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rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 
 

2017ஆம் ஆண்டின் 02ன் இலக்கவாழ்வின் ழுச்சி (திருத்திய) சட்டத்தின், 3102 ஆம் ஆண்டின் 0 

ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்ட rKu;j;jp ழுச்சி அபிவிருத்தித் 

திணைக்களத்தின் ந ாக்கங்கணள ிணறநவற்றிக் ககாண்டு  ாட்டுக்கும் , ாட்டின் ணழ 

மக்கலக்கும் விணைத்திறன்மிக்கதும் தரம்வாய்ந்ததுமாை நசணவயிணை வழங்குவதற்Fkhf  310 6 

ஆம் ஆண்டில் அர்ப்பைிப்னடன் கசயற்பட்ட சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் 

அணைத்து பைியாளர்கலக்கும் னெதற்கண்  ன்றிகணளத் கதாிவித்துக் ககாள்கிநறன் . 

 

நமலும் நமலுள்ளபிரகாரம்மக்கலக்காை நசணவகணளவழங்கும் நபாது ,உாிய வழிகாட்டல்கணள 

வழங்கி ,இத்திணைக்களத்திற்கு எத்துணழப்ன வழங்கிய  ிதி அணமச்R கபாதுத் திணறநசாி, ; 

சனேகவலுவூட்டல்மற்ரம்  லநைாம்னணக அணமச்சின் கசயலாளர்கள் உட்பட உாிய 

உத்திநயாகத்தர்கள் அணைவருக்கும் ,னெழுg;பைியாளர்களின் சார்பாகவும்  ன்றிகணளத் 

கதாிவித்துக் ககாள்கிைநறன். நமலும் திணைக்களத்தின் அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகள் ,

 ிவாரைங்கள் மற்ரம் சனேக  லன்னாிச் நசணவகணள உாிய னெணறயில் நமற்ககாள்வதற்கு 

வழங்கி வரும் எத்துணழப்னக்காகவும் கடணமகணள அர்ப்பைிப்னடன் 

 ிணறநவற்றியணமக்காகவும்  ாட்டிலுள்ள மாவட்ட கசயலாளர்கள் /மாவட்ட நமலதிகப் 

பைிப்பாளர்  ாயகங்கள் ,பிரநதச கசயலாளர்கள் அணைவருக்கும் மைமார்ந்த  ன்றிகணளத் 

கதாிவித்துக் ககாள்கின்நறன் . 

 

இரதியாக 3106 ஆம் ஆண்டில் மது திணைக்களத்தின் கடணமகணள நமற்ககாள்ள பல 

வணககளிலும் எத்துணழப்ன வழங்கியp அணைத்து அரசாங்க  ிரவைங்கலக்கும் ணைய 

 ிரவைங்கலக்கும்தைி பர்கலக்கும் ன்றிகணளத் கதாிவித்துக்ககாள்கின்நறன் . 
 

மநகஷ் கபநரரா 

பிரதிப் பைிப்பாளர்  ாயகம் (திட்டமிடல் க றிப்படுத்தல், மற்ரம் கண்காைிப்ன) 

சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் 
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மது ந ாக்கு 
 

 

 

“2030Mk; Mz;lhFk; NghJ tWik epiyaw;w> tYT+l;lg;gl;l 
RgPl;rkpF ,yq;ifapid cUthf;Ftjw;F nrw;gLk; Kd;Ndhb 

epWtdk; xd;whf mikjy;” 
 
 
 

 

மது பைி 
 

 

“twpa epiyf;Fs;shd kf;fis (nghUshjhu uPjpahf> r%f uPjpahf> 

murpay; uPjpahf> ngsjPf uPjpahf> rll uPjpahf> kw;Wk; Rw;whly; 
uPjpahf) tYT+l;Ljy; kw;Wk; gpuNjr Vw;wj; jho;Tfis Fiwg;gjw;fhf 
tpidj;jpwd; kpf;fjhf> gaDWjptha;e;jjhf> tpiuthd kw;Wk; 
cw;gj;jp jpwd; kpf;fjhd jPu;Tfis kf;fs; Neakpf;fjhf 
nraw;gLj;Jk; nghUl;L> jpizf;fsk; rKjha mbg;gil mikg;G> 
kw;Wk; FWepjp epWtd tiyaikg;Gf;fisAk; njhopy; 
thzikahsu;fshfTk; murhq;f>jdpahu; kf;fs; murpay; 
gpupTfspYk; rpwe;j gq;fspg;Gld; cs;ehl;L kw;Wk; ru;tNjr 
epWtdq;fspd; gq;Nfw;Gld; tWik epiyapy;yhj RgPl;rkpF Njrk; 
xd;wpidf; fl;bnaOg;Gtjd; Clhf nghUshjhu mgptpUj;jpf;F 

gq;fspg;G nra;jy;.” 
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01.  பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் ஆசிச் கசய்தி 
 

0991 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்டிருந்த இலங்ணக சனெர்த்தி 

அதிகாரசணப  ,0991 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்டிருந்த இலங்ணக 

கதன் பிராந்திய அபிவிருத்தி அதிகாரசணப  ,3111 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் 

தாபிக்கப்பட்டிருந்த இலங்ணக  clul;l அபிவிருத்தி அதிகாரசணப ஆகிய னேன்ர அதிகாரசணபகணளனம் 

மணல ாட்டு கிராம னைரணமப்னத் திணைக்களம் ,சனெர்த்தி ஆணையாளர்  ாயகத் திணைக்களம் ஆகிய 

இரண்டு திணைக்களங்கணளனம் உள்ளடக்கியதாக 11 அரசாங்க  ிரவைங்கணள எருங்கிணைத்து  ,3102 

ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க tho;tpd; vOr;rp சட்டத்தின் னேலம் ,வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தித் 

திணைக்களம் தாபிக்கப்பட்டது .வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் xOங்குகலக்குற்ப ,ககளரவ 

கபாருளாதார அபிவிருத்தி அணமச்சாிைால் 3102 ைவாி 12 ஆந் திகதிய 0122421 ஆம் இலக்க வர்த்தமாைி 

அறிவித்தல் கவளியிடப்பட்டதன் பின்ைர் ,இத்திணைக்களம் உத்திநயாகனர்வமாகத் தாபிக்கப்பட்டது. 

பின்ைர் நமற்குறித்த 11  ிரவைங்ளிலும் பைி னாிந்த 310111 இற்கும் நமற்பட்ட ஊழியர்கள் னதிய 

திணைக்களத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டைர். mjd; gpd;du; 2017Mk; Mz;bd; 02Mk; ,yf;f tho;tpd; 
vOr;rp jpUj;jpa rl;lj;jpd; %yk; jpizf;fsj;jpd; ngau; rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; vdj; 

jpUj;jQ; nra;ag;gl;Ls;sJ. இத்திணைக்களத்தின் கசயற்பாடுகள்  ாட்டின் 31 மாவட்டங்களிலுனெள்ள 223 

பிரநதச கசயலாளர் பிாிவுகளிலுள்ள 02,133  கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிவுகணள உள்ளடக்கும் வணகயில் 

நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது அதற்கணமய திணைக்களத்தின்  டவடிக்ணககணள நமற்ககாள்வதற்காை 

மாவட்ட நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகங்கshf மாவட்ட கசயலாளர்கள் மாவட்ட சனெர்த்தி 

பைிப்பாளர்கள்> பிரநதச கசயலாளர்கள் ந ரடியாக பங்களிப்னச் கசய்கின்றைர். 
 

 ாட்டின் கபாருளாதார அபிவிருத்திச்  nraw;ghLfs; நமம்படுத்தும் ந ாக்கிணைஅணடனம் கபாருட்டு ,

வரணமணய எழிப்பதற்கும் சனேக சமத்துவதத்திணை உரதிப்படுத்துவதற்குமாை நதசிய ககாள்ணகணய 

 ணடனெணறப்படுத்தி ,தைி  பர் , குடும்பம் , FOf;fs; மற்ரம் ,மக்கணளணமயமாகக் ககாண்ட வாழ்வாதார 

அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகணள நமம்படுத்துவது இத்திணைக்களத்தின் பிரதாை குறிக்நகாள்களில் 

என்றாகும்  .இதற்காக,  ாடுனராகவும் சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கள் உருவாக்கப்பட்டு ,

நதசிய மற்ரம் பிரநதச மட்ட எருங்கிணைப்ன வணலயணமப்பிணைகட்டிகயழுப்னவதன் ஊடாக ,குர  ிதி 

வங்கித் கதாகுதியிணை நமம்படுத்துவதன் ஊடாக இலக்கிடப்பட்ட மக்கலக்குகுர ிதிக் கடன் 

வசதிகணள வழங்குவதும் நதசிய அபிவிருத்திச் கசயற்திட்டங்கலக்கு மக்கணள என்ர திரட்டுவதும் 

rKu;j;jp அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் மற்ரகமாரு அடிப்பணட குறிக்நகாள ; என்றாகும் .இதற்காக ,

3103 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் (சனெர்த்தி) சட்டத்தின் சனெர்த்தி ற்பாடுகலக;Nfw;g 

இத்திணைக்களம் பின்வரும் னேன்ர பிரதாை துணறகணளக் ககாண்டதாக இயங்கி வருகின்றது 
 

(I) பதவிக் கட்டணமப்ன ககாண்ட திணைக்களத் துணற  

(II) சனெதாய  mbg;gil வங்கி னெணறணமத் துணற 

(III) சனெதாய mbg;gil mikg;Gj; Jiw 
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(I) பதவிக் கட்டணமப்ன ககாண்ட திணைக்களத் துணற 

திணைக்களத்தின் உத்திநயாகனர்வ கட்டணமப்பாைது கீழுள்ள பதவிக் கட்டணமப்னக்கணளக் 

ககாண்டதாகும். பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் உத்திநயாகனர்வ தணலணமத்துவத்தின் கீழ் 14 பிரதாை 

பிாிவுகளின் பிரதாைிகள் ஊடாக கசயற்படும் அதாவது நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகம், மைிதவளனெம் 

 ிர்வாகனெம், சனேக பாதுகாப்ன, மற்ரம்  லன்னாி, மற்ரம் சனேக அபிவிருத்திAk; சுற்றாடல் அபிவிருத்தினம்  
சனெதாய அடிப்பணட அணமப்ன, சந்ணதப்படுத்தல், திட்டமிடலும் க றிப்படுத்தலும், பயிற்சினம் 

ஆராய்ச்சினம், வாழ்வாதார அபிவிருத்தி மற்ரம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கி ஆகிய பிாிவுப் கபாரப்ன 

பைிப்பாளர்களால் பிரதம கைக்காளர், பிரதhd cs;sff; கைக்காய்வாளர்கள், தகவல் கதாழில் நுட்பம், 

மற்ரம் ஊடகம் ஆகிய பிாிவுகளின் தணலவர்கள் தணலணமக் காாியாலயத்திலும் 25 மாவட்டங்கலம் 

உள்ளடங்குகின்றவார கடணம  டவடிக்ணககணள நமறககாள்கின்றைர். மாவட்ட மட்டத்தில், மாவட்ட 

நமலதிகப் பைிப்பாளர்  ாயகங்கள் / மாவட்டச் கசயலாளர்களின் க றிப்படுத்தலின் கீழ் உள்ள மாவட்ட 

சனெர்த்தி பைிப்பாளர்கள்  மற்ரம் அப்பைியாளர்களின் ஊடாக மாவட்ட, பிரநதச கசயலகப் பிாிவுகள் 

மற்ரம் கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிவு மட்டத்தில் வாழ்வின் ழுச்சி (சனெர்த்தி) சட்டத்தின் ந ாக்கங்கணள 

அணடந்து ககாள்வதற்கு குறித்த பைிகள் கசயற்படுத்தப்படுகின்றது. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி 

 டவடிக்ணககள், சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள கட்டகயழுப்னதல் மற்ரம் அபிவிருத்தி 

கருத்திட்டங்கணள கிராம மட்டத்தில் கசயற்படுத்துவது பிரநதச கசயலாளர்களின் தணலணமயில் சனெர்த்தி 

னெகாணமயாளர்கள், மற்ரம் சனெர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள் உட்பட ணைய களத்துணற 

பைியாளர்களால் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது.               
 
