயக்ை
தைௌரவ புத்திை பத்திறண
தைௌரவ சீனித்தம்பி சயாசைஸ்வரன்
தைௌரவ சி. சிறீதரன்
தைௌரவ சந்திம ைமசை
தைௌரவ உதய பிரபாத் ைம்மன்பில
தைௌரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ
தைௌரவ (டாக்டர்) ைவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன
தைௌரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்
தைௌரவ (திருமதி) ஹிருணிைா பிசரமச்சந்திர
தைௌரவ பந்துல லால் பண்டாாிதைாட
தைௌரவ ச. வியாசேந்திரன்

I
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உள்ளடக்ைம்

பக்ை
இலக்ைம்
01. தவிசாளாின் குறிப்பு
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ii

அரசாங்ை அகமச்சுைள்

28

iii

அரசாங்ை திகணக்ைளங்ைள்

49

iv

மாவட்ட தசயலை அலுவலைங்ைள்
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v
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தவிசாளாின் குறிப்பு
2017ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மதம் 13ஆம் திைதி என்னால் இந்த உயர்ந்த உன்னத குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட
எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வுக்ைான தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது
அறிக்கையின்மூலம் தபாது ைணக்குைள் பற்றி குழு அதன் வரலாற்றில் முதல் தடகவயாை அந்த குழுவின்
சமற்பார்கவயின் ைீழ் வருைின்ற தமாத்தம் 842 எண்ணிக்கையான நிறுவனங்ைகள உள்ளடக்ைிய 2015ஆம்
ஆண்டின் ைணக்குைகள அடிப்பகடயாை தைாண்டு, ைணனி வகலயகமப்பு மதிப்பீடு ஒன்றின் மூலம்
தபற்றுக் தைாள்ளப்பட்ட தபறுசபறுைள் ததாடர்பில் இந்த குழுவின் ைருத்துக்ைள் அறிக்கையிடப்பட்டன.
ைணனி

வகலயகமப்பு

முகறகமதயான்றின்மூலம்

உத்திசயாைத்தர்ைளினதும்/

பிரதான

வகைகூறும்

ததாடர்படச்

தசய்து

உாிய

உத்திசயாைத்தர்ைளினதும்

சைல

வகைகூறும்

சமற்பார்கவயுடன்,

ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியினதும் மற்றும் அவரது பதவியணியினாினதும் முழுகமயான ைண்ைாணிப்பு
மற்றும் சான்றுபடுத்தல் ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் 2016ஆம் ஆண்டின் ைணக்குைகள அடிப்பகடயாை
தைாண்டு, ைண்ைாணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட சவண்டிய சைல நிறுவனங்ைளும் உள்ளடங்கும் வகையில்
சமற்தைாள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் அவதானிப்புைள் மற்றும் சிபாாிசுைள் என்பவற்கற
குறிப்பிடும் எமது குழுவின் அறிக்கைகய இத்துடன் சமர்ப்பிக்ைின்சறன்.
2015 நிதி ஆண்டு ததாடர்பில் என்னால் இந்த உயர்ந்த உன்னத சகபக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படவிருந்த
அறிக்கையின் மூலம் ைணனி வகலயகமப்பு மதிப்பீட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத வலுப்படுத்தும் தபாருட்டு
ைீழ்ைாணும் சவகலத்திட்டங்ைகள தசயற்படுத்துவதற்கு எண்ணுவதாை அறிவிக்ைப்பட்டது.
I.

அரச சசகவயின் தபாது பண்பியல்புைகள வளர்க்கும் தபாருட்டு தபாது நிருவாை மற்றும்
முைாகமத்துவ

அகமச்சின்

மூலம்

அறிமுைப்படுத்தப்

படும்,

ததளிவாை

அளவிடக்கூடிய

தைவுதிறன்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல்.
II.

மாவட்ட

நிருவாைத்தின்மூலம்

நிகறசவற்றப்பட

சவண்டிய

தபாது

மக்ைளுக்ைான

விசஷட

சசகவைள், அதாவது சுவர்ணபூமி ைாணி உறுதிைகள வேங்குதல், ைாணிைளின் பிணக்குைகள
தீர்த்தல் சபான்ற சசகவைளின் முன்சனற்றத்கத அளவிடக்கூடியவாறு உாிய தைவுதிறன்ைகள
அறிமுைப்படுத்தி தசயற்படுத்துதல்.
III.

உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளினால் நிகறசவற்றப்பட சவண்டிய முந்துாிகம சசகவைகள அளவிடும்
தபாருட்டு தபாருத்தமான தைவுதிறன்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல் மற்றும் அவற்கற மதிப்பீட்டிற்கு
உட்படுத்துதல்.

IV.

சைல அரசாங்ை நிறுவனங்ைளுக்கும் தபாதுவாை பயன்படுத்தக்கூடிய உாிய நிறுவனங்ைளின்
அடிப்பகட தசயற்பாடுைளுக்கு வருடாந்த இலக்ைைகள நிர்ணயித்தல் மற்றும் அவற்றின்
தசயலாற்றுகைகய அளவிடுதல் ஆைியவற்றின் நிமித்தம் ஒரு முகறயியகல தயாாிக்கும் தபாருட்டு
ஜனாதிபதி தசயலைம், நிதி அகமச்சு, தபாது நிருவாை அகமச்சு, உள்நாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சு,
மாைாண மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள் அகமச்சு மற்றும் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின்
திகணக்ைளம் சபான்ற நிறுவனங்ைகள ஒருங்ைிகணத்து உத்திசயாைத்தர்ைள் அடங்ைிய ஒரு
குழுவின்மூலம் அறிக்கைைகள தபற்றுக்தைாள்ளல்.
தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் அபிப்பிராயம் ததாிவிக்ைப்பட்டவாறு உாிய நிறுவனங்ைளுக்கு
தபாறுப்புகடய தசயலாளர்ைளின் தகலகமயிலும் மற்றும் சமற்பார்கவயிலும் நகடதபற்ற ஆரம்ப
சபச்சுவார்த்கதயின் பின்னர் அதன் நிமித்தம் சைல நிறுவனங்ைளும் பிரதிநிதிப்படுத்தப்படும் வகையில்
தபாருத்தமான உத்திசயாைத்தர்ைளின் பங்குபற்றலில் ஒழு குழுகவ நியமிப்பதற்கு தீர்மானிக்ைப்பட்டது.
அந்த

குழுவினால்

ஆேமாை

சமற்தைாள்ளப்படவிருந்த

சபச்சுவார்த்கதைள்

மற்றும்

ஆய்வுைள்

என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒவ்தவாரு குழுவினதும் நிறுவனங்ைளினது அரசாங்ை நிதிக் ைட்டுப்பாட்டு
சட்டதிட்டங்ைளுக்கும் மற்றும் ஒவ்தவாரு நிறுவனத்தினதும் தபாதுவான ைரும தசயற்பாடுைளின்
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இலக்குைள் மற்றும் அனுசாித்தல் என்பவற்றுக்கும் அகமவாை ஒரு மதிப்பீட்கட சமற்தைாள்ளக்கூடிய
புதிய ஒரு பிாிவு பற்றி அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.
இதன்

பிரைாரம்,

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட

புதிய

ைரும

தசயல்

சுட்டிைகள

பயன்படுத்தி

உாிய

நிறுவனங்ைளினால் 2018ஆம் ஆண்டிற்கு ஏற்புகடயதாக்ைிக் தைாள்ள சவண்டிய நடவடிக்கைைள்
ததாடர்பில் அறிவுகரைகள வேங்ைி நிதி அகமச்சு, தபாது நிருவாை அகமச்சு, உள்நாட்டு அலுவல்ைள்
அகமச்சு மற்றும் மாைாண மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள் அகமச்சு சபான்ற அகமச்சுைளினால் இந்த
ஆண்டு சனவாி மாதத்தினுள் உாிய சுற்றிக்கை தவளியிடப்படவிருந்தது.
சமற்குறிப்பிட்டவாறு ைடந்த அறிக்கையில் முன்தமாேியப்பட்ட தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால்
சமற்பார்கவக்கு உட்படுத்தப்படும் சைல நிறுவனங்ைளும் உள்ளடங்கும் வகையில் பயன்படுத்தப்பட்ட
தைவுதிறன்ைகள வலுப்படுத்தும் தபாருட்டு சதகவயான ஏற்பாடுைகள திட்டமிடப்பட்டவாறு நிகறவு
தசய்வதற்கு

முடிந்தது

எனவும்,

அதன்

பிரைாரம்

2017

மற்றும்

2018

ஆம்

ஆண்டுைளின்

வினாக்தைாத்துக்ைளுக்கு சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய திருத்தங்ைள் மற்றும் சமம்பாடுைள் என்பன
ஏற்தைனசவ நிகறவு ைட்டத்திலுள்ளன எனவும் குறிப்பிடுவது மிைவும் மைிழ்ச்சியுடனாகும்.

2

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் எதிர்ைாலத் திட்டங்ைள்
அ.

தபாது

ைணக்குைள்

பற்றிய

குழுவின்

மூலம்

ஏற்தைனசவ

தசயற்படுத்தப்பட்டு

வருைின்ற

ஒட்டுதமாத்த அரசாங்ை நிறுவனங்ைளும் உள்ளடக்ைப்படுைின்ற ஒரு ைணனி வகலயகமப்பு
முகறகமயின் அடிப்பகடயிலான மதிப்பீட்டு முகறயியல் அசத விதத்தில் சபணப்படுைின்றது. அந்த
மதிப்பீட்டு தபறுசபறுைள், தமது நிறுவனங்ைளின் வருடாந்த ைணக்குைள் ததாடர்பில் தபற்றுக்
தைாடுக்ைப்படும் அனுசாிப்புைள் பற்றி உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அறிக்கையிடப்படும் வருடாந்த
அறிக்கையினது பாைமாை ஆக்குதல்.
இதன் மூலம் ஒவ்தவாரு அரசாங்ை நிறுவனத்தினாலும் தத்தமது வருடாந்த அறிக்கைைளின் ஊடாை
தமது நிறுவனங்ைளினுள் அரசாங்ை நிதி ஒழுங்குவிதிைள் மற்று தசயலாற்றுகை என்பன ததாடர்பான
ஒழுங்குவிதிைள் என்பவற்கற அனுசாித்து ஒரு உறுதிப்படுத்தல் தமது ைணக்குைளுடன் சசாோ்த்து
சமற்தைாள்ளப்படுதல் சவண்டும். ஏதாவது ஒவ்வாகம ைாணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அதன் நிமித்தம்
ஏற்றுக் தைாள்ளக்கூடிய ைாரணங்ைள் முன்கவக்ைப்படுதல் (இதற்கு இகணயான உறுதிப்படுத்தல்
முகறயியதலான்று தனியார் துகறயில் அரச ைம்பனிைளுக்ைாை ஏற்தைனசவ தசயற்படுத்தப்பட்டு
வருைின்றது) சவண்டும்.
ஆ.

தபாது மக்ைளின் சசகவைளுக்ைாை சநரடியாை ததாடர்புகடய அரச நிறுவனங்ைள் மற்றும்
சம்பந்தப்பட்ட உப நிறுவனங்ைள் என்பவற்றினால் வேங்ைப்படும் சசகவைள் ததாடர்பில் தபாது
மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு மதிப்பீட்டு நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத தயாாித்து
தசயற்படுத்துதல் / அத்தகைய நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள அறிமுைப்படுத்துவதற்கு ஆதரவளித்தல்.
இந்த நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின்மூலம் தற்தபாழுது தனி நிறுவனமாை தவவ்சவறாை பாராளுமன்றத்திற்கு
தசயலாற்றுகை அறிக்கை அல்லது சவறு அறிக்கைைள் சமர்ப்பிக்ைப்படாமல், ஆயினும் தபாது
மக்ைளுக்கு சசகவைகள வேங்குவதில் மிைவும் முக்ைியமான பிரசதச தசயலாளர் அலுவலைம், தபாது
கவத்தியசாகலைள் மற்றும் மாவட்ட கவத்தியசாகலைள், பிராந்திய ைமநல சசகவ நிகலயங்ைள்,
விவசாய நிகலயங்ைள் சபான்ற பிரசதச நிறுவனங்ைளினால் விசஷடம் என இனங்ைாணப்படும்
தசயலாற்றுகை இலக்கை அகடதல் மற்றும் சசகவைகள அளவிடும் தபாருட்டு வருடாந்த ாீதியிலும்
மற்றும் ததாடர்ச்சியாைவும் சமற்தைாள்ளப்படுைின்ற மதிப்பீட்டு முகறயியகல ஏற்படுத்துவதற்கு
அல்லது

அத்தகைய

சவகலத்திட்டத்கத

தாபிக்கும்

வகையில்

ஊக்குவிப்பதற்கு

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.
இ.

தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் விசாரகண நடவடிக்கைைகள இன்கறய மற்றும் சதசிய
முக்ைியத்துவம்

வாய்ந்த

விடயங்ைளுக்கு

முன்னுாிகம

அளிக்ைப்படும்

ைாலத்திற்சைற்ற

விசாரகணைள் முகறக்கு நைரச்தசய்தல்.
தற்தபாழுது தசயற்படுத்தப்படுைின்ற ைணனி வகலயகமப்பு கமய மதிப்பீட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத
வலிகமயான ஒரு அடிப்பகடயில் தாபிப்பதற்கும், அதன் மூலம் தபாதுவாை அரச நிறுவனங்ைகள
விசாரகணைளுக்கு உட்படுத்தும் அடிப்பகடகய தைாண்டு இந்த குழுவின் ைவனத்கத மிைவும்
பயனுள்ள

திகசயில்

ைாலத்திற்சைற்ற

நைர்த்தக்கூடிய

விடயங்ைள்

மீது

வகையில்

சதாோ்ந்ததடுக்ைப்பட்ட

விசஷட

ைவனத்கத

துகறைளின்

தசலுத்தி

ஊடாை

தசயல்படுவதற்கும்

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.
இதன் நிமித்தம் தபாருத்தமானவாறு ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்கைைள், ைாலத்திற்சைற்ற
விசஷட

ைவனம்

தசலுத்தப்பட

சவண்டிய

விடயங்ைள்

ததாடர்பில்

முன்னுாிகம

அளிக்ைக்கூடியவாறு தனி அறிக்கையாை தபற்றுக்தைாள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு பற்றி ஆராய்ந்து
பார்ப்பதற்கும்,
உட்படுத்தப்பட

அதன்

நிமித்தம்

சவண்டுமாயின்

தற்தபாழுதுள்ள
அவ்வாறு

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.
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ஏற்பாடுைள்

ஏதாவது

திருத்தங்ைளுக்கு

திருத்தங்ைளுக்கு

உட்படுத்துவதற்கும்
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ஈ.

தபாது ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் விசாரகண நடவடிக்கைகள ைணனிமயப்படுத்தப்பட்ட
தைவல்ைகள வேங்குவதன் மூலம் வலுப்படுத்துதல் மற்றும் அறிக்கையிடும் நடவடிக்கைைகள
முகறயாைவும் ைாலத்திற்சைற்றதாைவும் சபணுதல்.
எமது குழுவின் விசாரகண நடவடிக்கைைகள ைணனி தரவுைள் வகலயகமப்பின் அடிப்பகடயில்
தயாாிக்ைப்பட்ட நவீன ததாேில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் விசாரகண தசய்யும் ஒரு முகறயியலும்
மற்றும் அந்த விசாரகண நடவடிக்கைைளுடன் ததாடர்புகடய தைவல்ைள் ைட்டகமக்ைப்பட்ட
விதத்தில் ததாகுக்ைப்படுவதற்கும், அசத சபான்று அதன் அறிக்கையிடுதல் இற்கறப்படுத்தல்
என்பன நுட்பமான அடிப்பகடயில் சபணிச்தசல்லவதற்கும் சதகவயான ஒழுங்குைள் அடிப்பகட
ாீதியில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பிரைாரம் குழுவின் உறுப்பினர்ைளான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு
விசாரகணைள் நடத்தப்படும் நிறுவனங்ைள் ததாடர்பான அடிப்பகட விபரங்ைகளயும் மற்றும்
அவற்றுடன்

ததாடர்புகடய

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதியினதும்

மற்றும்

திகறசசாியினதும்

அவதானிப்புைள் ஏதும் ைாணப்படுமாயின், அவற்கறயும் தமது ைணனிைளினுள் பிரசவசிப்பதன்
ஊடாை தபற்றுக் தைாள்ளலாம். அந்த நிறுவனங்ைளுக்குாிய இதற்கு முன்னர் நடத்தப்பட்ட
விசாரகணைள்

ஏதுமிருப்பின்

அவற்றின்

அறிக்கைைகளயும்,

தபற்றுக்

தைாடுக்ைப்பட்டிருந்த

ைட்டகளைகள தசயற்படுத்துவது ததாடர்பான முன்சனற்றத்கதயும் ஆராய்ந்து பார்க்ை முடியும்.
இதன்மூலம்

இந்தக்

குழுவுக்கு

ைிகடக்கும்

அறிக்கைைளும்

அதன்

மூலமாை

விநிசயாைிக்ைப்படும்

அறிக்கைைளின் முக்ைியமான பாைமும் ைாலத்திற்சைற்ற விததத்தில் சபணிச்தசல்லப்படும், சதகவயற்ற
ஆவண

அறிக்கைைகள

பிரதிபண்ணி

சமர்ப்பிக்ைப்படுவது

மட்டுப்படுத்தப்படும்,

குழு

பாராளுமன்ற

உறுப்பினர்ைளுக்கு தபாது மக்ைளின் ைருத்துக்ைள் ைிகடக்ைப் தபறும், சபாதியளவு ஆராய்ந்த பின்னர்
விசாரகணைளின் சபாது பங்குபற்றுவதற்கு வாய்ப்பு ைிகடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.
2016 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டு தரவுைள் மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டு தரவுைள் என்பன ஒப்பிடப்பட்ட
சபாது ததன்பட்ட சாதைமான அம்சங்ைள்
2015ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட (831) நிறுவனங்ைளின் ஒட்டுதமாத்த தசயலாற்றுகை
ைளின் முன்சனற்றமாை ைாணப்பட்ட 67% வீதமானது 2016 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டு தபறுசபறுைளின்
பிைாரம் 73.54 வீதம் என அதிைாித்திருந்தது. இந்த அதிைாிப்பானது 8.78% வீதமான வளர்ச்சிகய
சுட்டிக்ைாட்டுைின்றது.
2015 ஆம் ஆண்டினது மதிப்பீட்டு தபறுசபறுைளுக்கு இணங்ை குகறந்த
தசயலாற்றுகை தபறுசபறுைகள ைாண்பித்திருந்த மாைாண சகப ைட்டகளைளின்ைீழ் தாபிக்ைப்பட்ட
நியதிச்சட்ட சகபைள் தமது தசயலாற்றுகைகய 18.9% வீதத்தாலும், பிரசதச சகபைள் 12.5% வீதத்தாலும்,
அரசாங்ைத்தின் விசஷட தசலவின பிாிவு 16% வீதத்தாலும், நைர சகபைள் 10.2% வீதத்தாலும் தத்தமது
தசயலாற்றுகைைகள அதிைாித்திருப்பதானது இந்த மதிப்பீட்டு நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் தவற்றிைரமான
தன்கமகய சுட்டிக்ைாட்டுைின்றது. இத்தகைய சபாக்ைானது இந்த நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் எதிர்ைால
சவால்ைகள தவற்றிதைாள்வதற்ைான ஒரு ஊக்குவிப்பு ைாரணியாை அகமயும் என்பது எமது குழுவின்
ைருத்தாகும்.

4

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அரசாங்ை ைணக்ைள் பற்றிய குழுவினால் 2016ஆம் ஆண்டு விசாாிக்ைப்பட்ட நிறுவனங்ைள்
பற்றிய புள்ளிவிபரம்
நிறுவனங்ைளின்
எண்ணிக்கை
01

அரசாங்ைத்தின் விசசட தசலவு அலகுைள்

19

02

அரசாங்ை அகமச்சுைள்

51

03

அரசாங்ை திகணக்ைளங்ைள்

92

04

மாவட்ட தசயலைங்ைள்

25

05

மாைாண சகப நிதியம்

09

06

மாைாண சகப அகமச்சுக்ைள்

45

07

மாைாண சகப

விசசட தசலவு அலகுைள் மற்றும்

215

மாைாண சகப அதிைாரசகபைள் /நியதிச்சட்ட

46

திகணக்ைளங்ைள்
08

நிறுவனங்ைள்
09

மாநைர சகபைள்

23

10

நைர சகபைள்

41

11

பிரசதச சகபைள்

271

தமாத்தம்

837

5

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

6

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தபாது அவதானிப்புக்ைள், முடிவுைள் மற்றும் சிபாாிசுைள்
மதிப்பீட்டுப் தபறுசபறுைளுக்கு அகமய 2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு 2016 ஆம் ஆண்டின்
முன்சனற்றத்கதக் ைாட்டும் குறிப்பு

நிறுவனங்ைளின்
வகைைள்
விசசட தசலவின அலகு
அரசாங்ை அகமச்சுக்ைள்

புள்ளி 50 – 70

புள்ளி 70 – 90

புள்ளி 50க்கு

க்கும் இகடப்

க்கும் இகடப்

குகறவு

பட்டது.

பட்டது.

புள்ளி
90 க்கு அதிைம்

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

0

0

9

1

7

16

2

2

4

2

16

14

28

32

2

3

4

0

30

23

45

59

12

10

0

0

8

11

16

12

1

2

0

0

4

3

4

6

1

0

30

2

72

49

114

156

42

53

19

11

22

23

5

12

0

0

4

0

13

17

6

6

0

0

2

0

29

14

10

27

0

0

41

7

183

140

47

121

0

3

104

22

386

295

282

447

60

73

அரசாங்ை
திகணக்ைளங்ைள்
மாவட்ட தசயலைம்
மாைாண சகப நிதியம்
மாைாண சகப அகமச்சு /
திகணக்ைளம்/ விசசட
தசலவின அலகு
மாைாண சகப நியதிச்
சட்டம் மூலம்
தாபிக்ைப்பட்ட அதிைார
சகபைள்
மாநைர சகபைள்
நைர சகபைள்
பிரசதச சகபைள்
தமாத்த நிறுவனங்ைளின்
எண்ணிக்கை
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ஒவ்தவாரு நிறுவன வகைக்கும் அகமய 2016 ஆம் ஆண்டில் தவளிப்படுத்தியுள்ள முன்சனற்றங்ைகளக்
ைாட்டும் குறிப்பு
நிறுவன வகை

2015

2016

தசயலாற்றுகை
சராசாி

தசயலாற்றுகை
சராசாி

சராசாியின்
வித்தியாசம்

2015 உடன்
ஒப்பிடுகையில்
வளர்ச்சி
விைிதம் (%)

விசசட தசலவு அலகுைள்

72.28

80.00

7.72

10.68

அரசாங்ை அகமச்சுக்ைள்

72.30

74.33

2.03

2.8

அரசாங்ை திகணக்ைளங்ைள்

74.31

77.77

3.46

4.65

மாவட்ட தசயலைங்ைள்

72.4

73.52

1.12

1.54

மாைாண சகப (நிதியம்)

75.44

71.67

-3.8

- 4.99

மாைாண சகப அகமச்சுக்ைள்/

74.22

79.80

5.58

7.52

50.15

59.65

9.5

18.94

மாநைர சகபைள்

61.85

67.24

5.39

8.71

நைர சகபைள்

65.59

72.33

6.74

10.27

பிரசதச சகபைள்

61.20

68.88

7.68

12.54

திகணக்ைளங்ைள்/ விசசட தசலவு
அலகுைள்
மாைாண சகப நியதிச் சட்டம் மூலம்
தாபிக்ைப்பட்ட அதிைார சகபைள்

8

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு 2016 நிதி ஆண்கட அடிப்பகடயாைக் தைாண்ட மதிப்பீட்டின்
அடிப்பகடயில் நாட்டின் மாவட்டங்ைளுக்கு அகமய உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளினால் தபற்றுக்
தைாள்ளப்பட்ட தசயலாற்றுகையின் ஒட்டுதமாத்த மட்டங்ைகள தவளிப்படுத்தும் குறிப்பு

மாவட்டம்

உள்ளூராட்சி
மன்றங்ைளின்
எண்ணிக்கை

தபற்றுக்தைாண்ட சராசாி
2015

2016

மட்டக்ைளப்பு

12

73.04

78.58

ைம்பஹா

19

71.68

73.97

சைைாகல

12

67.46

70.08

ைளுத்துகற

16

66.41

75.03

தமானராைகல

10

66.2

70.3

யாழ்ப்பாணம்

17

65.53

74.91

ைண்டி

21

65.48

72

நுவதரலியா

8

64.81

65.56

அம்பாகற

19

64.55

68.35

பதுகள

18

63.44

74.28

குருநாைல்

21

63

75.74

மாத்தகற

16

62.34

66.62

அம்பாந்சதாட்கட

16

62.34

70.58

மன்னார்

5

61.3

74

வவுனியா

5

60.1

58.2

ைாலி

19

58.89

61.1

தைாழும்பு

13

55.59

72.31

மாத்தகள

13

57.46

64.23

இரத்தினபுாி

17

56.35

64.91

அனுராதபுரம்

19

55.92

65.37

புத்தளம்

12

55.63

72.21

ைிளிதநாச்சி

3

53.5

59.34

முல்கலத்தீவு

4

52.75

64.87

தபாலன்னறுகவ

7

51.07

56

திருசைாணமகல

13

48.77

56.08
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மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சைல நிறுவனங்ைகளயும் தபாதுவாை சநாக்குமிடத்து விசசட குகறபாடுைள் ைாணப்பட்ட
விடயத்துகறைள் ததாடர்பான தரவுைகளக் ைாட்டும் புள்ளிவிபரம் மற்றும் சதவீத குறிப்பு
(ஒக்ைீட்டுக் ைணக்குைகள சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனங்ைள்)
அரசாங்ை
விசசட
அரசாங்ை
அகமச்சு
தசலவுப்
திகணக்ை
க்ைள்
பிாிவு
ளங்ைள்
(51)
(19)
(92)

மாவட்ட
தசயலை
ங்ைள்
(25)

மாைாண
சகப
அகமச்சு
க்ைள்,
திகணக்
ைளங்ைள்,
வி.தச.பி
(260)
எ
ண்
ணி
க்
கை

விடயத்துகற
எ
ண்
ணி
க்
கை

எ
ண்
ணி
க்
கை
(%)

நிகலயான தசாத்து ஆவணம்
இற்கறப்படுத்தப்படாகம
ைணினி ைருவிைள் மற்றும் தமன்தபாருள்
ஆவணம் இற்கறப்படுத்தப்படாகம
ைணக்ைாய்வு மதிப்பீடுைளுக்கு உாிய
ைாலத்தில் பதில் வேங்ைப்படாகம
உள்ளை ைணக்ைாய்வு மதிப்பீடுைளுக்கு உாிய
ைாலத்தில் பதில் வேங்ைப்படாகம
உாியவிதத்தில் ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவ குழுக்ைள் நடத்தப்படாகம
வருடாந்த தசயற்பாட்டுத்திட்டம் உாிய
ைாலத்தில் தயார் தசய்யப்படாகம
வருடாந்த தபறுகைைள் திட்டம் உாிய
ைாலத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்படாகம
வருடாந்த தசயலாற்றுகை அறிக்கை உாிய
ைாலத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்படாகம
வருடாந்த தபாருள் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
உாிய விதத்தில் நகடமுகறப்
படுத்தப்படாகம
பழுதகடந்த வாைனங்ைள் உாிய ைாலத்தில்
அைற்றப்படாகம
ஒரு வருடத்துக்கு அதிைமான முற்பணக்
தைாடுப்பனவு மீதிைள் தீர்க்ைப்படாகம

எ
ண்
ணி
க்
கை
(%)

எ
ண்
ணி
க்
கை
(%)

(%)

நிகற
சயற்ற
ப்பட்ட
தபாது
ச்
சதவீத
ம்
(%)

(%)

26

51

10

53

42

46

15

60

99

38

43

21

41

9

47

35

38

14

56

96

37

39

29

57

3

16

43

47

21

84

78

30

39

19

37

1

5

29

32

13

52

64

25

28

2

4

11

58

6

7

0

0

99

38

26

2

4

3

16

0

0

2

8

84

32

20

2

4

1

5

0

0

2

8

85

33

20

22

43

8

42

46

50

8

32

54

21

31

28

55

13

68

45

49

10

40

56

22

34

29

57

6

32

40

43

16

64

75

29

37

40

78

7

37

74

80

21

84

177

68

71

10

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்துகற ததாடர்பில் ஒரு நிறுவன வகை அல்லது சில நிறுவன வகைைள் 33% இற்கு
அதிைமான சதவீதத்திலிருந்து விலைியிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய அகனத்து நிறுவனங்ைளினதும்
அத்தகைய விலைியிருத்தல் தரவுைகள அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு இந்த
தசய்யப்பட்டுள்ளது.

தபாது

சதவீதத்கதக்

ைணிப்பீடு

தசய்கையில்

புள்ளிவிபர

குறிப்பிட்ட

குறிப்பு தயார்

விடயத்துகறக்ைான

நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கைகய அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு ைணிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், குறிப்பிட்ட
சதவீதமானது ைிட்டிய முழு எண்ணில் தரப்பட்டுள்ளது.
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மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சைல நிறுவனங்ைகளயும் தபாதுவாை சநாக்குமிடத்து விசசட குகறபாடுைள்
ைாணப்பட்ட விடயத்துகறைள் ததாடர்பான தரவுைகளக் ைாட்டும் புள்ளிவிபரம் மற்றும் சதவீத குறிப்பு
(நிதிக்கூற்றுக்ைகள சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனங்ைள்)
விடயத்துகற
மாைாண
மாைாண மாநைர
நைர
பிரசதச
நிகற
சகப
சகப
சகபைள்
சகபைள்
சகபைள்
சயற்ற
நிதியம்
நியதிச்
(23)
(41)
(271)
ப்பட்ட
(09)
சட்ட
தபாது
நிறுவன
சத
ங்ைள்
வீதம்
(46)
(%)
எ
எ
எ
எ
எண்
ண்
ண்
ண்
ண்
ணிக்
ணி
ணி
ணி
ணி
கை
க்
க்
க்
க்
கை
கை
கை
கை
(%)
நிகலயான தசாத்து ஆவணம்
இற்கறப்படுத்தப்படாகம

(%)

(%)

(%)

(%)

7

78

19

41

7

30

8

20

68

25

28

-

-

10

22

11

48

6

15

29

11

15

4

44

32

70

9

39

19

46

137

51

52

-

-

19

41

13

57

19

46

152

56

53

-

-

36

78

16

70

25

-

216

80

77

3

33

19

41

-

-

-

-

-

-

40

-

-

19

41

-

-

-

-

-

-

41

-

-

19

41

18

78

25

61

163

60

59

9

100

45

98

23

100

41

100

271

100

100

-

-

-

-

10

43

18

44

147

54

52

-

-

-

-

8

35

27

66

140

52

52

ைணக்ைாய்வு மதிப்பீடுைளுக்கு
உாிய ைாலத்தில் பதில்
வேங்ைப்படாகம
உாியவிதத்தில் ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக்ைள்
நடத்தப்படாகம
வருடாந்த தசயற்பாட்டுத்திட்டம்
உாிய ைாலத்தில் தயார்
தசய்யப்படாகம
வருடாந்த தபறுகைைள் திட்டம்
உாிய ைாலத்தில்
சமர்ப்பிக்ைப்படாகம
வருடாந்த தசயலாற்றுகை
அறிக்கை உாிய ைாலத்தில்
சமர்ப்பிக்ைப்படாகம
வருடாந்த தபாருள் மதிப்பீட்டு
அறிக்கை உாிய விதத்தில்
நகடமுகறப்படுத்தப்படாகம
பழுதகடந்த வாைனங்ைள் உாிய
ைாலத்தில் அைற்றப்படாகம
ைணக்ைாய்வில் ததளிவான ததாரு
நிகலப்பாட்கட ைாண முடியாகம
எதிர்பார்க்ைப்பட்ட சசாகலவாி
மற்றும் வாி வருமானத்தில் 70%ஐ
ஆைிலும் தபற்றுக்தைாள்ள
முடியாகம
வர்த்தை வாி அறவீடு ததாடர்பில்
உாிய நடவடிக்கை
சமற்தைாள்ளாகம
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்துகற ததாடர்பில் ஒரு நிறுவன வகை அல்லது சில நிறுவன வகைைள் 33% இற்கு
அதிைமான சதவீதத்திலிருந்து விலைியிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய அகனத்து நிறுவனங்ைளினதும்
அத்தகைய விலைியிருத்தல் தரவுைகள அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு இந்த
தசய்யப்பட்டுள்ளது.

தபாது

சதவீதத்கதக்

ைணிப்பீடு

தசய்கையில்

புள்ளிவிபர

குறிப்பிட்ட

குறிப்பு தயார்

விடயத்துகறக்ைான

நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கைகய அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு ைணிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், குறிப்பிட்ட
சதவீதமானது ைிட்டிய முழு எண்ணில் தரப்பட்டுள்ளது.
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14

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆம் ஆண்டில் சமம்பட்ட அகடவு மட்டத்கத தனதாக்ைிக் தைாண்ட நிறுவனங்ைள்
2015 ஆம் ஆண்டின் ைணக்குைகள அடிப்பகடயாை தைாண்டு நிதி மற்றும் தசயலாற்றுகை நியமங்ைள் மற்றும்
ஒத்திகசவுைள் ததாடர்பாை சமற்தைாள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டு சவகலத்திட்டத்தின் பிரைாரம் ஒவ்தவாரு
வகுதியின் ைீோன நிறுவனங்ைளில் சமம்பட்ட தசயலாற்றுகைகய பதிவு தசய்த நிறுவனங்ைள் (சைல
நிறுவனங்ைளுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் ைிகடக்கும் வகையில் ஏற்புகடய வகுதியிலிருந்து ததாிவு தசய்யப்பட்ட
நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளது)

நிறுவனங்ைள்
அ.

அகடவு மட்ட சதவீத அடிப்பகடயில் (%)

அரசாங்ை அகமச்சுக்ைள்
மைளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்ைள்

98

அகமச்சு
சட்டம், ஒழுங்கு மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி

92

அகமச்சு
அபிவிருத்தி உபாய முகறைள் மற்றும்

91

சர்வசதச வர்த்தை அகமச்சு
சமூை வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி

90

அகமச்சு
தவளிநாட்டு சவகலவாய்ப்பு அகமச்சு

90

தபால், தபால் சசகவைள் மற்றும் முஸ்லிம்

88

சமய அலுவல்ைள் அகமச்சு
ஆ.

அரச திகணக்ைளங்ைள்
திகறசசாி நடவடிக்கைத் திகணக்ைளம்

100

ைம்பனி பதிவாளர் திகணக்ைளம்

100

அபிவிருத்தி நிதித் திகணக்ைளம்

97

தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம்

96

ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ திகணக்ைளம்

95

அரச ைணக்குைள் திகணக்ைளம்

94

முைாகமத்துவ சசகவைள் திகணக்ைளம்

94

இந்து மத, பண்பாட்டு அலுவல்ைள்

93

திகணக்ைளம்
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இ.

சதசிய தாவரவியல் பூங்ைா திகணக்ைளம்

92

பாீட்கசத் திகணக்ைளம்

91

உணவு ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்

90

சதசிய திட்டமிடல் திகணக்ைளம்

90

விசசட தசலவு அலகுைள்
ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி

99

திகணக்ைளம்
பிரதம அகமச்சர் தசயலைம்
ஈ.

உ.

94

மாவட்ட தசயலைம்
மாவட்ட தசயலைம் - ைம்பஹா

96

மாவட்ட தசயலைம் - மட்டக்ைளப்பு

91

மாவட்ட தசயலைம் - யாழ்ப்பாணம்

90

மாைாண சகப நிதியம்
சமல் மாைாண சகப

ஊ.

85

மாைாண சகப விசசட தசலவு அலகுைள், அகமச்சுக்ைள், திகணக்ைளங்ைள்
பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் – வட

10

மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர்(நிதியியல்)

99

அலுவலைம் - வட மாைாண சகப
பிரதம அகமச்சு – உள்ளூராட்சி – வட

99

மாைாணம்
கைத்ததாேில்ைள் திகணக்ைளம் – வட

98

மாைாணம்
சுசதச மருத்துவத் திகணக்ைளம் - வட

98

மாைாணம்
சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம் - ைிேக்கு

98

மாைாணம்
நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு

97

சசகவைள் திகணக்ைளம் - வட மாைாணம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம் - ஊவா

97

மாைாணம்
விகளயாட்டுத் திகணக்ைளம் - ைிேக்கு

97

மாைாணம்
இகறவாித் திகணக்ைளம் - வட மாைாணம்

96

சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம் - ஊவா

96

மாைாணம்
இகறவாித் திகணக்ைளம் - மத்திய

96

மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர்(திட்டமிடல்)

96

அலுவலைம் - ஊவா மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர்(நிருவாைம்)

96

அலுவலைம் - ஊவா மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர்(திட்டமிடல்)

96

அலுவலைம் - வட மாைாணம்
ைாணி நிர்வாைத் திகணக்ைளம் - வட

95

மாைாணம்
ைட்டடத் திகணக்ைளம் - வட மாைாணம்

95

கைத்ததாேில் அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம் -

95

சபுரைமுவ மாைாணம்
விவசாய அகமச்சு - வட மாைாணம்

95

உள்ளூராட்சி, தபாருளாதார ஊக்குவிப்பு,

95

மின்சாரம் மற்றும் எாிசக்தி, சுற்றுச்சூேல்
விவைாரம், நீர் வேங்ைல் மற்றும்
வடிைாலகமப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துகற
அகமச்சு - சமல் மாைாணம்
நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு

95

சசகவைள் திகணக்ைளம் - ஊவா
மாைாணம்
சமுை நலன்புாி, நன்னடத்கத மற்றும்

95

சிறுவர் பாதுைாப்பு சசகவத் திகணக்ைளம் மத்திய மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர்(தபாறியியல்)

95

அலுவலைம் - வட மாைாணம்
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நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம் - வட மாைாணம்

94

கூட்டுறவு திகணக்ைளம் - ஊவா மாைாணம்

94

வீதி அபிவிருத்தி திகணக்ைளம் - ைிேக்கு

94

மாைாணம்
ஆளுநர் அலுவலைம் - ைிேக்கு மாைாணம்

94

தபாதுச் சசகவைள் ஆகணக்குழு -

94

சபுரைமுவ மாைாணம்
பிரதிப் பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம்

93

(அளணி மற்றும் பயிற்சி) - வட மாைாணம்
சுைாதாரம் மற்றும் சுசதச மருத்துவ அகமச்சு

93

- வட மாைாணம்
வீதி அபிவிருத்தி, வீடகமப்பு, நீர் வேங்ைல்,

93

நுைர்சவார் விவைாரங்ைள் மற்றும் கூட்டுறவு
மற்றும் உணவு வேங்ைல் மற்றும் விநிசயாை
அகமச்சு - ஊவா மாைாணம்
சுைாதார, சுசதச மருத்துவ, சமுை நலன்புாி,

93

நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு
சசகவ, மைளிர் தபண் விவைாரங்ைள்
மற்றும் ஆசலாசகன விவைாரங்ைள்
அகமச்சு - சமல் மாைாணம்
ைமநல, மிருை உற்பத்தி மற்றும் சுைாதார,

93

நீர்ப்பாசண மற்றும் ைடற்தறாேில்
அகமச்சு - ைிேக்கு மாைாணம்
சுைாதார, சுசதச மருத்துவ, சமூை நலன்புாி

93

மற்றும் நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர்
பாதுைாப்பு சசகவைள் அகமச்சு - மத்திய
மாைாணம்
உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம் -

93

ஊவா மாைாணம்
ஊ.

மாைாண சகப நியதிச்சட்டங்ைளால் நிறுவப்பட்ட அதிைாரசகபைள்
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் சசகவ ஆகணக்குழு

88

- ததன் மாைாணம்
வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப- மத்திய

84

மாைாணம்
வீதி சபாக்குவரத்து சசகவைள்

84

அதிைாரசகப - மத்திய மாைாணம்
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பிராந்திய வளங்ைள் அபிவிருத்தி

82

அதிைாரசகப - வடசமல் மாைாணம்
இயந்திரசாதனங்ைள் அதிைாரசகப -

81

வடசமல் மாைாணம்
ைேிவுப் தபாருள் முைாகமத்துவ

80

அதிைாரசகப - சமல் மாைாணம்
சிறுபராய அதிைாரசகப - வடசமல்

80

மாைாணம்
எ.

உள்ளூரதிைாரசகப நிறுவனங்ைள்
i.

மாநைர சகபைள்

ைடுவகல மாநைர சகப

82.5

அம்பாந்சதாட்கட மாநைர சகப

81

மட்டக்ைளப்பு மாநைர சகப

79

ii.

நைர சகபைள்

மினுவங்தைாகட நைர சகப

87.5

ஏறாவூர் நைர சகப

87

தஹாரண நைர சகப

87

சீதாவை புர நைர சகப

83

சபருவகள நைர சகப

82

iii.

பிரசதச சகபைள்

சீதாவை பிரசதச சகப

95.5

நாரம்மல பிரசதச சகப

91

மதுராதவல பிரசதச சகப

90.5

எல்கல பிரசதச சகப

89

அகுரண பிரசதச சகப

88.5

நாத்தாண்டிய பிரசதச சகப

88

சஹாமாைம பிரசதச சகப

88
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ஆரயம்பதி பிரசதச சகப

87

ஆகலயடிசவம்பு பிரசதச சகப

86

ததாம்சப பிரசதச சகப

86

தசங்ைலடி பிரசதச சகப

85

மினுவன்தைாகட பிரசதச சகப

84.5

ஹபுதகள பிரசதச சகப

84

தவன்னப்புவ பிரசதச சகப

83

வாாியதபால பிரசதச சகப

83

வவுனதீவு பிரசதச சகப

82.5

மதுைம பிரசதச சகப

82.5

தைாக்ைட்டிச்சசாகல பிரசதச சகப

82.5

தைாதபய்ைசன பிரசதச சகப

82.5

மஹர பிரசதச சகப

82

ஆனமடுவ பிரசதச சகப

82

பன்னல பிரசதச சகப

81.5

தமானராைகல பிரசதச சகப

81.5

குளியாபிட்டி பிரசதச சகப

81.5

ஹாாிஸ்பத்துவ பிரசதச சகப

81

ைங்ை இைல சைாரகள பிரசதச சகப

81

அலவ்வ பிரசதச சகப

81
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

விசசட தசலவு அலகுைள்

இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருள்
பதிசவடு

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
தசயற்திட்டம்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

முந்திய

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைணக்குைள்
ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
நீதிச் சசகவைள் ஆகணக்குழு தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
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தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள்
நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வருடம்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

தசயலாற்றுகை
பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள்
ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
நிருவாைத்துற்ைான பாராளுமன்ற ஆகணயாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற

நிகலயான

தசாத்துப்

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

பதிசவடு
ைாசுக்

ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 135
இக்கு

அகமவாை

நிறுவனத்துக்குள்

வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிறுவனத்துக்குள்

அதிைாரக்
அதிைாரக்

கையளிப்பு

கையளிப்பு

ததாடர்பான

ததாடர்பான

ததாடர்பாடல்

சபாதியளவு சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது இரண்டு அலுவலர்ைளால் அகனத்துக்
தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளும் சாிபார்க்ைப்படுவகத உறுதி தசய்யும் விதத்தில் அதிைாரக் கையளிப்பு
வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள்
நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட
அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக்
பகுப்பாய்வுைள்
தசயலாற்றுகை

ைடன்

மிகுதிைள்

ததாடர்பில்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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ைால
வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

அடிப்பகடயிலான
ததாடர்பிலான
பாராளுமன்றத்தில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பாராளுமன்ற எதிர்க்ைட்சித் தகலவர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

பதிசவடு
ைாசுக்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

ைட்டகளைள்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற

ததாடர்பான

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு
முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

வாைனங்ைளுக்குமான

பதிவுப்

புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட
நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.

இலங்கை ஜனநாயை சசாசலிச குடியரசின் உயர் நீதிமன்றம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று
ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள்
ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
அகமச்சரகவ அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில் ைால அடிப்பகடயிலான
பகுப்பாய்வுைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சனாதிபதி தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

தபாறுப்புக்ைள்

சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய ைல்வி ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிர்வாை சமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக்

ைடன்

மிகுதிைள்

தபறுக்கைத்

ததாடர்பில்

ைால

திட்டம்

அடிப்பகடயிலான

பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல்
நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம.
சதர்தல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கைக்கு
குறித்த

அறிக்கை

ஒரு

திைதியில்

மாத

ைாலத்துக்குள்

ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய
வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
பாராளுமன்ற முதற்சைாலாசான் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
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மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பாராளுமன்ற சகப முதல்வர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய
மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப்

குறித்த

பிரமாணம்

ைாாியம்
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நிகறவகடந்து
எல்கலக்கு

ஒரு

சமல்

மாதம்

நிமத்தக்

ைடந்தும்
ைட்டுநிதி

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி
ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
நிதி ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ததாடர்பில்

ஏற்பாடுைகளவிட

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன.
இலஞ்சம் அல்லது ஊேல் பற்றிய சார்த்துதல்ைகள புலனாய்வு தசய்வதற்ைான ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி.
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371

இன்

படி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

நிகறவகடந்து

ஒரு

மாதம்

ைடந்தும்

தீர்க்ைப்படவில்கல.
தபாதுச் சசகவ ஆகணக்குழுவின் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.

ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய தபாலிஸ் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பிரதம அகமச்சர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன.
ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி திகணக்ைளம் (மதிப்பீட்டுப் படிவம்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 99.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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அரசாங்ை அகமச்சுக்ைள்
ைடற்தறாேில் மற்றும் நீரை வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 45.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

ஐய

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

குறித்த

ஒரு

திைதியில்

ைணக்ைாய்வாளர்

ஒரு

மாத

மாத

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்
மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

அதிைமாை
ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வு

வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் இருந்த மீதி குறிப்பிட்ட சுற்று நிருபத்தின் பிரைாரம்
திகறசசாிச் தசயற்பாடுைள் திகணக்ைளத்திற்கு தீர்வு தசய்யப்படவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாாியம்

வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

நிகறவகடந்து

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

ஒரு

மாதம்

தசயலாற்றுகை

ைடந்தும்

அறிக்கைைள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சுைாதாரம், சபாசகண மற்றும் சுசதச மருத்துவ அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 46.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து
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ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

அறிக்கைக்கு

குறித்த

ஒரு

திைதியில்

ைணக்ைாய்வாளர்

மாத

ைாலத்துக்குள்

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
தபாறுப்புக்ைள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்

ைடன்

ஏற்பாடுைகளவிட
மிகுதிைள்

அதிைமாை

ததாடர்பில்

ைால

அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல்
நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. சைல பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல.
ைல்வி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப் சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில்
ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

தபாறுப்புக்ைள்
நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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குறித்துகரக்ைப்பட்ட
பணியாட்தடாகுதி

ைாலப்பகுதியினுள்
உறுப்பினர்ைளுக்கும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சதசிய ஒருகமப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்ை அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்பட

வில்கல. நட்டப்பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

படவில்கல. உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

குறித்த

திைதியில்

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

விகடயளிக்ைப்
விகடயளிக்ைப்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப் பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம்
571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ை வில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி,
குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
ைிராமியப் தபாருளாதார விவைாரங்ைள் பற்றிய அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்பட

வில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு
மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள்

ததாடர்பில்

ததாடர்பான

எவ்வித

தினசாி

ஓட்ட

நடவடிக்கைைளும்
அட்டவகணைள்

சமற்தைாள்ளப்
மற்றும்

ஓட்ட

அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்
பட்டதன்படி

சீர்தசய்ய

ைாலப்பகுதியினுள்

சவண்டிய

மிகுதிைள்

நிதிப்

பிரமாணங்ைளின்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

பிரைாரம்

ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

மாத

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்

அறிக்கைைள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நகடதபற்றிருந்தது.
பிரசதச அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. வாக்குப்பணப்

சபசரடு

அல்லது

CIGAS

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

ைீோன

வாக்குப்பணப் சபசரட்டின் அச்சுப்பிரதி இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. தபாருள் பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 135 இக்கு அகமவாை நிறுவனத்துக்குள் அதிைாரக் கையளிப்பு
ததாடர்பான

வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிறுவனத்துக்குள்

அதிைாரக்

கையளிப்பு

ததாடர்பான

ததாடர்பாடல் சபாதியளவு சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது இரண்டு அலுவலர்ைளால்
அகனத்துக் தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளும் சாிபார்க்ைப்படுவகத உறுதி தசய்யும் விதத்தில் அதிைாரக்
கையளிப்பு

வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

குறித்த

ைணக்ைாய்வாளர்

திைதியில்

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

அதற்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ததாகை

தசயற்படாத

ைணக்குைள்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள் தசய்யப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில்
ைால அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல் நிமத்தக் ைட்டுநிதி
வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி
ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
விசசட பணிப்தபாறுப்புக்ைளுக்ைான அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்த

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாதாந்த
ஆரம்பத்தின்சபாது

ைாசுத்

நடவடிக்கைைளுக்ைான

சதகவகயக்
திகறசசாிச்

ைாட்டும்

தபறுக்கைத்
ைாசுப்பாய்ச்சல்

தசயற்பாடுைள்

திட்டம்
வருட

திகணக்ைளத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள்
நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
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ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய
சவண்டிய

மிகுதிைள்

நிதிப்

பிரமாணங்ைளின்

பிரைாரம்

ஒரு

மாத

ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில் ைால அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள்
தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
நகடதபற்றிருந்தது.
உள்நாட்டலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

அகனத்து

ஐய

ைணக்ைாய்வு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்
பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான
விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள்
ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன

முகறயாை

வாைனங்ைளுக்குமான

ைணக்ைாய்வாளர்
பதிவுப்

வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
பட்டிருந்தன. நிலுகவக்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

ைடன்

மிகுதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

ததாடர்பில்

வருடத்திற்கும்

ைால

அடிப்பகடயில்

சபணப்பட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்

அடிப்பகடயிலான

பகுப்பாய்வுைள்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
ஆரம்பக் கைத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

32

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருள்

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

அகனத்து

ஐய

ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

ஒரு

ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

மாத

ைாலத்துள்

மாத

ைாலத்துக்குள்

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பாதுைாப்பு அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான
தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும்
தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட
அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

உட்பட்ட

ைணக்குைள்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

அதற்கு

முந்திய

இணக்ைப்பாட்டுக்

கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ை
வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ததாகை

பட்டிருந்தன. அனுமதிக்ைப்பட்ட
பட்டிருந்தன. ஒரு

எல்கலைகளவிட

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை

அதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

தசலவுைள்

தபாறுப்புக்ைள்

தசய்யப்

சமற்தைாள்ளப்

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப்

பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள
அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட
நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக்
ைணக்ைின் மீதி திகறசசாிப் புத்தைங்ைளுடன் மாதாந்தம் இணக்ைம் தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய சைவாழ்வு, ைலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசைரும தமாேிைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்
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சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்
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பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்
பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை
ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த
திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய
வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
உயர் ைல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

குறித்த

திைதியில்

அறிக்கை

ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

அதிைமாை

சமலதிைமாை
ததாடர்பிலான

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தவகுசன ஊடை அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ைணக்ைாய்வு
வருடத்திற்கும்

அறிக்கைக்கு
சமலதிைமாை

ஒரு
ஒரு

நாயைத்தினால்

மாத
மாத

ைடன்

மிகுதி

ைாலத்துள்
ைாலத்துக்குள்
நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நீர்ப்பாசன மற்றும் நீரை வளமூல முைாகமத்துவ அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

கூற்றுக்ைள்

உாிய

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

தினத்தில்

தயாாிக்ைப்

பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான
தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில்
தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை சக்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைான
அல்லது

அதற்கு

முந்திய

வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

வருடத்திற்ைான
ஏற்பாடுைகளவிட

தசயற்படாத
அதிைமாை

ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்

டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம்
571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி,
குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்
தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை
பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.

சிகறச்சாகலைள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிசயற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட
அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட
அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
நைரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வேங்ைல் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த
திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்
வருடம்

சமலதிைமாை
ததாடர்பிலான

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

தசயலாற்றுகை

நிலுகவைள்
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மகலநாட்டு புதிய ைிராமங்ைள், உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாநைர மற்றும் சமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
கையிருப்புப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்பட
வில்கல. உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கைக்கு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ஒரு

ைணக்தைடுப்புக்

மாத

குழுவினால்

ைாலத்துக்குள்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
நகடதபற்றிருந்தது.
ைமத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. ைணக்ைாய்வாளர்

முன்னர்

அரசாங்ை

நாயைத்தினால்

ஊேியர்ைளின்

முற்பணக்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

ைணக்கு

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு

மாத

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம்
ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
புத்தசாசன அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

குறித்த

ைணக்ைாய்வாளர்

திைதியில்

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ை
வில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின்
மாதாந்தத்

ததாகுப்புக்ைள்

ஆைியன

முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்

பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி.
371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும்
தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தவளிநாட்டலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
விஞ்ஞான, ததாேில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடத்திற்கும்
வருடம்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

ததாடர்பிலான

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

தசயலாற்றுகை

நிலுகவைள்
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நீதி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த
திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. அங்ைீைாரம்

வருடத்திற்கும்

அளிக்ைப்பட்ட

சமலதிைமாை

பதவியணி

ைடன்

எல்கலைளுக்கு

மிகுதி

நிலுகவைள்

அதிைமாை

பதவியணி

ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
ததாேில், ததாேிற்சங்ை உறவுைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
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சபணப்படவில்கல. ைணணி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி
ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட
அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல்
நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம.
தபருந்சதாட்டக் கைத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்னர்

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. ைணக்ைாய்வாளர்
வினாக்ைளுக்கும்
ஆண்டிறுப்பு

ஒரு

மாத

நாயைத்தினால்

ைாலத்துள்

மதிப்பாய்வு

அரசாங்ை

ஊேியர்ைளின்

முற்பணக்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்கு

குறித்த

ைணக்ைாய்வாளர்

ஐய

திைதியில்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட
அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

நாயைத்தினால்
ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

வருடத்திற்கும்
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சமலதிைமாை

தசயற்படாத
ைடன்

மிகுதி

ைணக்குைள்
நிலுகவைள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி

ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாைாண சகபைள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்
ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்
பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய தைாள்கைைள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

நாயைத்தினால்

ைாலத்துள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ஐய

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.

நிதி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
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சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

வருடத்திற்கும்

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

ஒரு

மிகுதி

மாத

ைாலத்துள்

நிலுகவைள்

ைாணப்

பட்டன. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
நகடதபற்றிருந்தது.
உள்ளை அலுவல்ைள், வடசமல் அபிவிருத்தி மற்றும் ைலாசார அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
அரச ததாேில்முயற்சிைள் அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று
ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில்
ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.

அனர்த்த முைாகமத்துவ அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து
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ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை

மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய
வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.

தபாது நிர்வாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல் நிமத்தக் ைட்டுநிதி
வேங்ைப்பட்டிருந்தகம.
விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆளணிச் சம்பளங்ைள் மற்றும் ஊதியங்ைள் ததாடர்பான பதிசவடு / சம்பள அட்கட
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ைட:டுநிதிக்

வருடத்திற்கும்
ைணக்ைின்

மீதி

தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

சமலதிைமாை
திகறசசாிப்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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ைடன்

மிகுதி

புத்தைங்ைளுடன்
பதவியணி

மாதாந்தம்

எல்கலைளுக்கு

நிலுகவைள்
இணக்ைம்
அதிைமாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தபற்சறாலிய வளங்ைள் அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்

குறித்த

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த
திைதியில்

ஆண்டிறுப்பு

தசயற்திட்டம்

மதிப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி மற்றும் ைிறிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கைக்கு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

ஒரு

மாத

குழுவினால்

ைாலத்துக்குள்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன.
கைத்ததாேில் மற்றும் வாணிப அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை
தசயலாற்றுகை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

ததாடர்பிலான
பாராளுமன்றத்தில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

துகறமுைங்ைள் மற்றும் ைப்பற்றுகற அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. வருடாந்த தபறுக்கைத்
திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
ைாணி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ததாகை

தசய்யப்பட்டிருந்தன. அனுமதிக்ைப்பட்ட

எல்கலைகளவிட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

அதிைமாை

தசலவுைள்
தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
கையிருப்புப்
ஏற்பாடுைகளவிட

பதிசவடு
அதிைமாை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
தபாறுப்புக்ைள்

சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

திறன்ைள் அபிவிருத்தி மற்றும் ததாேிற்பயிற்சி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ததாகலத்ததாடர்புைள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்
பகுப்பாய்வுைள்

ைடன்

மிகுதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

ததாடர்பில்

வருடத்திற்கும்

ைால

அடிப்பகடயிலான

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தபால், தபால் சசகவைள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தவளிநாட்டு ததாேில்வாய்ப்பு அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
சமூை வலுவூட்டல், மற்றும் நலன்புாி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.

அபிவிருத்தி உபாய முகறைள் மற்றும் சர்வசதச வர்த்தை அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன.
சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததன் அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத்
ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மைளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 98.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அரசாங்ை திகணக்ைளங்ைள்

ததால்தபாருளியல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைாசசடு அல்லது ைாசசட்டு நிகனவூட்டல் குறிப்பு (CIGAS நிைழ்ச்சித்திட்டம்
நகடமுகறயில்

இருக்கும்சபாது)

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப் சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது
மூன்று ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த
திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

ைணக்குைள்

உட்பட்ட

கூற்றுக்ைள்

உாிய

வருடத்திற்ைானஅல்லது

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

தினத்தில்

அதற்கு

முந்திய

இணக்ைப்பாட்டுக்

கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ை
வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

அதிைமாை

சமலதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

இற்கறபப்டுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
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ஐயவினாப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ஓய்வூதியத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்பட

வில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு
மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள்
நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

அதிைமாை
ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

பிரமாணம்

371

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாாியம்
இன்

வருடம்

நிகறவகடந்து
எல்கலக்கு

ததாடர்பிலான

சமல்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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மாதம்

நிமத்தக்

தசயலாற்றுகை

ைாலப்பகுதியினுள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ஒரு

ைடந்தும்
ைட்டுநிதி

அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில்
பதவியணி

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வனவளப் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்னர்

அரசாங்ை

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

கூற்றுக்ைள்

உாிய

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

தினத்தில்
ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
தபாறுப்புக்ைள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்

ைடன்

ஏற்பாடுைகளவிட
மிகுதிைள்

அதிைமாை

ததாடர்பில்

ைால

அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் இருந்த மீதி
குறிப்பிட்ட

சுற்று

நிருபத்தின்

தசய்யப்படவில்கல. நி.பி.
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பிரைாரம்
இன்

திகறசசாிச்

படி

தசயற்பாடுைள்

வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

திகணக்ைளத்திற்கு

ைட்டுநிதி,

குறித்த

தீர்வு

ைாாியம்

நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
ஐய

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

வினாக்ைளுக்கும்

ைணக்ைாய்வு
குறித்த

அறிக்கை

அறிக்கைக்கு
திைதியில்

ஒரு
ஒரு

நாயைத்தினால்
மாத

மாத

ஆண்டிறுப்பு

ைணக்ைாய்வாளர்

ைாலத்துள்
ைாலத்துக்குள்
மதிப்பாய்வு
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
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சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

உட்பட்ட

கூற்றுக்ைள்

உாிய

வருடத்திற்ைானஅல்லது

ைணக்குைள்

தினத்தில்

அதற்கு

முந்திய

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

அதிைமாை
ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
ைமநல அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட
அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப்
புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்
ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல்
நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ைாலப்பகுதியினுள்
அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

பாராளுமன்றத்தில்
எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மதுவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. வாக்குப்பணப் சபசரடு
அல்லது

CIGAS

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

ைீோன

வாக்குப்பணப்

சபசரட்டின்

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

அச்சுப்பிரதி

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிதிப் பிரமாணம்
371 இன் எல்கலக்கு சமல் நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. ைட:டுநிதிக் ைணக்ைின் மீதி
திகறசசாிப் புத்தைங்ைளுடன் மாதாந்தம் இணக்ைம் தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில்
ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

பிரமாணம்

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

371

ைாாியம்
இன்

வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

நிகறவகடந்து
எல்கலக்கு

ததாடர்பிலான

சமல்

ஒரு

மாதம்

நிமத்தக்

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்

ைடந்தும்
ைட்டுநிதி

அறிக்கைைள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
நகடதபற்றிருந்தது.
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சமூை அடிப்பகடயிலான சீர்திருத்தத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. உாிய திைதியில்
அல்லது அதற்கு முன்னர் அரசாங்ை ஊேியர்ைளின் முற்பணக் ைணக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான
தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு
முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ை
வில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின்
மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான தசயற்படாத
ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகள விட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
திவிதநகும அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ஐய

ைணக்ைாய்வு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

குறித்த

ைணக்ைாய்வாளர்

திைதியில்

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்
மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ை
வில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின்
மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் உாிய தினத்தில் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி
இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப் பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ை
வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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சமற்தைாள்ளப்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அரசாங்ை அச்சைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆளணிச் சம்பளங்ைள்
மற்றும்

ஊதியங்ைள்

ததாடர்பான

சபணப்படவில்கல. தபாருள்
பதிசவடு

பதிசவடு

பதிசவடு

ஐய

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

வினாக்ைளுக்கும்

ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அட்கட

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

சம்பள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

/

அறிக்கை

ஒரு

அறிக்கைக்கு

குறித்த

ஒரு

திைதியில்

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்
மாத

ைாலத்துள்

மாத

ைாலத்துக்குள்

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

நிகறவகடந்து

ஒரு

மாதம்

ைடந்தும்

தீர்க்ைப்படவில்கல.
ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை புகையிரத்த் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆளணிச் சம்பளங்ைள் மற்றும் ஊதியங்ைள் ததாடர்பான பதிசவடு / சம்பள அட்கட
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில்
ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில்
ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக் ைணக்ைின் மீதி திகறசசாிப்
புத்தைங்ைளுடன்

மாதாந்தம்

இணக்ைம்

தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
குடிவரவு, குடியைல்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற

நிகலயான

தசாத்துப்

ைாசசாகலைள்

பதிசவடு

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

அகனத்து
ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

தபாறுப்புக்ைள்
நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
இலங்கை ைடசலாரப் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்னர்

அரசாங்ை

ஊேியர்ைளின்

முற்பணக்

ைணக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத
ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள் தசய்யப்பட்டிருந்தன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

ததாடர்பிலான
பாராளுமன்றத்தில்

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது. சைல பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம்
ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
நீதிமன்ற நிருவாைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப்
புத்தைத்தில்

இருந்த

மீதி

குறிப்பிட்ட

சுற்று

நிருபத்தின்

பிரைாரம்

திகறசசாிச்

தசயற்பாடுைள்

திகணக்ைளத்திற்கு தீர்வு தசய்யப்படவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி,
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குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட
பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
தபால் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

நிகறவகடந்து

ஒரு

மாதம்

ைடந்தும்

தீர்க்ைப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக் ைணக்ைின் மீதி திகறசசாிப் புத்தைங்ைளுடன் மாதாந்தம் இணக்ைம்
தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைகரசயாரம் சபணல் மற்றும் ைகரசயார வளங்ைள் முைாகமத்துவ திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப்

குறித்த

பிரமாணம்

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. சைல

ைாாியம்

371

நிகறவகடந்து

இன்

பணியாட்தடாகுதி

எல்கலக்கு

உறுப்பினர்ைளுக்கும்

ஒரு

சமல்

மாதம்

ைடந்தும்

நிமத்தக்

ைட்டுநிதி

எழுத்துமூலம்

ைடகமைள்

ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சனத்ததாகை மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து
ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

குறித்த

திைதியில்

அறிக்கை

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆளணிச் சம்பளங்ைள் மற்றும் ஊதியங்ைள் ததாடர்பான
பதிசவடு / சம்பள அட்கட இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

கூற்றுக்ைள்

உாிய

நடவடிக்கைைளும்
தினத்தில்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்

ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

மாத

ைாலப்பகுதியினுள்

அதிைமாை

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம்
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ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருள்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இறக்குமதி, ஏற்றுமதி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைிகடக்ைப்தபற்ற ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் ததாடர்பான பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருள்

சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

பதிசவடு

பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று ைணக்ைாய்வு
முைாகமக் குழுக் கூட்டங்ைள் நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக்

ைணக்ைின்

மீதி

திகறசசாிப் புத்தைங்ைளுடன் மாதாந்தம் இணக்ைம் தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.
அளவுக்கூறுைள் ைட்டகளைள் மற்றும் சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
வினாக்ைளுக்கும்
ஆண்டிறுப்பு

ஒரு

மாத

நாயைத்தினால்

ைாலத்துள்

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

குறித்த

ைணக்ைாய்வாளர்

ஐய

திைதியில்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இறப்பர் அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான
விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்
வருடம்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமலதிைமாை
ததாடர்பிலான

அதிைமாை
ைடன்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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மிகுதி

தசயலாற்றுகை

ைாலப்பகுதியினுள்

தபாறுப்புக்ைள்
நிலுகவைள்
அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில்
பதவியணி

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின்

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

குறித்த

அறிக்கை

திைதியில்

ஆண்டிறுப்பு

மதிப்பாய்வு

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

ைாாியம்

வருடம்

நிகறவகடந்து

ததாடர்பிலான

ஒரு

மாதம்

தசயலாற்றுகை

ைடந்தும்

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தபௌத்த அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு
கூற்றுக்ைள்

ஒரு

மாத

உாிய

வருடத்திற்ைானஅல்லது

ைாலத்துக்குள்
தினத்தில்
அதற்கு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

முந்திய

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

வருடத்திற்ைான

உட்பட்ட

தசயற்படாத

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைணக்குைள்
ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைடற்தறாேில் மற்றும் நீரை வள மூலங்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட
அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட
அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய மிருக்ைச்சாகல திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

ஏற்பாடுைகளவிட

நடவடிக்கைைளும்

அதிைமாை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
தைவல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

குறித்த

திைதியில்

ைணக்ைாய்வாளர்

ஆண்டிறுப்பு

அதிபதிக்கு

மதிப்பாய்வு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ை
வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்

பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன்
படி

வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப்

ைட்டுநிதி,

பிரமாணம்

குறித்த
371

ைாாியம்
இன்

நிகறவகடந்து

எல்கலக்கு

சமல்

ஒரு

மாதம்

நிமத்தக்

ைடந்தும்
ைட்டுநிதி

வேங்ைப்பட்டிருந்தகம.
சிகறச்சாகலைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ஐய

ைணக்தைடுப்புக்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்
குழுவினால்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை

மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வு

வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் இருந்த மீதி குறிப்பிட்ட சுற்று நிருபத்தின் பிரைாரம்
திகறசசாிச் தசயற்பாடுைள் திகணக்ைளத்திற்கு தீர்வு தசய்யப்படவில்கல.
நில, அளகவயாளர் நாையம் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆளணிச் சம்பளங்ைள் மற்றும் ஊதியங்ைள் ததாடர்பான பதிசவடு / சம்பள அட்கட
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம்
ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
இலங்கை வான்பகட
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வு

வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் இருந்த மீதி குறிப்பிட்ட சுற்று நிருபத்தின் பிரைாரம்
திகறசசாிச் தசயற்பாடுைள் திகணக்ைளத்திற்கு தீர்வு தசய்யப்படவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

ைாாியம்

வருடம்

நிகறவகடந்து

ததாடர்பிலான

ஒரு

மாதம்

தசயலாற்றுகை

ைடந்தும்

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சட்டமா அதிபர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 135
இக்கு

அகமவாை

நிறுவனத்துக்குள்

வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிறுவனத்துக்குள்

அதிைாரக்
அதிைாரக்

கையளிப்பு

கையளிப்பு

ததாடர்பான

ததாடர்பான

ததாடர்பாடல்

சபாதியளவு சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது இரண்டு அலுவலர்ைளால் அகனத்துக்
தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைளும் சாிபார்க்ைப்படுவகத உறுதி தசய்யும் விதத்தில் அதிைாரக் கையளிப்பு
வேங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய
வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி
ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன்
மிகுதி

நிலுகவைள்

அறிக்கைைள்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

வருடம்

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்
அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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பதவியணி

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்
எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மனித வலு மற்றும் ததாேில்துகற திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ததாடர்பில்

எவ்வித

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

நடவடிக்கைைளும்

அதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல.
ஏற்றுமதி ைமத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

சமலதிைமாை

ததாடர்பிலான

ைடன்

மிகுதி

தசயலாற்றுகை

நிலுகவைள்
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை ைடற்பகட
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன
ததாடர்பான
விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்
எவ்வித
நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப்
பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட
நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

நிகறவகடந்து

தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ததாடர்பிலான

ஒரு

மாதம்

தசயலாற்றுகை

ைடந்தும்
அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
விகளயாட்டுத்துகற அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்
பகுப்பாய்வுைள்

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட

ைடன்

மிகுதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

மாத

அதிைமாை

ததாடர்பில்

வருடத்திற்கும்

ஒரு

ைால

ைாலத்துள்

தபாறுப்புக்ைள்
அடிப்பகடயிலான

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கைத் தகரப்பகட
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள்
மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு
முந்திய
ததாகை

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

எல்கலைகளவிட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

ைணக்குைள்

அதிைமாை

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தசலவுைள்

தபாறுப்புக்ைள்

தசய்யப்பட்டிருந்தன. அனுமதிக்ைப்பட்ட

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக் ைணக்ைின் மீதி திகறசசாிப்
புத்தைங்ைளுடன் மாதாந்தம் இணக்ைம் தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய தபௌதீைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடத்திற்கும்
வருடம்

சமலதிைமாை

ததாடர்பிலான

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
அரச ைரும தமாேிைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைிகடக்ைப்தபற்ற

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

ததாடர்பான

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

முந்திய

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைணக்குைள்
ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை தபாலிஸ் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப் பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இலங்கை பலகமச்தசாத்துக்ைள் பணியைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
கையிருப்புப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

சமலதிைமாை
ததாடர்பிலான

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய வரவு தசலவுத் திட்ட திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ஒரு

மாத

அதிைமாை
ைடன்

ைாலத்துள்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய நூதனசாகலத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. தபாருள் பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான
தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை அறிக்கைைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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பாராளுமன்றத்தில்
பதவியணி

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அரச நிதித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில்
ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பதிவாளர் நாயைம் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆளணிச்

சம்பளங்ைள்

மற்றும்

ஊதியங்ைள்

ததாடர்பான

பதிசவடு

/

சம்பள

அட்கட

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆைக் குகறந்தது மூன்று
ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

குழுக்

கூட்டங்ைள்

அதற்கு

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

உட்பட்ட

தசயற்படாத
ைடன்

மிகுதி

ைணக்குைள்
நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
ததாேில்நுட்ப ைல்வி மற்றும் பயிற்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வனவிலங்கு பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

ஐய

ைணக்ைாய்வு

பகுப்பாய்வுைள்
நிலுகவைள்

ைடன்

ைாணப்பட்டன. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

மாத

ைாலத்துள்

மாத

ைாலத்துக்குள்

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

ததாடர்பில்

வருடத்திற்கும்

ஒரு

ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

மிகுதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

ைால

அடிப்பகடயிலான

சமலதிைமாை

ைடன்

எல்கலைளுக்கு

மிகுதி

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
ைமத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்
ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்

ஒரு

மாத

ஏற்பாடுைகளவிட

ைாலப்பகுதியினுள்

அதிைமாை

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைலாசார அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

தீர்க்ைப்படவில்கல.
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நிகறவகடந்து

ஒரு

மாதம்

ைடந்தும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

முஸ்லிம் சமய, ைலாசார அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான
விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள்
ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன

முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
சதசிய சமுதாய நீர்வேங்ைல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கைக்கு

ஒரு

மாத

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின்
மாதாந்தத்

ததாகுப்புக்ைள்

ஆைியன

முகறயாை

ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப் புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மதிப்பீட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைடன் நிவாரண சகபத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான
விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள்
ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
ைாணி நிர்ணயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட
மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்
பட்டதன்படி

சீர்தசய்ய

ைாலப்பகுதியினுள்

சவண்டிய

மிகுதிைள்

நிதிப்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

பிரமாணங்ைளின்

வருடத்திற்கும்

பிரைாரம்

சமலதிைமாை

ஒரு

ைடன்

மாத
மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
ைட்டடங்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை
தசயலாற்றுகை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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வருடம்

ைாலப்பகுதியினுள்

ததாடர்பிலான
பாராளுமன்றத்தில்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைிறிஸ்தவ மத அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆைக்

குகறந்தது

மூன்று

ைணக்ைாய்வு

முைாகமக்

குழுக்

கூட்டங்ைள்

நகடதபற்றிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு
வருடத்திற்ைான
கூற்றுக்ைள்

தசயற்படாத

ைண்டறிதலில்

பிரமாணங்ைளின்

உட்பட்ட

ைணக்குைள்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி

பிரைாரம்

ஒரு

மாத

சீர்தசய்ய

ைாலப்பகுதியினுள்

அதற்கு

முந்திய

இணக்ைப்பாட்டுக்

சவண்டிய

மிகுதிைள்

நிதிப்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
வளிமண்டலவியல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உள்ளை

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கைக்கு

ஒரு

மாத

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்

பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான
தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி
ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைால அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.