 

(II) சனெதாய mbg;gil வங்கி னெணறணமத் துணற 

இப்பிாிவின்பைிகளாவைதணலணமக்காாியாலத்தின் வங்கி  ிதிப் பைிப்பாளாின் கீழ்  ிர்வகிக்கப்படும் 

பைியாளர்கள் Clhf  , ாடு னெழுவதிலுனெள்ள 332 பிரநதச கசயலகப் பிாிவுகலக்குமாை சனெதாய 

அடிப்பணடவங்கிச் சங்கங்கள் மற்ரம் கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிவு மட்டத்தில் இயங்கும் 0112 

வங்கிகலக்குாிய சகலபைியாளர்கள் ஊடாக இந்த வங்கி னெணறணம  இயங்கி வருகின்றது .அந்த 

வங்கிகளின் ஊடாக சனெர்த்தி  ிவாரத்திணை வழங்குதல் ,பயைாளிகளின் கட்டாயச் நசமிப்ன 

ணவப்னக்கணளப் நபைி வருதல் ,பயைாளிகலக்கும் குணறந்த வருமாைம் கபரநவாருக்கும் குர ிதிக் 
கடன்கணள வழங்குதல்  ,மீதனெள்ள  ிதிகணள அதிக பயன்கணளத் தரும் னேலங்களில் னெதலீடு கசய்தல் ,

நவர சனெக  லன்னாி கசயற்பாடுகணள னென்கைடுத்தல் நபான்ற  டவடிக்ணககள்நமற்ககாள்கின்றது. 
 

2017ம் ஆண்டிற்குள் வாழ்வாதார  டவடிக்ணககலக்காை கடன் வசதிகணள அத்தியாவசிய கிராமிய 

மக்கலக்குப் பல்நவர திட்டங்களின்ஊடாக வழங்கப்பட்டிருந்த கடைின் கபரமதியாைது 40643.95 

மில்லியன் ரூபாவாகக் காைப்பட்டது.அதற்குாியகடன்களின்ண்ைிக்ணக 653>370 ஆகும். 1999 

கதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்டின் இரதியில் கடன்களின் நதறிய கபரமதியாைது ரூபா மில்லியன் 

220873.20 ஆகும். அதற்குறிய கமாத்த கடன்களின் ண்ைிக்ணகயாைது 8>202>461 ஆகும். நமலும் 

இப்பிாிவின் சகல  டவடிக்ணககலம் தகவல் கதாழில்நுட்ப னெணறயினூடாக கசயற்படுத்தப்பட்டு 

மக்கலக்கு விணைத்திறன் ; மிக்கதும் தரம; வாயந்ததுமாை நசணவகணள வழங;க உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பிாிவிற்;குறிய கசயற;திறன் கதாlர்பாை தகவல்கள் 14ம் இலக்க அத்தியாயத்தில்; 
குறிப்;பிடப்பட்டுள்ளது. 
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(III)  rKjha mbg;gil mikg;Gf;fs; Jiw 

 2017Mk; Mz;bd; 2k; ,yf;f rKu;j;jp rl;lj;jpd; jpUj;jpa 2013Mk; Mz;bd; 01Mk; ,yf;f 
tho;tpd; vOr;rp rl;lj;jpw;fika rKu;j;jp rKjha mbg;gil mikg;Gf;fs; gpuNjr mikg;Gfs; 
kw;Wk; khtl;l mikg;Gf;fis jhgpg;gjw;Fj; Njitahd fl;lisfs; kw;Wk; mikg;Gtpjpfs;               
(rKu;j;jp rl;lj;jpd; 42 tJ gpupT) cs;slq;fpa 2017Mk; Mz;by; khu;r; 07Mk; jpfjpapd; 

,yq;if rdehaf;f Nrhryprf; Fbaurpd; 2009/08 vd;w ,yf;fj;jpidAila mjptpNrl 
tu;j;jkhdp ntspaplg;gl;lJ mjw;fika rKuj;jp rl;lj;jpd; mbg;gilf;Fwpf;Nfhshd 
tWikapid xopj;jy; kw;Wk; r%f rkj;Jtj;jpid epiwNtw;Wjy; vd;gdtw;wpd; nghUl;L 
xt;nthW fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupTk; cs;slq;Ffpd;w gpufhuk; jd;dhu;t mikg;ghd 
rKu;j;jp rKjha mbg;gil mikg;Gfis jhgpg;gJk; (rKu;j;jp rl;lj;jpd; 09 tJ gpupT) gpuNjr 
mikg;Gf;fis Muk;gpg;gJk; (rKu;j;jp rl;lj;jpd; 15tJ gpupT) rKu;j;jp khtl;lf; FOf;fis 
Muk;gpj;jy; (rKu;j;jp rl;lj;jpd; 19 tJ gpupT) vd;W Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ> rKjha 
mbg;gil mikg;Gf;fis Muk;gpj;J gyg;gLj;jp> kf;fis tpopg;G+l;b> mtu;fis nghUshjhu 
r%f kw;Wk; Mj;kPf uPjpahf mgptpUj;jp nra;J rKjha mbg;gil tq;fpfs; kw;Wk; 
tho;thjhu Ntiyj;jpl;lq;fspd; nghUl;L <Lglr; nra;Ak; Nehf;fpy; 2017Mk; Mz;lhFk; 
NghJ 30088 rKjha mbg;gil mikg;Gf;fSk; 331 gpuNjr mikg;Gf;fSk; 25 khtl;l 
FOf;fSk; nraw;gl;L tUfpd;wd rl;lj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;s Nehf;fq;fis mile;J nfhs;Sk; 
nghUl;L 2017Mk; Mz;bw;Fs; gaw;Wdu;fis gapw;Wtpf;Fk; Ntiyj;jplj;jpd; fPo; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 132> jiyikaf Kfhikahsu;fs; 331> rKjha mbg;gil mikg;G 
tplak; nghWg;G cj;jpNahfj;ju;fs; 25Ngu; cl;gl khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy; rfy 
rKu;j;jp Kfhikahsu;fSk; rKu;j;jp mgptpUj;j;p cj;jpNahfj;ju;fSk; 
tpsf;fkspf;fg;gl;Ls;sdu;. ,jw;F Nkyjpfkhf rKjha mbg;gil mikg;Gf;fspd; 
jiytu;fs;> nrayhsu;fs;> nghUshsu;fs;> kw;Wk; fzf;Fg; gupNrhjfu;fs; Mfpa kf;fs; 
gpujpepjpfs; 1324 NgUfSf;F rKjha mbg;gil mikg;G kw;Wk; gpuNjr mikg;Gf;fspd; 
nraw;ghLfs; kw;Wk; gzpg; nghWg;Gfs; njhlu;gpy; tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fs; 26 I 
elhj;j eltbf;iffs; Nkw;nfhs;s;g;gl;Ls;sd. ,g;gpupTf;Fwpa 2017Mk; Mz;bd; 
nrayhw;Wif njhlu;ghd tpupthd jfty;fs; 09Mk; ,yf;f mj;jpahaj;jpd; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
 
mj;Jld; 2017k; Mz;bw;Fwpajhf rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpdhy; ngw;Wf; 
nfhz;Ls;s nrayhw;Wifg; gw;wpa nghopg;gpd tpguk; xd;W fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 
வாழ்வாதார அபிவிருத்திணய அடிப்பணடயாகக் ககாண்ட அபிவிருத்திச் கசயற்திட்டங்கள் 
 
2016 - 2030 ,w;Fwpajhf cyf mgptpUj;jp epfo;r;rp epuy;fSf;Nfw;g If;fpa ehLfs; 
rigapdhy; gpuflzg;gLj;jg;gl;Ls;s epiyNguhd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; 17,w;Fs; gpujhd 
tplakhf tWikapid xopg;gJ kw;Wk; gl;bdpapid ,y;yhky; Mf;Fjy; Mfpa tplaq;fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sd. ,jDld; ,ize;jjhf 2017Mk; Mz;by; Muk;gj;jpNyNa vkJ ehl;bYk; 
,uz;L tpNrl tplaq;fs;eil ngw;wJ. 

I. mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fshy; 2017Mk; Mz;bid tWikapid xopf;Fk; mbg;gil 
Mz;lhf ngauplg;gl;lJ. 

II. khz;GkpF gpujku; mtu;fshy; vkJ ehl;bd; epiyNguhd mgptpUj;jpg; gpuflzk; ntspaplg;gl;l 
rk;gtk;. 
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mjw;fika 2030 k; Mz;by; ,yq;ifapy; tWikapid xkpg;gjw;Fwpa eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L [dhjpgjp nrayfj;jpd; jiyiikapy; FOnthd;W 
mikf;fg;gl;Ls;sJ. vkJ jpizf;fsk; nrhe;jkhd r%f tYT+l;ly; eyd;Gup kw;Wk; fz;b 
kuGupikfs; mikr;ru; nfsut mikr;ru; jpU. v];.gp. jprhehaf;fh mf;FOtpy; mq;fj;Jtk; 
tfpf;fpd;whu;. Nkw;gb tplaq;fs; fhuzkhff; nfhz;L ,yq;ifapy; tWikapid xopf;Fk; 
eltbf;ifapd; Kd;ddp epWtdkhd rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; 2017Mk; Mz;bd; 
nraw;ghl;Lj; jpl;lkpliyj; jahupf;Fk; NghJ twpa FLk;gq;fis tYT+l;b mtu;fis twpa 
epiyapypUe;J kPl;nlLf;Fk; Kf;fpa Fwpf;Nfhis Kd;ndLj;J nfhz;L jpizf;fsj;jpd; rfy 
fUj;jpl;lq;fSk; jpl;lkplg;gl;lik ,q;F twpa FLk;gq;fis tYT+l;LtjD}lhf 
vjpu;ghu;f;fg;gLtJ mtu;fis nghUshjhu> r%f> murpay; cly;> cs kw;Wk; rl;lk; Mfpa 
rfy JiwfspYk; xd;W jpuz;ljhf nkhj;jkhf tYT+l;lg;gl;l gyk; tha;e;j Ml;fshf 
khw;WtjhFk; mjd; gpufhuk; jpizf;fsj;jpd; Nehf;F> gzp vd;gd Gjpa jpirf;Fj; 
jpUk;gpAs;sJld; me;j Nehf;FfSld; mjw;Fwpa Nehf;fq;fis cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhf 
2017Mz;bypUe;J jpizf;fsj;jpd; Kd; eltbf;iffhd jpl;lkpLk; eltbf;iffs; 
Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

mjd; gpufhuk; 2016 brk;gu; khjkhFkplj;J ,yq;ifapy; tho;e;j nkhj;j rKu;j;jpf; 
Flk;gq;fspd; vz;zpf;ifahdJ 1414340 Mf ,e;jJ. mf;FLk;gq;fspd; msTfspd; 
tYT+l;lg;gl;l FLk;gq;fs; tYT+l;l Kbahj FLk;gq;fs;> tYT+l;lf;$ba FLk;gq;fs; vd 
tifg; gLj;g;gl;Ls;sJ. mjw;fika tYT+l;lf;$ba FLk;gq;fs; 1253846 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; mjpy; 10% 125>385 kl;lstpyhd FLk;gq;fist tYT+l;Ltjw;fhf 
jpl;lq;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sd. mjd; gpufhuk; jpizf;fsj;jpd; tho;thjhu mgptpUj;jp 
tplaq;fis nraw;gLj;Jfpd;w gpupTfspy; fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; NghJ ,t;thW 
,dq;fhzg;gl;l gadhspf; FLk;gq;fspy; nghUshjhu r%f> murpay;>  cly;> cs kw;Wk; 
rl;lk; Mfpa rfy gpupTfspYk; tYT+l;Ltjw;F fUj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;ld. 