நன்நடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்புச் சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்
படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆைக் குகறந்தது இரண்டு அலுவலர்ைளால் அகனத்துக் தைாடுக்ைல்
வாங்ைல்ைளும் சாிபார்க்ைப்படுவகத

உறுதி

தசய்யும்

விதத்தில்

அதிைாரக் கையளிப்பு

வேங்ைப்

பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

ததாடர்பில்
வருடம்

எவ்வித

ததாடர்பிலான

பாராளுமன்றத்தில்

நடவடிக்கைைளும்
தசயலாற்றுகை

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல.
நம்பிக்கைப் தபாறுப்பாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

நாயைத்தினால்

ைாலத்துள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. தபாருட்ைள்

அகனத்து

ஐய

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான
தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன
முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும்
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

பற்றாக்குகற

ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில் ைால அடிப்பகடயிலான
பகுப்பாய்வுைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. சைல பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள்
ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.

அரசாங்ைப் பகுப்பாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள்
மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
இலங்கை சட்ட ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைிகடக்ைப்தபற்ற

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

ததாடர்பான

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற
ஆைியன

ததாடர்பான

விதப்புகரைள்

ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்

பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய வருடத்திற்ைான
தசயற்படாத ைணக்குைள் தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிலுகவக் ைடன் மிகுதிைள் ததாடர்பில் ைால
அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. வாைனங்ைள்

ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

பாராளுமன்றத்தில்

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.

ைாணி பயன்பாட்டுக் தைாள்கைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ைட:டுநிதிக்

ைணக்ைின்

வருடத்திற்கும்
மீதி

சமலதிைமாை

திகறசசாிப்

ைடன்

புத்தைங்ைளுடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

மாதாந்தம்

இணக்ைம்

தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.
நீதி அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிதிப்

ைணக்குைளில்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

அதற்கு

பிரமாணம்

ைடந்த

முந்திய

வருடத்திற்ைான

571இன்

கவப்புைகள

பிரைாரம்

தசயற்படாத

தபாது

அைற்றுவதற்கு

கவப்பு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பைிரங்ை ததாேில் முயற்சிைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்

படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித
நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

தினசாி

ஓட்ட

அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான பதிவுப்
புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை
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ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான தசயலாற்றுகை
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.

ஆட்ைகளப் பதிவுதசய்யும் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைிகடக்ைப்தபற்ற

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

ததாடர்பான

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தநசவுக் கைத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத்
ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன
முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை
வில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

பட்டிருந்தன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

ததாடர்பிலான

சமற்தைாள்ளப்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வாணிப திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன
ததாடர்பான
விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்
எவ்வித
நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நிலுகவக்
பகுப்பாய்வுைள்

ைடன்

ஏற்பாடுைகளவிட

மிகுதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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ததாடர்பில்

வருடத்திற்கும்

அதிைமாை
ைால

தபாறுப்புக்ைள்

அடிப்பகடயிலான

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அரசிகறக் தைாள்கைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

அதற்கு

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

சமலதிைமாை

தசயற்படாத
ைடன்

ததாடர்பிலான

உட்பட்ட
ைணக்குைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய சுவடிக்ைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

தினசாி

ஓட்ட

அட்டவகணைள்

மற்றும்

ஓட்ட

அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைல்வி தவௌியீட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத்
ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான
பாராளுமன்றத்தில்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
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ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சிவில் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நி.பி. 371
இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும்
தீர்க்ைப்படவில்கல. சைல

பணியாட்தடாகுதி

உறுப்பினர்ைளுக்கும்

எழுத்துமூலம்

ைடகமைள்

ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
தைவல் ததாேில்நுட்ப முைாகமத்துவ திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத்
ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன
முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

உட்பட்ட

ைணக்குைள்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

அதற்கு

முந்திய

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட
பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
சட்ட வகரஞர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும் ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத்
ததாகுப்புக்ைள்
ஆைியன
முகறயாை
ைணக்ைாய்வாளர்
நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

தசயலாற்றுகை
பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.

சமூை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வர்த்தை மற்றும் முதலீட்டுக் தைாள்கைைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர்
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

வருடத்திற்ைானஅல்லது

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு

அதற்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

உட்பட்ட
ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
உணவு ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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சதசிய திட்டமிடல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
பாீட்கசத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சதசிய தாவரப் பூங்ைா திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
இந்து மத, பண்பாட்டு அலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

முைாகமத்துவச் சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம்
ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
அரச ைணக்குைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
தவளிநாட்டு வளங்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.

அபிவிருத்தி நிதித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 97.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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திகறசசாி நடவடிக்கைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 100.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

அதிைமாை
பதவியணி

தபாறுப்புக்ைள்
எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
ைம்பனி பதிவாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 101.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.

84

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாவட்ட தசயலைங்ைள்
மாவட்ட தசயலைம் - மாத்தகள
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு
மதிப்பாய்வு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

அறிக்கை

ைணக்ைாய்வாளர்

அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில்
ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - திருசைாணமகல
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட ததாகை எல்கலைகளவிட அதிைமாை தசலவுைள்
தசய்யப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப்
பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள
அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்
எல்கலைளுக்கு

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அதிைமாை

பதவியணி

ஆட்சசர்ப்பு

உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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ைாலப்பகுதியினுள்

அளிக்ைப்பட்ட

நகடதபற்றிருந்தது. சைல

வருடம்
பதவியணி

பணியாட்தடாகுதி
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மாவட்ட தசயலைம் – அனுராதபுரம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப்
பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்
ஒரு
மாத
ைாலப்பகுதியினுள்
சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

அதிைமாை
ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பிலான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - மாத்தகற
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

அகனத்து

ஐய

ைணக்ைாய்வு

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

ைணக்தைடுப்புக்

ஒரு

குழுவினால்

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட

மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ஏற்பாடுைகளவிட
சமலதிைமாை

அதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

தபாறுப்புக்ைள்
நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வு

வருடத்தின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் இருந்த மீதி குறிப்பிட்ட சுற்று நிருபத்தின் பிரைாரம்
திகறசசாிச் தசயற்பாடுைள் திகணக்ைளத்திற்கு தீர்வு தசய்யப்படவில்கல. ைட:டுநிதிக் ைணக்ைின் மீதி
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

திகறசசாிப்

புத்தைங்ைளுடன்

மாதாந்தம்

இணக்ைம்

தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - தைாழும்பு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாகம. நிகலயான

முன்னர்

அரசாங்ை

தசாத்துக்ைள்

ஊேியர்ைளின்
பதிசவடு

முற்பணக்

ைணக்கு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப்
பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத
ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள்

ைணக்தைடுப்புக்

குழுவினால்

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

வாைனங்ைளுக்குமான

பதிவுப்

புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. வங்ைி இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்
ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின்
பிரைாரம்

ஒரு

மாத

ஏற்பாடுைகளவிட

ைாலப்பகுதியினுள்

அதிைமாை

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாலப்பகுதியினுள்

பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - தபாலன்னறுகவ
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆண்டின்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

குறித்த

அறிக்கை

திைதியில்

ஆண்டிறுப்பு

ைணக்ைாய்வாளர்

மதிப்பாய்வு
அதிபதிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. வாைனங்ைள் ததாடர்பான தினசாி ஓட்ட அட்டவகணைள் மற்றும்
ஓட்ட அட்டவகணைளின் மாதாந்தத் ததாகுப்புக்ைள் ஆைியன முகறயாை ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

87

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில்
ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல் நிமத்தக் ைட்டுநிதி
வேங்ைப்பட்டிருந்தகம. சைல

பணியாட்தடாகுதி

உறுப்பினர்ைளுக்கும்

எழுத்துமூலம்

ைடகமைள்

ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - முல்கலத்தீவு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. தபாருள்
பதிசவடு

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த
நாயைத்தினால்

சபணப்படவில்கல. கையிருப்புப்

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
தசயற்திட்டம்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. சைல

இற்கறப்படுத்தப்பட்டுப்

அகனத்து

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

வாைனங்ைளுக்குமான

பதிவுப்

ஒரு

புத்தைங்ைள்

மாத

ைாலத்துள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல

பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்ைளுக்கும் எழுத்துமூலம் ைடகமைள் ஒதுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - வவுனியா
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு
ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில்
எவ்வித

நடவடிக்கைைளும்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை தபாறுப்புக்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி
நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான
தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.

88

ைாலப்பகுதியினுள்
பதவியணி

பாராளுமன்றத்தில்

எல்கலைளுக்கு

அதிைமாை

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாவட்ட தசயலைம் – நுவதரலியா
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
நாயைத்தினால்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

ைாலத்துள்

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு
அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. சைல வாைனங்ைளுக்குமான
பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம்
நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 371 இன் எல்கலக்கு சமல்
நிமத்தக் ைட்டுநிதி வேங்ைப்பட்டிருந்தகம.
மாவட்ட தசயலைம் - புத்தளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
சபணப்படவில்கல. வாக்குப்பணப்

ஐயவினாப்
சபசரடு

பதிசவடு

அல்லது

CIGAS

இற்கறபப்டுத்தப்பட்டு
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

ைீோன

வாக்குப்பணப் சபசரட்டின் அச்சுப்பிரதி இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு
இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஆண்டின் குறித்த
திைதியில் ஆண்டிறுப்பு மதிப்பாய்வு சமற்தைாள்ளப்பட்டு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக் குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை
மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள் ததாடர்பில் எவ்வித நடவடிக்கைைளும்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

ஏற்பாடுைகளவிட

அதிைமாை

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
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மாவட்ட தசயலைம் – பதுகள
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தபாருட்ைள் ைணக்தைடுப்புக்
குழுவினால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மிகை மற்றும் பற்றாக்குகற ஆைியன ததாடர்பான விதப்புகரைள்
ததாடர்பில்

எவ்வித

ஏற்பாடுைகளவிட

நடவடிக்கைைளும்

அதிைமாை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது
கவப்பு

ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

கவப்புைகள
வருடம்

அைற்றுவதற்கு

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

நடவடிக்கை

தசயலாற்றுகை
பாராளுமன்றத்தில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - ைாலி
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து
ைணக்ைாய்வு

ஐய

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்திற்ைானஅல்லது அதற்கு முந்திய
வருடத்திற்ைான

தசயற்படாத

ைணக்குைள்

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள் ைண்டறிதலில் தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள்
நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன்
பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம் ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி,
குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட
பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - சைைாகல
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
வில்கல. வருடாந்த
நாயைத்தினால்

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. வருடாந்த
தபறுக்கைத்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

திட்டம்

தசாத்துப்

பதிசவடு

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ை

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

அகனத்து

ஐய

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்வுக்குட்பட்ட

நிகலயான

தசயற்திட்டம்
வினாக்ைளுக்கும்

சமலதிைமாை

வருடம்

ஒரு

ைடன்

ததாடர்பிலான

மாத

மிகுதி

ைாலத்துள்
நிலுகவைள்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கைைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - இரத்தினபுாி
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

மற்றும்

தமன்தபாருள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்பட

வில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு
மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

கூற்றுக்ைள்

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

உாிய

அதிைமாை
ைடன்

தினத்தில்
தபாறுப்புக்ைள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு
அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - குருநாைல்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

நாயைத்தினால்

பதிசவடு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
அகனத்து

ஐய

ைணக்ைாய்வு

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

வினாக்ைளுக்கும்

அறிக்கைக்கு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ஒரு

ஒரு

மாத

மாத

ைடன்

ைாலத்துள்

ைாலத்துக்குள்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

ைாாியம்

தீர்க்ைப்படவில்கல.
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நிகறவகடந்து

ஒரு

மாதம்

ைடந்தும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மாவட்ட தசயலைம் – ைண்டி
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

வருடத்திற்கும்

அதிைமாை

சமலதிைமாை

ைடன்

தபாறுப்புக்ைள்
மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு ைணக்குைளில் ைாணப்பட்ட ைாலம்
ைடந்த கவப்புைகள அைற்றுவதற்கு நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி
வேங்ைப்பட்ட

நிமித்தம்

ைட்டுநிதி,

குறித்த

தீர்க்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்குட்பட்ட
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைாாியம்

வருடம்

நிகறவகடந்து

ததாடர்பிலான

ைாலப்பகுதியினுள்

ஒரு

மாதம்

தசயலாற்றுகை

பாராளுமன்றத்தில்

ைடந்தும்

அறிக்கைைள்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு
நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - ைிளிதநாச்சி
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. நட்டப்பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள
அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு

ஒரு

ஏற்பாடுைகளவிட

மாத

ைாலத்துக்குள்

அதிைமாை

விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அனுமதிக்ைப்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள் ைாணப்பட்டன.
மாவட்ட தசயலைம் - மன்னார்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்
வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

வருடத்திற்ைான

அல்லது

மாத

ைாலத்துள்
அதற்கு

தீர்க்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வங்ைி
பட்டதன்படி

சீர்தசய்ய

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு

முந்திய

வருடத்திற்ைான

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

சவண்டிய

அகனத்து

மிகுதிைள்

நிதிப்
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தசயற்படாத

ைண்டறிதலில்

பிரமாணங்ைளின்

ஐய

உட்பட்ட
ைணக்குைள்

தவளிப்படுத்தப்

பிரைாரம்

ஒரு

மாத

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாலப்பகுதியினுள்
நிலுகவைள்

சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

ைாணப்பட்டன. அங்ைீைாரம்

வருடத்திற்கும்

அளிக்ைப்பட்ட

சமலதிைமாை

பதவியணி

ைடன்

எல்கலைளுக்கு

மிகுதி

அதிைமாை

பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - அம்பாந்சதாட்கட
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள்
விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலதிைமாை

ைடன்

மிகுதி

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த ைாாியம் நிகறவகடந்து
ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல. அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்ட பதவியணி எல்கலைளுக்கு
அதிைமாை பதவியணி ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - அம்பாகற
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
கையிருப்புப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து

விகடயளிக்ைப்படவில்கல. வங்ைி

ஐய

வினாக்ைளுக்கும்

ஒரு

மாத

இணக்ைப்பாட்டுக்கூற்றுக்ைள்

ைாலத்துள்
ைண்டறிதலில்

தவளிப்படுத்தப்பட்டதன்படி சீர்தசய்ய சவண்டிய மிகுதிைள் நிதிப் பிரமாணங்ைளின் பிரைாரம் ஒரு மாத
ைாலப்பகுதியினுள் சீர்தசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரைாரம் தபாது கவப்பு
ைணக்குைளில்

ைாணப்பட்ட

ைாலம்

ைடந்த

கவப்புைகள

அைற்றுவதற்கு

நடவடிக்கை

சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - ைளுத்துகற
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படவில்கல. வருடாந்த தபறுக்கைத்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வாளர்

நாயைத்தினால்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள

அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. உள்ளை ைணக்ைாய்வு
அறிக்கைக்கு ஒரு மாத ைாலத்துக்குள் விகடயளிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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மாவட்ட தசயலைம் – தமானராைகல
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலதிைமாை ைடன் மிகுதி நிலுகவைள்
ைாணப்பட்டன.
மாவட்ட தசயலைம் - யாழ்ப்பாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான

தசாத்துக்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படவில்கல. ைணணி

உதிாிப்பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருள் மீதான நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. அங்ைீைாரம்

அளிக்ைப்பட்ட

சமலதிைமாை
பதவியணி

ைடன்

எல்கலைளுக்கு

மிகுதி

நிலுகவைள்

அதிைமாை

பதவியணி

ஆட்சசர்ப்பு நகடதபற்றிருந்தது.
மாவட்ட தசயலைம் - மட்டக்ைளப்பு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து ஐய வினாக்ைளுக்கும் ஒரு மாத
ைாலத்துள் விகடயளிக்ைப்படவில்கல. நி.பி. 371 இன் படி வேங்ைப்பட்ட நிமித்தம் ைட்டுநிதி, குறித்த
ைாாியம் நிகறவகடந்து ஒரு மாதம் ைடந்தும் தீர்க்ைப்படவில்கல.
மாவட்ட தசயலைம் - ைம்பஹா
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாைாண சகப நிதியங்ைள்
ைிேக்கு மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைலப்பகுதியிசலா அல்லது அதற்கு முன்பாைசவா மாைாண நிதியத்திற்ைான
ைணக்குைள்

ைணக்ைாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அகனத்து

அகமச்சுைள்/

திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைள் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைி ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவ குழு எதுவும் தாபிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. குறிப்பிட்ட உள்ளை ைணக்ைாய்வு திட்டம்
மற்றும் ைணக்ைாய்வு நிைழ்ச்சித் திட்டம் குறிப்பிட்ட தினத்திற்குள் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகப

உள்ளைக்

ைணக்ைாய்வு

அறிக்கையின்

பிரதி

ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண அரச ைணக்குக் குழுவினால்
சமற்தைாள்ளப்படும்

தீர்மானங்ைள்

அடங்ைிய

அறிக்கை

ைாலத்துள்

மாைாண

சகபக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான ைாணிைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைட்டடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைலப்பகுதியிசலா அல்லது அதற்கு முன்பாைசவா மாைாண நிதியத்திற்ைான
ைணக்குைள்

ைணக்ைாளர்

நாயைத்திற்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

நிதியியல்

ஒழுங்குவிதிைளுக்கு அகமய குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலத்துக்குள் மாைாண நிதிக்கு உாித்தான அகனத்து
வங்ைிக்
ைணக்குைள்
ததாடர்பாைவும்
வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான ைாணிைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைட்டடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

இயந்திர

சாதனங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

மாைாண
தளபாடங்ைள்

ைணக்குைளுக்குள்
இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான வாைனங்ைள்
இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டுக்ைான

தசயலாற்றுகை
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அறிக்கை

மாைாணசகபக்கு

குறித்த
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ைாலப்பகுதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. அகனத்து அகமச்சுைள்/ திகணக்ைளங்ைள் மற்றும்
ஏகனய நிறுவனங்ைள் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைி ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழு எதுவும்
தாபிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான ைாணிைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைட்டடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

இயந்திர

சாதனங்ைள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

இனங்ைாணப்பட்டு
சகபக்கு

உாித்தான

மாைாண

ைணக்குைளுக்குள்

தளபாடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான வாைனங்ைள்
இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அகனத்து அகமச்சுைள்/ திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைள் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைி
ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழு எதுவும் தாபிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபைள்
சட்டத்தின் 23(2) பிாிவின்படி ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதியின் அறிக்கை மாைாண சகபயில்
குறித்த

ைாலத்தில்

சமற்தைாள்ளப்படும்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண
தீர்மானங்ைள்

அடங்ைிய

அரச

அறிக்கை

ைணக்குக்

ைாலத்துள்

குழுவினால்

மாைாண

சகபக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான ைாணிைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைட்டடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

இயந்திர

சாதனங்ைள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

இனங்ைாணப்பட்டு
சகபக்கு

உாித்தான

மாைாண
தளபாடங்ைள்

ைணக்குைளுக்குள்
இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான வாைனங்ைள்
இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைலப்பகுதியிசலா அல்லது அதற்கு முன்பாைசவா மாைாண நிதியத்திற்ைான
ைணக்குைள் ைணக்ைாளர் நாயைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைாணிைள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

இனங்ைாணப்பட்டு

சகபக்கு
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உாித்தான

மாைாண

ைட்டடங்ைள்

ைணக்குைளுக்குள்
இனங்ைாணப்பட்டு

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான இயந்திர
சாதனங்ைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண
சகபக்கு

உாித்தான

தளபாடங்ைள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

இனங்ைாணப்பட்டு
சகபக்கு

மாைாண

உாித்தான

வாைனங்ைள்

ைணக்குைளுக்குள்
இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ைாலப்பகுதிக்குள்

ஆண்டுக்ைான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கை

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

மாைாணசகபக்கு

சகபக்கு

உாித்தான

குறித்த
ைாணிைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

ைட்டடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

மாைாண
உாித்தான

ைணக்குைளுக்குள்
இயந்திர

சாதனங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

தளபாடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண

சகபக்கு

மாைாண

உாித்தான

வாைனங்ைள்

ைணக்குைளுக்குள்
இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண

சகபக்கு

உாித்தான

ைாணிைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண

ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான ைட்டடங்ைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான இயந்திர சாதனங்ைள்
இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு
உாித்தான

தளபாடங்ைள்

இனங்ைாணப்பட்டு

மாைாண

ைணக்குைளுக்குள்

தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல. மாைாண சகபக்கு உாித்தான வாைனங்ைள் இனங்ைாணப்பட்டு மாைாண
ைணக்குைளுக்குள் தைாண்டுவரப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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மாைாண சகப விசஷட தசலவின பிாிவுைள், அகமச்சுைள், திகணக்ைளங்ைள்
வடமத்திய மாைாண சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 46.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐயவினா ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. இறுப்பு புத்தைம்
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான இருப்புப் பதிவு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. லீவு

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த
சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள்
சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 48.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்
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குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண

ஐய

நிதி

வினாக்ைளுக்கு

பதிவுைளின்

பதிலளிக்ைப்படாத

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர்
அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல்
அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

தசய்யப்படும்

இருந்துள்ளன. பணி

ஆண்டின்
முற்பணக்

இறுதியில்
ைணக்ைின்

ைாசுப்
மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண சமாட்டார் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய ஆண்டுக்ைான ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு குறித்த திைதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மாாைாண
அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிகலயான
சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்

இறுதிக்

தசாத்துக்ைள்

பாைங்ைள்

ஏடு

மற்றும்

ைணக்குைள்
ைால

குறித்த

அடிப்பகடயில்

தமன்தபாருட்ைள்

திைதிக்குள்
பூரணப்படுத்தி

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான
தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

குறித்த

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத
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இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடத்தின்

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
உாிய

தினத்திற்குப்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவின்

பின்னர்

கூட

ைணக்ைில்

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்
புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

புத்தைங்ைளின்

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

நிலுகவைள்

ஆண்டுைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைம்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண சுைாதாரம், சுசதச மருத்துவ, சமுை சசகவைள், நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு
மற்றும் ைிராமிய தபாருளாதார அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 52.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
ஒழுங்குவிதிைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

நிறுவனத்தில்

முகறயான

நிதி

அதிைாரங்ைள்

பைிரப்படாதிருந்தது. நிதி அதிைாரங்ைள் பைிர்வது ததாடர்பாை அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல்
இடம்தபறாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு

வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத
முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள
சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண முதலகமச்சர் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத
ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

விபத்துக்ைள்

மற்றும்

நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்
நிலுகவைள்

ைணக்ைிணக்ைம்

நிலுகவைளின்
புத்தைங்ைளில்

மீது

மாைாண

ைாலப்பகுப்பாய்வு

திகறசசாி

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

புத்தைங்ைளின்
ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. ைணணிப்

பாைங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

மற்றும்

ைணக்குைள்

தமன்தபாருட்ைள்

குறித்த
மீதான

திைதிக்குள்
பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான
தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

ஐய

குறித்த

வினாக்ைளுக்கு

திைதியில்

அல்லது

பதிலளிக்ைப்படாத

அதற்கு

முன்

சந்தர்ப்பங்ைள்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
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விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

உள்ளன. நிறுவனத்தின்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள்

ைடந்தும்

விடயங்ைளுக்ைாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இனம்

ைாணப்படாத

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

வரவுைள்

ஒரு

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 55.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிகலயான
சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்

மீதான

தசாத்துக்ைள்

பாைங்ைள்

இறுதிக்

ஏடு

மற்றும்

ைால

ைணக்குைள்

குறித்த

அடிப்பகடயில்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

திைதிக்குள்

பூரணப்படுத்தி
பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது மாைாண நிதி ஒழுங்குவிதிைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் நிறுவனத்தில் முகறயான நிதி அதிைாரங்ைள் பைிரப்படாதிருந்தது. நிதி அதிைாரங்ைள் பைிர்வது
ததாடர்பாை அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல் இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும்
இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு
உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு
சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவின்

ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இரண்டு

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வடமத்திய மாைாண ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த
சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கதவிட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள்
6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும்
நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. சதறிய
இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைகள
தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விஞ்சிய

தசலவினங்ைள்

விடயங்ைளுக்ைாை
சில

ஏற்பட்டுள்ள

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்
ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் – 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு
சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஐயவினா
மீதான

ஏடு

ஏடு

பதிவு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடத்கத

விட

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்
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ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத
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வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு
சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமல் மாைாண சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

திைதிக்கு

ஐய

முன்

வினாக்ைளுக்கு

ஆய்வுச்

சகபயின்

அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

பதிலளிக்ைப்படாத

அறிக்கைைள்

முடியாத

பூர்த்தி

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
சந்தர்ப்பங்ைள்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை
நடவடிக்கைைள்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

தசய்யப்படாத
வங்ைி

ைணக்ைாய்வு

வாைனங்ைள்

6

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

உயர்

அதிைாாிக்கு

மாத

ைாலத்தினுள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள்
உள்ளன. இரண்டு

மாதங்ைளுக்கு

சமலாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

இனங்

ைாணப்படாத

பற்றுக்ைள்

உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத
முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண முதலகமச்சர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை
தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

குறித்த

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

ஐய

திைதியில்
வினாக்ைளுக்கு

அல்லது

அதற்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

முன்

சந்தர்ப்பங்ைள்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
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சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்
வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள்
தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத
முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு
சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது
வருடம்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு
சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சதறிய
ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின
விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்
முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீது

மீதிைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

ஒரு

தசய்யப்படும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு
ஆண்டின்

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இறுதியில்

இருந்துள்ளகம
ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண விகளயாட்டுத்துகறத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மாைாண நிதி ஒழுங்குவிதிைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் நிறுவனத்தில்
முகறயான

நிதி

அதிைாரங்ைள்

பைிரப்படாதிருந்தது. நிதி

அதிைாரங்ைள்

பைிர்வது

ததாடர்பாை

அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல் இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான
தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

குறித்த

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட திருத்தங்ைள் பதிவுப் புத்தைங்ைளில்
பதியப்படாதிருந்த சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளின்

நிலுகவைள்

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

ைணக்ைிணக்ைம்
கவப்புச்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

தசய்யப்பட்டிருந்த

கவப்புக்ைள்

இரண்டு

இருந்துள்ளன. கவப்புக்

ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண ஆயுர்சவதத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
புத்தைங்ைள்

இருப்புப்
ஐய

பதிவு

இற்கறப்படுத்தல்

வினாக்ைளுக்கு

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

தசலவினங்ைள்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

ஏற்பட்டுள்ள

இருந்துள்ளன. சதறிய

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ஏற்பாடுைகள

இருந்துள்ளன. மாைாண

விஞ்சிய
தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

தசய்யப்படும்

இருந்துள்ளன. பணி
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ஆண்டின்
முற்பணக்

இறுதியில்
ைணக்ைின்

ைாசுப்
மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட
அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத
ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

விபத்துக்ைள்

மற்றும்

நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண நன்னடத்கத மற்றும்சிறுவர் பாராமாிப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மாைாண
ததாடர்பான

நிதி

பதிவுைளின்

ஆய்வுச்

சகபயின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

அறிக்கைைள்

மீளாய்வுக்கு

ைணக்ைாய்வு

உட்பட்ட

உயர்

வருடம்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

அடிப்பகடயில்

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

சபணப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

மீது

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக்
ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண ைல்வி, ைாணிைள் மற்றும் ைாணிைள் அபிவிருத்தி, தநடுஞ்சாகலைள் மற்றும் தைவல்துகற
அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

மீதான

ஐய

பதிவு

ஏடு

வினாக்ைளுக்கு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6
மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும்
நட்டங்ைள்

ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

109

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வடமத்திய மாைாண உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

அடிப்பகடயில்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்

சபணப்படாதிருந்தது. வேங்ைிய

சசர்

முற்பணங்ைள்

மீதான

புத்தைம்
ஏடு

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில்
நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத ைணக்கு/ ைணக்குைள்
இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள்
உள்ளன. இரண்டு

மாதங்ைளுக்கு

சமலாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

இனங்

ைாணப்படாத

பற்றுக்ைள்

உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத
முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின்
மாைாண

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

திகறசசாி

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளின்

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

நிலுகவைள்
ஆண்டுைளுக்கு

புத்தைங்ைளில்
ைணக்ைிணக்ைம்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படா
திருந்தது நட்டங்ைள்
திருந்தது. அடியிதழ்
அதிைாரங்ைள்

மீதான
சசர்

பைிர்வது

பதிவு

புத்தைம்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

ததாடர்பாை

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

அகமப்பிற்குள்

சபணப்படா

சபணப்படாதிருந்தது. நிதி

முகறயான

ததடர்பாடல்

இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

திைதிக்கு

ஐய

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வினாக்ைளுக்கு

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ததன் மாைாண கைத்ததாேில் அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான
ததளிவுபடுத்தப்படாத
சமற்பட்ட

தசயற்படுத்தப்படாத

ைாசசாகலக்

ைணக்கு/

தைாடுப்பனவுக்ைாை

ைணக்குைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு
சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட
எல்கலைகள

மீறியகம

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

இருந்துள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண தபாறியியல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி

அதிைாரங்ைள்

பைிர்வது

ததாடர்பாை

அகமப்பிற்குள்

முகறயான

ததடர்பாடல்

இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

திைதிக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ததாடர்பான

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

அட்டவகணயின்

மாதாந்த

சந்தர்ப்பங்ைள்

சுருக்ைம்

மற்றும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. வாைன

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஓட்ட

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல்
அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ததாடர்பான

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. சதறிய

நடவடிக்கைைள்

சமற்பட்ட

ஏற்பாடுைகள

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

விஞ்சிய

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

தசலவினங்ைள்

ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது
மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வினாக்ைளுக்கு

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு

வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. முன்கனய வருடங்ைளில்
இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

இருந்துள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமல் மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

திைதிக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. எாிதபாருள்
ைட்டகளைளின் வேங்ைளுக்ைான முகறயான பதிவு சபணப்படாதிருந்தது. முன்கனய வருடங்ைளில்
இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. இரண்டு
உள்ளன. மாைாண

ததாடர்பான

சமற்பட்ட

மாதங்ைள்

தபாது

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

வங்ைிக்

இனம்

ைடந்தும்

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

கூற்றில்

சந்தர்ப்பங்ைளும்
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாணப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

வரவுைள்

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண சுைாதார அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
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விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள்
உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை
சில

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண புடகவக் கைத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. ைணணிப்

மீதான

பாைங்ைள்

இறுதிக்

மற்றும்

ைணக்குைள்

தமன்தபாருட்ைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஐய

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண

நிதி

வினாக்ைளுக்கு
பதிவுைளின்

பதிலளிக்ைப்படாத

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர்
அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை

அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய
நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

முடியாத

வருடங்ைளில்

தசய்யப்படாத

வாைனங்ைள்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத
ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில்
மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடத்தின்

உாிய

தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண பிரதி பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம் (திட்டமிடல்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அடியிதழ் சசர் புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்
அறிக்கை

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

உட்பட்ட

குறித்த

வருடம்

திைதியில்

ததாடர்பான
அல்லது

தசயல்திறன்

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில்

நிறுவனத்திதற்குச்

ைணக்குைள்

தசாந்தமான

இருந்துள்ளன. ஆறு

ததளிவுபடுத்தப்படாத

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

தசயற்படுத்தப்படாத

ைாசசாகலக்

ைணக்கு/

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள்
உள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின்
மாைாண

மிகுதிைள்
மீது

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இருந்துள்ளன. பணி

ைாலப்பகுப்பாய்வு

திகறசசாி

முற்பணக்

இறுதியில்
ைணக்ைின்

ைாசுப்
மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளின்

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

நிலுகவைள்
ஆண்டுைளுக்கு

புத்தைங்ைளில்
ைணக்ைிணக்ைம்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண வீடகமப்பு திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய ஆண்டுக்ைான ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு குறித்த திைதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. ைணணிப்
பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படா
திருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படா

திருந்தது. அடியிதழ் சசர் புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. வேங்ைிய
முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும்
இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. எாிதபாருள் ைட்டகளைளின் வேங்ைளுக்ைான
முகறயான பதிவு சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும்
நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்

பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது
தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வடமத்திய மாைாண ைமத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

பதிவு

ஏடு

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு
பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார்
வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

பூரணப்படுத்தப்படாத

விபத்துக்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

மற்றும்

நட்டங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

ஏடுைளில்

நிதி

பதிவு

ஒழுங்குைளின்

தசய்யாது

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத
ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண நீர்ப்பாசன அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது அடியிதழ்

மீதான

சசர்

பதிவு

புத்தைம்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மாைாண
ததாடர்பான

நிதி

பதிவுைளின்

ஆய்வுச்

சகபயின்

ஏற்பாடுைளின்
அறிக்கைைள்

பிரைாரம்

மீளாய்வுக்கு

ைணக்ைாய்வு

உட்பட்ட

உயர்

வருடம்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத
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முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. சில

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இறுதியில்

இருந்துள்ளகம
ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண விகளயாட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மாைாண
ததாடர்பான

நிதி

பதிவுைளின்

ஆய்வுச்

சகபயின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

அறிக்கைைள்

மீளாய்வுக்கு

ைணக்ைாய்வு

உட்பட்ட

உயர்

வருடம்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6
மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட திருத்தங்ைள் பதிவுப்
புத்தைங்ைளில் பதியப்படாதிருந்த சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. ைணணிப்

பாைங்ைள்

மீதான
மற்றும்

இறுதிக்

ைணக்குைள்

தமன்தபாருட்ைள்

குறித்த
மீதான

திைதிக்குள்
பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்
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இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது.
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

ததாடர்பான

மாதங்ைள்

நடவடிக்கைைள்

சமற்பட்ட

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

நிலுகவைளின்
இரண்டு

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐய வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு
மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது.