,t;thW 2017k; Mz;bd; tho;thjhu mgptpUj;;jp fUj;;jpl;lq;fis nfaw;gLj;Jk; nghUl;L 
nghJj; jpiwNrupapypUe;J Neubahf 1>200 &gh kpy;ypad; epjp xJf;fPL ,j;jpizf;fsj;jpw;F 
fpilf;ffg; ngw;WJ tho;thjhu mgptpUj;jp gpuptpdhy; nraw;gLj;Jk; fUj;jpl;lq;fsplj;NjNa 
tptrha mgptpUj;jp fUj;jpl;lk;> fhy;eil tsu;g;Gf; fUj;jpl;lk;> kPd;gpb mgptpUj;jp fUj;;jpl;lk;> 
Ra njhopy; ifj; njhopy; mgptpUj;j;p Nghd;w fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjd; Clhf 
tho;tpd; vOr;rp (rKu;j;jp) gadhspf; FLk;gq;fspdJk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; 
mf;FLk;gq;fspsJk; Rfhjhu kw;Wk; Nghrid kl;lj;jpid cau;j;JtJk;> njhopy; re;ijf;F 
nghUj;jkhd Copau;fis toq;Ftjw;Fk; njhopw; gapw;rpfis toq;FtJ ,g;gpuptpd; Kf;fpa 
gzpahFk;. 

2017Mk; Mz;bw;Fs; ,j;jpizf;fsj;jpd; rfy mgptpUj;jp gpuptpfspd; %yk; G+u;j;jp nra;a 
jpl;lkpl;l fUj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;ifahdJ 20866MFk; vd;gJld; tUl ,Wjpapy; 25712 
fUj;jpl;lq;fis G+u;j;jp nra;af; $bajhf ,Ue;jJ. mjw;fika tUl ,Wjpapy; 1148.71 
kpy;ypad; &ghia nrytopj;J 363768 gadhspf; FLk;gq;fSf;F tho;thjhumgptpUj;jp 
fUj;;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. mjw;fika 2017Mk; Mz;bw;Fs; mile;J nfhz;l epjp 
Kd;Ndw;khdJ 96% khFk; vd;gJld; ngsjPfKd;Ndw;wk; 95% khFk;.  

,g;gpuptpd; fPo; NkNy fhl;lg;gl;l cggpupTfs; kw;Wk; khtl;l uPjpahf nraw;gLj;jg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fs;> mtw;wpd; nghUl;L nrytplg;gl epjp> fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; gadhspfs; 



9 
 

njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fs; ,yf;fk; 08 Kjy; 13 tiuapyhd mj;jpahaq;fspd; fPo; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

ணைய துணறகளின் கசயலாற்ரணக 

 

2017 ஆம் ஆண்டில்ணைய நசணவகள் மற்ரம ; அபிவிருத்திப் பிhpவுளின் கசயற்திறன்  கதாடா ;பாை 

தரவுகள் மற்ரம் விபரங்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள gpufhuk; இவ் அறிக்ணகயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. உதவிச் நசணவ ன்ற வணகயில்  ிh;வாகம் பயிற்சி மற்ரம் விசாரணைப்பிாிவின் 

கசயலாற்ரணக 12>03 மற்ரம் 04 ஆம் அத்தியாயங்கலம் சனேக பாதுகாப்ன மற்ரம் சனேக  லன்னாிப் 

பிாிவின் கசயலாற்ரணக கதாடர்பாை விாிவாை தகவல்கள் 06மற்ரம் 07 ஆம் அத்தியாயத்திலும் சனேக 

அபிவிருத்திப் பிாிவின் கசயலாற்ரணக கதாடர்பாை தகவல்கள் 08 அத்தியாயத்திலும் தரப்பட்டுள்ளை. 

சந்ணதப்படுத்தல் பிhpவின் கசயலாற்ரணக அத்தியாயம் 11 இலும்இதற்கு நமலதிகமாக தகவல் 

கதாழில்நுட்பப் பிாிவின் கசயலாற்ரணக 12வது அத்தியாயத்திலும் ஊடகப் பிாிவின் கசயலாற்ரணக 

13வது அத்தியாயத்தின் கீழும் கைக்கறிக்ணக பற்றிய விபரம் 15 வது அத்தியாயத்திலும் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.     
 

இத் திணைக்களத்தின் னெக்கியமாை நவணலத்திட்டமாை சனெh;த்தி ிவாரை நவணலத்திட்டம் 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்குாிய சாராம்சப்படுத்தப்பட்ட னென்நைற்றம் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறாகும். 

உதவிகபற்ற1>388>242 நபருக்கு வழங்கப்பட்ட உதவிப் பைத்தின் கதாணக ரூபா மில்லியன் 39>707>05 

ஆவதுடன் இத் கதாணக கசலவிடப்பட்டது, அவ் வருடத்தில் திணைக்களத்திற்காக எதுக்கப்பட்ட ரூபா 

மில்லியன் 43950.00 னெழு எதுக்கீட்டுத் கதாணகயில் இருந்ததாகும். 
 

இதற்கு நமலதிகமாக சனேக பாதுகாப்ன நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டின் சனேக பாதுகாப்ன 

 ிதியத்தின்  ரூபா மில்லியன் 1054.43  கசலவிட்டு பயைாளிகள் 130059 நபருக்கு தங்களது அன்றாட 

வாழ்க்ணகயில் பிறப்ன னெதல் இறப்ன வணர னெக்கியமாை சந்தா;ப்பங்களின் நபாது உதவி வழங்குவதற்கு 

னெடினமாக இருந்த்து. 
 
gpwg;gpd; nghUl;L   7500.00 tPjk;    6369 NgUf;F 

,wg;gpd; nghUl;L   15000.00 tPjk;     28228 NgUf;F 

jpUkzj;jpd; nghUl;L  7500.00 tPjk;     27905 NgUf;F 

Neha;fspd; nghUl;L   7500.00 tPjk;     51719 NgUf;F 

Gyikg;guprpypd; nghUl;L  1500.00 tPjk; (24 khjq;fs;)   10000 NgUf;F 

tpNrl gpwg;Gf;fs;;        5238 NgUf;F vd;wtifapyhFk; 

(,ul;ilf; Foe;ij 2 ,w;F &gh 5000.00 kw;Wk; ,ul;ilf; Foe;ij 03 my;yJ mjpfk; $baJ &gh 
10000.00 tPjk;)            

நமற்குறிப்பிட்ட அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித் திட்டங்கலக்காை எதுக்கீட்டுக்கு நமலதிகமாக 2017 ஆம் 

ஆண்டில் உத்திநயாகத்தா ;கலக்காை பயிற்சி மற்ரம் கட்டணமப்ன அபிவிருத்திக்காக திணறநசாpயில் ரூபா 

மில்லியன் 7.5 கிணடக்கப்கபற்றதுடன்அந்த ரூபா மில்லியன் 7.09 கசலவிடப்பட்டு அலுவலக ஊழியா ;கள் 
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10294 நபருக்கு பயிற்சி வாய்ப்னகள் மற்ரம்  ன்ணமகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. அதற்காை 

னென்நைற்றமாைது89%வீதமாகும். இப்பிாிவின் னேலம் 125 கருத்திட்டங்கணள  ணடனெணறப்படுத்துவதற்கு 

ண்ைியிருந்ததுடன் னர்த்தி கசய்யக்கூடிய கருத்திட்டங்களின் ண்ைிக்ணகயாைது 136 ஆகும். 
 

இணவ தவிர 2017 ஆம் ஆண்டில்னென்ைா; குறிப்பிடப்பட்ட அரச  ிரவைங்கள் 05  திணைக்களத்திற்கு 

உள்வாங்கப்ப்டட உத்திநயாகத்தர்கலக்காை ஏய்வூதியச் கசயற்பாடுகள் மற்ரம் அக்ரஹார காப்னரதிச் 

கசயற்பாடுகள் ன்பவற்ணற  ணடனெணறப்படுத்துவதற்காக உாிய நகாணவகணளத் தயாாிக்கும் 

கசயற்பாடுகலம்  ிரவைத்திற்காை ஆட்நசர்ப்ன  ணடனெணறகள்  ிரவைத்தின்  ிர்வாகக் 

கட்டணமப்ணபத் தயாாித்தல் அரசாங்க ஏய்வூதியத் திணைக்களம் murhq;f நசணவfs; ஆணைக்குழு 

மற்ரம் னெகhணமத்துவ நசணவகள் திணைக்களம் நபான்ற  ிரவைங்கலடைாை கதாடர்ச்சியாd 

கதாடர்பாடல் எருங்கிணைப்ன ன்பவற்ணற நமற்ககாண்டது. 
 