மாைாண நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு

உயர் அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

முடியாத

வருடங்ைளில்

வாைனங்ைள்

6

இடம்தபற்ற

மாத

ைாலத்தினுள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக்

கூற்றில்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

இனம்

ைாணப்படாத

தமாத்த

வரவுைள்

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த
கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது

மீதிைள்

தசய்யப்படும்

ஒரு

வருடத்திற்கு

ஆண்டின்

இருந்துள்ளன. கவப்புக்

சமலாை

இறுதியில்
ைணக்குைளின்

இருந்துள்ளகம
ைாசுப்

மிகுதிைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

புத்தைத்தில்
ததாடர்பாை

தசலுத்தப்படாத
எந்தக்

மிகுதிைள்

ைாலப்பகுப்பாய்வும்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

சபுரைமுவ மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு
உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம்
எந்தவித

நடவடிக்கைைளும்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

எடுக்ைப்படாத
ததாடர்பான

சம்பவங்ைளும்

நடவடிக்கைைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

ைாசசாகலக்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

வருடங்ைளில்

சந்தர்ப்பங்ைளும்
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண சகப சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐய வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மாைாண நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. முன்கனய வருடங்ைளில்
இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. சதறிய
இருந்துள்ளன. சில

ததாடர்பான

ஏற்பாடுைகள
தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

நடவடிக்கைைள்
விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை
சில

பூர்த்தி

தசலவினங்ைள்

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண ைலாசாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது மாைாண
முகறயான

நிதி

நிதி

அதிைாரங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஒழுங்குவிதிைளின்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

ஏற்பாடுைளின்

பைிரப்படாதிருந்தது. நிதி

அடிப்பகடயில்

பிரைாரம்

அதிைாரங்ைள்

நிறுவனத்தில்

பைிர்வது

ததாடர்பாை

அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல் இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

திைதிக்கு

ஐய

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வினாக்ைளுக்கு

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு

வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
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ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ததன் மாைாண ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது
வருடம்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண சகப ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய ஆண்டுக்ைான ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு குறித்த திைதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப் பாைங்ைள்
மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்

கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது
இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வடசமல் மாைாண விவசாயம், ைாணி, நீர்ப்பாசனம், ைடற்ததாேில், மிருை உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரம் மற்றும்
ைமநல அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

திைதிக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு

உயர் அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

முடியாத

வருடங்ைளில்

வாைனங்ைள்
இடம்தபற்ற

6

மாத

ைாலத்தினுள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்
மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

சமாட்டார் வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை
ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத
பற்றுக்ைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த
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கவப்புக்ைள்

இருந்துள்ளன. கவப்புக்
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ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு

உயர்

வேங்ைளுக்ைான

அதிைாாிக்கு

முகறயான

பதிவு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. எாிதபாருள்
சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

ைட்டகளைளின்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது
ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ஊவா மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில்
அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு

சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமலாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

இனங்

ைாணப்படாத

பற்றுக்ைள்

உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சுைாதார திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
வருடம்

ததாடர்பான

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம்

ைாணப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

வரவுைள்
மீது

உள்ளன. மாைாண

மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண தநசவுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது.

ஓடும் நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
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ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

மீது

மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளின்

நிலுகவைள்

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

ைணக்ைிணக்ைம்
கவப்புச்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

தசய்யப்பட்டிருந்த

கவப்புக்ைள்

இரண்டு

இருந்துள்ளன. கவப்புக்

ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண கூட்டுறவு அபிவருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு
தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண மிருை உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

ஒரு

வருடத்கத

முடியாத

அைற்றப்படாதிருந்தன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்
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வினாக்ைளுக்கு

ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு

விட அதிைமாை

வாைனங்ைள்

ஐய

அைற்றப்படாத

6
ததாடர்பான

மாத
வங்ைி

சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாலத்தினுள்
ைணக்ைிணக்ைக்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

ைாசசாகலைள்

இரண்டு

விடயங்ைளுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

மாதத்திற்கு

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

சமலாை
தமாத்த

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

ைாசாை

மீது

மீதிைள்

மாறாதிருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

ஒரு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட
தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண வீதி அபிவிருத்தி, ைிராமிய உட்ைட்டகமப்பு, சுற்றுலா, விகளயாட்டுத்துகற மற்றும்
இகளஞர் விவைார அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு
பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான

விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள்
சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. சில

ஒரு

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண ைமத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
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வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

சமாட்டார் வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில்
ஒரு

மாதத்திற்கு

விடயங்ைளுக்ைாை

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இருந்துள்ளன. சில

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு
இரண்டு

தசலவின
சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. லீவு பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு
உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு
சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள்
ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட
வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண பிரதம தசயலாளர் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அதற்கு

முன்

சந்தர்ப்பங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. இரண்டு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

மாதங்ைள்

ைடந்தும்

பதிலளிக்ைப்படாத

வங்ைிக்

கூற்றில்

இனம்

ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத
பற்றுக்ைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த
மிகுதிைள்

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசலுத்தப்படாத

ஆண்டின்

ஒரு

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இருந்துள்ளன. பணி

மாதத்திற்கு

முற்பணக்

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

இறுதியில்
ைணக்ைின்

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ைாசுப்
மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு சசகவ திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிகலயான

மீதான

தசாத்துக்ைள்

இறுதிக்

ஏடு

ைால

ைணக்குைள்

குறித்த

அடிப்பகடயில்

திைதிக்குள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படாதிருந்தது. லீவு பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண
நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு

உயர் அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான
ததளிவுபடுத்தப்படாத
சமற்பட்ட

தசயற்படுத்தப்படாத

ைாசசாகலக்

ைணக்கு/

தைாடுப்பனவுக்ைாை

ைணக்குைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு
சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐயவினா ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள்
மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. இறுப்பு புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நுைர்வுப்
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தபாருட்ைள் மீதான இருப்புப் பதிவு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ் சசர் புத்தைம்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத
ததாடர்பான

சம்பவங்ைளும்
நடவடிக்கைைள்

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

உள்ளன. முன்கனய
பூர்த்தி

வருடங்ைளில்

தசய்யப்படாத

இறுதியில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

நிறுவனத்திதற்குச்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு

தசாந்தமான

ததளிவுபடுத்தப்படாத

தசயற்படுத்தப்படாத ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைிேக்கு மாைாண சகப முதலகமச்சர் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது.

மாைாண

நிதி

பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர்
அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும்
நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தைாடுப்பனவுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

இருந்துள்ளன. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத
தமாத்த

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

சமற்பட்ட

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

ைாசசாகலக்

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய ஆண்டுக்ைான ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு குறித்த திைதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு
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ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்
வேங்ைப்பட்டிருந்த

எடுக்ைப்படாத
தமாத்த

நிதி

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

ஒழுங்குைளின்

தபாது

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. சில

பிரைாரம்

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

எந்தவித

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வடமத்திய மாைாண ைிராமிய அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது.

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான

விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்
வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள்
தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. இரண்டு
உள்ளன. மாைாண

மாதங்ைள்

தபாது

ைடந்தும்

வங்ைிக்

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

கூற்றில்

இனம்

ைாணப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

வரவுைள்

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்
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மீதான

பதிவு
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு

முன்

வருடத்தின்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வருடாந்த

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. மிளாய்வுக்கு

திைதிக்கு

முன்

உட்பட்ட

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை
தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

குறித்த

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

திைதியில்

ஐய

அல்லது

வினாக்ைளுக்கு

அதற்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

முன்

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. எாிதபாருள்

அறிக்கைைள்

ைட்டகளைளின்

ைணக்ைாய்வு

வேங்ைளுக்ைான

உயர்

அதிைாாிக்கு

முகறயான

பதிவு

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில்

நிறுவனத்திதற்குச்

ைணக்குைள்

தசாந்தமான

இருந்துள்ளன. ஆறு

ததளிவுபடுத்தப்படாத

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

தசயற்படுத்தப்படாத

ைாசசாகலக்

ைணக்கு/

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை

ைாசாை

மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு

மாதங்ைளுக்கு

சமலாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

இனங்

ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண ைல்வி, ைலாசார மற்றும் ைகல அலுவல்ைள், விகளயாட்டு மற்றும் இகளஞர் மற்றும்
தைவல் ததாேில்நுட்ப அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது.

மாைாண நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

அட்டவகணயின்

மாதாந்த

உயர்

அதிைாாிக்கு

சுருக்ைம்

மற்றும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஓட்ட

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண ைல்வி, தைவல் ததாேில்நுட்பம் மற்றும் ைலாசார அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
ஏடுைளில்

பதிவு

ஐய

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

வினாக்ைளுக்கு

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு
மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

இருந்துள்ளன. சில

ஒரு

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

தசலவின
சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண பிரதி பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம் (தபாறியியல் பிாிவு)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள்
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மாைாண வியாபார தபயர் பதிவு தசய்யும் திகணக்ைளம் - சமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது அடியிதழ்

சசர்

மீதான

பதிவு

புத்தைம்
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ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஆறு

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

உயர்

அதிைாாிக்கு

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத
பற்றுக்ைள்

உள்ளன. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி மற்றும் வியாபார ஊக்குவிப்பு திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை
வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண வர்த்தை வாணிப மற்றும் சுற்றலா திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்
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தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்

எடுக்ைப்படாத

நிதி

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. பணி

பிரைாரம்

முற்பணக்

எந்தவித

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்
புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

புத்தைங்ைளின்

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

நிலுகவைள்

ஆண்டுைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைம்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண தபாறியியல் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை
தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண
நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள்
ைணக்குைள்

ைணக்ைாய்வு
ததாடர்பான

உயர்
வங்ைி

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. பணி

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின்

ைணக்ைிணக்ைக்

முற்பணக்

ைணக்ைின்

கூற்றுக்ைள்
மீது

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

தசலுத்தப்படாத

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

வடசமல் மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட
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வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண ைிராமிய அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்
மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

மாைாண நிதி பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள்
ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில்
ஒரு

மாதத்திற்கு

விடயங்ைளுக்ைாை

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

சபுரைமுவ மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய
முன்கனய

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வினாக்ைளுக்கு
வருடங்ைளில்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத
இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
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சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக்
ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண விகளயாட்டுத்துகற, இகளஞர் அலுவல்ைள் ைிராமிய அபிவிருத்தி ைலாசார மற்றும் ைகலைள்
அலுைல்ைள் சமுை நலசனாம்புகை, நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு மைளிர் விவைாரங்ைள், வீட்டுப்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை
தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண
நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

அட்டவகணயின்
அடிப்பகடயில்

மாதாந்த

உயர்

அதிைாாிக்கு

சுருக்ைம்

மற்றும்

சபணப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன

வாைனப்பதிவுப்
முடியாத

புத்தைங்ைள்

வாைனங்ைள்

6

ஓட்ட

இற்கறப்படுத்தல்
மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட திருத்தங்ைள் பதிவுப் புத்தைங்ைளில்
பதியப்படாதிருந்த சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சமல் மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஆறு

ஐய

மீதான

பதிவு

ஏடு

வினாக்ைளுக்கு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
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வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு

ஐய

பட்டுள்ளன.

வங்ைிக்கு

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

இரண்டு

மாதத்திற்கு

அவதானிக்ைப்
சமலாை

ைாசாை

மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள்
உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத
முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவின்

ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம
இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத
மிகுதிைள்

இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐய

வினாக்ைளுக்கு

வருடங்ைளில்

பதிலளிக்ைப்படாத

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

சந்தர்ப்பங்ைள்
ததாடர்பான

மாதங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.
நடவடிக்கைைள்

சமற்பட்ட

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

முன்கனய

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு
விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண முதலகமச்சர் மற்றும் ைல்வி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு
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பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச்
தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண தபாதுச் சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மிளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த
சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
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ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சதறிய
ஏற்பாடுைகள

விஞ்சிய

தசலவினங்ைள்

ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

மீதான

ஐய

மீளாய்வு

பதிவு

ஏடு

வினாக்ைளுக்கு

தசய்யப்படும்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஆண்டின்

இறுதியில்

நிறுவனத்திதற்குச்

தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு
சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண ஆயுர்சவதத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது.
வருடம்

ததாடர்பான

மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
ஆய்வுச்

சகபயின்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. முன்கனய

அறிக்கைைள்

வருடங்ைளில்

ைணக்ைாய்வு

இடம்தபற்ற

உயர்

விபத்துக்ைள்

அதிைாாிக்கு
ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக்
ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண விகளயாட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான இருப்புப் பதிவு
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான

விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. நிறுவனத்தின்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள்
சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச்
தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தைாடுப்பனவுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

இருந்துள்ளன. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத
தமாத்த

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

சமற்பட்ட

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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ஆண்டுைளுக்கு

ைாசசாகலக்

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

சமலாை

கவப்புச்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது.

ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட

ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய
தசலவினங்ைள்

ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண சகப ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. வேங்ைிய முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல்
திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி
பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

அட்டவகணயின்

மாதாந்த

உயர்

அதிைாாிக்கு

சுருக்ைம்

மற்றும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஓட்ட

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட திருத்தங்ைள் பதிவுப்
புத்தைங்ைளில் பதியப்படாதிருந்த சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள்
முற்பணக்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

ைணக்ைின்

மீது

தைாடுப்பனவுக்ைாை
தசலுத்தப்படாத

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

இருந்துள்ளன. பணி
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும்
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

வடமத்திய மாைாண கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட
ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது.
தசய்யாது

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு
பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண கூட்டுறவு அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மிளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

திைதிக்கு

ஐய

முன்

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த
சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள்
பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

திைதிக்கு

ஐய
ஆறு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வினாக்ைளுக்கு
மாதங்ைள்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

சந்தர்ப்பங்ைள்
தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண ைாணி, மாைாண நீர்ப்பாசனம், விவசாயம், மிருை உற்பத்தி, ைால்நகட சுைாதாரம் மற்றும்
ைடற்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

முன்கனய

வருடங்ைளில்
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இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நடவடிக்கைைள்
ைணக்குைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

ததாடர்பான

வங்ைி

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய
தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண விலங்கு உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு மறற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஓடும்

நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது
இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண உள்ளை ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது.
மாதாந்த

சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்
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முடியாத
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வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட
திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீளாய்வுக்குட்பட்ட

வருடத்தின்

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
உாிய

தினத்திற்குப்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவின்

பின்னர்

கூட

ைணக்ைில்

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும்
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (தபாறியியல் சசகவைள்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத
ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

இறுதியில்

ஒரு

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது

மீதிைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

ஆண்டின்
ஒரு

தசய்யப்படும்

இருந்துள்ளன. பணி

வருடத்திற்கு
ஆண்டின்
முற்பணக்

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இறுதியில்
ைணக்ைின்

இருந்துள்ளகம
ைாசுப்

மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண ைல்வி, ைலாசாரம் மற்றும் ைகல, விகளயாட்டுத்துகற மற்றும் இகளஞர் அலுவல்ைள் மற்றும்
தைவல் ததாேில்நுட்ப அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண

அறிக்கைைள்

நிதி

ைணக்ைாய்வு

ஒழுங்குைளின்

உயர்

ஏற்பாடுைளின்

அதிைாாிக்கு

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு

மீதான

பதிவு

ஐயவினா

ஏடு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அடியிதழ் சசர் புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. வேங்ைிய முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

வில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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சமலாை

கவப்புச்

தயாாிக்ைப்படிருக்ை
தசய்யப்பட்டிருந்த

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சமல் மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. வேங்ைிய
முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்
முற்தைாடுப்பனவுைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீது

மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
உள்ளூராட்சி திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது அடியிதழ்

மீதான

சசர்

பதிவு

ஏடு

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு
பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

பதிவு

ஏடு

மீதான

ைணக்குைள்

குறித்த

இற்கறப்படுத்தல்

திைதிக்குள்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடம்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள்
சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

விடயங்ைளுக்ைாை

தைாடுப்பனவுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வடசமல் மாைாண பீரதம தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

இருந்தது. மாைாண
ததாடர்பான

குறித்த

திைதிக்கு

நிதி

பதிவுைளின்

ஆய்வுச்

சகபயின்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ஏற்பாடுைளின்
அறிக்கைைள்

பிரைாரம்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

மீளாய்வுக்கு

ைணக்ைாய்வு

உட்பட்ட

உயர்

வருடம்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக்
கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
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முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

வருடத்திற்கு
இரண்டு

சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண சுைாதார, சுசதச மருத்துவ, நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு மற்றும் மைளிர் தபண்
விவைாரங்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

ஐய

மாைாண

வினாக்ைளுக்கு

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. சில

ததாடர்பான

தசலவின

நடவடிக்கைைள்

விடயங்ைளுக்ைாை

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்
இருந்தது.
தசய்யாது

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு
பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. சதறிய

ததாடர்பான
ஏற்பாடுைகள

நடவடிக்கைைள்
விஞ்சிய

பூர்த்தி

தசலவினங்ைள்

தசய்யப்படாத
ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது
மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது
தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
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இரண்டு

மீது
ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ததன் மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (தபாறியியல் சசகவைள்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிகலயான
சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்

மீதான

தசாத்துக்ைள்

பாைங்ைள்

இறுதிக்

ஏடு

மற்றும்

ைணக்குைள்

ைால

குறித்த

அடிப்பகடயில்

தமன்தபாருட்ைள்

திைதிக்குள்

பூரணப்படுத்தி

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ஓடும்
நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

இருந்தது. இரண்டு

குறித்த
மாதங்ைள்

உள்ளன. இரண்டு

மாதங்ைளுக்கு

உள்ளன. சதறிய

ஏற்பாடுைகள

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

திைதிக்கு

முன்

ைடந்தும்

வங்ைிக்

சமலாை

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வங்ைிக்

விஞ்சிய

கூற்றில்

இனம்

கூற்றில்

இனங்

தசலவினங்ைள்

விடயங்ைளுக்ைாை

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
ைாணப்படாத
ைாணப்படாத

ஏற்பட்டுள்ள

வேங்ைப்பட்டிருந்த

வரவுைள்
பற்றுக்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது
ஆண்டுைளுக்கு

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ஊவா மாைாண கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு
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ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. அடியிதழ் சசர் புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. லீவு

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. நிதி அதிைாரங்ைள் பைிர்வது ததாடர்பாை அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல்
இடம்தபறாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. சில
தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மிளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான
தசயல்திறன்

அறிக்கை

தகலகமச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது.

பாவிக்ை

தசயலாளருக்கு
முடியாத

குறித்த

திைதியில்

வாைனங்ைள்

அல்லது

6

அதற்கு

மாத

முன்

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட திருத்தங்ைள் பதிவுப் புத்தைங்ைளில்
பதியப்படாதிருந்த
ததாடர்பான

சந்தர்ப்பங்ைள்

வங்ைி

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. நிறுவனத்தின்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. இரண்டு
உள்ளன. மாைாண

மாதங்ைள்

தபாது

ைடந்தும்

வங்ைிக்

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

கூற்றில்

இனம்

ைாணப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

வரவுைள்

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின்
மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

ஊவா மாைாண உள்ளூராட்சி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மிளாய்வுக்கு

உட்பட்ட

தயாாிக்ைப்படாமலும்

வருடத்தின்

வருடாந்த

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

இருந்தது. ைணக்ைாய்வு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

திைதிக்கு

ஐய

வங்ைிக்கு

முன்

வினாக்ைளுக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத
மிகுதிைள்

இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண ஆளுநர் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள்
உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண விகளயாட்டு, இகளஞர் விவைாரம், ைிராமிய வளர்ச்சி மற்றும் கைத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

குறித்த
உட்பட்ட

திைதிக்கு
வருடம்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

உள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

இருந்துள்ளன. சதறிய

சமற்பட்ட

ஏற்பாடுைகள

ைாசசாகலக்
விஞ்சிய

தைாடுப்பனவுக்ைாை

தசலவினங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண ைிராமிய அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

இறுதிக்

ைணக்குைள்

குறித்த

திைதிக்குள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சில தசலவின
விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட
ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின்
வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும்
இருந்தது.
தசய்யாது

சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு
பூரணப்படுத்தப்படாத

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

உள்ளன. நிறுவனத்தின்

சந்தர்ப்பங்ைள்

எந்தவித

வங்ைிக்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

நிதி

எடுக்ைப்படாத
வங்ைி

ஒழுங்குைளின்
சம்பவங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில்
இனம்

ைாணப்படாத

வரவுைள்

உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வட மாைாண மிருை உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. மாைாண

நிதி

பதிவுைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு
உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு
சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண ைல்வித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு

ஐய

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. முன்கனய

வினாக்ைளுக்கு

வருடங்ைளில்

பதிலளிக்ைப்படாத

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை
வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில்
ஒரு

மாதத்திற்கு

விடயங்ைளுக்ைாை

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்
முற்தைாடுப்பனவுைள்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீது

மீதிைள்

ஒரு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

சபுரைமுவ மாைாண பிரதி பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம் (நிதி முைாகமத்துவம்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு
இரண்டு

இருந்துள்ளன. சில

கவப்புச்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

மீதான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. வேங்ைிய

முற்பணங்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது. எாிதபாருள்

ைட்டகளைளின்

இறுதிக்
ஏடு

ைணக்குைள்

குறித்த

இற்கறப்படுத்தல்

வேங்ைளுக்ைான

திைதிக்குள்

அடிப்பகடயில்

முகறயான

பதிவு

சபணப்படாதிருந்தது. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும்
சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளின்

நிலுகவைள்

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

ைணக்ைிணக்ைம்
கவப்புச்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

தசய்யப்படவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

தசய்யப்பட்டிருந்த

கவப்புக்ைள்

இரண்டு

இருந்துள்ளன. கவப்புக்

ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண நிதி மற்றும் திட்டமிடல், சட்டமும் ஒழுங்கும், ைல்வி, உள்ளூராட்சி. மின்சாரம் மற்றும் வலு,
நிர்மாணத்துகற ைிராமிய உட்ைட்டகமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் ைாணி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

அடிப்பகடயில்

மற்றும்

ைாசுக்

சபணப்படவில்கல. நிதி

முகறயான

ததடர்பாடல்

தசயல்திறன்

அறிக்கை

ைட்டகளைள்
அதிைாரங்ைள்

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு
வருடங்ைளில்

ைணக்குைள்

பூர்த்தி

ததாடர்பான

தசய்யப்படாத
வங்ைி

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

ததாடர்பாை

உட்பட்ட

குறித்த

திைதியில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

பதிவு

பைிர்வது

இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. முன்கனய
நடவடிக்கைைள்

மீதான

அகமப்பிற்குள்

வருடம்
அல்லது

ததாடர்பான
அதற்கு

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்

கூற்றுக்ைள்

முன்

ததாடர்பான

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான
ததளிவுபடுத்தப்படாத

தசயற்படுத்தப்படாத

ைணக்கு/

ைணக்குைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள்
ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது
ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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கவப்புச்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

ஆண்டின்

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சுைாதார திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. முன்கனய
நடவடிக்கைைள்
ைணக்குைள்

பூர்த்தி

வருடங்ைளில்

தசய்யப்படாத

ததாடர்பான

வங்ைி

பதிலளிக்ைப்படாத
இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

சந்தர்ப்பங்ைள்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

வங்ைிக்

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள்
உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ைிேக்கு மாைாண பண்பாட்டலுவல்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு
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ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
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சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும்
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள்
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

தசய்யப்படும்

இருந்துள்ளன. பணி

ஆண்டின்
முற்பணக்

இறுதியில்
ைணக்ைின்

ைாசுப்
மீது

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

உள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது.
மாதாந்த

சுருக்ைம்

மற்றும்

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

சபணப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள்

மீது

பதியப்படாதிருந்த

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. நிறுவனத்தின்

ததாடர்பான

சந்தர்ப்பங்ைள்

வங்ைி

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

திருத்தங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

வங்ைிக்

ைணக்குைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண சமாட்டார் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வேங்ைிய முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு

உயர் அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக்

ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

மத்திய மாைாண ைால்நகட உற்பத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. மாைாண

நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

அட்டவகணயின்

உயர்

மாதாந்த

அதிைாாிக்கு

சுருக்ைம்

மற்றும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைன

வாைனப்பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஓட்ட

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல்
அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை
முடியாத

வாைனங்ைள்

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

6

மாத

திருத்தங்ைள்

ைாலத்தினுள்
பதிவுப்

அைற்றப்படாதிருந்தன. வாைனங்ைள்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

மீது

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட
ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. மாைாண

நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண விகளயாட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட
ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு
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பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண உள்ளூராட்சித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு

முன்

ஆண்டின்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

இறுதியில்

ஒரு

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

இருந்தது. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண கூமடமுறவு அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத

வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ததன் மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ைணக்ைாய்வு

ஐயவினா

சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

ஏடு

பதிவு

இற்கறப்படுத்தல்

ஏடு

புத்தைம்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. மாைாண

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண வீடகமப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான இருப்புப் பதிவு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

ததாடர்பான

மாதங்ைள்

நடவடிக்கைைள்

சமற்பட்ட

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண ைல்வி, விகளயாட்டுத்துகற, ைலாசார அலுவல்ைள் மற்றும் இகளஞர் விவைாரங்ைள்
அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய
வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

நிறுவனத்திதற்குச்

தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. சில
தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வடசமல் மாைாண வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. மாைாண

நிதி

பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண சபாக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தை, வீடகமப்பு மற்றும்
நிர்மாணத்துகற, கைத்ததாேில் மற்றும் ைிராம அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட
அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள்
இரண்டு

மாதத்திற்கு

சமலாை

ைாசாை

மாறாதிருந்துள்ளன. சில
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தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது
இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண சுைாதார சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

மீதான

பதிவு

பதிவு

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு
முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ஊவா மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில்

அல்லது

ததாடர்பான

அதற்கு

வங்ைி

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

வங்ைிக்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைணக்குைள்
திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத
பற்றுக்ைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

தபாது

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

ஆண்டின்

ஒரு

மாதத்திற்கு

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த
கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

சமல் மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது

ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வீடகமப்புத் திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள
விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
மத்திய மாைாண வீதி அபிவிருத்தி, மின்சாரம் மற்றும் எாிசக்தி, வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணம் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை

முடியாத

அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய
நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

பதிவு

பதிவு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

வாைனங்ைள்

வருடங்ைளில்

தசய்யப்படாத

ஏடு
ஏடு

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

165

6

மாத
விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
ைாலத்தினுள்
ததாடர்பான
தசய்யப்படும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான ததளிவுபடுத்தப்படாத தசயற்படுத்தப்படாத
ைணக்கு/ ைணக்குைள் இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

சமலாை

இரண்டு

இருந்துள்ளகம

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும்
சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்
புத்தைங்ைளில் மாைாண திகறசசாி புத்தைங்ைளின் நிலுகவைள் ைணக்ைிணக்ைம் தசய்யப்படவில்கல.
ததன் மாைாண மீன்பிடி, ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் அபிவிருத்தி, சுற்றுச்சூேல், ைிராமிய கைத்ததாேில்,
மின்சாரம் மற்றும் ைிராமப்புற மற்றும் சதாட்ட உட்ைட்டகமப்பு அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு
சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின் ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய
தினத்திற்குப்

பின்னர்

கூட

எல்கலைகள

மீறியகம

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ததன் மாைாண பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள்

ைடந்தும்

விடயங்ைளுக்ைாை

வங்ைிக்

கூற்றில்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இனம்

ைாணப்படாத

தமாத்த

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

வரவுைள்

ஏற்பாடுைளும்

ஒரு

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
உவா மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு
ததளிவுபடுத்தப்படாத

நடவடிக்கைைள்

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

தசயற்படுத்தப்படாத

ைணக்கு/

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

இறுதியில்
ைணக்குைள்

சந்தர்ப்பங்ைளும்

நிறுவனத்திதற்குச்

தசாந்தமான

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

ஊவா மாைாண கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள்
மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்திதற்குச் தசாந்தமான
ததளிவுபடுத்தப்படாத

தசயற்படுத்தப்படாத

ைணக்கு/

ைணக்குைள்

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண கைத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்
ைாசசாகலைள்

தைாடுப்பனவுக்ைாை
இரண்டு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

மாதத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

ைாசாை

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும்
நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. ஆறு
மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

மீது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைலாசார அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத
வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. சில

ததாடர்பான

தசலவின

நடவடிக்கைைள்

விடயங்ைளுக்ைாை

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. சதறிய

ஏற்பாடுைகள

விஞ்சிய

தசலவினங்ைள்

ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. மாைாண உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவின்
ைணக்ைில் மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்தின் உாிய தினத்திற்குப் பின்னர் கூட எல்கலைகள மீறியகம
இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த
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கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் தசயலைம் (திட்டமிடல்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச்
தசயலாளருக்கு
வாைனங்ைள்

குறித்த

பூரணப்படுத்தப்படாத
பிரைாரம்

திைதியில்

ததாடர்பான

எந்தவித

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அல்லது

விபத்துக்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

அதற்கு

முன்

மற்றும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

நட்டங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்
வேங்ைப்பட்டிருந்த

எடுக்ைப்படாத
தமாத்த

ஏடுைளில்

நிதி

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளும்

பதிவு

தசய்யாது

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

சில
ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச்
தசயலாளருக்கு
வாைனங்ைள்

குறித்த

ததாடர்பான

பூரணப்படுத்தப்படாத
பிரைாரம்

திைதியில்

எந்தவித

அல்லது

விபத்துக்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

அதற்கு

முன்

மற்றும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்

நட்டங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்

எடுக்ைப்படாத

ஏடுைளில்

நிதி

பதிவு

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

தசய்யாது

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.

ைிேக்கு மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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புத்தைத்தில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

பதிவு

ஏடு

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம்
ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன்
சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சபுரைமுவ மாைாண பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில்
அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. எாிதபாருள் ைட்டகளைளின் வேங்ைளுக்ைான முகறயான
பதிவு சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய
தசலுத்தப்படாத
வேங்ைப்பட்டிருந்த

முற்தைாடுப்பனவுைள்
தமாத்த

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

ததன் மாைாண சகப தசயலலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படாதிருந்தது. அடியிதழ்

சசர்

பதிவு

பதிவு
புத்தைம்

ஏடு
ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்
இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
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விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

சமர்ப்பிக்ைப்படாத
தமாத்த

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

ஆண்டுைளுக்கு

சந்தர்ப்பங்ைளும்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சமுை நலசனாம்புகை திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட
அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத
ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

சமலாை
ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச் சகபயின்
அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும்
வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

மத்திய மாைாண தபாறியியல் சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித
நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக்

ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. தபறப்பட்ட
ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான இருப்புப் பதிவு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது. வாைன ஓட்ட அட்டவகணயின் மாதாந்த சுருக்ைம் மற்றும் வாைனப்பதிவுப்
புத்தைங்ைள்

இற்கறப்படுத்தல்

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

அடிப்பகடயில்

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. எாிதபாருள்

சபணப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள்

புத்தைங்ைளில்

ைட்டகளைளின்

பதியப்படாதிருந்த

வேங்ைளுக்ைான

மீது

சந்தர்ப்பங்ைள்

முகறயான

பதிவு

சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத
ததாடர்பான

சம்பவங்ைளும்
நடவடிக்கைைள்

உள்ளன. முன்கனய
பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

ைிேக்கு மாைாண வீதி அபிவிருத்தி, ைாணி மற்றும் ைாணி அபிவிருத்தி, திறன் மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி,
மைளிர் விவைாரம் மற்றும் நீர் வேங்ைல் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு
ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அல்லது

ஒரு

வருடத்கத

விட அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண
நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வட மாைாண ைல்வி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

சில

தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

தபாது

வருடத்திற்கு
இரண்டு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ததன் மாைாண ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின்
பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட
ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

மத்திய மாைாண விவசாய, நீர்ப்பாசனம், விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரம், விவசாய அபிவிருத்தி,
மீன்பிடி மற்றும் சுற்றுச்சூேல் அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
குறித்துகரக்ைப்பட்ட
வேங்ைப்பட்டிருந்த

திைதிக்குள்
தமாத்த

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை
எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

மத்திய மாைாண தபாதுச் சசகவைள் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித
நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத
மிகுதிைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும்
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண சகப ைட்டடங்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும்

இருந்தது. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் தசயலைம் (நிருவாைம்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

உள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் தசயலைம் (நிதி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில்

தசலுத்தப்படாத

மிகுதிைள்

இருந்துள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த
கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் தசயலைம் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

உள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண திட்டமிடல் மற்றும் தசயற்பாட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

அடிப்பகடயில்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்

சசர்

மீதான

புத்தைம்

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள்
பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வடசமல் மாைாண ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

வருடத்திற்கு
இரண்டு

சமலாை

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்துள்ளகம
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்
சந்தர்ப்பங்ைள்

சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

பணி

ஐய

வினாக்ைளுக்கு

முற்பணக்

ைணக்ைின்

பதிலளிக்ைப்படாத

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

அடிப்பகடயில்
அறிக்கை

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை

குறித்த

முடியாத

மீதான

உட்பட்ட

பதிவு

வருடம்

திைதியில்

வாைனங்ைள்

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

ததாடர்பான
அல்லது
6

தசயல்திறன்

அதற்கு

மாத

முன்

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

சமல் மாைாண விவசாயம், ைாணி, நீர்ப்பாசனம், ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சுைாதார மற்றும் ைமநல
அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண ைிராமிய கைத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள் உள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு தசய்யப்படும் ஆண்டின்
இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார்
வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

விபத்துக்ைள்

மற்றும்

நட்டங்ைள்

ஏடுைளில்

பதிவு

தசய்யாது

பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள்
ஏற்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

இருந்துள்ளன. மாைாண
மீதிைள்

ஒரு

தபாது

வருடத்திற்கு

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

வடமத்திய மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது
மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும்
நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு
உட்பட்ட

வருடத்தின்

வருடாந்த

தசயற்திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம்

ததாடர்பான

ஆய்வுச்

சகபயின்

அறிக்கைைள்

ைணக்ைாய்வு

உயர்

அதிைாாிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது.

சபுரைமுவ கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அடியிதழ்

சசர்

புத்தைம்

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது. எாிதபாருள்

ைட்டகளைளின் வேங்ைளுக்ைான முகறயான பதிவு சபணப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள்
ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்

எடுக்ைப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

நிதி

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. சில

பிரைாரம்

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

எந்தவித

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக்
ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண திட்டமிடல் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது
பூரணப்படுத்தப்படாத
பிரைாரம்

எந்தவித

விடயங்ைளுக்ைாை

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்
வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்
முற்தைாடுப்பனவுைள்

எடுக்ைப்படாத
தமாத்த

மீதிைள்

ஒரு

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
மீது

நிதி

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

தபாது

வருடத்திற்கு

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. முன்கனய வருடங்ைளில்
இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஊவா மாைாண தபாதுச்சசகவைள் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. எாிதபாருள் ைட்டகளைளின்
வேங்ைளுக்ைான முகறயான பதிவு சபணப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக்
தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண மாைாண இகறவாி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள்

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித
நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் தசயலைம் (தபாறியியல் சசகவைள்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ைாசுப் புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வடமத்திய மாைாண திகறசசாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத
சம்பவங்ைளும் உள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண சிறு கைத்ததாேில் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
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ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணக்ைாய்வு
ஐய

வினாக்ைளுக்கு

பதிலளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும்

நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய
நடவடிக்கைைள்

பூர்த்தி

வருடங்ைளில்

தசய்யப்படாத

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைாணி ஆகணயாளர் திகணக்ைளம் - மத்திய மாைாண சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண ைாணி நிர்வாைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடத்தின்

வருடாந்த

தைாள்முதல்

திட்டம்

குறித்த

திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள்
ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைிேக்கு மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாராமாிப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண ைிராமிய அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச்
தசயலாளருக்கு

குறித்த

திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை மாறாதிருந்துள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

வடசமல் மாைாண முதலகமச்சர் தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
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குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட
வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது
அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள்

6

மாத

ைாலத்தினுள்

அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது
பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில்
இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

இருந்துள்ளன. ஆறு

ததாடர்பான

மாதங்ைள்

நடவடிக்கைைள்

சமற்பட்ட

பூர்த்தி

ைாசசாகலக்

தசய்யப்படாத

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சந்தர்ப்பங்ைளும்
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது நிதி அதிைாரங்ைள் பைிர்வது ததாடர்பாை அகமப்பிற்குள் முகறயான ததடர்பாடல்
இடம்தபறாதிருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன்
தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த
தைாள்முதல்

திட்டம்

இருந்தது. மீளாய்வுக்கு

குறித்த
உட்பட்ட

திைதிக்கு
வருடம்

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

ததாடர்பான

தசயல்திறன்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்
அறிக்கை

தகலகமச்

தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மாைாண நிதி
ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும்
உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன.
வட சமல் மாைாண வீதி அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. பாவிக்ை
முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான
விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும்
எடுக்ைப்படாத

சம்பவங்ைளும்

உள்ளன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

சபுரைமுவ மாைாண சமுை நலன்புாி, நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு, ைிராமிய அபிவிருத்தி மற்றும்
ைிராமிய கைத்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன. மீளாய்வு தசய்யப்படும்
ஆண்டின்

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. சில

ஒரு

மாதத்திற்கு

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை

சில

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஊவா மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள்

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண மீன்பிடி, சபாக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தைம், வீடகமப்பு
மற்றும் நிர்மாணத்துகற சதாட்ட உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் கைத்ததாேில் மற்றும் ைிராமிய அபிவி��
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள்
பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண உள்ளை ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. மாைாண தபாது
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம
அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சபுரைமுவ மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்புத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. ைணணிப்
பாைங்ைள்

மற்றும்

தமன்தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படாதிருந்தது ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு
வருடத்கத

விட

அதிைமாை

அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை

முடியாத

வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஊவா மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள் அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

உள்ளன. நிறுவனத்தின்

எந்தவித

வங்ைிக்

நடவடிக்கைைளும்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

எடுக்ைப்படாத
வங்ைி

சம்பவங்ைளும்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள் தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான
முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள்

ஒரு

வருடத்திற்கு

சமலாை

இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
உவா மாைாண சுைாதார, சுசதச கவத்திய நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாராமறிப்பு மற்றும் மைளிர்
அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது.
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நிறுவனத்தின் வங்ைிக் ைணக்குைள்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு - சமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை
தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும்
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண சமாட்டார் வாைனப் சபாக்குவரத்துத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஆறு மாதங்ைள்
சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. சதறிய ஏற்பாடுைகள
விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண தைாள்கை தயாாிப்பு மற்றும் திட்ட தசயற்படுத்துகை திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மிளாய்வுக்கு
உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன.
வட மாைாண ைடற்ததாேில் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. சதறிய
ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின
விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சபுரைமுவ மாைாண பிரதி பிரதான தசயலாளர் அலுவலைம் (ஆளணி மற்றுோ் பயிற்சி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாாைாண

அதிைாாிைளுக்ைான

முற்பணங்ைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வுக்கு

மீதான

உட்பட்ட

இறுதிக்

வருடம்

ைணக்குைள்

ததாடர்பான

குறித்த

தசயல்திறன்

திைதிக்குள்
அறிக்கை

தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு விஞ்சிய தசலுத்தப்படாத முற்தைாடுப்பனவுைள்
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. கவப்புக் ைணக்குைளின்
மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

நிலுகவைளின்
இரண்டு

மீது

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ைிேக்கு மாைாண சகப விவசாயத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
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ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண சகப கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ைிேக்கு மாைாண சுசதச கவத்தியத்துகறத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வடசமல் மாைாண ஆளுநர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம் குறித்த
திைதிக்கு

முன்

தயாாிக்ைப்படாமலும்

அனுமதிக்ைப்படாமலும்

இருந்தது. சமாட்டார்

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம்

எந்தவித

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற
விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

நிலுகவைளின்
இரண்டு

மீது

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண சகப தசயலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
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கவப்புச்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தபறப்பட்ட

ைாசசாகலைள்

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகளைள்

மீதான

பதிவு

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை
சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

புத்தைங்ைளின் நிலுகவைள் ைணக்ைிணக்ைம் தசய்யப்படவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண வீதி அபிவிருத்தி திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஓடும்
நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண மாைாண கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்கு பதிலளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளன.

சபுரைமுவ மாைாண உள்ளை ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண நிதி பதிவுைளின் ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான ஆய்வுச்
சகபயின் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு உயர் அதிைாாிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. சில தசலவின
விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

ஏற்பாடுைளும்
முற்பணக்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
ைணக்ைின்

மீது

சில

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
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ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண ஆயுர்சவத திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு
ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
ஊவா மாைாண ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைாசசாகலைள் இரண்டு மாதத்திற்கு சமலாை ைாசாை
மாறாதிருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு
வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
உவா மாைாண வகளயாட்டுத்துகற, இகளஞர் விவைாரம், சுற்றுலா, சபாக்குவரத்து, ைலாசார அலுவல்ைள்
மற்றும் தநசவுக் கைத்ததாேில் மற்றும் சிறு கைத்ததாேில்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ைாசுப்

புத்தைத்தில் தசலுத்தப்படாத மிகுதிைள் இருந்துள்ளன.
வீதி அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம் -ஊவா மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது
மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது
இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சமல் மாைாண பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. முன்கனய

வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ததளிவுபடுத்தப்படாது
இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ைிேக்கு மாைாண சகப ைால்நகட உற்பத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த
தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

சில

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

சந்தர்ப்பங்ைளும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்

மீது

மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சபுரைமுவ மாைாண மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வேங்ைிய முற்பணங்ைள் ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. நிறுவனத்தின்
வங்ைிக் ைணக்குைள் ததாடர்பான வங்ைி ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதிக்குள்
தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள்
உள்ளன. இரண்டு

மாதங்ைளுக்கு

உள்ளன. ததளிவுபடுத்தப்படாது

சமலாை
இரண்டு

வங்ைிக்

கூற்றில்

ஆண்டுைளுக்கு
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இனங்

சமலாை

ைாணப்படாத

கவப்புச்

பற்றுக்ைள்

தசய்யப்பட்டிருந்த

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும்
தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ததன் மாைாண விவசாய, ைமத்ததாேில் அபிவிருத்தி, நீரப்பாசனம் மற்றும் நீர்விநிசயாைம் மற்றும்
வடிைாலகமப்பு உணவூ விநிசயாைம் மற்றும் பங்ைீடு, வர்த்தைம் மற்றும் கூட்டுறவூ அபிவிருத்தி அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. மிளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தைாள்முதல் திட்டம்
குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும் அனுமதிக்ைப்படாமலும் இருந்தது. நிறுவனத்தின் வங்ைிக்
ைணக்குைள்

ததாடர்பான

வங்ைி

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுக்ைள்

குறித்துகரக்ைப்பட்ட

திைதிக்குள்

தயாாிக்ைப்படாதுள்ளன. ஆறு மாதங்ைள் சமற்பட்ட ைாசசாகலக் தைாடுப்பனவுக்ைாை சமர்ப்பிக்ைப்படாத
இருந்துள்ளன. சில

தசலவின

விடயங்ைளுக்ைாை

வேங்ைப்பட்டிருந்த

தமாத்த

ஏற்பாடுைளும்

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (நிதி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. வாைனங்ைள் மீது சமற்தைாள்ளப்பட்ட
திருத்தங்ைள் பதிவுப் புத்தைங்ைளில் பதியப்படாதிருந்த சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

நிலுகவைளின்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

திகறசசாி

புத்தைங்ைளின்

நிலுகவைள் ைணக்ைிணக்ைம் தசய்யப்படவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண விவசாய, நீர்ப்பாசனம், ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி விவைார அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 92.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
முன்கனய வருடங்ைளில் இடம்தபற்ற விபத்துக்ைள் ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைளும்

இருந்துள்ளன. ஆறு

மாதங்ைள்

சமற்பட்ட

ைாசசாகலக்

தைாடுப்பனவுக்ைாை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத இருந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத
வரவுைள்

உள்ளன. மீளாய்வு

தசலுத்தப்படாத
வேங்ைப்பட்டிருந்த

தசய்யப்படும்

முற்தைாடுப்பனவுைள்
தமாத்த

ஆண்டின்

இறுதியில்

இருந்துள்ளன. சில

ஏற்பாடுைளும்

ஒரு

மாதத்திற்கு

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

விஞ்சிய

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
மத்திய மாைாண சுைாதார, சுசதச மருத்துவ, சமூை நலன்புாி மற்றும் நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு
சசகவைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும்
சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

இரண்டு

மீது
ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ைிேக்கு மாைாண விவசாய, ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரம், நீர்ப்பாசன மற்றும் மீன்பிடித்துகற
அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது தபறப்பட்ட ைாசசாகலைள் மற்றும் ைாசுக் ைட்டகளைள் மீதான பதிவு ஏடு
இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல்
அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
வட மாைாண சுைாதாரம் மற்றும் சுசதச மருத்துவ அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும் இருந்தது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. திகணக்ைளப்

புத்தைங்ைளில்

மாைாண

திகறசசாி

புத்தைங்ைளின் நிலுகவைள் ைணக்ைிணக்ைம் தசய்யப்படவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
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வட மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (அளணி மற்றும் பயிற்சி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சதறிய ஏற்பாடுைகள விஞ்சிய தசலவினங்ைள் ஏற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. சில
தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண உள்ளை ைணக்ைாய்வுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது வாைனங்ைள்
பதியப்படாதிருந்த
வேங்ைப்பட்டிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள்
தமாத்த

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சில

ஏற்பாடுைளும்

பதிவுப்

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான

சில

புத்தைங்ைளில்

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது
ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள் ததாடர்பாை எந்தக்
ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

ஊவா மாைாண வீதி அபிவிருத்தி, வீடகமப்பு, நீர் வேங்ைல், நுைர்சவார் விவைாரங்ைள் மற்றும் கூட்டுறவு
மற்றும் உணவு வேங்ைல் மற்றும் விநிசயாை அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள்
ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது
தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமற்கு மாைாண சுைாதார, சுசதச மருத்துவ, சமூை நலன்புாி, நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு
சசகவைள், மைளிர் விவைாரம் மற்றும் ைவுன்சில் அலுவல்ைள் அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 93.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
உாிய ஆண்டுக்ைான ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு குறித்த திைதிக்குள் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. முன்கனய
வருடங்ைளில்

இடம்தபற்ற

சந்தர்ப்பங்ைளும்

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான

இருந்துள்ளன. கவப்புக்

நடவடிக்கைைள்

ைணக்குைளின்

பூர்த்தி

மிகுதிைள்

தசய்யப்படாத

ததாடர்பாை

எந்தக்

ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண வீதி அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆளுநர் தசயலைம் - ைிேக்கு மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில்
பதிவு தசய்யாது பூரணப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்துள்ளன. மாைாண நிதி ஒழுங்குைளின்
ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. பாவிக்ை முடியாத வாைனங்ைள் 6 மாத ைாலத்தினுள்
அைற்றப்படாதிருந்தன. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
சபுரைமுவ மாைாண தபாதுச்சசகவ ஆகணக்குழு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது
பூரணப்படுத்தப்படாத
பிரைாரம்

எந்தவித

விடயங்ைளுக்ைாை
சந்தர்ப்பங்ைளும்

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நடவடிக்கைைளும்
வேங்ைப்பட்டிருந்த

எடுக்ைப்படாத
தமாத்த

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

நிதி

ஒழுங்குைளின்

சம்பவங்ைளும்

ஏற்பாடுைளும்
முற்பணக்

ஏற்பாடுைளின்

உள்ளன. சில

தசலவின

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
ைணக்ைின்

மீது

சில

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. கவப்புக் ைணக்குைளின் மிகுதிைள்
ததாடர்பாை எந்தக் ைாலப்பகுப்பாய்வும் தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண கூட்டுறவு திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 94.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

ஆண்டின்

இறுதியில்

ஒரு

மாதத்திற்கு

விஞ்சிய

தசலுத்தப்படாத

முற்தைாடுப்பனவுைள் இருந்துள்ளன. மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள்
மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.

மத்திய மாைாண சகப சமுை நலன்புாி நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு சசகவத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமலாை வங்ைிக் கூற்றில் இனங் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் உள்ளன. பணி
முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

நிலுகவைளின்
இரண்டு

மீது

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண ைட்டடத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்

200

கவப்புச்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
அடியிதழ் சசர் புத்தைம் இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படாதிருந்தது. ஓடும் நிகலயிலில்லாத
வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை அைற்றப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை கவப்புச்
தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண ைாணி நிர்வாைத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வட மாைாண விவசாய அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணணிப் பாைங்ைள் மற்றும் தமன்தபாருட்ைள் மீதான பதிவு ஏடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படாதிருந்தது பாவிக்ை

முடியாத

அைற்றப்படாதிருந்தன. ததளிவுபடுத்தப்படாது

வாைனங்ைள்
இரண்டு

6

மாத

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலத்தினுள்

சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

வட மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (தபாறியில் பிாிவு)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடத்தின் வருடாந்த தசயற்திட்டம் குறித்த திைதிக்கு முன் தயாாிக்ைப்படாமலும்
அனுமதிைக்ப்படாமலும்
ஏற்பாடுைளும்
முற்பணக்

இருந்தது. சில

சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
ைணக்ைின்

மீது

தசலவின
சில

விடயங்ைளுக்ைாை

சந்தர்ப்பங்ைளும்

தசலுத்தப்படாத

வேங்ைப்பட்டிருந்த

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண கைத்ததாேில் அபிவிருத்தித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
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தமாத்த

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
உவா மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பாதுைாப்பு திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள்

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

சந்தர்ப்பங்ைள் அவதானிக்ைப்படுைின்றன. சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த
ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண
தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
சமல் மாைாண உள்ளூராட்சி, தபாருளாதார ஊக்குவிப்பு, மின்சாரம் மற்றும் எாிசக்தி, சுற்றுச்சூேல் விவைாரம்,
நீர் வேங்ைல் மற்றும் வடிைாலகமப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துகற அகமச்சு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
மத்திய மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல. ததளிவுபடுத்தப்படாது

நிலுகவைளின்

இரண்டு

மீது

ஆண்டுைளுக்கு

ைாலப்பகுப்பாய்வு
சமலாை

கவப்புச்

தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.
வட மாைாண இகறவாித் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சமாட்டார் வாைனங்ைள் ததாடர்பான விபத்துக்ைள் மற்றும் நட்டங்ைள் ஏடுைளில் பதிவு தசய்யாது
பூரணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்துள்ளன. மாைாண

நிதி

ஒழுங்குைளின்

ஏற்பாடுைளின்

பிரைாரம் எந்தவித நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்படாத சம்பவங்ைளும் உள்ளன. பணி முற்பணக் ைணக்ைின்
மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (திட்டமிடல்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட வருடம் ததாடர்பான தசயல்திறன் அறிக்கை தகலகமச் தசயலாளருக்கு குறித்த
திைதியில்

அல்லது

அதற்கு

முன்

சமர்ப்பிக்ைப்படாதிருந்தது. பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (நிருவாைம்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள்
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. முன்கனய

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

வருடங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.

ஊவா மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (திட்டமிடல்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வாைனங்ைள்
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீது

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

திருத்தங்ைள்

அவதானிக்ைப்படுைின்றன. முன்கனய

பதிவுப்

புத்தைங்ைளில்

வருடங்ைளில்

பதியப்படாதிருந்த

இடம்தபற்ற

விபத்துக்ைள்

ததாடர்பான நடவடிக்கைைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைளும் இருந்துள்ளன. பணி முற்பணக்
ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
ஊவா மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 96.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
சில

சந்தர்ப்பங்ைளும்

அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. மாைாண

தபாது

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான

முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைிேக்கு மாைாண விகளயாட்டுத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 97.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது. இரண்டு
மாதங்ைள் ைடந்தும் வங்ைிக் கூற்றில் இனம் ைாணப்படாத வரவுைள் உள்ளன.
வட மாைாண நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பராமாிப்பு சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 97.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஓடும் நிகலயிலில்லாத வாைனங்ைள் ஒரு ைாலப்பகுதிக்கு சமல் அல்லது ஒரு வருடத்கத விட அதிைமாை
அைற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ததளிவுபடுத்தப்படாது இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு சமலாை
கவப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்த கவப்புக்ைள் இருந்துள்ளன.

ஊவா மாைாண நீர்ப்பாசனத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 97.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மாைாண தபாது உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான முற்தைாடுப்பனவுைள் மீது மீதிைள் ஒரு வருடத்திற்கு சமலாை
இருந்துள்ளகம அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைிேக்கு மாைாண சமுை சசகவைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 98.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண சுசதச மருத்துவத் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 98.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
பணி

முற்பணக்

ைணக்ைின்

மீது

தசலுத்தப்படாத

நிலுகவைளின்

மீது

ைாலப்பகுப்பாய்வு

தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண கைத்ததாேில்ைள் திகணக்ைளம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 98.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிகலயான தசாத்துக்ைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படாதிருந்தது.
வட மாைாண முதலகமச்சர் அலுவலைம் -உள்ளூராட்சி
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 99.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது.
வட மாைாண பிரதி பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம் (நிதி)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 99.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சில தசலவின விடயங்ைளுக்ைாை வேங்ைப்பட்டிருந்த தமாத்த ஏற்பாடுைளும் சசமிக்ைப்பட்டிப்பதற்ைான
சில சந்தர்ப்பங்ைளும் அவதானிக்ைப்பட்டுள்ளது. பணி முற்பணக் ைணக்ைின் மீது தசலுத்தப்படாத
நிலுகவைளின் மீது ைாலப்பகுப்பாய்வு தயாாிக்ைப்படிருக்ைவில்கல.
வட மாைாண பிரதம தசயலாளர் அலுவலைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 100.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாைாண சகப ைட்டகளைள் சட்டத்தினால் தாபிக்ைப்பட்ட நிறுவனங்ைள்
வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - ததன் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 25.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்குப்

பதிலளித்தல்

ஒரு

மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு
சகபயில்

சமர்ப்பிப்பகத

இயலுமாக்குவதற்கு

மீளாய்விலுள்ள

வருடத்திற்ைான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபக் கூட்டங்ைளில் நிதி மற்றும் தபௌதிைச்
தசயலாற்றுகை பற்றிய முன்சனற்றமானது ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த
ததாேிற்பாட்டு

முன்சனற்றமானது

சகபக்

கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

கூட்டங்ைளில் மாதாந்தக் ைாசுப்பாய்ச்சல் ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. எந்ததவாரு தசயற்திட்டமும்
தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

திைதிக்கு

முன்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம்
தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும்
ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு
உதவாதகவ

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

இருந்தன. நிறுவனத்தின்

நகடமுகற

வாைனங்ைள்
வங்ைிக்

அைற்றப்படாமல்

6

மாதங்ைளுக்கும்

சமல்

ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை
வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாத்திற்கும்

சமல்

ைாசாை

மாற்றப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும்
வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட
நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைாண நூலை சசகவைள் சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 28.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

207

தயாாிக்ைப்பட்டு
வருடத்திற்ைான

கூட்டிகணத்
உாிய
வருடாந்த

திட்டம்

திைதிக்கு
வரவு

முன்

தசலவுத்
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திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை
ததாடர்பான

முகறயான

நாளாந்தப்

பயண

அறிக்கைைள்
அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. வாைனத்

திருத்த

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன
இல்கல. நிறுவனத்தின்

சவகலைளுக்தைன
முகறயாைப்

நகடமுகற

வங்ைிக்

முகறயான

சபணப்படும்

ைணக்ைிற்ைான

பதிவு

ஏடுைள்

எாிதபாருள்

உாிய

திைதிக்கு

பதிசவடு

முன்னர்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி
ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி அதிைாரத்திகனப்
பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - சபுரைமுவ மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 30.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தசயலாற்றுகை

அறிக்கையிகன

அகமச்சு

சகபயில்

சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது
அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது
சகபக் கூட்டங்ைளில் ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக் கூட்டங்ைளில் மாதாந்தக் ைாசுப்பாய்ச்சல்
ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான
தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

கூட்டிகணத்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

தயாாிக்ைப்பட்டு

திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

வருடாந்த

வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை
ததாடர்பான

முகறயான

நாளாந்தப்

பயண

அறிக்கைைள்
அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

இருந்தன. பாவகனக்கு

சமல்

ஓட

உதவாதகவ

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான
பதிவு ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள் பதிசவடு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இல்கல. நிறுவனத்தின்

நகடமுகற

வங்ைிக்

ைணக்ைிற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி
ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி அதிைாரத்திகனப்
பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வட மத்திய மாைாண அபிவிருத்தி வடிவகமப்பு இயந்திர உபைரணங்ைள் நிறுவனம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 32.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தசயலாற்றுகை

அறிக்கையிகன

அகமச்சு

சகபயில்

சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது
அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

கூட்டிகணத்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

வருடத்திற்ைான

திட்டம்
திைதிக்கு

வருடாந்த

வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை
ததாடர்பான

முகறயான

நாளாந்தப்

பயண

அறிக்கைைள்
அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

சமல்

இருந்தன. பாவகனக்கு

ஓட

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

உதவாதகவ

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான
உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

வங்ைிக்

தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. குறித்துகரக்ைப்பட்ட

ைணக்ைிணக்ைக்

ைாலப்பகுதியினுள்

உாிய

கூற்றுக்ைள்

முகறயில்

மூடப்படாது

தசயற்படுத்தப்படாத வங்ைிக் ைணக்குைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை
வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும்
பற்றுக்ைள்

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

இருந்தன. அதிைாரங்ைகள

ஏற்பாடுைளுக்கு
நிறுவனத்தின்

அகமவாை

ைாணப்பட்டன. ஒரு

ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட
பரவலாக்குவது

மாைாண

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

சம்பந்தப்பட்ட

மாத

ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

அகடயாளம் ைாணப்படாத
நிதி

ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள

அதிைாரத்திகனப்

பணியாளர்ைளுக்கு

பரவலாக்குவது
முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு - வடசமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 32.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு
மீளாய்விலுள்ள

வருடத்திற்ைான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபக்
முன்சனற்றமானது

தசயலாற்றுகை

கூட்டங்ைளில்

நிதி

மற்றும்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. எந்ததவாரு

ைீழுள்ள

தபௌதிைச்

கூட்டங்ைளில்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

அறிக்கையானது

தசயலாற்றுகை

மாதாந்தக்

தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

அகமச்சில்
பற்றிய

ைாசுப்பாய்ச்சல்

உாிய

திைதிக்கு

வருடாந்தக்

முன்

தைாள்வனவுத்

திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல் ைணக்குைள்
மீதிைள்

தைாண்டு

வரப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன

உாிய

முகறயில்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

சபணப்படும் நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப்
பயண அட்டவகணைள், மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப்
புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில் சபணப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள்
அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான
பதிவு ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு
முன்னர் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி
மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கைத்ததாேில்ைள் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - வடமத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 39.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான

தசயலாற்றுகை

கூட்டங்ைளில்

நிதி

மற்றும்

அறிக்கையானது
தபௌதிைச்

அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபக்

தசயலாற்றுகை

பற்றிய

முன்சனற்றமானது

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது சகபக்
கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. எந்ததவாரு

கூட்டங்ைளில்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

மாதாந்தக்

தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

உாிய

வருடாந்த

ைாசுப்பாய்ச்சல்
திைதிக்கு
வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு
உதவாதகவ

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல்

6

மாதங்ைளுக்கும்

சமல்

இருந்தன. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான பதிவு ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. ஆறு
மாதங்ைள்

ைடந்த

தைாடுப்பனவிற்ைாை

வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு
அகமவாை

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

சம்பந்தப்பட்ட
முைாகமத்துவ

பணியாளர்ைளுக்கு
குழுக்

கூட்டம்

அதிைாரத்திகனப்

முகறயாை

பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது

மற்றும்

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - ஊவா மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 44.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான
தசயலாற்றுகை
அறிக்கையானது
அகமச்சில்
சமர்ப்பிக்ைப்பட
வில்கல. நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு தசயற்திட்டமும்
தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

திைதிக்கு

முன்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம்
தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும்
ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண அட்டவகணைள், மாதாந்தச்
சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

இருந்தன. பாவகனக்கு

சமல்

ஓட

உதவாதகவ

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான
பதிவு ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. ஒரு மாத்திற்கும் சமல் ைாசாை மாற்றப்படாத ைாசசாகலைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு
சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன.
வடமத்திய மாைாண முைாகமத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சி அலகு
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 45.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. பணிப்பாளர் சகபயின் நடவடிக்கைைகளப் பதிவதற்கு
உாிய ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. சகபக் கூட்டங்ைளில் நிதி மற்றும் தபௌதிைச் தசயலாற்றுகை பற்றிய
முன்சனற்றமானது
முன்சனற்றமானது
மாதாந்தக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின்
சகபக்

ைாசுப்பாய்ச்சல்

கூட்டங்ைளில்

மாதாந்த

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான
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ததாேிற்பாட்டு
கூட்டங்ைளில்

கூட்டிகணத்

திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது
அனுமதிக்ைப்பட

சவண்டிய

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

ைால

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

எல்கலயினுள்

தைாள்வனவுத்
வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு

சமல்

சமல்

உாிய

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

திைதிக்கு

ைீழுள்ள
முன்னர்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள் அைற்றப்படாமல் 6
மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு
முன்னர்

வங்ைிக்

முைாகமத்துவ

ைணக்ைிணக்ைக்

குழுக்

கூட்டம்

கூற்றுக்ைள்

தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ைணக்ைாய்வு

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது

மற்றும்

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண கைத்ததாேில் சசகவைள் பணியைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 45.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தசயலாற்றுகை

அறிக்கையிகன

அகமச்சு

சகபயில்

சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது
அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

கூட்டிகணத்
வருடாந்தக்

திட்டம்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும்
ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாைனத்

திருத்த

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன
இல்கல. நிறுவனத்தின்

நகடமுகற

ைணக்ைீட்டுக்ைாை

சவகலைளுக்தைன

முகறயாைப்
வங்ைிக்

முகறயான
முகறயான

சபணப்படும்

ைணக்ைிற்ைான

உாிய

அறிக்கைைள்
பதிவு

ஏடுைள்

எாிதபாருள்
திைதிக்கு

பதிசவடு

முன்னர்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் உாிய
முகறயில் மூடப்படாது தசயற்படுத்தப்படாத வங்ைிக் ைணக்குைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த
தைாடுப்பனவிற்ைாை வங்ைிக்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாத்திற்கும்
சமல் ைாசாை மாற்றப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண
நிதி

ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள

அதிைாரத்திகனப்

ஏற்பாடுைளுக்கு

பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

அகமவாை
சம்பந்தப்பட்ட

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி
பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு - வடமத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 47.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பணிப்பாளர் சகபயின் நடவடிக்கைைகளப் பதிவதற்கு உாிய ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. சகபக்
கூட்டங்ைளில்

நிதி

மற்றும்

தபௌதிைச்

தசயலாற்றுகை

பற்றிய

முன்சனற்றமானது

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது சகபக்
கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான
வில்கல. எந்ததவாரு

கூட்டங்ைளில்
கூட்டிகணத்

தசயற்திட்டமும்

ைீழுள்ள

ைாசுப்பாய்ச்சல்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

மாதாந்தக்

உாிய

வருடத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்பட
திைதிக்கு

வருடாந்த

வரவு

முன்
தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண அட்டவகணைள், மாதாந்தச்
சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
தடகவயாவது

மற்றும்

நகடதபறவில்கல. சட்ட

முைாகமத்துவ

குழுக்

நியதிைளுக்ைகமவாை

கூட்டம்

நிதி

ஆைக்குகறந்தது

மற்றும்

நிருவாை

3

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் சங்ைம் - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 48.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. பணிப்பாளர்
சகபயின் நடவடிக்கைைகளப் பதிவதற்கு உாிய ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. சகபக் கூட்டங்ைளில் நிதி
மற்றும்

தபௌதிைச்

தசயலாற்றுகை

பற்றிய

முன்சனற்றமானது

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது சகபக்
கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

கூட்டங்ைளில்
கூட்டிகணத்

மாதாந்தக்

ைாசுப்பாய்ச்சல்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

வில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட
சவண்டிய

ைால

எல்கலயினுள்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல் ைணக்குைள்

மீதிைள் தைாண்டு

வரப்பட்டன. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண அட்டவகணைள், மாதாந்தச் சுருக்ைம்
மற்றும்

அகனத்து

வாைனங்ைளும்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

ததாடர்பான

நியதிைளுக்ைகமவாை

பதிவுப்
நிதி

புத்தைங்ைள்
மற்றும்

உாிய

முகறயில்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சசகவைள் அதிைாரசகப - வடமத்ததிய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு
மீளாய்விலுள்ள

வருடத்திற்ைான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபக்

தசயலாற்றுகை

அறிக்கையானது

கூட்டங்ைளில்

மாதாந்தக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான
தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

ைாசுப்பாய்ச்சல்

கூட்டிகணத்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

அகமச்சில்

தயாாிக்ைப்பட்டு

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடாந்தக்

முன்

தைாள்வனவுத்

திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

இருந்தன. பாவகனக்கு

சமல்

ஓட

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

உதவாதகவ

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் உாிய
முகறயில் மூடப்படாது தசயற்படுத்தப்படாத வங்ைிக் ைணக்குைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த
தைாடுப்பனவிற்ைாை வங்ைிக்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - சமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா
மாதத்திற்கும்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு
சமல்

தாமதிக்ைப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஐய

வினாக்ைளுக்குப்

இருந்தன. சகபக்

பதிலளித்தல்

கூட்டங்ைளில்

ஒரு

மாதாந்தக்

ைாசுப்பாய்ச்சல் ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு
தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல்
ைணக்குைள் மீதிைள் தைாண்டு வரப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள்
அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி
ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி அதிைாரத்திகனப்
பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - வடமத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 51.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு
மீளாய்விலுள்ள

வருடத்திற்ைான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கையானது

அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு
தசயற்திட்டமும் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன் அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு
உதவாதகவ

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல்

6

மாதங்ைளுக்கும்

சமல்

இருந்தன. குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் உாிய முகறயில் மூடப்படாது தசயற்படுத்தப்படாத
வங்ைிக்

ைணக்குைள்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாதங்ைள்

ைடந்த

தைாடுப்பனவிற்ைாை

வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம்
ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைிேக்கு மாைாண முன் பள்ளி ைல்விப் பணியைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 52.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

ைீழுள்ள

தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

உாிய

வருடாந்தக்

திைதிக்கு

முன்னர்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும்
நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

நாளாந்தப்

பயண

அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. வாைனத்

திருத்த

சவகலைளுக்தைன

முகறயான

பதிவு

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள் பதிசவடு இல்கல. ஆறு
மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை வங்ைிக்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாத்திற்கும்

சமல்

முைாகமத்துவ

ைாசாை

குழுக்

மாற்றப்படாத

கூட்டம்

ைாசசாகலைள்

ஆைக்குகறந்தது

3

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு

தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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மற்றும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபுரைமுவ மாைாண ஆரம்ப பராய வயதினர் ைல்வி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 52.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு

ஐய

வினாக்ைளுக்குப்

பதிலளித்தல்

ஒரு

மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும்
ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

முகறயான

ததாடர்பான

நாளாந்தப்

பயண

அறிக்கைைள்
அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

சமல்

இருந்தன. பாவகனக்கு

ஓட

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

உதவாதகவ

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான
பதிவு ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக்
ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. அதிைாரங்ைகள
பரவலாக்குவது

மாைாண

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

நிதி

ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள

அதிைாரத்திகனப்

ஏற்பாடுைளுக்கு

அகமவாை

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பரவலாக்குவது

பணியாளர்ைளுக்கு முகறயாை அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக்
கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும்
நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடமத்திய மாைா ஆரம்ப சிறுவர் ைல்வி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. பணிப்பாளர்

சகபயின்

நடவடிக்கைைகளப்

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

கூட்டிகணத்

திட்டம்

பதிவதற்கு

உாிய

ஏடுைள்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன் அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால
எல்கலயினுள்
தைாள்வனவுத்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

ைீழுள்ள

திைதிக்கு

முன்னர்

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான
அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள் பதிசவடு
இல்கல. நிறுவனத்தின்

நகடமுகற

வங்ைிக்

ைணக்ைிற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி
ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி அதிைாரத்திகனப்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
சமல் மாைாண சுற்றுலா சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. தசயற்பாடுைளின்