நமற்குறித்த பின்ைைியில் திணைக்களமாைது தாபை மற்ரம்  ிர்வாக ாீதியாf ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு 

குறித்த பல்நவர சிக்கல்கள் மற்ரம் பிரச்சிணைகலக்கு னெகங்ககாடுத்து ரூ. மில். 114,871  

பயைாளிகளிைதும் குணறந்த வருமாைம் கபரநவாாிைதும் வாழ்க்ணகத் தரத்திணை உயர்த்துவதற்கு 

கசலவிட்டு 28,268 அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்ணள  ாடுனராகவும் கசயற்படுத்தக் கூடியதாக இருந்தணமனம் 

பல்நவர திட்டங்கள் ஊடாக 653,370 பயைாளிகலக்கு ரூபா. மில்லியன் 40643.95  கடைாக வழங்கக் 

கிணடத்jணம திணைக்களம் கபற்ரக் ககாண்ட கவற்றியாகும். அதன் னேலம் வாழ்வின் ழுச்சிச் 

சட்டத்திை 04 பிாிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலக்குகணள ஏரளவுக்நகனும் அணடய னெடிந்தது. நமலும் 

மது  ாட்டின் வாழ்வின் ழுச்சி (சனெர்த்தி) மற்ரம் குணறந்த வருமாைம் கபரம் மக்கணள வலுவூட்டி 

அவர்களது வாழ்வாதாரம் மற்ரம் கபாருளாதார அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகணளத் துாிதப்படுத்தி 

அவர்கணள வரணமயிலிருந்து விடுவித்து அவர்கணள  ாட்டின் பிரதாை கபாருளாதார திணசயில் 

கசயலூக்கமிக்க  ிணலயாை பங்காளர்களாக உருவாக்கும் உன்ைத குறிக்நகாணள அணடவதற்காக 

இத்திணைக்களம்  ீண்டகதாரு பயைத்ணத 2017ம் ஆண்டில் கசயற்படுத்தியது.அதைால் திர்வரும் 

வருடங்களில் அக் குறிக்நகாணள அணடவதற்காக கைிப்னக்குள்ளாக்கப்பட்ட அர்ப்பைிப்னள்ள மைித 

வளகமான்ணற உருவாக்கும் ந ாக்கத்துடன் திர்காலத் திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட்டு 

 ணடனெணறப்படுத்தப்படும் ன்பணதக் கூறிக்ககாள்ள விரும்னகின்நறன். 
 
 
 
 

கலா ிதி. சுைில் யந்த  வரட்ை. 

பைிப்பாளர  ாயகம்                                                                             

சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் 
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02. மைித வsங்கள் பிாிவின் கசயலாற்ரணக ( ிர்வாகப் பிாிவு) 
 
 
 
 
 
 
 
3.0.0 பிரதாை குறிக்நகாள்கல் 
 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து அணமச்சுடன் 

நமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ற விநசட கலந்துணரயாடல்கள் மற்ரம் எருங்கிணைப்னச் கசயற்பாடுகள் 

கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

 ஆட்நசர்ப்னக்கள் மற்ரம் பதவி உயர்வு  ணடனெணறயிணை  ணடனெணறப்படுத்துதல். 

 பைியாளர்களின்  டத்ணதகள் ,எழுக்காற்ரப்  டவடிக்ணககணளப் நபைி வருதல் , ாளாந்த 

கடணமகலக்குத் நதணவயாை வசதிகணள வழங்குதல். 

  ிரவைத்தின்  டத்ணதச் கசயற்பாட்டிணை உரதிப்படுத்துதல். 

 அலுவலகக் கட்டணமப்பிணைத் தயாாித்தல் மற்ரம் அலுவலக அணமப்னப் பதிவிணைத் 

தயாாித்தல். 

3.0.3  .   ாளாந்தக் கடணமகள் 
 

  ாளாந்த தபால் கதாடர்பாை  டவடிக்ணககள். 

 பிாிவுகள் மற்ரம் பிாிவுசார் எருங்கிணைப்பிணை நமற்ககாள்லதல். 

 கபாது மக்களின் நகாாிக்ணககலக்குப் பதிலளித்தல். 

 பைியாளர்களின் நகாாிக்ணககள் கதாடர்பில்  டவடிக்ணககணள நமற்ககாள்ளல் 

 பைியாளர் தைி பர் நகாணவகணள பராமாித்தல்,நபைிச் கசல்லல், மற்ரம் எழுங்குபடுத்தல் 

 நபாக்குவரத்து அலணக னெகாணம கசய்தல். 

 ஊழியர் சம்பளங்கள், ககாடுப்பைவுகள் மற்ரம் பிரயாைப் படிகள் மற்ரம் 

அணைத்துககாடுப்பைவுகலடனும் கதாடர்னணடய பட்டியல் ககாடுப்பைவுகணளச் 

நமற்ககாள்வதற்குாிய  டவடிக்ணககள் . 

 விணைத்திறன் தணடதாண்டல் பாீட்ணசகள்,நபாட்டிப் பாீட்ணசகள் மற்ரம் பதவினயர்ப் 

பாீடணசகணள எழுங்குகசய்தல். 

 உத்திநயாகத்தர்கணள இணைப்ன கசய்வது கதாடர்பாை னள்ளி விபர அறிக்ணககணளப் 

பராமாித்தல் . 

 மாவட்டங்கலக்கு இணடயிலாை இடமாற்றச் கசயற்பாடுகள். 

 உத்திநயாகத்தர்கலடன் கதாடர்னபடுகின்ற எழுக்க  ிர்வாக  டவடிக்ணககள். 

 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் மைிதவளப்பிாிவு,  ிர்வாகம் - தாபைம், சட்டம் 

மற்ரம் விசாரணைகலக்குாிய  டவடிக்ணககணள நமற்ககாள்கின்றது . ிர்வாகத்தின் நபாது 

திர்ககாள்கின்ற  ாளாந்த  டவடிக்ணககள் மற்ரம் ககாள்ணகத் தீர்மாைங்கணள 

 ணடனெணறப்படுத்துதல் ன்பை இப்பிாிவின் கீழ் நமற்ககாள்ளப்படுகின்ற னெக்கியமாை 

கடணமயாகும். 
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3.0.2   .  விநசட எப்பணடகள், 
 

  ிர்வாகப் பிாிவுக்குாிய பாராலமன்ற விைாக்கலக்குறிய பதில்கணள வழங்குவதும் 

அணமச்சுடைாை கதாடர்னகலம்.          

 கபாது மக்கள் னெணறப்பாட்டுக் குழுவுடன் கதாடர்னணடய கடணமப் பைிகள் .    

  ிர்வாகப் பிாிவுக்குாிய கைக்காய்வுக் விசாரணைகலக்காைபதில்கணளத் தயார்படுத்துதல் 

மற்ரம் எருங்கிணைப்னச் கசய்தல். 

 பாராலமன்ற ஆநலாசணைக் கசயற்குழுக் கூட்டங்களில் ழுப்பப்படும் விடயங்கள் கதாடர்பில் 

 டவடிக்ணக டுத்தல் மற்ரம் அது கதாடர்பில் பிாிவுகளின் தணலவர்கலக்கு அறிவித்தல். 

 விணைத்திறன் தணடதாண்டல் பாீட்ணசகள் மற்ரம் ணைய பதவி உயர்வுப் பாீட்ணசகணள 

 டாத்துதல் /கதாடர்பாடல் பைிகணள னர்த்திகசய்தல் 

  ிலவிவரும் பதவி கவற்றிடங்கணளக் கவைத்திற் ககாண்டு னதிய உத்திநயாகத்தர்கணள 

ஆட்நசர்ப்னச் கசய்தல். 

 சனேக வலுவூட்டல்கதாடர்பாை கண்காைிப்னச்கசயற்குழுவின் னேலம் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

பிரச்சணைகலக்கு தீர்வுணள வழங்குதல். 

3.0.2    .  பதவியைியிைர்  
 

களப் பைியில் ஈடுபட்டுள்ள வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள் உள்ளடங்கலாக 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் கமாத்த பைியாளர்களின் ண்ைிக்கயாைது 

25,794ஆகும். 
 
உத்நதச பைியாளர்கலம் கவற்றிடங்கலம் (கபாழிப்ன) 

 பதவிப் கபண் 
அங்கீகாிக்கப்பட்

ட ண்ைிக்ணக 

தற்நபாது உள்ள 

ண்ைிக்ணக 
கவற்றிடங்களின் 

ண்ைிக்க 

1 பைிப்பாளர்  ாயகம் 0 0 1 

2 நமலதிகப்  பைிப்பாளர்  ாயகம் 
2 0 2 

1 1 0 

3 பைிப்பாளர் 7 1 6 

4 பைிப்பாளர் 5 3 2 

5 பைிப்பாளர் 1 0 1 

6 பைிப்பாளர் 1 1 0 

7 பிரதம கைக்காளர் 1 1 0 

8 பிரதாை உள்ளகக் கைக்காளர் 3 3 0 

9 உதவிப் பைிப்பாளர் 426 28 398 

10 உதவி/ பிரதிப் பைிப்பாளர் 20 20 0 

11 மாவட்டப் பைிப்பாளர் 5 5 0 

12 கைக்காளர் 28 6 22 

13 உள்ளகக் கைக்காளர்கள் 2 2 0 

14 சட்ட உத்திநயாகத்தர் 1 1 0 

15  ிருவாக உத்திநயாகத்தர் 1 1 0 

16 கதாகுதிப் பகுப்பாய்வாளர் 1 1 0 
 



13 
 

 
  

17  ிதி உதவியாளர் 1 1 0 

18 கசய்தி உத்திநயாகத்தர் 1 1 1 

19 உள்ளக்க் கைக்காய்வு உத்தநயாகத்தர் 10 8 2 

20 சனெர்த்தி னெகாணமயாளர் (விநசட தரம்) 1850 1850 0 

21 
சிநரஷ்ட எருங்கிணைப்ன 

உத்திநயாகத்தர் 
20 20 0 

22 எருங்கிணைப்ன உத்திநயாகத்தர் 56 56 0 

23 சனெர்த்தி னெகாணமயாளர் (V19 தரம்) 549 549 0 

24 அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்  48 48 0 

25 அபிவிருத்தி உதவியாளர் 7 7 0 

26 நமம்படுத்தல் உத்திநயாகத்தர் 17 27 0 

27 அபிவிருத்தி உதவியாளர் 4 4 0 

28 அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் 4 4 0 

29 கைக்கீட்டு உதவியாளர் 1 1 0 

30 தகவல் கதாழில்நுட்ப உத்திநயாகத்தர் 1 1 0 

31 தகவல் கதாழில்நுட்ப உதவியாளர் 1 1 0 

32 கைக்கீட்டு உதவியாளர் 365 - 365 

33 ஊடக உதவியாளர்  6 6 0 

34 கமாழிகபயர்ப்பாளர் (தமிழ்/சிங்களம்) 1 1 0 

35 உள்ளகக் கைக்காய்வு உத்திநயாகத்தர் 1 1 0 

36 உள்ளகக் கைக்காய்வு உத்திநயாகத்தர் 75 75 0 

37 வீடிநயா படப்பிடிப்பாளர் 54 - 54 

38 கைக்குப் பதினைர் 1 1 0 

39 கைைி உதவியாளர் 1 1 0 
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40 கதாழில்நுட்ப உத்திநயக்கத்தர் 1 1 0 

41 அரச னெகாணமத்துவ உதவியாளர் 1 1 0 

42  னெகாணமத்துவ உதவியாளர் 9 9 0 

43 சனெர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் 22611 22444 167 

44 சாரதி 107 99 08 

45 சாரதி 107 99 08 

46 சுற்ரலா விடுது காவலாளி 1 1 0 

47 அலுவலக  பைி உதவியாளர் 377 59 318 

48 கலாறி உதவியாளர் 9 9 0 

49 கதாழிலாளி 9 18 - 

50 காவலாளி 8 18 - 

51 பாதுகாப்ன ஊழியர்  6 6 0 

52 சணமயற்காரர் 6 - 6 

53 பயிற்றப்படாத கதாழிலாளி - - 0 

 கமாத்தம் 27191 25794 1374 

3 

 
 

2.1.5 அமச்சர்கள், பிதி அமச்சவர்கள், சசயாரர் ற்றும் கட்டுப்பாட்டுச் சமப 
அங்கத்தவர்கள். 
சமூக யலுவூட்டல் நற்றும் ன்புரி அமநச்சின் ககபய அமநச்சர் - திம எஸ். ி. 
திசாானக்க அயர்கள் 
 
சமூக யலுவூட்டல் நற்றும் ன்புரி அமநச்சின் ககபய ிபதினமநச்சர் - திம. பஞ்சன் 
பாநானக்க அயர்கள் 
 
சமூக யலுவூட்டல் நற்றும் ன்புரி அமநச்சின் கசனார் - திமநதி ரிபாணி யபீககான் 
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2.1.5.1 ததசி தபமவ அங்கத்தவர் சபர்ப்பட்டில் 
cj;jpNahfj;ju; ngau; 
 
1) fyhepjp Rzpy; [ae;j etuj;z mtu;fs; - jiytu; 
2) fyhepjp Mu;.vk;.Nf. Vf;fdhaf;f mtu;fs; - nfsut mikr;rpd; MNyhrfu; 
3) jpU. vk;. Nf. ge;Jy `upr;re;jpu mtu;fs; - Nkyjpf nrayhsu; (fpuhk mgptpUj;jp) 
4) fyhepjp gP.V. fpupte;njdpa mtu;fs;   - jiytu; (rdr) 
5) fyhepjp vk;. ghyr+upa mtu;fs;  -  gzpg;ghsu; (kUj;Jt epiyak;) 
6) fyhepjp B.vk;. m[pj; jprhehaf;f mtu;fs; (fsdpg; gy;fiyf;fofk;) 
7) jpU m[pj; rhtpe;j jq;fy;y mtu;fs;   - nfsut mikr;rupd; MNyhrfu;  
8) jpU. gp.V.uP. nuhj;upNfh mtu;fs;    - gzpg;ghsu; (FWepjp) 
9) jpU. vr;.Nf.V. uQ;rpj; cjarpwp mtu;fs;  - gzpg;ghsu; (FWepjp) 
10) jpU. V.[P nty;yg;gpyp mtu;fs; - gzpg;ghsu; (r%f tYt+l;ly; kw;Wk; fpuhkpa 
mgptpUj;jp) 
11) jpU. gP.Mu;.B.vr;. mEutd;r rq;fk;  - gpujPg; gzpg;ghsu; (rKjha mbg;gil mikg;G) 
12) jpUkjp. I.B.vd; rQ;rPtdp mtu;fs;  - nrayhsu; 
 
2.1.5.2 tq;fp Kfhikj;Jt rigapd; mq;fj;jtu; ngau;g;gl;bay;. 
 
cj;jpNahfj;ju; ngau; 
 
1) fyhepjp Rzpy; [ae;j etuj;d mtu;fs;  - gzpg;ghsu; ehafk; (jiytu;) 
2) jpU. vr;.Nf.V.uQ;rpj; cjarpwp mtu;fs;   - gzpg;ghsu; (FWepjp) (mq;fj;jtu;) 
3) jpU. [P.tP. tPuNrd mtu;fs;    - gzpg;ghsu; (mq;fj;jtu;) 
4) jpU. nr.b m[pj; mtu;fs;    - gzpg;ghs; (mq;fj;jtu) 
5) fyhepjp gP.V. fpupte;njdpa mtu;fs;   - (epakd mq;fj;jtu;) 
6) fyhepjp Mu;.vk;.Nf. uj;dhaf mtu;fs;   - (epakd mq;fj;jtu;) 
7) jpU. Mu;.vk;.Nf uj;dhaf mtu;fs;  - (epakd mq;fj;jtu;) 
 
2.1.5.3 r%f ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rig mq;fj;jtu;fspd; ngau;g;gl;bay; 
 
cj;jpNahfj;jupd; ngau; 
 
1) fyhepjp Rdpy; [ae;j mtu;fs;   - gzpg;ghsu; ehafk; 
2) jpU vr;.Nf. uztPu mtu;fs;    - gzpg;ghsu; (r%f ghJfhg;G) 
3) jpU. a+[p. uj;drpup mtu;fs;    - Nkyjpf nrayhsu; (nfhs;if jpl;lkply;  
        kw;Wk; nghUshjhu tptfhu mikr;R) 
4) jpU. vk;.V.vd; rkd; Fkhu mtu;fs;   - gzpg;ghsu; (epjp mikr;R) 
5) jpU v];.b. cltj;j mtu;fs;   - Nkyjpf nrayhsu; (mgptpUj;jp) 
6) jpU.vk;.Nf. ge;Jy `upr;re;jpu mtu;fs;  - Nkyjpf nrayhsu (mgptpUj;jp) 
7) fyhepjp Mu;.vk;.Nf. Vf;fehaf;f mtu;fs; - mq;fj;jtu; 
8) jpU. B.[.vk;.gP. tpN[rpup mtu;fs;   - mq;fj;jtu; 
9) Nguhrpupau; mJy Nrhdhuj;d mtu;fs;  - mq;fj;jtu; 
10) jpU. gP.[P. [arpq;f mtu;fs;    - mq;fj;jtu; 
11) rl;lj;juzp espd; ngNuuh mtu;fs;  - mq;fj;jtu; 
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2.1.6.  சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திமைக்கரத்தின் பதவிநிமய 
 உத்திதாகத்தர்கரின் சபர்ப்பட்டில் 2017 

1. பைிப்பாரர் நாகம் 

1. ீல் ண்டாப ஹப்புஹின்  -  (2016.10.11முதல்  இன்று யமப) 

2. காிதி. சுில் ஜனந்த யபட்  - (2017.10.06 ஆம் திகதினிிமந்து) 

 

2.  தயதிக  உதவி பைிப்பாரர்  நாகம் 

 திமநதி. என்.ஏ.ி. ிஷ்ரங்க  - (2017.03.06 ஆம் திகதி முதல்) 
 

3. பித கைக்காரர் 
 
திம. எஸ்.எம்.எஸ்.ஜபீத்ானக்கஅயர்கள் 

 கசல்யி. ஆர். நம்கரி (2017.12.21ஆம் திகதி முதல்.) 
 

4. பைிப்பாரர் பதவிகள் 
 
1. திம சீ.டீ. களு ஆபாச்சி அயர்கள்  -  ணிப்ார்(நித யம்) 

2. திம ஏ.ஜ.ீ கயல்ப்ிி அயர்கள்  -  ணிப்ார்(சமூக யலுவூட்டல் நற்றும்கிபாநின  

      அியிமத்தி) (2017.07.27ம் முதல்  இது யமபனில்)   

3. திம. கக.கக.எல் சந்திபதிக்க அயர்கள் -  ணிப்ார்(குறுிதி) 201.07.27ம்  திகதி முதல் இது யமப) 

4. திம. கஜ.கக. த்நசிி அயர்கள்  -  ணிப்ார்(திட்டநிடலும் கிப்டுத்தலும்)   
      (தற்காது ய்வு கற்றுள்ர்) 
 

5. திமநதி காந்தி திசாானக்க   -  ணிப்ார் (னிற்சி நற்றும் ஆபாய்ச்சி)  
       (தற்காது ய்வு கற்றுள்ர்) 

 
 

6. திம.டிள்ம.ஏ.அப். ங்காதிக்க   -  ணிப்ார் (சமூக அியிமத்திமம் சுற்ாடலும்) 
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5. கைக்காரர் பதவிகள் 
1. திம .ீஏ.எஸ். குநாப அயர்கள் (ிதி நற்றும் ககாடுப்வு) 

6. பிதான உள்ரகக் கைக்காய்வாரர் 
திமநதி ஆர்..ீ ீ.அகககான் அயர்கள்   - 2016.01.21  முதல் 
 

7. ாவட்ட வாழ்வின் எழுச்சிப் பைிப்பாரர் பதவிகள் 

இய  சபர்      ாவட்டம் 

 1)  திம.கக. ஏ. எம் ககபபா   - கம்ஹா (கட..கய) 

 2)  திமநதி .ீ ஏ. எஸ். உதனங்கி  - களுத்தும (கட..கய) 

 3)  திமநதி. டீ. டிள்ம. நாபம்கக  - கண்டி (கட.கய) 

 4.  திம. எம். எஸ். எம். சப்பாஸ்   – குமணாகல் (க..கய)  

 5.  திமநதி. ரீ. ஏ. ஜ.ீ எஸ் குகம்சிரி  – கககாம  

 6.  திம.  கஜ.ஏ.எஸ்.ி. ஜனசிங்க   - இபத்திபுரி  

 7.  திமநதி எப். ஆர். எம். ரினால்தீன்  – நாத்தம  

 8.  திமநதி எச். எம். எஸ் .கக.கக. கஹபத் – நுயகபினா  

 9.  திம.கக. ி. ிகபநதாச    – திமககாணநம (தில்) 

 10.  திமநதி ஏ. தயான்    – கிிகாச்சி (கட.கய) 

 11.  திம. ஏ. ஜ.ீஎஸ் அகசாக்க குநாப   – ககாழும்பு  

 12.  திம. டீ. எஸ். யித்தாகக   – காி (கட.கய) 

 13.  திம. எச்.டீ.என்.எஸ். ிபணாந்து  – அம்ாம (கட.கய) 

 14.  திமநதி எம். சந்திநா    – அநுபாதபுபம் (கட.கய) 

 15.  திம. டிள்ம. ஏ. தர்நசிரி   – கநாபாகம (தில்) 

 16.  திம. ி. ிபாகபன்     – நன்ார் (கட.கய) 

 17.  திம. டபுள்ம. டீ. டிள்ம. யசிங்க  – கான்மய (தில்) 

 18.  திமநதி கஜனயாி ககணசமூர்த்தி  – முல்மத்தீவு (கட.கய) 

 19. திம. டிள்ம. எம். ி. யிகஜண்டாப - தும 

20.  திம கக. ஏ. எஸ். சிில்    – நாத்தம  

21.  திம. என். ஜ.ீ கஜ.ி. கபாஹித்த   – ஹம்ாகதாட்மட (தில்) 

 22.  திம. .ீ குணபட்ணம்     – நட்டக்கப்பு 

 23.  திம. எஸ். ஏ. என் ிரினசாந்த  – புத்தம்  (கட.கய) 
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24.  திம. நககஸ்யபன்     – னாழ்ப்ாணம் (தில்) 

25.  திமநதி சகபாஜாகதயி த்நபஞ்சன்   – யவுினா 

 

 

8. பிதிப் பைிப்பாரர் பதவிகள் 
 
1. திம நககஸ்ககபபா    -ி.ணிப்ார்(திட்டநிடலும் கிப்டுத்தலும்) 

2. திம எஸ்.ினாபாய்ச்சி    -ி.ணிப்ார் (னிற்சி நற்றும் ஆபாய்ச்சி) 

3. திம எச்.கக.பணயபீ    -ி.ணிப்ார் (யாழ்யாதாப அியிமத்தி) 

4. திமநதி ஆர்.எம்.எல்.டிள்ம.எல். பத்ானக -ி.ணிப்ார் (குறுிதி) 

5. திம .ீஜ.ீஎல்.ஆர்.என்.எஸ். ண்டாப  -ி.ணிப்ார் (கண்டி நாயட்டம்) 