மாதாந்த

ததாேிற்பாட்டு

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

முன்சனற்றமானது

கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

கூட்டிகணத்

சகபக்

மாதாந்தக்
திட்டம்

கூட்டங்ைளில்
ைாசுப்பாய்ச்சல்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல்
ைணக்குைள் மீதிைள் தைாண்டு வரப்பட்டன. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள்
பதிசவடு இல்கல. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை
வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாத

ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிலிருந்து சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத
வரவுைள் இருந்தன. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு
சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது
மாைாண நிதி ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி
அதிைாரத்திகனப்

பரவலாக்குவது

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
பிராந்திய தபாருளாதார அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 55.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு
மீளாய்விலுள்ள

வருடத்திற்ைான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. பணிப்பாளர்
சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தசயலாற்றுகை
சகபயின்

அறிக்கையானது

நடவடிக்கைைகளப்

கூட்டிகணத்

திட்டம்

பதிவதற்கு

அகமச்சில்
உாிய

ஏடுைள்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும்
நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண
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அட்டவகணைள், மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள்
உாிய

முகறயில்

சபணப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைள்

ைடந்த

தைாடுப்பனவிற்ைாை

வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - சமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான
தசயலாற்றுகை
அறிக்கையானது
அகமச்சில்
சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு
தசயற்திட்டமும் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன் அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல் ைணக்குைள்

மீதிைள் தைாண்டு

வரப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
திருத்தப்படாமல்

வருடத்திற்கும்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை

சமல்

இருந்தன. பாவகனக்கு

ஓட

உதவாதகவ

முகறயான

அறிக்கைைள்

முடியதா

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம்
ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
சமல் மாைாண அேைியல் நிறுவனம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை
ததாடர்பான

முகறயான

நாளாந்தப்

பயண

அறிக்கைைள்
அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. வாைனத்

திருத்த

சவகலைளுக்தைன

முகறயான

பதிவு

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள் பதிசவடு இல்கல. ஆறு
மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை வங்ைிக்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிலிருந்து சமற்தைாள்ளப்பட்ட
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அகடயாளம் ைாணப்படாத வரவுைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம்
ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சுற்றாடல் அதிைாரசகப - வடசமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. பணிப்பாளர்
சகபயின் நடவடிக்கைைகளப் பதிவதற்கு உாிய ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. சகபக் கூட்டங்ைளில் நிதி
மற்றும்

தபௌதிைச்

தசயலாற்றுகை

பற்றிய

முன்சனற்றமானது

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது சகபக்
கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. எந்ததவாரு

கூட்டங்ைளில்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

மாதாந்தக்

தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

ைாசுப்பாய்ச்சல்

உாிய

திைதிக்கு

வருடாந்த

வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது
நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சபுரைமுவ மாைாண இயந்திர சாதன அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

தயாாிக்ைப்பட்டு

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

முன்

தைாள்வனவுத்

திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. ததாகுதி

வாைனங்ைள்

ததாடர்பான

நாளாந்தப்

பயண

அட்டவகணைள்,

மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை
வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாத்திற்கும்

சமல்

ைாசாை

மாற்றப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள்
தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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ததன் மாைாண றுகுணு சுற்றுலாப் பணியைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான
தசயலாற்றுகை
அறிக்கையானது
அகமச்சில்
சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால
எல்கலயினுள்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

ைீழுள்ள

தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

உாிய

வருடாந்தக்

திைதிக்கு

முன்னர்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும்
நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாைனத்
சபணப்படவில்கல. ஆறு

திருத்த

மாதங்ைள்

சவகலைளுக்தைன

ைடந்த

முகறயான

தைாடுப்பனவிற்ைாை

பதிவு

வங்ைிக்குச்

ஏடுைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. அதிைாரங்ைகள பரவலாக்குவது மாைாண நிதி ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள
ஏற்பாடுைளுக்கு

அகமவாை

நிறுவனத்தின்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

சம்பந்தப்பட்ட

அதிைாரத்திகனப்

பரவலாக்குவது

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - ததன் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயற்பாடுைளின்

மாதாந்த

ததாேிற்பாட்டு

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

முன்சனற்றமானது

கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான
தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

கூட்டங்ைளில்
ைாசுப்பாய்ச்சல்

கூட்டிகணத்

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

சகபக்

மாதாந்தக்

தயாாிக்ைப்பட்டு

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடாந்த

வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக்
ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. அதிைாரங்ைகள
பரவலாக்குவது

மாைாண

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

நிதி

ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள

அதிைாரத்திகனப்

பரவலாக்குவது

ஏற்பாடுைளுக்கு

அகமவாை

நிறுவனத்தின்

சம்பந்தப்பட்ட

பணியாளர்ைளுக்கு முகறயாை அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும்
நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண கைத்ததாேில்ைள் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஆறு
மாதங்ைள்

ைடந்த

தைாடுப்பனவிற்ைாை

வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது
நகடதபறவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - ைிேக்கு மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. தசயலாற்றுகை

அறிக்கையிகன

அகமச்சு

சகபயில்

சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது
அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

தயாாிக்ைப்பட்டு

ைீழுள்ள

திைதிக்கு

கூட்டிகணத்

வருடத்திற்ைான

முன்னர்

உாிய
வருடாந்தக்

திட்டம்
திைதிக்கு

முன்

தைாள்வனவுத்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. சரக்ைிருப்புக்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட
முடியதா நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக்
ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள் அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கைத்ததாேில் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - சபுரைமுவ மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண அட்டவகணைள்,
மாதாந்தச் சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல. வாைனத்

திருத்த

சவகலைளுக்தைன

முகறயான

பதிவு

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைன முகறயாைப் சபணப்படும் எாிதபாருள் பதிசவடு இல்கல. ஒரு
மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட
அகடயாளம் ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண ைமநல சசகவைள் அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு ஐய வினாக்ைளுக்குப் பதிலளித்தல் ஒரு மாதத்திற்கும் சமல் தாமதிக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. நிறுவனத்திற்ைான

கூட்டிகணத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம்
தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை
ததாங்ைல்

ைணக்குைள்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு

மீதிைள்

தைாண்டு

சபணப்படும்

வரப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன

நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

உாிய

முகறயில்

இல்கல. நிறுவனத்தின்

நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள்
தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை

நிதி

மற்றும்

நிருவாை

விதிைள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
சமல் மாைாண தைவல் வள அபிவிருத்தி நிறுவனம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. சரக்ைிருப்புக் ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான
அறிக்கைைள்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - வடசமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

கூட்டிகணத்

தயாாிக்ைப்பட்டு

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

உாிய
வருடாந்த

திட்டம்

திைதிக்கு
வரவு

முன்

தசலவுத்

திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால எல்கலயினுள் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. சரக்ைிருப்புக்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

ைணக்ைீட்டுக்ைாை

சமல்

ஓட

முடியதா

முகறயான

அறிக்கைைள்

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

திருத்தப்படாமல் இருந்தன.

சமல் மாைாண தபாருளாதார ஊக்குவிப்புப் பணியைம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயற்பாடுைளின்

மாதாந்த

ததாேிற்பாட்டு

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்
ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. எந்ததவாரு

முன்சனற்றமானது

கூட்டங்ைளில்
தசயற்திட்டமும்

அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

சகபக்

மாதாந்தக்
தயாாிக்ைப்பட்டு

வருடத்திற்ைான

கூட்டங்ைளில்
ைாசுப்பாய்ச்சல்

உாிய

வருடாந்தக்

திைதிக்கு

முன்

தைாள்வனவுத்

திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள்
அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான
உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வடசமல் மாைாண நாட்டுப்புற ைகல மன்றம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடம் ததாடர்பிலான நிதிக் கூற்றுக்ைள் உாிய திைதியிசலா அல்லது அதற்கு
முன்னசரா

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. எந்ததவாரு

தசயற்திட்டமும்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

திைதிக்கு முன் அனுமதிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக்
தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய
முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. வாைனத்
திருத்த

சவகலைளுக்தைன முகறயான

முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

பதிவு

ஏடுைள்

ஆைக்குகறந்தது

3

சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
தடகவயாவது

மற்றும்

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - ததன் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான
வருடாந்த

வரவு

தசலவுத்

திட்டமானது

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

அனுமதிக்ைப்பட

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. குறித்துகரக்ைப்பட்ட

சமல்

சமல்

சவண்டிய

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைாலப்பகுதியினுள்

உாிய

ைால

எல்கலயினுள்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

முகறயில்

மூடப்படாது

தசயற்படுத்தப்படாத வங்ைிக் ைணக்குைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை
வங்ைிக்குச்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாத

ைாலப்பகுதிக்கு

சமல்

ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிலிருந்து சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத
வரவுைள்

இருந்தன. அதிைாரங்ைகள

ஏற்பாடுைளுக்கு
நிறுவனத்தின்

அகமவாை

பரவலாக்குவது

மாைாண

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிதி

சம்பந்தப்பட்ட

நிதி

ஒழுங்குவிதிைளிலுள்ள

அதிைாரத்திகனப்

பரவலாக்குவது

பணியாளர்ைளுக்கு

முகறயாை

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது 3
தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு - ைிேக்கு மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
நிறுவனத்திற்ைான கூட்டிகணத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீடகமப்பு அதிைாரசகப - ைிேக்கு மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய
ைால

எல்கலயினுள்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

திைதிக்கு

ைீழுள்ள
முன்னர்

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல்
ததாடர்ந்தும்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன

உாிய

முகறயில்

இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது

நகடதபறவில்கல. சட்ட

நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண மனித வளங்ைள் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சகபக்

கூட்டங்ைளில்

நிதி

மற்றும்

தபௌதிைச்

தசயலாற்றுகை

பற்றிய

முன்சனற்றமானது

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. தசயற்பாடுைளின் மாதாந்த ததாேிற்பாட்டு முன்சனற்றமானது சகபக்
கூட்டங்ைளில்

ைலந்துகரயாடப்படுவதில்கல. சகபக்

கூட்டங்ைளில்

மாதாந்தக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்ைான

கூட்டிகணத்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

வருடாந்தக்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

ைாசுப்பாய்ச்சல்
திட்டம்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல் ததாடர்ந்தும்
ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு
சபணப்படும் நிகலயான தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட
வாைனங்ைள் அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. ஒரு மாத்திற்கும் சமல் ைாசாை
மாற்றப்படாத ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம்
ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
வீதிப் பயணிைள் சபாக்குவரத்து அதிைாரசகப - ததன் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு
முன்னர்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

வருடத்திற்கு
சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

ைடன்படுனர்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்
மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும் நிகலயான
தசாத்துப் பதிசவடு இல்கல. ஆறு மாதங்ைள் ைடந்த தைாடுப்பனவிற்ைாை வங்ைிக்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத
ைாசசாகலைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக்
ைணக்ைிலிருந்து

சமற்தைாள்ளப்பட்ட

அகடயாளம்

ைாணப்படாத

வரவுைள்

இருந்தன. ஒரு

மாத

ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம்
ைாணப்படாத பற்றுக்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுக் கூட்டம் ஆைக்குகறந்தது
3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
அபிவிருத்தி அதிைாரவகப - வடசமல் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சகபக் கூட்டங்ைளில் மாதாந்தக் ைாசுப்பாய்ச்சல் ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. மீளாய்வின் ைீழுள்ள
வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைாணப்பட்டன. ஒரு

திட்டம்

வருடத்திற்கு

வருடத்திற்கும்

தயாாிக்ைப்பட்டு

சமல்

சமல்

ததாடர்ந்தும்

ததாடர்ந்தும்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

ைடன்படுனர்

மீதிைள்

ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதிைள்

ைாணப்பட்டன. ததாகுதி வாைனங்ைள் ததாடர்பான நாளாந்தப் பயண அட்டவகணைள், மாதாந்தச்
சுருக்ைம் மற்றும் அகனத்து வாைனங்ைளும் ததாடர்பான பதிவுப் புத்தைங்ைள் உாிய முகறயில்
சபணப்படவில்கல.
வடசமல் மாைாண ஆரம்ப பராய வயதினர் ைல்வி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான தசயலாற்றுகை அறிக்கையானது அகமச்சில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்திற்தைன உாிய முகறயில் இற்கறப்படுத்தப்பட்டு சபணப்படும்
நிகலயான

தசாத்துப்

பதிசவடு

இல்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவ

குழுக்

கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது 3 தடகவயாவது நகடதபறவில்கல. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
ைேிவுப் தபாருள் முைாகமத்துவ அதிைாரசகப (சமல் மாைாணம்)
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அகமச்சு சகபயில் சமர்ப்பிப்பகத இயலுமாக்குவதற்கு மீளாய்விலுள்ள
வருடத்திற்ைான

தசயலாற்றுகை

அறிக்கையானது

கூட்டங்ைளில்

மாதாந்தக்

ைாசுப்பாய்ச்சல்

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு

அகமச்சில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபக்

ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. மீளாய்வின்
திட்டம்

வருடத்திற்கு

சமல்

தயாாிக்ைப்பட்டு

உாிய

ததாடர்ந்தும்

திைதிக்கு

ைடன்படுனர்

ைாணப்பட்டன. மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமலாை ததாங்ைல் ைணக்குைள்
வரப்பட்டன. பாவகனக்கு

உதவாதகவ

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

ைீழுள்ள

வாைனங்ைள்

முன்னர்
மீதிைள்

மீதிைள் தைாண்டு
அைற்றப்படாமல்

6

மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல் ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும் வங்ைிக்
ைணக்ைிலிருந்து சமற்தைாள்ளப்பட்ட அகடயாளம் ைாணப்படாத வரவுைள் இருந்தன.
வடசமல் மாைாண இயந்திரசாதன அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு
முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ததாடர்ந்தும் ைடன்தைாடுத்சதார் மீதிைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல்
இருந்தன. பாவகனக்கு

உதவாதகவ

எனக்

ைேிக்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாமல்

6

மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் உாிய முகறயில் மூடப்படாது
தசயற்படுத்தப்படாத வங்ைிக் ைணக்குைள் ைாணப்பட்டன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும்
நிருவாை விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வடசமல் மாைாண பிராந்திய வளங்ைள் அபிவிருத்தி அதிைாரசகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
பணிப்பாளர் சகபயின் நடவடிக்கைைகளப் பதிவதற்கு உாிய ஏடுைள் சபணப்படவில்கல. மீளாய்வின்
ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்த வரவு தசலவுத் திட்டமானது அனுமதிக்ைப்பட சவண்டிய ைால
எல்கலயினுள்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வின்

ைீழுள்ள

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. சரக்ைிருப்புக்
ைணக்ைீட்டுக்ைாை முகறயான அறிக்கைைள் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு மாத ைாலப்பகுதிக்கு சமல்
ததாடர்ந்தும் ைாணப்படும்
பற்றுக்ைள்

வங்ைிக்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

ைணக்ைிற்கு சமற்தைாள்ளப்பட்ட
மற்றும்

முைாகமத்துவ

குழுக்

அகடயாளம் ைாணப்படாத
கூட்டம்

ஆைக்குகறந்தது

3

தடகவயாவது நகடதபறவில்கல.
வீதி அபிவிருத்தி அதிைாரசகப - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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சகபக் கூட்டங்ைளில் மாதாந்தக் ைாசுப்பாய்ச்சல் ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள்
அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
வீதி சபாக்குவரத்து சசகவைள் அதிைாரசகப - மத்திய மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
சகபக் கூட்டங்ைளில் மாதாந்தக் ைாசுப்பாய்ச்சல் ைலந்துகரயாடப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கு சமல்
ததாடர்ந்தும் ைடன்படுனர் மீதிைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமல் ஓட முடியதா நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் திருத்தப்படாமல் இருந்தன. பாவகனக்கு உதவாதகவ எனக் ைேிக்ைப்பட்ட வாைனங்ைள்
அைற்றப்படாமல் 6 மாதங்ைளுக்கும் சமல் இருந்தன. சட்ட நியதிைளுக்ைகமவாை நிதி மற்றும் நிருவாை
விதிைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.
கூட்டுறவு ஊேியர்ைள் ஆகணக்குழு - ததன் மாைாணம்
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வின் ைீழுள்ள வருடத்திற்ைான வருடாந்தக் தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட்டு உாிய திைதிக்கு
முன்னர் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. வாைனத் திருத்த சவகலைளுக்தைன முகறயான பதிவு ஏடுைள்
சபணப்படவில்கல. நிறுவனத்தின் நகடமுகற வங்ைிக் ைணக்ைிற்ைான உாிய திைதிக்கு முன்னர் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்படுவதில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாநாைர சகப
தைாழும்பு மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. குறித்த

ைாலப்பகுதிக்குள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆறு

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

கூற்றுைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை
மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை
இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பதிவு

பற்றிய
ைால

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு
வாிைள்

தைாள்கைைகள

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்
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அனுராதபுர மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 52.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

எவ்வித

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

தைாள்கைைகள

முைாகமத்துவ

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நுவதரலியா மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

சந்தர்ப்பங்ைள்
திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

எவ்வித
கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கு

சமற்பட்ட

இனங்

ைாணப்படாத

தசலவு

வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

மீதான

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு
நாளாந்த

வாிைள்

அைற்றப்படாத

ஏடு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைண்டி மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த
ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

இறுப்பு

ஏடு

ைால

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
சிறி ஜயவர்த்தனபுர சைாட்சட மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட
அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
தமாரட்டுகவ மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சார்பான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

மீது

வேங்ைப்படும்

முழுகமயாைப்

பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
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பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான எாிதபாருள்
பதிசவடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ைாலி மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

மீதான

ஏடு

பதிவு
நாளாந்த

ஏடு

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல.
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ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாத்தகள மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

சந்தர்ப்பங்ைள்
திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

தசாத்துைள்

பற்றிய

அைற்றப்படாத

ஏடுைள்

ைால

வாைனங்ைள்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைல்முகன மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

சந்தர்ப்பங்ைள்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்
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மீதான

நிலுகவைகள

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

எவ்வித

குழுவின்

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்

புத்தைம்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
இரத்ததினபுாி மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு சாிபார்த்தல்ைள் ஆைியகவ
சமற்தைாள்ளப்பட்டு பின்னர் அறிக்கைைள் எகவயும் தயார் தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு
வாைனங்ைள்

பழுது

வருட

விதப்புகரயின்

ைாலப்பகுதிக்கும்

பார்க்ைப்படாமல்

சமலாை

ைாணப்பட்டன. ஆறு

சபாில்

எவ்வித

தசலுத்த
மாத

முடியாத

நடவடிக்கையும்
நிகலயிலுள்ள

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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விற்பகனைள்

பதிசவடு
வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மாத்தகற மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட
வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்குப்

பின்னரும்

ைாசாை

மாறாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத
அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பற்றிய

பதிவு

ைால

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ததஹிவகள- மவுன்ட் லாவன்யா மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
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அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

எாிதபாருள்

தபாருட்ைள்

பதிசவடு

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

ஏடு

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

ஏடு

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல.
அக்ைகறப்பற்று மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தம்புள்கள மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

குழுவின்

வங்ைிக்கு

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
பண்டாரவகள மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்
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மீதான

நிலுகவைகள
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சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தள்ளுபடி

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

பற்றிய

அைற்றப்படாத

ஏடுைள்
பதிசவதடான்று

ைால

வாைனங்ைள்
அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
நீர்தைாழும்பு மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
ைம்பஹா மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில்
வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள்

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஆறு

சட்ட

மாதங்ைளுக்குப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பாவகனக்குதவாத,

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஆறு
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
யாழ்ப்பாண மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்
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பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு
சாத்தியமான

தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

எகவயும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பற்றிய

மீதான

சகப

பதிசவதடான்று

பதிவு

தீர்மானம்

ைால
மீதான

சபணப்படவில்கல. சட்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பதிவு

பூரணப்படுத்தி

தசய்யும்

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

நாளாந்த

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பதுகள மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நுைர்வுப்
தபாருட்ைள் மீதான பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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பதிசவடு

நாளாந்த

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

குருநாைல் மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

திட்டம்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

பற்றிய

தபாருட்ைள்

பதிசவதடான்று

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
மட்டக்ைளப்பு மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத
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தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

தசாத்துைள்
மீதான

பதிசவதடான்று
பற்றிய

பதிவு

ஏடுைள்

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அம்பாந்சதாட்கட மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைடுவகல மாநாைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில்
வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைள்

நிலுகவைகள

பூர்த்தி

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

தசய்யப்படாத
சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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பதிசவடு

நாளாந்த

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நைர சகபைள்
திருசைாணமகல நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
முழுகமயாைப்

மீது

பூர்த்தி

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

வில்கல. நிறுவனத்துக்ைான

நாளாந்த

எாிதபாருள்

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட
பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

வில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
வில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

பற்றிய
மீதான

வில்கல. ைடன்பட்சடார்
வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று
பதிவு

ஏடு
ஏடு

ைால

நாளாந்த

ைால
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட
சபணப்பட
சபணப்பட

வில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்
படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைட்டுநாயக்ைா சீதுவ நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

பதிசவடு

நாளாந்த

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
மஹரைம நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
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ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக்
குறிப்புைள்

மற்றும்

பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஆைியகவ

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
அம்பாகற நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை
தயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக்
குறிப்புைள்

மற்றும்

பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஆைியகவ

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள்
பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

வில்கல. நிறுவனத்துக்ைான
வில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பதிசவடு

எாிதபாருள்

பற்றிய

நாளாந்த

பதிசவடு

பதிசவதடான்று

அடிப்பகடயில்

ைால
ைால

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைம்பள நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள
தபற்றிராசதார்

விஞ்சிய
மீது

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிவு

பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று
ைால

ைால
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த
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அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

விற்பகனைள்

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
அம்பலங்தைாகட நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்
வில்கல. அடியிதழ்சசர்

மீதான
புத்தைம்

தள்ளுபடி
பதிவு

தசய்யப்பட்டடு
ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட
சபணப்பட

வில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
புத்தளம் நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

250

வரவுதசலவுத்திட்டம்

உாிய

திைதியில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

சபணப்படவில்கல. லீவுப்

பதிவு

ஏடு

மீதான

நாளாந்த

நாளாந்த

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

ஏடு

சகப

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

தீர்மானம்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

விளக்குைள்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ைால

நாளாந்த

பதிசவடு
ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைளுத்துகற நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமானத்திலிருந்து
அகனத்து

வருமான

வருடாந்தக்

சசைாிப்பு

குத்தகை

குகறவான

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

தசயல்திட்டம்

திைதிக்கு

முன்னர்

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. சகபயின்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
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உாிய

மீது

மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன.
ைிண்ணியா நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

ஏடு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல.
ைிக்ைடுவ நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

வவுனியா நைர சகப
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ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வரவுதசலவுத்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

தைாள்வனவுத்

திைதியில்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
எம்பிலிபிடிய நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

தீர்க்ைப்படாத
மற்றும்

தபாறுப்புக்ைள்

முைாகமத்துவக்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

குழுவின்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
சபலியதைாகட நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பராமாிப்புப்
மீதான

விற்பகனைள்

பதிவு

வாிைள்

தைாள்கைைகள

பதிசவடு
ஏடு

ைால
ைால

அனுசாித்து

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ஹட்டன் திக்சைாயா நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

பற்றிய

தசாத்துைள்
தபாருட்ைள்

பதிசவதடான்று
பற்றிய

மீதான

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

ஏடுைள்
பதிவு

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
நாவலபிட்டி நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
சைைாகல நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

தைாலன்னாவ நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்
மாதத்திற்குப்

விதப்புகரயின்

பின்னரும்

சபாில்

ைாசாை

எவ்வித

மாறாத

நடவடிக்கையும்

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
பானந்துகர நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான
சசைாிப்பு

குகறவான

வேங்ைப்படும்

மட்டத்திசலசய

அகனத்து

ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்

ஆதனங்ைள்

மீதான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

தசய்யப்பட்டடு
வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாத
பற்றிய

மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
வாைனங்ைள்

வாைனப்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

பராமாிப்புப்
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பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
பதிசவடு

நாளாந்த

தள்ளுபடி

தசாந்தமான
அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
ைபுதகள நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

மீது

சமலான

விஞ்சிய
சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. நிறுவனத்துக்குச்
தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

பற்றிய

பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால
ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. லீவுப்

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.

சைஸ்சப நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

10

மாதத்

தவகணைகள

நிலுகவைகள

விஞ்சிய

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

தசய்யப்படவில்கல. ஒரு

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

மாதத்திற்குப்

பின்னர்

பின்னரும்

ைாசாை

அறிக்கைைள்
மாறாத

எகவயும்

ைாசசாகலைள்

தயார்
வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

தசாத்துைள்

பற்றிய

அைற்றப்படாத

ஏடுைள்

ைால

வாைனங்ைள்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
மன்னார் நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு
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மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

மீதான

விற்பகனைள்

அைற்றப்படாத
பதிசவடு

பதிவு

வாிைள்

ைால

ஏடு

ைால

வாைனங்ைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
தபாரலஸ்ைமுவ நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத
தபற்றிராசதார்

சந்தர்ப்பங்ைள்
மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
வல்தவட்டித்துகற நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

வருடத்திற்ைான
மீதான

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

உாிய

சசைாிப்பிற்ைாை

திைதிக்கு

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை
தயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான
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நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நடவடிக்கைதயதுவும்
பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தவலிைம நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்
துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைாைப்
மட்டத்திசலசய
ஆதனங்ைள்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்

மீதான

வாடகைைளும்

வருமான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

சசைாிப்பு

குகறவான

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
சாவைச்சசாி நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான எாிதபாருள் பதிசவடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

ஏடு

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைாத்தாங்குடி நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விற்பகனைள்
விண்ணப்ப

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

சிலாபம் நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான
பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தலவாங்ைல்கல - லிந்துல நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்
நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

வருடத்தின்
நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

அடிப்பகடயில்

சட்ட

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப்
பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள
அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
பலங்தைாகட நைர சகப
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத
பூரணப்படுத்தி

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

பதிசவடு
வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ஜா-எல நைர சகப
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு
சாத்தியமான

தகுதியுகடசயாகர

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

மதிப்பீடுைள்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான பதிவு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வத்தகள மாசபால நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. சதசிய
தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
வத்சதைம நைர சகப
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

திட்டம்

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்தின்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

ைாணப்பட்டன. வாடகை

அகனத்து
மீதான

ஆதனங்ைள்

நிலுகவைகள

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
குளியாபிட்டிய நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்
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மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைடுைன்னாவ நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான

நிலுகவைள்

வருடத்திற்கும்

10

மாதத்

சமலான

தவகணைகள

தீர்க்ைப்படாத

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தங்ைல்ல நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள
தபற்றிராசதார்

விஞ்சிய
மீது

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

குழுவின்

வங்ைிக்கு

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்
பற்றிய

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல.
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வங்ைிக்
ஏடுைள்

நாளாந்த

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்
ைால

அடிப்பகடயில்

கூற்றில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபருவகள நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்
துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
சீதாவாக்ைபுர நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்திற்ைான

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

தைாள்வனவுத்

சசைாிப்பதற்கு

அடிப்பகடயில்

சட்ட

வேங்ைப்படும்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

நடவடிக்கைதயதுவும்
குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

பதிவு
ஏடு

பதிசவடு

ைால

நாளாந்த

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஏறாவூர் நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல.
தைாரன நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன.

மினுவங்தைாகட நைர சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.5
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார

ஆதனங்ைள்

மீதான

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

வாடகைைளும்
தபற்றிராசதார்

முழுகமயாை
மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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பிரசதச சகபைள்
திம்புலாைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 42.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

எகவயும்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

மீது

சமலான

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

குழுவின்
வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும்

ைாசாை

மாறாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும்

பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஆைியகவ

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள்
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

ஏடு

நாளாந்த

பதிசவடு
ஏடுைள்
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அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

வருடத்திற்ைான

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல.

ைால

அடிப்பகடயில்

நிதிக்கூற்று

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

உாிய

திைதியில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

லக்ைல பல்சலைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 43.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

சந்தர்ப்பங்ைள்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

மதிப்பீடுைள்
தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
இடம்தபறவில்கல. ஒரு

மற்றும்

மாதத்திற்கும்

முைாகமத்துவக்

சமலாை

குழுவின்

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான பதிவு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

273

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தபசப - சபாத்தள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 45.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட
ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்று

உாிய

திைதியில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு ஐய வினா ஏடு
ைாலாண்டு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

தீர்மானம்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இரத்தினபுாி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 47.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார

வணிை

சாத்தியமான

வாி

தகுதியுகடசயாகர

அல்லது

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

அனுமதிப்பத்திர

ைாண்பதற்கு

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

வாி

திட்டம்

சசைாிப்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

தபற்றிராசதார்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான

முன்னர்

எகவயும்
மீது

சட்ட

நாளாந்த

ஓட்ட

அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

தள்ளுபடி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

பதிசவதடான்று

பற்றிய
மீதான

ஏடு
சகப

அைற்றப்படாத

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

நாளாந்த
தீர்மானம்

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

ைால

வாைனங்ைள்

பதிவு

விளக்குைள்

பூரணப்படுத்தி

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
பட்டியலிடப்பட்ட

தைாள்கைைகள
ஒரு

விகடயளிக்ைப்படாத

பதிசவடு

மாதத்திற்குப்

சந்தர்ப்பங்ைள்
வருமானத்திலிருந்து

இற்கறப்படுத்தல்

அனுசாித்து
பின்னரும்

ைேிவு
கூட

முைாகமத்துவ

ைணக்ைாய்வு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமான

சசைாிப்பு

அடிப்பகடயில்

குகறவான

திட்டம்

வினாக்ைளுக்கு
வருடத்திற்ைாைப்
மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை
உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய
அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத
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சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட

ைால

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தவலம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 48.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

விதப்புகரயின்
அகனத்து

சபாில்

வருடாந்தக்

எவ்வித

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

நடவடிக்கையும்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

ஏடு

நாளாந்த

தீர்மானம்
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மீதான

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிவு

ஏடு

தசய்யும்

நாளாந்த

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
நுவதரலியா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 48.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

விகடயளிக்ைப்படாத

அகனத்து

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான
வருடாந்தக்

குத்தகை

ஆதனங்ைள்

மீதான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

சந்தர்ப்பங்ைள்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பற்றிய
மீதான

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

பற்றிய

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசய்யப்பட்டடு

பதிவு

பதிசவடு

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

நாளாந்த

ஏடு

அைற்றப்படாத

ஏடு

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

வாைனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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தைாமரங் ைடவகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 49.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

பற்றிய

பதிசவதடான்று

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல

பற்றிய

பதிசவதடான்று

ஐய

வினா

மற்றும்

ைாசுக்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சகப

ஏடு

ஏடு
மீதான

நாளாந்த

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ைாலாண்டு

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

பதிவு

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

தீர்மானம்

அடிப்பகடயில்

ைால

ைட்டகள

நாளாந்த

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

விளக்குைள்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்
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ஏடு

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

ைரந்ததனியா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீளாய்வில்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
குறிப்புைள்

மற்றும்

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக்
பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஆைியகவ

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பாவகனக்குதவாத,

பார்க்ைப்படாமல்
தள்ளுபடி

ைாணப்பட்டன. ஆறு
தசய்யப்பட்டடு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பட்டியலிடப்பட்ட

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான
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குகறவான

வருடத்திற்ைாைப்
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ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
சசருவில பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 50.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல மற்றும் ைாசுக்
ைட்டகள மீதான பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட
சபணப்படவில்கல. சதசிய

விற்பகனைள்

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்
தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்
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இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
உடுநுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 51.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை
அகனத்து

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

மீது

வேங்ைப்படும்

முழுகமயாைப்

பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல மற்றும் ைாசுக் ைட்டகள மீதான பதிவு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

தீர்மானம்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

சபணப்படவில்கல.