6. திம எஸ்.ஆர்.யிஜகசகப    -ி.ணிப்ார் (சட்டம்) 

7. திம எஸ். யன்ிகந    -ி.ணிப்ார் (நாத்தமநாயட்டம்) 

8. திம கிநாசககாபா    -ி.ணிப்ார் (காிநாயட்டம்) 

9. திமநதி எஸ்.டீ. கல்னாணி   -ி.ணிப்ார் (காிநாயட்டம்) 

10. திம. பஞ்சித்தசில்யா    -ி.ணிப்ார் (நாத்தமநாயட்டம்) 

11. திம. ஜ.ீஆர்.டி.எச். அநுபயன்ச   -ி.ணிப்ார்(சமுதான அடிப்மட அமநப்பு) – 
தமமநக்         காரினானம்) 
 

9. உதவிப் பைிப்பாரர் பதவிகள் 
 
1. திம. ஆந்த கநகக அயர்கள்  - சந்மதப்டுத்தல் ிரிவு - தமமநக்காரினானம் 

2. திமநதி ஐ.டீ.என்.சஞ்சீயி  - சமூக அியிமத்தி– தமமநக் காரினானம் 

3. திம. எஸ்..ீ யணிகதுங்க அயர்கள் - நாத்தம நாயட்டம் 

4. திம. ஐ.சீ.கஜ.குணபத்அயர்கள்  - ிர்யாகம் - தமமநக் காரினானம் 

5. திம. .ீடீ.ஆர்.கக. ககபபா அயர்கள் - கண்டிநாயட்டம் 

6. திம. ஏ.எப். ிபணாந்து அயர்கள்   - ககாழும்பு - நாயட்டச் கசனகம் 

7. கசல்யி. டிள்ம.எம்.டீ.ம. யிகஜபத் அயர்கள் - ிர்யாகம் - தமமநக் 

காரினானம் 

8. திம. டிள்ம. ஜ.ீஎஎஸ். யிக்பநசிங்க அயர்கள் - கண்டி - நாயட்ட உகாரினானம் 
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10. நிர்வாக உத்திதாகத்தர் பிரிவு 

 
1. திம. .ீ.ஜஉீபுல் ஜனசாந்த   - ிர்யாகம் - தமமநக் காரினானம் 

2. திம. டீ..ீ இங்கதிக (தில் ிர்யாக உத்திகனாகத்தர் தாம் 
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03. பிற்சி ற்றும் ஆாய்ச்சி தவமயத்திட்டம் – 6102 சசயாற்றுமக 
அமிக்மக 

3.1. mwpKfk;. 

,yq;ifapd; tWik epiyapid Fiwf;Fk; Nehf;fpy; 2017Mk; Mz;bid tWik xopg;G Mz;lhf 
gpuflzg;gLj;jg;gl;lJ epiyNtuhd mgptpUj;jp gzpapid jiyg;ghff; nfhz;L mjd; ,yf;Ffis 
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Sk; nghUl;L tWikapid Fiwf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;s rKu;j;jp mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsj;jpd; gzpahsu;fspd; nraw;jpwidAk;> cWjpg;ghl;Lj; jd;ikapidAk; cau;j;Jk; Nehf;fpy; 
mtu;fspd; mwpT> jpwik> kdg;ghq;F mgptpUj;jp kw;Wk; tplaj;NjhL ,ize;j mwptpid 
,w;iwg;gLj;JtJ gapw;rp kw;Wk; muha;r;rpg; gpuptpd; mbg;gilf; Fwpf;NfhshFk;. 

mjw;Fj; Njitahd gapw;rp ghlnewpfs;> kw;Wk; Ntiyj;jpl;lq;fisj; jpl;lkply;> mwpKfg;gLj;Jjy; 
xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> topfhl;Ljy;> kw;Wk; Njitahd trjpfis toq;Fjy; vd;gd gapw;rp kw;Wk; 
Muha;r;rpg; gpuptpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

Nehf;F: 

2030Mk; Mz;by; tWikepiyaw;w ,yq;iff;fhd gyKs;s kdpj %yjdj;ij cUthf;Fjy;. 

gzp: 

twpa kf;fis tYT+l;b Njrpa nghUshjhuj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;J nfhs;tjw;Fj; Njitahd mwpT 
jpwik> kdepiy kw;Wk; nghUj;jkhd Kd;khjpupfisf; nfhz;l gyk; tha;e;j kdpj tsj;jpid 
jpizf;fsj;jpw;Fs;Ns  cUthf;Fjy;. 

gzpg; nghWg;Gf;fs;.:- 

 cs;sfg; gzpahsu;fspd; mwpT jpwik kw;Wk; kdg;ghq;fpid kdepiyapid tpUj;jp nra;jy;. 
 gapw;rp epiyaq;fis nraw;jpwkpf;fjhfTk; cw;gj;jpj;jpwd; tha;e;jjhfTk; guhkupj;J gapw;rp 

eltbf;iffspd; nghUl;L gad;gLj;Jjy;. 
 nraw;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; ntw;wp Njhy;tp epiyapid Muha;r;rp nra;tJk;> Gjpa mDF 

Kiwfis ,dk; fhz;gJk;. 
 

3.2.  nraw;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fSk; nraw;ghLfSk; njhlu;ghd tpguq;fs;. 
 

,jw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; eltbf;iffs; gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rpg; gpuptpd; %yk;nraw;gLj;j 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

1. gzpahsu;fSf;fhd tplaj;Jld; ,ize;j mwpT kw;Wk; gapw;rpapid toq;Fjy;. 
2. mur Copau; xUtUf;Fs;s gzpg;nghWg;Gf;fs; njhlu;gpy; cj;jpNahfj;ju;fis tpsf;fkspj;jy;. 
3. fw;iffs; kw;Wk; Muha;r;rp eltbf;iffs; kw;Wk; tWik epiyapid xopf;Fk; Kiwfisf; 

jahupg;gJk; mjd; nghUl;L ntspahu; epWtdq;fshd r%f Nrit fy;Y}up Njrpa kw;Wk; ru;tNjr 
cau;fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp epWtdq;fs;> gy;fiyf;fofq;fSld; njhlu;gl;L nraw;gLjYk;. 

4. ntspehl;L Gyikg;guprpy; ghlnewpfspd; nghUl;L fye;J nfhs;sr; nra;tJk; cs;ehl;L mDgt 
gupkhw;wy; tha;g;Gf;fis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. 

5. cj;jpNahfj;ju;fSf;F Ml;Nru;g;G Kiw kw;Wk; Nritj; NjitfSf;fika ghlnewpfisg; gapy 
epjptrjpfis toq;Fjy;. 

6. gapw;rp epiyaq;fis kiwg;gbAk; nraw;jpwd;kpf;fjhfTk; guhkupj;Jf; nry;yy;. 
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3.2.1. mur Copau; xUtupd; gzpg;nghWg;Gf;fs; njhlu;gpy; cj;jpNAhfj;ju;fis tpsf;fkspj;jy;. 

 
rKu;j;jp mjpfhu rig> ,yq;if njw;F mgptpUj;jp mjpfhu rig clul;l mgptpUj;jp mjpfhu rig 
mfpa %d;W mjpfhu rigfspYk; gzpahw;wpa cj;jpNahfj;ju;fis jpizf;fs Kiwf;F cs;thq;Fk; 
NghJ epjp kw;Wk; epu;thf uPjpahf cUthfpAs;s rl;ljpl;lq;fs;> Kiwfs; njhlu;gpy; mtu;fis 
tpsf;fkspj;jJk; Njitg;ghLfs; mjpfstpy; cUthdjdhy; ,e;j Ntiyj;jpl;lk; 2016Mk; Mz;by; 
jpl;lkplg;gl;lJ. 

,jd; KjyhtJ fl;lkhf khtl;l kl;lj;jpy; ,e;j tplaq;fspy; epGzj;Jtk; cs;s Kfhikahsu;fs; 
E}W Ngiuj; njupT nra;J Njrpa r%f Nritfs; epWtdj;Jld; xd;wpide;J %d;W rhs; tpLjpg; 
gapw;rp xd;W toq;fg;gl;bUe;jJ gapw;rpf; Fotpdu; gapw;rp nkhbA+Yk; jahupf;fg;gl;lJ. 

,jd; ,uz;lhtJ fl;lkhf 2017Mk; Mz;by; ,g;gapw;Wdu;fis nfhz;Nl khtl;l kl;lj;jpy; 
tpopg;Gzu;T Ntiyj;jpl;lq;fs; fPo; Fwpg;gplg;gLk; JiwfspD}lhf jpl;lkpUkhW khtl;lg; 
gzpg;ghsu;fSf;F MNyhridfis toq;fp ,e;je;j khtl;lq;fspypUe;J Kd;itf;fg;gLk; 
Ntiyj;jpl;lq;fSf;fika mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; gapw;rpg; gpupthy; tpLtpg;gjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

 

 

khtl;l kl;lj;jpy; gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;l re;ju;g;gk; xd;W. 

3.2.2. khtl;l kl;lj;jpy; tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lj;jpy; cs;slq;f Ntz;ba tplaq;fs;. 

jhgdf; Nfhit> epjpg;gpukhdk;> xOf;fhw;Wg; gpukhzk; mYtyfKiw> murhq;f cj;jpNahfj;ju; 
xUtuplKs;s flikfSk; nghWg;Gf;fSk;> mYtyf Kiw kw;Wk; jhgd uPjpahd 
gpur;rpidfs;> ,izaj; js gad;ghL> kw;Wk; tpidj;jpwd; kpf;f jfty; gwpkhw;wKiwfs; 

xJf;fpa njhif  - &.kpy; - 2.50 

nryT   - &. kpy; 2.09 

elhj;jpa Ntiyj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if -94 

gapw;wg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if -5535 
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,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ed;ikfs;. 

murhq;f Nritapd; gapYdu; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf elhj;jg;gl;l ,e;j 
Ntiyj;jpl;lj;jpypUe;J fpilf;fg; ngw;w tpsf;fq;fs; Clhf kpf rupahd kw;Wk; nraw;jpwd; 
kpf;f Nritnahd;wpid gadhspf;F toq;f cs;sf gzpahsu;fSf;F tha;g;Gf; fpilj;Js;sJ. 

3.2.3.  khtl;l gzpahsu;fSf;fhd tplaj;NjhL ,ize;j gapw;rpfs;. 

jpizf;fs Copau;fs; vd;w tifapy; Nkw;gb mwpe;jpUf;f Ntz;ba nghJr; Rw;wwpf;iffs;> 
rl;lj;jpl;lq;fSf;F Nkyjpkhf jhd; <LgLk; Jiwapy; epGzj;Jtj;jpidAk; nraw;jpwidAk; 
cau;j;Jtjid Neh;ffhff; nfhz;L ,e;j tplaj;Jld; ,ize;j gapw;rpfis toq;f 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

,jd; fPo; FWepjpapay; kw;Wk; rKu;j;jp tq;fpf; fzf;fPl;Lr; nraw;ghLfs; r%f mgptpUj;jp> 
rKjha mbg;gil mikg;G> epUthf kw;Wk; jhgdk;> fzf;fPL kw;Wk; epjpapay; epUthfk;> 
fzf;fha;T kw;Wk; tprhuizfs;> tho;thjhu mgptpUj;jp re;ijg;gLj;jy; Mfpa JiwfSf;Fwpa 
gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;. 

,jw;fhf khtl;l kl;lj;jpy;/ gpuNjr kl;lj;jpy; cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;f Ntz;bait vd 
,dq;fhzg;gl;l gapw;rpj; Njitf;Nfw;g gl;liwfis jpl;lkpl;L gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rpg; 
gpupTf;F rku;g;gpj;J rpghuprpw;Fk; mq;fPfhuj;jpw;Fk; ,irthf epjp xJf;fPl;bid tpLtpj;Jf; 
nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

xJf;fPa njhif - &gh kpy;ypad; 2.50 

nryT - &gh kpy;ypad; 2.85 

elhj;jpa Ntiyj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if -69 

gapw;wg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if -4231 

,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ed;ikfs; 

cj;jpNahfj;ju;fs; jhd; gzpahw;Wk; tplaq;fSf;FwpathW Gjpjhf mwptpidg; 
ngw;Wdf;nfhs;sy;> kw;Wk; mwpT ,w;;iwg;gLj;jg;gLtjd; Clhf jpizf;fsj;jpd; cj;Njr 
Fwpf;Nfhs;fis kpfTk; nraw;;jpwd; kpf;fjhTk; gaDWjptha;e;jjhfTk;k; epiwNtw;Wtjw;F 
tha;g;Gf;fs; fpilf;fpd;wik. 

3.2.4.  gzpahsu;fis mDgtg; gupkhw;wy; Ntiyj;jpl;lq;fspy; <Lglr; nra;jy;. 

Neu; xj;j epWtdk; Nkw;nfhs;fpd;w Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;ghd mDgtq;’fis toq;Fk; 
Nehf;fpYk; rNhju epWtdq;fSldhd xUq;fpizg;gpid rpwg;ghf Ngzpr; nry;tjhy; 
jpizf;fsj;jpd; Nehf;fq;fis tpidj;jpwd; kpf;fjhfTk; gaDWjp tha;e;jjhfTk; epiwNtw;Wk; 
Fwpf;NfhSld; ,e;j Ntiyj;jpl;lq;fs; xOq;F nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jd; fPo; khfhzkl;lj;jpy; 
khtl;lr; nrayhsu;fs;> kw;Wk; gpuNjr nrayhsu;fSf;F tWikapid xopg;gjw;fhf ,e;j 
epWtdk; nfhz;Ls;s nryTfs; njhlu;gpy; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;> jpwe;j fye;Jiwahly;fs;> mbf;fb Vw;gLk; mdu;j;j Kifikj;Jtk; njhlu;gpy; 
tpsf;fkspf;Fk; ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;lJ. 
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xJf;fPa njhif - &gh kpy;ypad; 2.50 

nryT - &gh kpy;ypad; 1.76 

elhj;jpa Ntiyj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if -18 

3.2.5.  gapw;rp epiyaq;fis Kiwg;gbahfTk; nraw;jpwd;kpf;fjhfTk; guhkupj;jr; nry;yy;. 

rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;Fr; nrhe;jkhd gpuNjr uPjpahf mikf;fg;gl;Ls;s gapw;rp 
epiyaq;fs; gzpahl;fspd; gapw;rpapd; nghUl;L gad;gLj;Jtjw;fhfTk; murhq;f kw;Wk; jdpahu; 
gpupTfSf;F Njitahd trjpfis toq;FtJk; mjD}lhf gapw;rp epiyaj;jpd; tUkhd 
kPl;lYf;F topfhl;LtJk; vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

fPNo Fwpg;gplg;gLk; epiyaq;fs; rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;Fr; nrhe;jkhd Njrpa 
gapw;rp epiyaq;fshf nraw;gLfpd;wJ. 

gyhq;nfhil - rkdyntt gapw;rp epiyak; - 045-03499821 

Nguhjid -epy;yk;ig gapw;rp epiyak; - 081-2067215 

jpUNfhzkiy - epyhntsp rKu;j;jp epiyak; - 026-2232355 

khtl;l kl;lj;jpy; Nkw;gb gapw;rp epiyaq;fspy; gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; 
NghJ epiyag; nghWg;G cj;jpNahfj;ju;fSld; fye;Jiwahb kjpg;gPl;bidj; jahupj;jy; kw;Wk; 
jpl;lkpl;L cs;sJ. 

mNj Nghd;W ,e;j epiyaq;fis gapw;rp eltbf;iffspd; nghUl;L kpf 
tpidj;jpwDs;sjhfTk; gaDWjptha;e;jjhfTk; gad;gLj;jpf; nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLtjdhy; 
khtl;lq;fspYs;s murhq;f kw;Wk; jdpahu; gpupTfspy; gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis ,e;j 
epiyaq;fspy; elhj;Jjw;fh gpur;rhu Ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
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NkYk; fzf;fPl;Lg; gpupT %yk; ntspaplg;gl;l gapw;rp epiyaq;fspd; epjp kw;Wk; epu;thf 
MNyhridfspd; gpufhuk; epiyaj;jpd; trjpfis ntspahUf;F toq;Fk; 
KiwahdNtiyj;jpl;lk; xd;Wf;fika tUkhdj;jpid <l;lTk; epiyag; nghWg;G 
cj;jpNahfj;ju;fs; eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wdu; Nkw;gb gapw;rp epiyaq;fspd; fhyhz;L 
Kd;Ndw;wk; epiyag; nghWg;gjpfhupfspy; gapw;rp gpupTf;F fhyhz;Lf;FxU Kiw rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.  

,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ed;ikfs;. 

jpizf;fsj;jpw;F ,jD}lhf tUkhdk; xd;W fpilg;gJ gpujhdkhdJ vd;gjld; Nkyjpfkhf 
gadhspf;F kpfTk; gaDs;s Nrit xd;wpid toq;fTk; re;ju;g;gk; fpilf;fpd;wJ murhq;f 
kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fSf;F Copau;fis gaw;rp toq;Ftjid gapw;rpfspd; nghUl;L 
Njitahd trjpfSk; cs;sd. 

 

 

 

 

 

     
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
3.2.6.  Muha;r;rp kw;Wk; Ma;T eltbf;iffs;. 

 
jpizf;fsj;jpdhy; ,J tiuapy; nraw;gLj;jpa Ntiyj;jpl;lq;fspd; ntw;wp Njhy;tp epiy> kw;Wk; Gjpa 
mZFKiwfis ,dq;fhZk; nghUl;L Ma;Tfs; kw;Wk; Muha;r;rpfs; vd;gdtw;iw Nkw;nfhs;sTk;> 
Muha;r;rpfspd; ngWNgWfis Njrp kw;Wk; ru;tNjr Muha;r;rp $l;lq;fspy; Gj;jp [Ptpfspd; 
fye;Jiwahly;fSf;F rku;g;gpj;J nraw;ghl;L uPjpahd jPu;Tfs; fye;Jiuahlg;gl;ld. 
 
,q;F tWikNahL ,ize;Js;s ,aw;ifahd Rw;whly fhuzpfs; mgptpUj;jpfs; kw;Wk; mtw;wpid 
Nkyhd;ik nra;jy; njhlu;gpyhd Njrpa khehl;Lf;F gapw;rp kw;Wk; Ma;Tg; gpupT jdJ gq;fspg;gpid 
toq;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ. 
 
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L Muha;r;rp cjtpfs; kw;Wk; njhopy;El;g trjpfisg; ngw;Wf; nfhz;L 
epiyNguhd mgptpUj;jpf;Fk; tWikapid xopg;gjw;Fk; Njitahd mDgtg; gupkhw;wj;jpd; nghUl;L 
gy;NtW mq;fPfupj;j mikg;gf;fSld; njhlu;G nfhz;L Muha;r;rp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;Fj; 
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Njitahd fl;likg;gpidj; jahupg;gjw;F fPo; Fwpg;gplg;gLk; Muha;r;rp kw;Wk; Ma;Tj;jiyg;Gf;fis 
,dq;fz;Ls;sJ. 
 

I. FWepjp fld; Ntiyj;;jpl;lj;jpd; fPo; tho;thjhu mgptpUj;jpf; fld; Ntiyj;jpl;lq;fs; r%f 
kag;gLj;jg;gl;Ls;s tpjk; njhlu;gpyhd fw;iffs;. 

II. r%f ghJfhg;G Ntiyj;jpl;lq;fs; r%fkag;gLj;jg;gl;Ls;s tpjk; njhlu;ghd Ma;Tfs;. 
III. tho;thjhu Row;rp epjpaj;jpd; cj;Njr Nehf;fq;fs; epiwNtw;wg;gl;Ls;s tpjk; njhlu;ghd Ma;Tfs;. 

 
Nkw;gb Ma;Tfis Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L mbg;gilf;fl;likg;Gf;fs; cUthf;fg;gl;lhYk; ,jw;fhd 
epjp xJf;fPl;bid cUthf;fp ngw;Wf; nfhs;Sjy; kw;Wk; kjpg;gPl;bidj; jahupf;Fk; gpur;rpidfs; 
cUthtjdhy; jpl;lkpl;l gpufhuk; elhj;;;j Kbahky; NghdJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7.  ntspehl;Lg; Gyikg;guprpy; ghlnewp xUq;fpizg;Gk; ntspehl;L mDgt gupkhw;wk; 

tha;g;Gf;fspd; nghUl;L cj;jpNahfj;ju;fis fye;J nfhs;sr; nra;jy;. 
 
jpizf;fsj;jpy; gzpahw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;fg;gLfpd;w ntspehl;L Gyikg;guprpg; 
ghlnewpfs; njhlu;gpy; khtl;l / jiyikf;fhupahyaj;jpd; gpupTj; jiytu;fis tpsf;fkspj;J 
nghUj;jkhd cj;jpNahfj;ju;fis ntspehl;Lg; Gyikg;guprpy;fspd; nghUl;L fye;J nfhs;sr; nra;jy;> 
me;j eltbf;iffis xUq;fpizg;G nra;tJ gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rpg; gpuptpd; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. gpuhe;jpa ehLfs; tWik epiyapid xopf;Fk; nghUl;L nraw;gLj;Jk; 
Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;gpy; mDgtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tJ ,jd; Kf;fpa Fwpf;NfhshFk;. 
 
ntspehl;Lg; gazq;fSf;F Kd;itj;j cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if - 29 
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,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ed;ikfs;. 
 
ntspehl;Lfspy; nraw;gLj;jpa tWikapid xopf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;gpy; ngw;Wf;nfhz;l 
mwptpid vkJ Fwpf;Nfhis epiwNtw;wf; nfhs;Sk; nghUl;L cjtpahffpf;nfhs;sy;. 
 