வவுனியா ததற்கு சிங்ைளம் பிரசதச சகப
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நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 51.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

ைணக்ைாய்வாளர்

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

வரவுதசலவுத்திட்டம்

உாிய

திைதியில்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

விஞ்சிய

மீது

சமலான

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

பற்றிய
மீதான

சகப

பதிசவதடான்று

பதிவு

தீர்மானம்

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

பூரணப்படுத்தி
ஏடு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

சசைாிக்ைப்படுைிறது. மீளாய்விற்குட்பட்ட

குப்கப

வருடத்திற்ைாைப்

தரம்

வாிைள்

நாளாந்த

பிாிக்ைப்படாத

பட்டியலிடப்பட்ட

ஏடு

ைால

நாளாந்த
ைேிவு

நிகலயில்

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 51.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த
ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

பற்றிய
மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பற்றிய

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய
ைால

ஏடு
வாிைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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ைால

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

வாைனங்ைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

இறுப்பு

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

நாளாந்த

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ஏடு

அைற்றப்படாத

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 52.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

சந்தர்ப்பங்ைள்
திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு சாிபார்த்தல்ைள் ஆைியகவ
சமற்தைாள்ளப்பட்டு பின்னர் அறிக்கைைள் எகவயும் தயார் தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

எவ்வித
கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
பதவி ஸ்ரீ புர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 52.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான
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வாடகைைளும்

முழுகமயாை

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

வாைனங்ைள்

பற்றிய

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

வாைனப்

பராமாிப்புப்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய
மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சட்ட
சபணப்படவில்கல. சதசிய

ைால

நாளாந்த

பதிவு

பதிசவடு

வாிைள்

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

அனுசாித்து

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

சான்றிதழ்ைள்

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ஏடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

வங்ைலாதசட்டிகுளம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்
சைள்விப்பத்திரங்ைள்
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மீளாய்வில்
மீது

வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து
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ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான

நாளாந்த

ஓட்ட

அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு
முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

குப்கப

தரம்

பிாிக்ைப்படாத

நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைட்டிட விண்ணப்ப ஏடுைள் நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தம்பலைாமம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நடவடிக்கைதயதுவும்
பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு
வாைனங்ைள்

பழுது

பாவகனக்குதவாத,

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும்

பார்க்ைப்படாமல்
தள்ளுபடி

சமலாை

தசலுத்த

ைாணப்பட்டன. ஆறு

தசய்யப்பட்டடு

மாத

முடியாத

நிகலயிலுள்ள

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

வாைனங்ைள்

ைாணப்

அைற்றப்படாத

பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ததரு

பற்றிய

மீதான

விளக்குைள்

பதிவு

பதிசவதடான்று

பதிவு
ஏடு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடு

ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தவருைல் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 53.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்
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ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய
மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிசவடு

விற்பகனைள்

ைால

நாளாந்த

பதிவு

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ஏடு

விளக்குைள்

பற்றிய

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

இற்கறப்படுத்தல்

அனுசாித்து

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
வாிைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைருதவலைஸ்தவவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான வரவுதசலவுத்திட்டம் உாிய திைதியில்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன.
குச்சதவளி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான
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தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

பற்றிய

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

மீதான
ஏடு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

ஐய

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

பற்றிய

வினா
பதிவு

ஏடு
ைால

ஏடு

வாிைள்

நாளாந்த

ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைாலாண்டு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

தைாள்கைைகள

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

நாளாந்த

பதிவு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவதடான்று

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
முலடியன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்
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வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில்

இடம்தபறவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. முற்பண

ஏடு

பற்றிய
நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்று

உாிய

திைதியில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக்
குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது
பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.
குருவிட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான வரவுதசலவுத்திட்டம் உாிய திைதியில் அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

தபற்றிராசதார்
மற்றும்

எகவயும்
மீது

முைாகமத்துவக்

சட்ட
குழுவின்

கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன.
தவலிைந்த பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 54.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

நிலுகவைகள

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
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நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

பிாிக்ைப்படாத

ைால

நாளாந்த
நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைல்பிட்டி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 55.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
ள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைியு

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பாவகனக்குதவாத,

பார்க்ைப்படாமல்
தள்ளுபடி

ைாணப்பட்டன. ஆறு

தசய்யப்பட்டடு

மாத

அைற்றப்படாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

வாைனங்ைள்

ைாணப்

பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ
திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின்
மீளாய்வில் முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்
படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தமன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 55.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான
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தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

எகவயும்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

மீது

சமலான

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

இறுப்பு

ஏடு

ைால

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தமததும்பர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 55.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

293

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்
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தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

தள்ளுபடி
பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

அைற்றப்படாத

பதிசவதடான்று

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தசய்யப்பட்டடு

ஏடு
வாிைள்
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
பூநைர் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

மாதங்ைளுக்கு
கூற்றில்

சமற்பட்ட

குழுவின்
வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பட்டியலிடப்பட்ட

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

வருடத்திற்ைாைப்

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

வருடத்திற்ைான
ஐய

வினா

தைாள்வனவுத்

ஏடு

ைாலாண்டு

திட்டம்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

நாளாந்த

இறுப்பு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. ஒரு

பதிசவடு

ஏடு

ைால

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
மாதத்திற்குப்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு

பின்னரும்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்
கூட

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தவலிதைதபால பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

வாைனங்ைள்
பற்றிய

பார்க்ைப்படாமல்

வாைனப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பழுது

பராமாிப்புப்

மீதான

பதிசவடு

பதிவு
நாளாந்த
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ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

பதிசவடு

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

ஏடு

ைால

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ஒரு

மாதத்திற்குப்

பின்னரும்

அடிப்பகடயில்
ைால

கூட

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
அம்பன்ைங்ை சைாரகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு

தபற்றிராசதார்

மாதங்ைளுக்குப்

மீது

பின்னரும்

சட்ட
தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

எல்பிடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வியாபார
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

ஏடு

நாளாந்த
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

நாளாந்த
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. குப்கப
தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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வலபன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 56.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
இடம்தபறவில்கல. ஒரு

மற்றும்

மாதத்திற்குப்

முைாகமத்துவக்
பின்னரும்

ைாசாை

குழுவின்
மாறாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
அக்மீமன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
முைாகமத்துவக்

ைணக்ைாய்வாளர்

குழுவின்

தகலகமயதிபதி

கூட்டங்ைள்

வேங்ைியுள்ளார். ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

மற்றும்

இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

ைாணப்பட்டது. வருமானம்

மீதான

வருமான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பு

குகறவான

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

மட்டத்திசலசய

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தசாத்துைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

ஏடு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பற்றிய

பதிவு

பதிசவடு

ஏடு

ைால

ஏடு
வாிைள்

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

இறுப்பு

ைால

பதிசவதடான்று

நாளாந்த

பதிவு

விற்பகனைள்

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத
தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு
முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல.
ைிாிபாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

299

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அனுசாித்து

ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தமாரதவவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி
தசய்யப்பட்டடு
வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாத
பற்றிய

வாைனங்ைள்

வாைனப்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

தசாந்தமான
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல
அடிப்பகடயில்

தசாத்துைள்
பற்றிய

பற்றிய

பதிசவதடான்று

ஐய

வினா

மற்றும்

ைாசுக்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
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ஏடுைள்

ஏடு
ைட்டகள
மீதான

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைாலாண்டு

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

ைால

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

நாளாந்த

ஏடு

பதிசவடு

நாளாந்த

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

ரத்சதாட்கட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு சாிபார்த்தல்ைள் ஆைியகவ
சமற்தைாள்ளப்பட்டு பின்னர் அறிக்கைைள் எகவயும் தயார் தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

எவ்வித
கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி
மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
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தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

தஹாரவதபாதாகன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

வருடத்திற்ைான
மீதான

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

உாிய

சசைாிப்பிற்ைாை

திைதிக்கு

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சார்பான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
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பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சான்றிதழ்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

வவுனியா ததற்கு தமிழ் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 57.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்தின்
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு
முைாகமத்துவ

திட்டம்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. ைாணி

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

குப்கப
பற்றிய

பற்றிய

தபாருட்ைள்

தரம்

பிாிக்ைப்படாத

பதிசவதடான்று

பதிசவதடான்று
மீதான

பதிவு

ைால
ைால

நாளாந்த

நிகலயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

ஏடு
சகப

நாளாந்த
தீர்மானம்

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

பூரணப்படுத்தி
ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

303

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
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பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ததவிநுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

பதிவு

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. சதசிய

மீதான

இறுப்பு

ைால

நாளாந்த
ஏடு

தைாள்கைைகள

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

மீது

விஞ்சிய
சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன.
லஹுைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கு

சமற்பட்ட

இனங்

ைாணப்படாத

தசலவு

வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
புதுக்குடியிருப்பு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
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வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

புத்தைம்

மீதான

நாளாந்த

பதிவு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்
சபணப்படவில்கல. ததரு

புத்தைம்

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிவு

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

நாளாந்த

ஏடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

ைால

வாிைள்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ரஜ்ைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்
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எவ்வித
கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

இடம்தபறவில்கல. குறித்த

ைாலப்பகுதிக்குள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

கூற்றுைள்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை
மாறாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல

பற்றிய
மற்றும்

பதிசவதடான்று

ைாசுக்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

சபணப்படவில்கல. லீவுப்

ஏடு

பதிவு
ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

பதிவு

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடு

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
வாிைள்

பதிவு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
ஏடு

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

நாளாந்த

நாளாந்த

ஏடு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

மீதான

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

ைட்டகள

ைால

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
இமடுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர
அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
வில்கல. ைணக்ைாய்வு

மதிப்பீடுைள்

தபற்றிராசதார்
மற்றும்

எகவயும்

மீது

சட்ட

முைாகமத்துவக்

இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்
குழுவின்

வருடத்திற்ைாைப்

சமற்தைாள்ளப்பட

கூட்டங்ைள்

பட்டியலிடப்பட்ட

சபாதியளவில்

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

வருடத்திற்ைான
அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

எகவயும்

பற்றிய

ைணக்ைாய்வாளர்

வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

வருடத்தின்
மீதான

மீளாய்வில்
நிலுகவைகள

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய
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அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

லங்ைாபுர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள்
10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்
குழுவின்

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மற்றும்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத
அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பதிவு

பற்றிய
ைால

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
மாசஹா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்
குத்தகை

ஆதனங்ைள்

மீதான

திட்டம்

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

சந்தர்ப்பங்ைள்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

நிலுகவைகள

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும்
சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

ஏடு

பதிசவடு

நடவடிக்கைைள்

நாளாந்த
நாளாந்த

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல.
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நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
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பல்சலதபால பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 58.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைந்தளாய் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள்
பற்றிய

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

ஏடு

நாளாந்த

ஏடு
பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
ஏடு

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு
அனுசாித்து

ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
மூதூர் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
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பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நாளாந்த
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

பதிசவடு

ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

நிலுகவைகள

தவகணைகள

விஞ்சிய

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
பலாைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான வரவுதசலவுத்திட்டம் உாிய திைதியில்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட
வில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை
ஆகணப்பத்திரங்ைள்
வேங்ைப்படும்

எகவயும்

அகனத்து

வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

வில்கல. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

நாளாந்த
பதிசவடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

குப்கப

தரம்

வாிைள்

ஏடு

ைால

நாளாந்த

பிாிக்ைப்படாத

ைேிவு

நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது.

தமன்ைடுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 59.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு
தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான
நிதிக்கூற்றுைள்
பற்றிய
பாதைமான
அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
வருடத்திற்ைாைப்

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

பட்டியலிடப்பட்ட

முன்னர்
திட்டம்

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி
சசைாிப்பதற்கு

சாத்தியமான

தகுதியுகடசயாகர

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அகடயாளம்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

மீது

சமலான

எகவயும்
சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு
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ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

நாளாந்த

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைசலன்பிந்துன்நுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட
நிறுவனங்ைள் தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமானத்திலிருந்து

வருமான

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம்
எகவயும்

வருடத்திற்ைாைப்

சசைாிப்பு

மீதான

நிலுகவைள்

வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

குகறவான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீதான

மட்டத்திசலசய
ஆகணப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

வாடகைைளும்
நிலுகவைகள

திட்டம்

பட்டியலிடப்பட்ட

சசைாிப்பிற்ைாை

மீதான

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

தைாள்வனவுத்

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத
அனுமதிப்பத்திர

வாி

சந்தர்ப்பங்ைள்
சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. வியாபார
சாத்தியமான

வாி

அல்லது

தகுதியுகடசயாகர

வணிை

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட நடவடிக்கைைள் ஏடுைள் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைராச்சி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட
ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
குறிப்புைள்

மற்றும்

பதிவுப்

விதப்புகரயின்
நாளாந்த

ஓட்ட

புத்தைங்ைள்

சபாில்

எவ்வித

அட்டவகணைள்,

ஆைியகவ

நடவடிக்கையும்
மாதாந்த

நாளாந்த

சுருக்ைக்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான எாிதபாருள் பதிசவடு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

குப்கப

தரம்

பிாிக்ைப்படாத

நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

நாளாந்த

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட
சபணப்பட

வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல.
ஹிங்ைிரங்தைாட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

தவகணைகள

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

இனங்ைாணப்படாத

எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு
ைணக்ைிணக்ைக்

வரவுைள்

கூற்றில்

வங்ைிக்

மாதத்திற்குப்

பின்னரும்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாசாை

மாறாத

மாதத்திற்கும்

சமலாை

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைலவான பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

சந்தர்ப்பங்ைள்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

குழுவின்

வங்ைிக்கு

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

மாதத்திற்கும்

சமலாை

ைாணப்பட்டன. வருடாந்தக்

இனங்ைாணப்படாத
சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வரவுைள்
மீது

வங்ைிக்

வேங்ைப்படும்

அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தபல்மடுல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு

தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைாைப்

ைணக்ைாய்வாளர்
பட்டியலிடப்பட்ட

தகலகமயதிபதி
வருமானத்திலிருந்து

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட
ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. சகபயின் அகனத்து
வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி
தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு
வாிைள்

சபணப்படவில்கல.
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ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ராஜாைனய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பற்றிய

பதிவு

ைால

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

விற்பகனைள்

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

ஏடு

பதிசவடு
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தங்ைல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 60.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

அபிப்பிராயத்கதம்

எகவயும்

பற்றிய

ைணக்ைாய்வாளர்

வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
இடம்தபறவில்கல. குறித்த

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

ைாலப்பகுதிக்குள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றுைள்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ததரு

பற்றிய

மீதான

விளக்குைள்

பதிவு

பதிசவதடான்று

பதிவு
ஏடு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ததஹிசயாவிட
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

விகடயளிக்ைப்படாத
தசயல்திட்டம்
வருடத்திற்ைாைப்

உாிய

சந்தர்ப்பங்ைள்
திைதிக்கு

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
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சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

10

மாதத்

தவகணைகள

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தைபிதிதைால்லாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும்
சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

வில்கல. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

நாளாந்த
பதிசவடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட
பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிசவதடான்று
பதிவு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள் ஏடுைள் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தைாடதபால பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட
இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. நட்டங்ைள்

தீர்க்ைப்படாத
மீதான

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தபாறுப்புக்ைள்

பதிவு
பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ைால
ஏடு

ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

சந்தர்ப்பங்ைள்
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ைால

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ைாணப்பட்ட

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
நாதைாட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
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உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்
குழுவின்

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மற்றும்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. சதசிய

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்

மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஹக்மன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைாைப்

ைணக்ைாய்வாளர்
பட்டியலிடப்பட்ட

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம்
உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கு

சமற்பட்ட

இனங்

ைாணப்படாத

தசலவு

வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
நியைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைாைப்

ைணக்ைாய்வாளர்
பட்டியலிடப்பட்ட

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

தசாத்துைள்
மீதான

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று
பற்றிய

பதிவு
நாளாந்த

வாிைள்

அைற்றப்படாத

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ைால

வாைனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. சதசிய
தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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தநாச்சியாக்ைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 61.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வரவுதசலவுத்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதியில்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

மீது

சமலான

விஞ்சிய
சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

தள்ளுபடி
பதிவு

தசய்யப்பட்டடு
ைால

அைற்றப்படாத

அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

புத்தல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வியாபார வாி அல்லது வணிை
அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை
உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில் முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

ஒரு

பராமாிப்புப்
தைாள்கைைகள

மாதத்திற்கும்

பதிசவடு
அனுசாித்து

சமலாை

நாளாந்த
ைேிவு

அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

திட்டம்
வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பதிவு

பற்றிய
ைால

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

ைால
ஏடு

பதிசவடு
ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல.
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அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைமுருபிட்டி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான
சசைாிப்பிற்ைாை

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

வருடாந்தக்

குத்தகை

கூட்டங்ைள்

எகவயும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

நிலுகவைள்

வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

உகடகமைளும்

மீதான

இடம்தபறவில்கல. சகபயின்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

மற்றும்
அகனத்து

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள்
10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிவு

பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று
ைால

ைால
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

ஏடு
பதிவு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த
ஏடு

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு
அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
மாவனல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிவு

பதிசவடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
பச்சிகலப்பள்ளி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

பதிசவடு
இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

நாளாந்த
ஏடு
வாிைள்
ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான
அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைான
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ைணக்ைாய்வாளர்

தசயல்திட்டம்

உாிய

தகலகமயதிபதி
திைதிக்கு

முன்னர்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. சதசிய

தைாள்கைைகள

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

குப்கப

தரம்

அனுசாித்து
பிாிக்ைப்படாத

ைேிவு

முைாகமத்துவ

நிகலயில்

திட்டம்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. ஆறு

மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல.

திஸ்ஸமைாராம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிவு

பதிசவதடான்று
ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. குறித்த

வாிைள்

ைாலப்பகுதிக்குள்

தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. சதசிய

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

வங்ைிக்

பூரணப்படுத்தி

ைணக்ைிணக்ைக்

தைாள்கைைகள அனுசாித்து

ைேிவு

கூற்றுைள்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

அங்குனதைாலதபலஸ்சஸ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார வாி அல்லது வணிை
அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

தீர்க்ைப்படாத
மற்றும்

தபாறுப்புக்ைள்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல.
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ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தைாலன்னாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு

சட்ட
மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த
ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. ஒரு

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

வருடத்திற்கும்

ஏடு

ைால

பதிசவடு

சமலான

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

தீர்க்ைப்படாத

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன.
மதவாச்சி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும்
சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய
பற்றிய

ஏடுைள்

ைால

பதிசவதடான்று

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

வாிைள்

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
சம்மாந்துகற பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
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அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
துணுக்ைாய் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
முழுகமயாைப்

மீது

பூர்த்தி

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

அடிப்பகடயில்

இடம்தபறவில்கல. நிகலயான

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு
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தசாத்துைள்

புத்தைம்

பற்றிய

நாளாந்த

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்
சபணப்படவில்கல. ததரு

புத்தைம்

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிவு

பதிசவடு

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த

இறுப்பு

ஏடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

நாளாந்த

வாிைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

பட்டிணமும் சூேலும் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 62.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்தின்
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த
வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. நிறுவனத்துக்குச்
தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
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பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ருவன்தவல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

தசாத்துைள்
மீதான
ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பற்றிய

தைாள்கைைகள

பற்றிய

பதிவு

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

நாளாந்த

ஏடு

இறுப்பு

பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
தவல்லவாய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

மாதத்திற்குப்

பின்னரும்

ைாசாை

மாறாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு
முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஏஹலியதைாட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
சசைாிப்பு

குகறவான

வேங்ைப்படும்

வருடத்திற்ைான

வருடத்திற்ைாைப்

மட்டத்திசலசய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

தைாள்வனவுத்

பட்டியலிடப்பட்ட
வாடகைைளும்

தயாாிக்ைப்பட

வருமானத்திலிருந்து

ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்
மீதான

திட்டம்

வருமான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
முழுகமயாை

மீது

சசைாிக்ைப்பட

வில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்
பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்
படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

வாி

அல்லது

வணிை

அனுமதிப்பத்திர

வாி

சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
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தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்
பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்
படாத

வாைனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

பற்றிய

ஏடு

பதிசவதடான்று

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
ைிண்ணியா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்பட
வில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

வில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்பட
வில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் சார்பான
ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

வில்கல. வருமானம்

ஆதனங்ைள்

மீதான

மீதான

நிலுகவைகள

வாடகைைளும்
சசைாிப்பதற்கு

முழுகமயாை
சட்ட

சசைாிக்ைப்பட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்

பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

தசாத்துைள்
பற்றிய

பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

ைால
ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்
படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில் சபணப்பட
வில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ஊவா பரணைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 63.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைாைப்

திைதிக்கு

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

நிலுகவைகள

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல மற்றும் ைாசுக் ைட்டகள மீதான
பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

பதிவு
ஏடு

ைால

நாளாந்த

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைம்பஹா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வில்கல. வருமானம்

வருடத்தின்

மீதான

மீளாய்வில்

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

நிலுகவைள்

10

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை

சட்ட
மாதத்

நடவடிக்கைதயதுவும்
தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை
தயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ைஹவத்கத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான

நாளாந்த

ஓட்ட

அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

மீதான
ஏடு

பதிவு
நாளாந்த
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ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவடு
இறுப்பு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

நாளாந்த
ஏடு
வாிைள்

தைாள்கைைகள

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

ைால
ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

குப்கப

சசைாிக்ைப்படுைிறது. மீளாய்விற்குட்பட்ட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

தரம்

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

பிாிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

திட்டம்
நிகலயில்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
தமதிாிைிாிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள் ைணக்தைடுப்புைள் மற்றும் கையிருப்பு
சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

சமற்தைாள்ளப்பட்டு

பின்னர்

அறிக்கைைள்

எகவயும்

தயார்

தசய்யப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில்
எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
பதவிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார

வாி

அல்லது

வணிை

அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்ைான எாிதபாருள் பதிசவடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

ஏடு

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

ஏடு
வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைால

நாளாந்த

பதிசவடு

பதிவு

அடிப்பகடயில்

ைால

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நாளாந்த

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

மீதான

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில்
வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள்

நிலுகவைகள

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
சியம்பலான்டுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்
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சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

எகவயும்

தபற்றிராசதார்

கூற்றில்

மீது

சமற்பட்ட

சட்ட
வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

அனுசாித்து

ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தும்பசனபிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார வாி அல்லது வணிை
அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சந்தர்ப்பங்ைள்
ஆதனங்ைள்

இருந்தன. வருடாந்தக்

சார்பான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு

சட்ட
மற்றும்

நடவடிக்கைதயதுவும்
முைாகமத்துவக்

சமற்தைாள்ளப்படாத

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
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பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

தீர்மானம்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல.
வவுனியா வடக்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்தின்
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான

நாளாந்த

ஓட்ட

அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு ஐய வினா ஏடு ைாலாண்டு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு

புத்தைம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

நாளாந்த
மீதான

பதிவு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிசவடு

நாளாந்த

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு
வாிைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

எம்பிலிபிடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித
நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான
பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது.
பிடதபத்தர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

343

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய
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ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான
வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
தலாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான வரவுதசலவுத்திட்டம் உாிய திைதியில்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வில்கல. வருமானம்

வருடத்தின்

மீதான

மீளாய்வில்

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

நிலுகவைள்

10

சட்ட
மாதத்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை
நடவடிக்கைதயதுவும்
தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை
தயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

தீர்க்ைப்படாத
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்
குழுவின்

வங்ைிக்கு

சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு
சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

வருடத்திற்கும்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

சமலான
மற்றும்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

உடபலாத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

சபணப்படவில்கல. ைாணி

பற்றிய

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசய்யப்பட்டடு

பற்றிய
மீதான

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

வாிைள்

அைற்றப்படாத

ஏடு

ைால
ைால

வாைனங்ைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
உகுதவல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
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வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

ைாணப்பட்டது. வருமானம்

மீதான

வருமான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பு

குகறவான

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

மட்டத்திசலசய

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
குறிப்புைள்

மற்றும்

பதிவுப்

சபாில்
நாளாந்த

எவ்வித

ஓட்ட

புத்தைங்ைள்

நடவடிக்கையும்

அட்டவகணைள்,

ஆைியகவ

மாதாந்த

நாளாந்த

சுருக்ைக்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

பதிசவடு
ஏடுைள்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
யக்ைலமுல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 64.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்று

உாிய

திைதியில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

தபாறுப்புக்ைள்
குழுவின்

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மற்றும்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு
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புத்தைம்
ைால

நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பிங்ைிாிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும்
கூட

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

விகடயளிக்ைப்படாத

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்
குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. குறித்த ைாலப்பகுதிக்குள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை
மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட
இனங்

ைாணப்படாத

தசலவு

வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ததாடங்தைாட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. இறுப்பு

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

புத்தைம்

அனுசாித்து

நாளாந்த

ைேிவு

அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
மிஹிந்தகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல.
பலிந்தநுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

சசைாிப்பதற்கு

முழுகமயாை

சட்ட

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட
அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நுைர்வுப்

தள்ளுபடி

தபாருட்ைள்

சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

மீதான

மீதான

சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

தசய்யப்பட்டடு

சகப

பதிவு

பதிவு
தீர்மானம்

நாளாந்த

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
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தவலிைமட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 65.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

மதிப்பீடுைள்
தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும்
சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சட்ட நடவடிக்கைைள் ஏடுைள்
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பத்சதைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு
முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

தசாத்துைள்
மீதான

பற்றிய

பதிவு

ஏடுைள்

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

தீர்மானம்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைல்சனவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வரவுதசலவுத்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதியில்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்
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சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிவு

விற்பகனைள்

ஏடு

நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைகரத்துகறப்பற்று
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு

பற்றிய

ஏடுைள்

புத்தைம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

ைால

நாளாந்த
மீதான

பதிவு

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிவு

நாளாந்த

நாளாந்த

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு
ஏடு

வாிைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

இடம்தபறவில்கல.
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எவ்வித
கூட்டங்ைள்

நடவடிக்கையும்
சபாதியளவில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிவிதிைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார
சாத்தியமான

வருடத்திற்ைான

வாி

தகுதியுகடசயாகர

அல்லது

தைாள்வனவுத்

வணிை

அகடயாளம்

அனுமதிப்பத்திர

ைாண்பதற்கு

வாி

திட்டம்
சசைாிப்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

எகவயும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

மீதான

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

வாிைள்
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள
ஒரு

பதிவு

ைால

நாளாந்த

விற்பகனைள்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

பதிசவதடான்று

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பற்றிய

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

மாதத்திற்குப்

பின்னரும்

ைேிவு
கூட

முைாகமத்துவ

ைணக்ைாய்வு

திட்டம்

வினாக்ைளுக்கு

விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.

பாதசஹவா தைத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில்
வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள்

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

எகவயும்
மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
உடுபத்தாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

மீளாய்வில்
நிலுகவைகள

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு ஐய வினா ஏடு
ைாலாண்டு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல மற்றும் ைாசுக் ைட்டகள மீதான
பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

மீதான

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்

புத்தைம்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. லீவுப்
பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு
சசைாிப்பு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும் ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

விண்ணப்ப

ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
தவலிைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும்
தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்பட

வில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபற
வில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.

தைாள்கைைகள

வருமானம் மீதான நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

355

மீதான

நிலுகவைகள
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சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை தயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
யடவத்த பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை

வில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் சார்பான
ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சந்தர்ப்பங்ைள்

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

தீர்க்ைப்படாத

அனுமதிப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபற
வில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.

தடல்ட் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாசசாகல மற்றும் ைாசுக் ைட்டகள மீதான
பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான பதிவு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்று

உாிய

திைதியில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.

திவுலபிட்டிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

தீர்க்ைப்படாத
மற்றும்

தபாறுப்புக்ைள்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள்,
மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பாவகனக்குதவாத,

பார்க்ைப்படாமல்
தள்ளுபடி

ைாணப்பட்டன. ஆறு
தசய்யப்பட்டடு
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மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு தசய்யும்
ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஹகுரண்தைத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீளாய்வில்
மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததரு

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விளக்குைள்

மீதான
பதிவு

விற்பகனைள்

பதிவு

ஏடு

வாிைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
நுவரைம்பலாத மத்திய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிகலயான

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

தசாத்துைள்

மீதான

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

பற்றிய

பதிவு

ைால

நாளாந்த
வாிைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ஏடுைள்

ஏடுைள்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

ஆகணப்பத்திரங்ைள்
குழுவின்

வங்ைிக்கு

கூட்டங்ைள்

எகவயும்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாணப்பட்டன. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வேங்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வாிைள்

ஏடு

வங்ைிக்

ைால

வருடத்திற்ைான

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

அடிப்பகடயில்
தைாள்வனவுத்

மற்றும்
கூற்றில்

பூரணப்படுத்தி
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு
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சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தபாத்துவில் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு
வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

மாதங்ைளுக்கு
கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிவு

பதிசவதடான்று
ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

சபணப்படவில்கல.
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ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

புத்தளம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 66.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிசவடு

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல.
ஹம்பாந்சதாட்கட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
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ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங்
ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம்
உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத்
திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
நாமல்ஓயா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

பற்றிய
மீதான

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்
வருடத்திற்கும்

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

சமலான

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. ஒரு

பதிவு

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவதடான்று

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
வரைாதபால பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வில்ைமுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான
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வாடகைைளும்

முழுகமயாை
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சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

தசய்யப்பட்டடு
ைால

நாளாந்த

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த
நாளாந்த

வாிைள்

அைற்றப்படாத

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ஏடு

வாைனங்ைள்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
பிபில பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது.
திக்தவல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக்
குழுவின்

கூட்டங்ைள்

பதிசவதடான்று
பதிசவதடான்று

ைால
ைால

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ைாணி

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. லீவுப்

பதிவு

பற்றிய
பற்றிய
நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
இபசலாைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

ைாணப்பட்டன. வாடகை

அகனத்து
மீதான

ஆதனங்ைள்

நிலுகவைகள

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்
கூட்டங்ைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

பாவகனக்குதவாத,

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

தள்ளுபடி

தபற்றிராசதார்
மற்றும்

மாத

தசய்யப்பட்டடு

மீது

முைாகமத்துவக்

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

சட்ட
குழுவின்

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்ைான எாிதபாருள் பதிசவடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ைால

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.

ைாகரநைர் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நுைர்வுப் தபாருட்ைள்
மீதான பதிவு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட
வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல.
மைாஓயா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

விஞ்சிய

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
வாைனங்ைள்

பழுது

வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
திைதைாகட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 67.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான
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தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்
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அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

நாளாந்த

ஏடு

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான
சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை
ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து

வருடாந்தக் குத்தகை

உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில் முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
அதுரலிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட
வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம்
மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார்
வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

ஏடு

நாளாந்த
ஏடு

அடிப்பகடயில்
நாளாந்த
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பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

சபணப்பட
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைசலதவல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. தபாருள்
ைணக்தைடுப்புைள்

மற்றும்

கையிருப்பு

சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ சமற்தைாள்ளப்பட்டு பின்னர்

அறிக்கைைள் எகவயும் தயார் தசய்யப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும்

ைாசாை

மாறாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள்
மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு ஐய வினா ஏடு ைாலாண்டு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. இறுப்பு

புத்தைம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

தபாருட்ைள்

நாளாந்த
மீதான

பதிவு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

பதிசவடு

நடவடிக்கைைள்

நாளாந்த
ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
மாந்கத சமற்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
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உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

தவகணைகள

மீது

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

ஏடு
சகப

நாளாந்த
தீர்மானம்

அடிப்பகடயில்

மீதான

பதிவு

பூரணப்படுத்தி

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ஓட்டமாவடி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப் தபாருட்ைள் மீதான பதிவு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

ஏடு

ைால

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்
இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல.
தபன்சதாட்ட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான

10

மாதத்

தவகணைகள

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும்
சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

மீதான
பதிவு

பதிவு
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. சதசிய

இறுப்பு
தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

முைாகமத்துவ

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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பூரணப்படுத்தி
திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ததரணியைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு
முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

சசைாிக்ைப்படுைிறது. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

தரம்

பதிசவதடான்று

பதிசவடு

விற்பகனைள்

குப்கப

வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

பிாிக்ைப்படாத
ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நிகலயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ததஹிஅத்தைன்டிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான
ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்
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சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

எகவயும்
மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

ஏடு
பதிவு

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

குப்கப

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

நாளாந்த

ைேிவு

தரம்

முைாகமத்துவ

பிாிக்ைப்படாத

திட்டம்
நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல.
தைாடைவில பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
வியாபார

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. மீளாய்வு
அபிப்பிராயம்/

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள்

அபிப்பிராயத்கதம்

பற்றிய பாதைமான

ைணக்ைாய்வாளர்

வருடத்திற்ைான

தகலகமயதிபதி

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

பிாிக்ைப்படாத

நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால
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அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

சான்றிதழ்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல.
நாவிதன்தவலி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சசைாிக்ைப்படுைிறது. ஒரு

வருட

சபணப்படவில்கல. குப்கப
ைாலப்பகுதிக்கும்

சமலாை

தரம்

பிாிக்ைப்படாத

தசலுத்த

முடியாத

நிகலயில்

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள்
பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்ைான

பதிசவடு
எாிதபாருள்

நாளாந்த
பதிசவடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
சூாியதவவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்
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பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
வனாதவில்லு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 68.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித
நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள்
சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும்

சமலாை

தசலுத்த

முடியாத

நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம்
உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி
சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
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சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல.
தம்புள்கள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ஆறு

தள்ளுபடி

மாத

தசய்யப்பட்டடு

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

ைந்ததஹடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
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உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத
ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

பதிசவடு
பதிசவதடான்று

பதிவு
ஏடு

ைால

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

ஏடு

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
மாத்தகற பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத
முைாகமத்துவக்

தபாறுப்புக்ைள்
குழுவின்

ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபறவில்கல. வருமானம்

மற்றும்
மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத
வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. குப்கப தரம்
பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
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தவல்லாதவளி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி

பூரணப்படுத்தி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

வாிைள்

ஏடு

பிாிக்ைப்படாத

ைால

நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது.
அட்டாகளச்சசகன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

படல்குமுர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

தபற்றிராசதார்
மற்றும்

மீது

முைாகமத்துவக்

சட்ட
குழுவின்

கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான
பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

ைால

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
பதுகள பிரசதச சகப
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வாிைள்

ஏடு

நாளாந்த
ைேிவு
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நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

பற்றிய
மீதான

பதிசவதடான்று

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

ைால
ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
மடுல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

பதிசவடு

நாளாந்த

ஏடுைள்

நாளாந்த

நடவடிக்கைைள்

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

பதியத்தலாவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவதடான்று

மீதான

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

பதிவு

ைால

நாளாந்த
வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.

உைன பிரசதச சகப
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ைால

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 69.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

மீதான

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. ஒரு

மாதத்திற்குப்

விகடயளிக்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

பதிவு

ைால

நாளாந்த
வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைணக்ைாய்வு

வினாக்ைளுக்கு

பின்னரும்

கூட

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல.
பியைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

382

மீதான

நிலுகவைகள

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

ஜா-எல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

மாதத்திற்குப் பின்னரும் கூட ைணக்ைாய்வு வினாக்ைளுக்கு விகடயளிக்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வருமானம்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள
மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சசைாிப்பதற்கு
10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

சட்ட

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத
தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. சதசிய

மீதான

பதிவு

பதிசவடு
தைாள்கைைகள

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

திரப்பகன பிரசதச சகப
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திட்டம்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன.
திருக்சைாவில் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட
ைால அடிப்பகடயில்
சந்தர்ப்பங்ைள்

வேங்ைப்படும் குத்தகைைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான ஒப்பந்தங்ைள்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ஒப்பந்தங்ைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பற்றிய
மீதான

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

நாளாந்த
வாிைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
தவலிவிடிய திவிதுர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

மீதான

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

பதிவு

ைால

நாளாந்த

வருடத்திற்ைாைப்

உாிய

திைதிக்கு

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பட்டியலிடப்பட்ட

முன்னர்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. சதசிய

தைாள்கைைகள

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.

அம்பலன்ததாட பிரசதச சகப

385

அனுசாித்து

ைேிவு
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நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமான

சசைாிப்பு

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

குகறவான

குழுவின்

வங்ைிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

மட்டத்திசலசய
ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

ைாணப்பட்டது. ஒரு

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட

பட்டியலிடப்பட்ட

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வருடத்திற்ைான

வருமானத்திலிருந்து

வங்ைிக்

தசயல்திட்டம்

ைணக்ைிணக்ைக்
உாிய

வருடத்திற்ைான

மாதங்ைளுக்கு
கூற்றில்

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அத்தனாைல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை
தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. முற்பண ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

பலபிட்டிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. சதசிய

தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன.

புலத்தைாஹுபிடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
சாவைச்சசாி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்பட
வில்கல. வாிப்பணம்

மீதான

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை

அனுமதிப்பத்திர

வாி

சசைாிப்பதற்கு

சாத்தியமான

தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும்
ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

பதிசவடு
வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
இப்பாைமுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வரவுதசலவுத்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதியில்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. சட்ட நடவடிக்கைைள் ஏடுைள் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

ைடுவான பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

வருடத்திற்ைாைப்

அைற்றப்படாத

பட்டியலிடப்பட்ட

வாைனங்ைள்

வருமானத்திலிருந்து

ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

மீதான

பதிசவடு

விற்பகனைள்

பதிவு

ைால

நாளாந்த
வாிைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித
நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல.

நுவரைம்பலாத ைிேக்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நிலுகவைள்
மீதான
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மாதத்

நிலுகவைகள

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. நிறுவனத்துக்ைான

எாிதபாருள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

பதிசவடு

பதிவு

ஏடு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தணமல்விட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 70.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி
மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

விற்பகனைள்

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

ஏடு

பதிசவடு
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
அக்ைகறப்பற்று பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப்
பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய

ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல.
பலங்தைாகட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

சசைாிப்பிற்ைாை

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

உாிய

திைதிக்கு

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

முன்னர்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

பற்றிய

தசாத்துைள்

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

இறுப்பு
சான்றிதழ்ைள்

ஏடு

ைால

பதிசவடு
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அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன.
தைாரன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும்
பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய
வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

தைாடிைாவத்கத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0

393

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

மீது

விஞ்சிய
சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
மீைஹைிவுல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

தள்ளுபடி

மீதான

தசய்யப்பட்டடு

பதிவு

ைால

அைற்றப்படாத
அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
முசலி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

உாிய

திைதிக்கு

சசைாிப்பிற்ைாை

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. வாைனங்ைளுக்ைான

நாளாந்த

ஓட்ட

அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

மீதான
வாிைள்

பதிவு

ைால

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

அகுரஸ்ஸ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள
விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள்
பற்றிய

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அம்பலங்தைாட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பற்றிய

பற்றிய
மீதான

சகப

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

தீர்மானம்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

ைால

பதிவு

விளக்குைள்

பூரணப்படுத்தி

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
பண்டாரைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைாைப்

ைணக்ைாய்வாளர்
பட்டியலிடப்பட்ட

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு

குகறவான

மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள்
எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய
அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக்
சமற்பட்ட

குழுவின்

வங்ைிக்கு

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.

ஶ்ர
தபலிஅத்த பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

உாிய

வருடத்திற்ைாைப்

திைதிக்கு

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான
வாைனங்ைள்

பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

மீதான

விற்பகனைள்

பதிவு

வாிைள்

ைால

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும்
முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல.
ாிதிமாலியத்கத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும்
சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி
விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

398

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார

வருடத்திற்ைான

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தைாள்வனவுத்

தபற்றிராசதார்

திட்டம்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல.
யடிநுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 71.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பற்றிய

ஏடு

பதிவு

ஏடு

பதிசவதடான்று

நாளாந்த
நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

விற்பகனைள்

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்

ஏடு

ைால

பதிசவடு

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல.

சபருவகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
சைைாகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

திட்டம்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத
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மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

தசாத்துைள்
மீதான
ஏடு

பதிசவதடான்று
பற்றிய

பதிவு
நாளாந்த
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அைற்றப்படாத

ைால

ஏடுைள்

வாைனங்ைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பானந்துகர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்
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மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

விஞ்சிய

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

உடுதும்பர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்
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மீதான

நிலுகவைகள

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத்

தவகணைகள

சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள்,
மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்
மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தவலகன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும்

வேங்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. தபாருள்
சமற்தைாள்ளப்பட்டு

ைணக்தைடுப்புைள்

பின்னர்

அறிக்கைைள்

மற்றும்

கையிருப்பு

எகவயும்

தயார்

சாிபார்த்தல்ைள்

ஆைியகவ

தசய்யப்படவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர

சகப

தீர்மானம்

மீதான

பதிவு

தசய்யும்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ஹபராதுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.5
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. சதசிய
தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான
நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
நவைத்சதைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 72.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
முழுகமயாைப்

பூர்த்தி

மீது

வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை
அகனத்து

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
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பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

தள்ளுபடி

விற்பகனைள்

தசய்யப்பட்டடு

வாிைள்

ஏடு

அைற்றப்படாத

ைால

அடிப்பகடயில்

வாைனங்ைள்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைளுதாவகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைால

அடிப்பகடயில்

சந்தர்ப்பங்ைள்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

மீதான

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

ஒப்பந்தங்ைள்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

பூர்த்தி

தசய்யப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான
அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

அபிப்பிராயத்கதம்
வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

ைணக்ைாய்வாளர்

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

தகலகமயதிபதி
திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

ைடான பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்
ைணக்தைடுப்பின்

ைாண்பதற்கு

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு

விதப்புகரயின்

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சபாில்

எவ்வித

எகவயும்

தபற்றிராசதார்

மாதங்ைளுக்குப்

நடவடிக்கையும்

மீது

பின்னரும்

சட்ட
தபாருள்

எடுக்ைப்படவில்கல. குறித்த

ைாலப்பகுதிக்குள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றுைள் தயாாிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ைடன்தைாடுத்சதார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
மாந்கத ைிேக்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப்
பின்னரும்

தபாருள்

ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

இடம்தபறவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

பற்றிய

தபாருட்ைள்

மீதான

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

ஏடுைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்
சபணப்படவில்கல. ததரு

புத்தைம்

விளக்குைள்

பதிவு

நாளாந்த
ஏடு
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நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
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சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

நாளாந்த

இறுப்பு

ஏடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

பதிசவடு

வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

அடிப்பகடயில்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
நிந்தவூர் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான
நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நிகலயான தசாத்துைள் பற்றிய
ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

யடியந்சதாட்கட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அம்பைமுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட
வில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால
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அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட
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வில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

நாளாந்த

ஏடு

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

சபணப்பட

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஹல்தும்முல்கல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

மாதத்திற்கும்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சமலாை
வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. கைத்ததாேில்/
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

வியாபார

வாி

பதிசவடு
விண்ணப்ப

ஏடு

சசைாிப்பு

நாளாந்த
ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.

ைளுத்துகற பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக்
குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத வரவுைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சகப

தீர்மானம்

மீதான

சபணப்படவில்கல. சதசிய

பதிவு

தசய்யும்

தைாள்கைைகள

ஏடு

நாளாந்த

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.
வாைகர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 73.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்று

உாிய

திைதியில்

சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர்
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

ஏடு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

நாளாந்த
நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான
அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு

அபிப்பிராயத்கதம்
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ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

வேங்ைியுள்ளார்.
ைலிைமுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

திட்டம்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி
மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
மினிசப பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

விஞ்சிய
சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. வாைனங்ைளுக்ைான
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக் குறிப்புைள் மற்றும் பதிவுப் புத்தைங்ைள் ஆைியகவ
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
நாஉல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

வரவுதசலவுத்திட்டம்

உாிய

திைதியில்

அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. சட்ட

பூரணப்படுத்தி

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

ஏடுைள்

பிாிக்ைப்படாத

நாளாந்த
நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது.

நிைவதரடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான
பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
புலத்சிங்ைள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர் புத்தைம் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்
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ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
தைைிராகவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

வலிைாமம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 74.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.

413

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

அகனத்து
மீதான

ஆதனங்ைள்

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. அடியிதழ்சசர்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பற்றிய
மீதான

பதிசவடு

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்
ைால

நாளாந்த
ஏடு

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

வாிைள்

ைால

பதிசவதடான்று

பதிவு

புத்தைம்

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

பற்றிய

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
அயைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர
வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு மாதத்திற்குப்
பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி
மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான
தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு
வாிைள்
ஏடுைள்

ைால
ஏடு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைாகரதீவு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

தள்ளுபடி
பதிசவடு

விற்பகனைள்

தசய்யப்பட்டடு
நாளாந்த

வாிைள்

ஏடு

அைற்றப்படாத

அடிப்பகடயில்
ைால

வாைனங்ைள்
பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
ைதிர்ைாமம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

415

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்ைான

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தைாள்வனவுத்

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

திட்டம்

மீது

சமலான

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான
வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடு

ைால

வாிைள்

ஏடு

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
குண்டசாகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கும் சமலாை இனங்ைாணப்படாத வரவுைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத
தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பற்றிய

416

பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

இறுப்பு

விற்பகனைள்

பற்றிய

பதிவு
ஏடு

ஏடு
வாிைள்

ஏடுைள்

ைால

நாளாந்த
ைால
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
லுணுைல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக்
குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. அடியிதழ்சசர்

புத்தைம்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தபால்பிதிைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான
வருடத்திற்ைாைப்

தைாள்வனவுத்
பட்டியலிடப்பட்ட

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான

சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை
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ஆகணப்பத்திரங்ைள்
வேங்ைப்படும்

எகவயும்

அகனத்து

வில்கல. வாடகை

வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்

ஆதனங்ைள்

மீதான

மீதான

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்
சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

முழுகமயாை
சட்ட

மீது

சசைாிக்ைப்பட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ாிதிைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

வில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான
சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை
உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில் முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கல. வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத
சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான
பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வலிைாமம் ைிேக்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்

வருடத்திற்ைான
மீதான

நிலுகவைள்

தைாள்வனவுத்
சசைாிப்பிற்ைாை

திட்டம்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து
ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

பற்றிய

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. அடியிதழ்சசர்

புத்தைம்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்
ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

வலிைாமம் சமற்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 75.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான
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தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்
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அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

நிலுகவைகள

சந்தர்ப்பங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. சதசிய

தைாள்கைைகள

தயாாிக்ைப்படவில்கல.

ைடன்பட்சடார்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

அனுசாித்து
ஏடு

பதிசவடு

விற்பகனைள்

ைேிவு

நாளாந்த

நாளாந்த
வாிைள்

முைாகமத்துவ

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

திட்டம்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைல்ைமுவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத
தபற்றிராசதார்

சந்தர்ப்பங்ைள்
மீது

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைிாிந்த பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருமான

சசைாிப்பு

தீர்க்ைப்படாத

குகறவான

தபாறுப்புக்ைள்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

வருடத்திற்ைாைப்

மட்டத்திசலசய
ைாணப்பட்ட

கூட்டங்ைள்

பட்டியலிடப்பட்ட

ைாணப்பட்டது. ஒரு

சந்தர்ப்பங்ைள்

சபாதியளவில்

வருமானத்திலிருந்து

வருடத்திற்கும்

சமலான

இருந்தன. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
மாதத்திற்கும்

சமலாை

இனங்ைாணப்படாத

வரவுைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தைாத்மகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
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முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன.
லுணுைம்தவதைர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10
மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக்
குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு
சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. அளகவப்

பதிசவடு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

நாளாந்த
வாிைள்

ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
மஹியங்ைகன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார
வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம்
ைாண்பதற்கு மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
பருத்தித்துகற பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

இறுப்பு

விற்பகனைள்

ஏடு

ைால

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

அடிப்பகடயில்
ைால

அனுசாித்து

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
வடமராட்சி ததன்சமற்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

அகனத்து

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
வருடாந்தக்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. ஒரு
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வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்
பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

பற்றிய

மீதான

ஏடுைள்

பதிசவதடான்று

பதிவு

ைால

ைால
ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்பட

வில்கல. சைள்விப்பத்திர

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சகப

தீர்மானம்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

தசய்யும்

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு
ஏடு

நாளாந்த
நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. ைட்டிட

வாிைள்

விண்ணப்ப

ஏடு

ஏடுைள்

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
வீரதைடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி

யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான
சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும்
அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. அளகவப்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

பதிசவடு
வாிைள்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

ைங்ைவட்ட சைாரகள பிரசதச சகப
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நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

சார்பான

ஒப்பந்தங்ைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்
முழுகமயாைப்

மீது

பூர்த்தி

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம்
பற்றிய பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல் அடிப்பகடயில்
சபணப்படவில்கல.
ைாலிஎல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 76.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு
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சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நுைர்வுப்

பற்றிய

தபாருட்ைள்

பதிசவதடான்று

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்

பதிசவடு
இறுப்பு

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

நாளாந்த
ஏடு

அடிப்பகடயில்

ைால

வாிைள்
ஏடுைள்

ஏடு

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ைளனி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான வரவுதசலவுத்திட்டம் உாிய திைதியில்
அனுமதிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத்
தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.

மாலிம்பட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். ைணக்ைாய்வு
மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தசயல்திட்டம் உாிய திைதிக்கு முன்னர் அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
வருடத்திற்ைான தைாள்வனவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்
ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பஸ்ஸர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்

நடவடிக்கைதயதுவும்

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான
நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

உாிய

தைாள்வனவுத்

சசைாிப்பிற்ைாை
நிலுகவைகள
ைால

திைதிக்கு

முன்னர்
திட்டம்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்
சசைாிப்பதற்கு

அடிப்பகடயில்

சட்ட

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத
தசலவு வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தசாரனாசதாட்ட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வியாபார
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள்
10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

மீதான

சபணப்படவில்கல. ததரு

பதிவு

சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. ஒரு

விளக்குைள்

விற்பகனைள்
வருட

சமற்தைாள்ளப்படாத

பதிசவதடான்று

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிவு
ஏடு

வாிைள்

ைாலப்பகுதிக்கும்

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைால

ஏடு

ைால

சமலாை

தசலுத்த

முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.
வத்தகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. வாைனங்ைளுக்ைான நாளாந்த ஓட்ட அட்டவகணைள், மாதாந்த சுருக்ைக்
குறிப்புைள்

மற்றும்

பதிவுப்

புத்தைங்ைள்

ஆைியகவ

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
இமுல்சப பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

தள்ளுபடி
ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நிகலயான

தசய்யப்பட்டடு
பற்றிய

தசாத்துைள்

அைற்றப்படாத

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ஏடுைள்

வாைனங்ைள்

ைால

அடிப்பகடயில்

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ததரு

விளக்குைள்

பதிவு

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பஸ்பசை சைாரகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்
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சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு சமற்பட்ட இனங் ைாணப்படாத தசலவு
வங்ைிக்ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வலிைாமம் ததற்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 77.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள்
மீது

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள்
இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது
பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி
தசய்யப்பட்டடு
வாைனங்ைள்

அைற்றப்படாத
பற்றிய

வாைனங்ைள்

வாைனப்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

தசாந்தமான
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்பட
வில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி
விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

மன்னார் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்

பற்றிய

மீதான

பதிவு

பதிசவதடான்று
ைால

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

ஏடுைள்

தைாள்கைைகள

நாளாந்த

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
மாவத்தைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

சசைாிப்பதற்கு
நிலுகவைகள

சட்ட

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

நடவடிக்கைதயதுவும்

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

மீதான

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான
பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அைலவத்கத பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
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ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
சிலாபம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ைஹடைஸ்தைலிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில்

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள்

மீதான

ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு
மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின் சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. உறுதிச்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

பதிசவடு

நாளாந்த
வாிைள்

சான்றிதழ்ைள்
நடவடிக்கைைள்

அடிப்பகடயில்

ஏடு

ைால

பதிசவடு
ஏடுைள்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

இற்கறப்படுத்தல்

நாளாந்த

பூரணப்படுத்தி
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
நல்லூர் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ததரு

விளக்குைள்

மீதான
பதிவு

பதிவு
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி

433

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

சபணப்படவில்கல. சதசிய
தயாாிக்ைப்படவில்கல.

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால

அனுசாித்து

அடிப்பகடயில்
ைேிவு

பூரணப்படுத்தி

முைாகமத்துவ

திட்டம்

ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.
பண்டுவஸ்நுவர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின்
கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. ஆறு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

மாதங்ைளுக்கு

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருட

ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. சட்ட நடவடிக்கைைள் ஏடுைள் நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வலல்லாவிட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 78.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப்
தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக்
கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
அரணாயை பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வியாபார

நடவடிக்கைதயதுவும்

நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

தவகணைகள

தபற்றிராசதார்

மற்றும்

விஞ்சிய

மீது

முைாகமத்துவக்

சட்ட

குழுவின்

கூட்டங்ைள் சபாதியளவில் இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
மாத்தகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து
வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட
ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

ஏடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
நானாட்டான் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

வருடத்திற்ைான
மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்

ஆதனங்ைள்
நிலுகவைகள

மீதான

வாடகைைளும்

சசைாிப்பதற்கு

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சட்ட

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

மீது

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

நடவடிக்கைதயதுவும்

தபற்றிராசதார்

திைதிக்கு

சசைாிப்பிற்ைாை

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

உாிய

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள் ைணக்தைடுப்பின் விதப்புகரயின்
சபாில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்படவில்கல. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள்
பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள்
சபணப்படவில்கல. ைாணி
சபணப்படவில்கல. சதசிய

மீதான

விற்பகனைள்

பதிசவடு

நாளாந்த

பதிவு

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

வாிைள்

தைாள்கைைகள

ஏடு

ைால
ைால

அனுசாித்து

ைேிவு

அடிப்பகடயில்

முைாகமத்துவ

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல.
தபால்ைஹதவல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

தள்ளுபடி

மீதான

தசய்யப்பட்டடு

பதிவு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

ைால

ஏடு

நாளாந்த

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
இரக்ைாமம் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள்
சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு
வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான
தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத
நிகலயில்

சசைாிக்ைப்படுைிறது. நட்டங்ைள்

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

மீதான

ஏடு

பதிவு

நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
கைட்ஸ் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட
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ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு
அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று ைால
அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பதிசவடு

விற்பகனைள்

வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சதசிய தைாள்கைைகள அனுசாித்து ைேிவு முைாகமத்துவ திட்டம்
தயாாிக்ைப்படவில்கல.
ரம்புக்ைன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 79.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக்
ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப்
பராமாிப்புப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய
பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

பண்டாரவகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி
தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னரும் ைாசாை மாறாத
ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
குருணாைல் பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது
வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும்

சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள்

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
மீாிைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

நிலுகவைள்

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

தவகணைகள

விஞ்சிய

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
பன்வில பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது
வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான தகுதியுகடசயாகர அகடயாளம் ைாண்பதற்கு
மதிப்பீடுைள் எகவயும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

தசாந்தமான

வாைனங்ைள்

வாைனங்ைள்
பற்றிய

வாைனப்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. ைாணி

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்
பராமாிப்புப்

பதிசவடு

விற்பகனைள்

வாிைள்

பதிசவடு

நாளாந்த
ஏடு

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச்

ைால

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
பாததும்பர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0

440

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத
தபற்றிராசதார்

சந்தர்ப்பங்ைள்
மீது

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

பாவகனக்குதவாத,

ைாணப்பட்டன. ஆறு

தள்ளுபடி

மாத

தசய்யப்பட்டடு

ைாலப்பகுதிக்குப்

அைற்றப்படாத

பின்னரும்
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல.
பூஜாபிடிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைாைப்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து

வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக்
குத்தகை

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

மீளாய்வில்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை
சமற்தைாள்ளப்படாத

மீதான

சந்தர்ப்பங்ைள்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

ைாணப்பட்டன. ஒரு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைடன்பட்சடார் ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

ஏடு

வாிைள்

நாளாந்த
ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. உறுதிச் சான்றிதழ்ைள் பதிசவடு இற்கறப்படுத்தல்
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அடிப்பகடயில் சபணப்படவில்கல.
வாகேச்சசகன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம் மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும்
வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. கைத்ததாேில்/ வியாபார வாி ஏடு சசைாிப்பு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
ஆராச்சிைட்டு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
சந்தர்ப்பங்ைள்

மீதான

ைாணப்பட்டன. வாடகை

நடவடிக்கைதயதுவும்
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

நிலுகவைள்
மீதான

சமற்தைாள்ளப்படாத

10

மாதத்

நிலுகவைகள
சந்தர்ப்பங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

தவகணைகள
சசைாிப்பதற்கு

விஞ்சிய
சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
தமதைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்
மீதான

உாிய

சசைாிப்பிற்ைாை

நிலுகவைகள

திைதிக்கு

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய
அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார வாி அல்லது வணிை அனுமதிப்பத்திர வாி சசைாிப்பதற்கு சாத்தியமான
தகுதியுகடசயாகர

அகடயாளம்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்
கூட்டங்ைள்

ைாண்பதற்கு

மதிப்பீடுைள்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைணக்ைாய்வு

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. அளகவப்

தபற்றிராசதார்
மற்றும்

பதிசவடு

எகவயும்
மீது

முைாகமத்துவக்
நாளாந்த

சட்ட
குழுவின்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ரம்சபவ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்
ைணக்தைடுப்பின்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஆறு

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

தபற்றிராசதார்

மாதங்ைளுக்குப்

நடவடிக்கையும்

மீது

பின்னரும்

சட்ட
தபாருள்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்
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ைாணப்பட்டன. ஒப்பந்தங்ைள்

பற்றிய

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

பதிசவதடான்று ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
வலிைாமம் ததன்சமற்கு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 80.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான
தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்
யுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. வருடாந்தக்
வாடகைைளும்

வருடத்திற்ைான

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

முழுகமயாை

நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
வேங்ைி
மீது

தைாள்வனவுத்
வேங்ைப்படும்

சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட

திட்டம்

அகனத்து

ைால

தயாாிக்ைப்பட

ஆதனங்ைள்

அடிப்பகடயில்

மீதான

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப்

பின்னரும்

பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன. உறுதிச்
சான்றிதழ்ைள்

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல. குப்கப

தரம்

பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.

அலவ்வ பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான
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தைாள்வனவுத்

திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள் பற்றிய வாைனப் பராமாிப்புப் பதிசவடு
நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. லீவுப்

சபணப்படவில்கல. ைடன்பட்சடார்

ஏடு

சபணப்படவில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார்
சபணப்படவில்கல. அளகவப்
சபணப்படவில்கல. உறுதிச்

பதிவு

நாளாந்த

நாளாந்த

ஏடு

பதிசவடு
சான்றிதழ்ைள்

அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பதிசவடு

இற்கறப்படுத்தல்

அடிப்பகடயில்

சபணப்படவில்கல.
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

மீது

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

வேங்ைப்படும்

அகனத்து

ஆதனங்ைள் சார்பான ஒப்பந்தங்ைளும் முழுகமயாைப் பூர்த்தி தசய்யப்படவில்கல. வருமானம் மீதான
நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள் 10 மாதத் தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான
நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. குப்கப தரம் பிாிக்ைப்படாத நிகலயில் சசைாிக்ைப்படுைிறது.
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. சகபயின்

அகனத்து

வருடத்திற்ைான

வருடாந்தக்

குத்தகை

முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சார்பான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

உகடகமைளும்

வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

தயாாிக்ைப்பட
மீளாய்வில்

மீது

வேங்ைப்படும்

பூர்த்தி

தசய்யப்பட

வில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்
படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்குப் பின்னரும் தபாருள்
ைணக்தைடுப்பின்

விதப்புகரயின்

சபாில்

எவ்வித

நடவடிக்கையும்

எடுக்ைப்படவில்கல. ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள் இறுப்பு ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
குளியாபிட்டிய பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி
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வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்பட

வில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான
வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்பட
சபாதியளவில்

வில்கல. ைணக்ைாய்வு

இடம்தபற

மற்றும்

வில்கல. ைாணி

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

மற்றும்

முைாகமத்துவக்
ைட்டடம்

வில்கல. நிகலயான

பற்றிய

தசாத்துைள்

வில்கல. ஒப்பந்தங்ைள்

குழுவின்

பற்றிய

கூட்டங்ைள்

பதிசவதடான்று
பற்றிய

ைால

ஏடுைள்

ைால

பதிசவதடான்று

ைால

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்பட வில்கல. ைணக்ைாய்வு ஐய வினா ஏடு ைாலாண்டு அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. ைாசசாகல

மற்றும்

ைாசுக்

ைட்டகள

மீதான

பதிவு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.
தமானராைகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தசயல்திட்டம்

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

உாிய

திைதிக்கு

வருடத்திற்ைாைப்

முன்னர்

பட்டியலிடப்பட்ட

வருமானத்திலிருந்து வருமான சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு

தபற்றிராசதார்

வருடத்திற்கும்

சமலான

மீது

சட்ட

தீர்க்ைப்படாத

தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. ைாணி

விற்பகனைள்

வாிைள்

ஏடு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
பன்னல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 81.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

மீதான

உகடகமைளும்

திட்டம்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

வாடகைைளும்

மீது

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத
தபற்றிராசதார்

சந்தர்ப்பங்ைள்
மீது

சட்ட

ைாணப்பட்டன. வியாபார
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
ஆணமடு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
வில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்திற்ைான

நிலுகவைகள

தைாள்வனவுத்

சசைாிப்பதற்கு

திட்டம்

சட்ட

தயாாிக்ைப்பட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள்
அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும்
குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.
மாஹர பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைாைப் பட்டியலிடப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து வருமான
சசைாிப்பு குகறவான மட்டத்திசலசய ைாணப்பட்டது. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை
உகடகமைளும்

வருடத்தின்

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.

தைசபைசன பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான
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தைாள்வனவுத்

திட்டம்

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்

முழுகமயாை

அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்

மீதான

வருடத்தின்

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள
வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நிறுவனத்துக்குச் தசாந்தமான வாைனங்ைள்
பற்றிய

வாைனப்

பராமாிப்புப்

பதிசவடு

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்பட

வில்கல. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
தைாக்ைட்டிச்சசாகல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

வருடத்திற்ைான
மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்

நிலுகவைள்
மீதான

தைாள்வனவுத்
சசைாிப்பிற்ைாை

நிலுகவைகள

திட்டம்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்
சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய
அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நீண்ட

ைால

அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. சட்ட

நடவடிக்கைைள்

ஏடுைள்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
மதுைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்று உாிய திைதியில் சமர்ப்பிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்வு
தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/ தபாறுப்புத்துறப்பு
அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி
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வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்

மீதான

2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான
நிலுகவைள்

10

மாதத்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தவகணைகள

விஞ்சிய

தபற்றிராசதார்

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

மீது

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
வவுனியா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 82.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

வருடத்திற்ைான

உாிய

திைதிக்கு

முன்னர்

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்பட

வில்கல. ைடன்தைாடுத்சதார் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு
விளக்குைள் பதிவு ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப்
பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள்
ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

வாாியதபால பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார் மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் கூட்டங்ைள் சபாதியளவில்
இடம்தபறவில்கல. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள் ைாணப்பட்டன.
தவண்ணப்பு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 83.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்ப

டவில்கல. சகபயின் அகனத்து வருடாந்தக் குத்தகை உகடகமைளும் வருடத்தின் மீளாய்வில்
முழுகமயாை தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட
நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு
சமற்பட்ட

வங்ைிக்கு

சமர்ப்பிக்ைப்படாத

ைாசசாகலைள்

வங்ைிக்

ைணக்ைிணக்ைக்

கூற்றில்

ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.

ஹபுதகள பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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2018 பாராளுமன்ற ததாடர் இல. 35

மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக்
சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள் மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை
சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத

நிகலயிலுள்ள

வாைனங்ைள்

பழுது

பார்க்ைப்படாமல்

ைாணப்பட்டன. ஆறு

மாத

ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத வாைனங்ைள்
ைாணப்பட்டன.
மினுவன்தைாகட பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 84.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். சகபயின்
அகனத்து

வருடாந்தக்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருமானம்
நடவடிக்கைதயதுவும்

மீதான

வருடத்தின்
நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட

ைால

மீளாய்வில்

முழுகமயாை

சசைாிப்பதற்கு

அடிப்பகடயில்

சட்ட

வேங்ைப்படும்

குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ைணக்ைாய்வு
மற்றும்

முைாகமத்துவக்

குழுவின்

கூட்டங்ைள்

சபாதியளவில்

இடம்தபறவில்கல. நிகலயான

தசாத்துைள் பற்றிய ஏடுைள் ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. முற்பண ஏடு நாளாந்த
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. சைள்விப்பத்திர சகப தீர்மானம் மீதான பதிவு
தசய்யும் ஏடு நாளாந்த அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. ததரு விளக்குைள் பதிவு ஏடு
நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

சபணப்படவில்கல. சதசிய

தைாள்கைைகள

பதிசவடு

நாளாந்த

அனுசாித்து

ைேிவு

முைாகமத்துவ திட்டம் தயாாிக்ைப்படவில்கல.

தசங்ைலடி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 85.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.

452

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. மீளாய்விற்குட்பட்ட

தசயல்திட்டம்

உாிய

வருடத்திற்ைான

திைதிக்கு

தைாள்வனவுத்

முன்னர்
திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால
அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த
முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன.
ஆகலயடி சவம்பு பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வாிப்பணம்
மீதான நிலுகவைள் சசைாிப்பிற்ைாை ஆகணப்பத்திரங்ைள் எகவயும் வேங்ைப்படவில்கல. வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட
ைாலக்

குத்தகைக்கு

வேங்ைப்பட

சவண்டிய

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

அவ்வாறு

வேங்ைப்படாத

சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. நீண்ட ைால அடிப்பகடயில் வேங்ைப்படும் குத்தகைைள் மீதான
ஒப்பந்தங்ைள் பூர்த்தி தசய்யப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள
சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல்
ைாணப்பட்டன. ைாணி

மற்றும்

ைட்டடம்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. அளகவப்

பற்றிய

பதிசவடு

பதிசவதடான்று
நாளாந்த

ைால

அடிப்பகடயில்

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.

ததாம்சப பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 86.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஆறு

மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள்
பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. ஆறு மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத,
தள்ளுபடி

தசய்யப்பட்டடு

அைற்றப்படாத

வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. வருமானம்

மீதான

நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக்
குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள்
ைாணப்பட்டன. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன.
ஆரயம்பதி பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 87.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வியாபார
அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள்
வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில் ைாணப்பட்டன. ஒரு வருட ைாலப்பகுதிக்கும் சமலாை தசலுத்த முடியாத
நிகலயிலுள்ள வாைனங்ைள் பழுது பார்க்ைப்படாமல் ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால
அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல. அளகவப் பதிசவடு நாளாந்த அடிப்பகடயில்
பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
சஹாமாைம பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

வருடத்திற்ைான

நிதிக்கூற்றுைள்

பற்றிய

பாதைமான

அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு அபிப்பிராயத்கதம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி வேங்ைியுள்ளார். வருமானம்
மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை
மீதான

நிலுகவைள்

10

மாதத்

தவகணைகள

விஞ்சிய

சந்தர்ப்பங்ைள்

ைாணப்பட்டன. ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாதங்ைளுக்கு சமற்பட்ட வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படாத ைாசசாகலைள் வங்ைிக் ைணக்ைிணக்ைக் கூற்றில்
ைாணப்பட்டன. ததரு

விளக்குைள்

சபணப்படவில்கல. அளகவப்

பதிவு
பதிசவடு

ஏடு

நாளாந்த

நாளாந்த
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அடிப்பகடயில்
அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

சபணப்படவில்கல. ததருக்ைள்
சபணப்படவில்கல. சட்ட

இறுப்பு

ஏடு

நடவடிக்கைைள்

ைால

ஏடுைள்

அடிப்பகடயில்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி
பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
நாத்தாண்டியா பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
தயாாிக்ைப்படவில்கல. சகபயின்
மீளாய்வில்
வேங்ைப்படும்

முழுகமயாை

வருடத்திற்ைான

அகனத்து

வருடாந்தக்

தைாள்வனவுத்

குத்தகை

உகடகமைளும்

தைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. வருடாந்தக்

அகனத்து

ஆதனங்ைள்

சார்பான

திட்டம்
வருடத்தின்

சைள்விப்பத்திரங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளும்

முழுகமயாைப்

மீது
பூர்த்தி

தசய்யப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான

வாடகைைளும்

முழுகமயாை

சசைாிக்ைப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

நிலுகவைகள

சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன.
அகுரண பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 88.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருடாந்தக் சைள்விப்பத்திரங்ைள் மீது வேங்ைப்படும் அகனத்து ஆதனங்ைள்
மீதான வாடகைைளும் முழுகமயாை சசைாிக்ைப்படவில்கல. நீண்ட ைாலக் குத்தகைக்கு வேங்ைப்பட
சவண்டிய அகனத்து ஆதனங்ைள் அவ்வாறு வேங்ைப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒரு
வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன. ஆறு
மாத ைாலப்பகுதிக்குப் பின்னரும் பாவகனக்குதவாத, தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டடு அைற்றப்படாத
வாைனங்ைள்

ைாணப்பட்டன. நட்டங்ைள்

மீதான

பதிவு

ைால

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தி

சபணப்படவில்கல.
எல்ல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 89.0
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2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம்
நடவடிக்கைதயதுவும்

தசயல்திட்டம்
மீதான

உாிய

திைதிக்கு

நிலுகவைகள

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை

மீதான

முன்னர்

சசைாிப்பதற்கு
நிலுகவைள்

10

சட்ட
மாதத்

தவகணைகள விஞ்சிய சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு
சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

சமற்தைாள்ளப்படாத
தபற்றிராசதார்

சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. இறுப்பு

சந்தர்ப்பங்ைள்
மீது

புத்தைம்

ைாணப்பட்டன. வியாபார

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும்

நாளாந்த

அடிப்பகடயில்

பூரணப்படுத்தப்படவில்கல. ைாணி விற்பகனைள் வாிைள் ஏடு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி
சபணப்படவில்கல. மீளாய்வு தசய்யப்படும் வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான
அபிப்பிராயம்/

தபாறுப்புத்துறப்பு

அபிப்பிராயத்கதம்

ைணக்ைாய்வாளர்

தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார்.
மதுராவல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 90.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட
அங்ைீைாிக்ைப்படவில்கல. வாிப்பணம்
எகவயும்

வருடத்திற்ைான
மீதான

வேங்ைப்படவில்கல. வியாபார

தசயல்திட்டம்

நிலுகவைள்

உாிய

சசைாிப்பிற்ைாை

அனுமதிப்பத்திரத்கதப்

திைதிக்கு

முன்னர்

ஆகணப்பத்திரங்ைள்

தபற்றிராசதார்

மீது

சட்ட

நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ைாணி மற்றும் ைட்டடம் பற்றிய பதிசவதடான்று
ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தப்படவில்கல.

நாரம்மல பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 91.0
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்த ாடர்.
ைணிணி ைவல் முைாகமத்துவ முகறகம மூலம் அரச நிறுவனங்ைளின் மதிப்பீடு (2016 நிதி அண்டு)) பற்றிய தபாதுக்ைணக்குைள் பற்றிய குழு அறிக்கை

மீளாய்வு தசய்யப்படும்
தபாறுப்புத்துறப்பு

வருடத்திற்ைான நிதிக்கூற்றுைள் பற்றிய பாதைமான அபிப்பிராயம்/
அபிப்பிராயத்கதம்
ைணக்ைாய்வாளர்
தகலகமயதிபதி

வேங்ைியுள்ளார். மீளாய்விற்குட்பட்ட

வருடத்திற்ைான

தைாள்வனவுத்

திட்டம்

தயாாிக்ைப்படவில்கல. வருமானம் மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. வாடகை மீதான நிலுகவைகள சசைாிப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும்
சமற்தைாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் ைாணப்பட்டன. வியாபார அனுமதிப்பத்திரத்கதப் தபற்றிராசதார்
மீது சட்ட நடவடிக்கைதயதுவும் சமற்தைாள்ளப்படவில்கல. ஒரு வருடத்திற்கும் சமலான தீர்க்ைப்படாத
தபாறுப்புக்ைள் ைாணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைள் இருந்தன.
சீதாவக்ை பிரசதச சகப
நிதி விதிைள் மற்றும் தசயற்திறன் பற்றிய ஒழுங்குமுகறைளுக்ைான இணக்ைத்தின் சதவீதம் - 95.5
2016 ஆண்டு ததாடர்பில் தசயல்திறன் மதிப்பீடு மூலம் பின்வரும் குகறபாடுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டுள்ளன, சமலும் அந்த குகறபாடுைகள நிவர்த்திக்கும் தபாருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்ைள்
தங்ைள் சிறப்பு ைவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்று குழு வலியுறுத்துைிறது.
மீளாய்வு

தசய்யப்படும்

தபாறுப்புத்துறப்பு
வருடத்திற்கும்

வருடத்திற்ைான

அபிப்பிராயத்கதம்
சமலான

நிதிக்கூற்றுைள்

ைணக்ைாய்வாளர்

தீர்க்ைப்படாத

பற்றிய

பாதைமான

தகலகமயதிபதி

தபாறுப்புக்ைள்

அபிப்பிராயம்/

வேங்ைியுள்ளார். ஒரு

ைாணப்பட்ட

சந்தர்ப்பங்ைள்

இருந்தன. நட்டங்ைள் மீதான பதிவு ைால அடிப்பகடயில் பூரணப்படுத்தி சபணப்படவில்கல.
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