3.2.8. gl;lk;/ gl;lg;gpd; gbg;Gf;fhd epjp xJf;fPl;bis toq;Fjy; / njhopy; mgptpUj;jp 
ghlnewpfisf;fw;gjw;fhd epjpapay; xj;Jiog;G. 
 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; epue;ju gzpahsu;fspd;  cj;jpNahfj;ju;fSf;F rKu;j;jp Njrpa 
Nguitapd; mq;fPfupj;j epge;jidfSf;F mika jpizf;fsj;jpd; mbg;gil Nehf;fq;fSf;Fk; Fwpj;j 
gjtpapd; gzpfis kpfg; gaDWjp tha;e;jjhf Nkw;nfhs;sTk; Neubahf gq;fspg;Gr; nra;fpd;w 
ghlnewpfSf;F cwpa epWtdq;fisg; njupT nra;ag;gl;Ls;s re;ju;g;gq;fspy; Fwpj;j cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L ghlnewpfspd; nghUl;L nghJ epu;thf Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspd; murhq;f 
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fwpajhd Vida xOq;FfSf;F ,ire;jjhf ghlnewpfspd; nghUl;L epjp 
xJf;fPLfis tpLtpf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 
NkYk; ,g;ghlnewpelhj;jg;gLfpd;w ,lq;fshd mur gy;fiyf;fofq;fs;> njhopy; gapw;rp epWtdq;fs;> 
,yq;ifapd; gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpy; mq;fPfupf;fg;gLfpd;w %d;whk; epiyf;fy;tp 
Mizf;FOtpy;; gjpthfpAs;s gpw cs;whl;L ntspehl;L cau;fy;tp epWtdfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
 
xJf;fpa njhif - &gh kpy;ypad;  1.00 
nryTfs; - &gh kpy;ypad;        1.66 
cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if -  61 
 
,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ngW;Wf; nfhs;sg;gl;l r%f nghUshjhu ed;ikfs;. 
 
,e;j Ntiyj;;jpl;lj;jpd; %yk; ngw;Wf; nfhz;l mwpit epWtdj;jpd; Nehf;fq;fis epiwNtw;Wk; NghJ 
nraw;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lq;fSf;F cjtpahf ,Ug;gJk; tpidj;jpwd;fs; kw;Wk; gaDWjp tha;e;j 
gzpnahd;wpid Nkw;nfhs;s cjTjy;. 
 
 

3.2.9. FWepjp tq;fpg;gzpahsu;fSf;fhd gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; 
 
jpizf;fsj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 1074 tq;fpfs; cs;sd FWepjp tq;fpg; gzpahsu;fspd; tpidj;jpwid 
mjpfupj;J cj;Njr Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; Nehf;fpy; gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; 
elhj;jg;gl;ld. ,jw;fhd epjp xJf;fPLfs; FWepjp tq;fpg; gpuptpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
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njh.,y gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; cj;jpNahfj;ju;fs; 
vz;zpf;if 

01 
02 rKu;j;jp tq;fpg; gzpahsu;fSf;fhd mbg;gilf; fzf;fPl;Lg; gapw;rpfs;. 

54 
42 

03 
04 
05 

rKu;j;jp tq;fp tiyaikg;gpid kPs;;fl;likj;jy; kw;Wk; etPd 
kag;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lq;fs;. 

50 
44 
50 

06 
07 
08 
09 

rKu;j;jp tq;fpfspd; nraw;jpwid cau;j;Jk; nghUl;lhd gapw;rp 
Ntiyj;jpl;lq;fs; 

64 
49 
64 
50 

10 467 
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04. விசாமைப் பிரிவின் சசயாற்றுமக 

Nehf;F:  

rl;lj;jpid kjpf;Fk; xOf;fj;jpid kjpf;Fk; gzpahsu;fs; Fohk; xd;wpid cUthf;Ftjd; Clhf 
nraw;jpwd; kpf;fJk; gaDWjp tha;e;jJkhd kf;fs; gzp xd;wpid Nkw;nfhs;Sk;> Nkhrb> 
J\;gpuNahfq;fs;> mw;w Kd;khjpupahd murhq;f epWtdk; xd;wpid cUthf;Fjy;. 

gzp: 

nghJthd rl;lq;fis kPWjy;> xOf;f tpNuhj elj;ijfs; kw;Wk; ghjfr; nray;fs;> njhlu;gpy; 
tprhuizfis Nkw;nfhz;L Fw;wthspfshd cj;jpNahfj;ju;fSf;F murhq;fj;jpd; xOf;F tpjpf; 
Nfhitf;F Vw;wjhf xOf;fhw;wj; jz;lidfis toq;fp mtu;fis rl;lj;ij kjpf;Fk; xOf;fhw;wpid 
kjpf;Fk; mur gzpahsu;fshf khw;Wtjw;fhd tha;g;Gfis toq;FtJk; murhq;f Nritapd; ey;y 
epiyf;Fk; nghJ kf;fs; eyDf;F khw;wkhdtu;fs; vd cWjpg;gLj;jg;gLfpd;w cj;jpNahfj;ju;fis 
murhq;f NritapypUe;J ePf;Fjy;. 

4.1.  gpuptpd; gzpg;nghWg;Gfs; 

 fpilf;fpd;w Kiwg;ghLfis toq;FtJ njhlu;ghd Muk;g tprhuizfis Nkw;nfhs;sy;. 
 cs;sff; fzf;fha;Tg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; tpNrl fzf;fha;T tprhuizfs; njhlu;gpy; 

Kd; xOf;fhw;Wf; eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 
 kDf;fisf; NfhUjYk; Fw;wg;gj;jpupf;if toq;FjYk;. 
 Kiwahd xOf;fhw;W tprhuizapid Nkw;nfhs;sy;. 
 xOf;fhw;wf; fllisfis toq;Fjy;. 
 xOf;fhw;Wf; fl;lisfSf;F vjpuhd Nkw;KiwaPlfSf;F murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpw;F 

mwpf;iffis rku;g;gpj;jy;. 
 gjtptwpjhf;fy; fl;lisfSf;Fwpa Nkd;KiwaPl;Lf; FOtpid newpg;gLj;Jjy;. 
 [dhjpgjp tprhuizg;gpupT> Coy; Nkhrb tprhuiz Mizf;FO> ,yq;if kdpj cupikfs; 

Mizf;FO> rl;lkh mjpgu; jpizf;fsk;> ghuhSkd;w Kiwg;ghl;L nraw;FO Nghd;w 
epWtdq;fSld; xOq;fpizg;G eltbf;iffs;. 
 

4.2.  jw;Nghija rl;l uPjpahd gpd;dzp 
fPo; Fwpg;gplg;gLk; rl;lG+u;t xOq;Ff;fika rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; 
gjtpepiyay;yhj jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fspd; xOf;fhw;W mjpfhuk; jpizf;fsj; 
jiytUf;F khj;jpuk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. 

I. murpayikg;g tpjp 57(1) kw;Wk; 57(2) mikg;G tpjp 
II. murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpdhy; mjpfhuj;jpidg; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; fl;lisfspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s 194/41vd;w ,yf;fkk; 2015/11/20Mk; jpfjpaplg;gl;lJkhd mjptpNrl 
tu;j;jkhdp 

III. murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; tpjpKiwfs; kw;Wk; rl;lr; rl;lf; Nfhitfs;.  
IV. jhgd rpjpf; nfhitapd; ,uz;lhk; njhFjp. 
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4.3.  gpuptpd; jw;Nghij mikg;G 
 cjtpg;gzpg;ghsu; (tprhuiz) 
 gpujhd Kfhikj;jt cjtpahsu; 
 rKu;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; - 06 
 khtl;l mYtyfq;fSf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s KO Neu tprhuiz Kfhikahsu;fs;; -11 
 fzf;fha;T Kfhikahsu; - 02 
 KONeuky;yhj tprhuiz Kfhikahsu; -11 

4.4.  217.12.31Mk; jpfjpapy; nraw;jpwd;fs; RUf;fkhf 

 2016.12.31Mk; jpfjpapy; Kbf;fg;glhj Nfhitfspd; vz;zpf;if    - 304 
 2017.12.31Mk; jpfjp tiu Gjpjhf Muk;gpj;j Nritfspd; vz;zpf;if  - 210 
 2017.01.01 Kjy; 2017.12.31Mk; jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; toq;fpa Fw;wg; gj;jpupiffspd; 

vz;zpf;if            - 114 
 Mz;bw;Fs; G+u;j;jp nra;j Nfhitfspd; vz;zpf;if     - 78 
 tPjhrhuj;jpy; Kd;Ndw;wk; (KOikahd mwpff;if ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.) - 37.14% 
 xof;fhw;W tprhuizf;fhd nryT 2017.12.31Mk; jpfjpapy;    - &gh 1>872>034.25 

 
 

4.5. gpuptpy; NkYk; G+u;j;jp nra;ag;gl Ntz;ba Njitg;ghLfs;. 
 

 ,ltrjpfis mjpfupj;jy; 
 mDgtk; tha;e;j Kfhikahsu; xUtiu ,izg;Gr; nra;jy; cl;gl gzpahsu;fis 

mjpfupj;jy;. 
 jkpopo; kw;Wk; rpq;fs nkhopapy; nrayhw;wf;$ba cj;jpNahfj;ju; xUtiu ,izg;Gr; nra;jy;. 
 KONeu tprhuiz Kfhikahsu;fSf;F kbf;fzpdpfis toq;Fjy;. 
 njhiyefy; trjpfis toq;Fjy;. 

 
 

4.6.  vjpu;fhyj; jpl;lq;fs;. 
 tpla mwpTldhd KONeu Kfhikahsu; xUtiu gpuptpd; nghUl;L ,izg;Gr; nra;J 

nfhs;tJk; ,f;FOtpw;F Kfhikahsu; ntw;wplq;fs; cs;s khtl;lq;fspy; 
Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sYk;. 

 gpuptpd; mYtyf tsit Nkk;gLj;jpf; nfhs;sy;. 
 tUlj;jpw;Fs; Muk;gpf;fpd;w Nfhitfspy; 50% j;ij me;j tUlj;jpw;Fs;NsNa G+u;j;jp nra;jy;. 
 gpuptpYs;s cj;jpNahfj;ju;fspd; tpidj;jpwid fzf;fpl;L kjpg;gPl;L Kiwnahd;wpid 

mwpKfg;gLj;jjy;. 
 rfy gzpahsu;fSf;Fk; epUthfk;> rl;lk;> kw;Wk; xOf;fhw;W Kiwfs; njhlu;gpy; 

Kiwg;gbahd gapw;rp xd;wpid toq;Fjy;. 
 gzp Kbf;fg;gl;l Nfhitfis gbg;gbahf mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwnahd;wpid jahupj;jy;. 
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4.7.  Gjpa gpNuuizfs;  
 Kiwg;gbahd ,lkhw;wy; Kiwnahd;wpid gpd;gw;Wjy; 
 tq;fpf; fzf;fPl;Lr; nraw;ghLfis KOikahf fzpdp kag;gLj;jy;  
 ,J tiuapy; gzk; nghWg;Ngw;wy; kw;Wk; toq;Fjy;fspd; NghJ KiwNfLfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fisf; jtpu;f;Fk; Kiwfis mwpKfg;gLj;Jjy;. 
 tho;thjhuf; fUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L gadhspfis njupT nra;Ak; mjpfhuj;jpid 

gz;Kfg;gLj;jy;. 
 tho;thjhu fUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L Kiwg;gbahd fz;fhdpg;G xd;wpid toq;Fjy;. 
 rl;lj;jpid kPWk; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf gpd;gw;wg;gLfpd;w eltbf;iffs; njhlu;gpy; 

tpsf;fkspj;jy;. 
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05. 2017 அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கரின் முன்தனற்மம் 

 
5.1. nraw;ghl;Lj;jpl;lkplypd; Kd;Ndw;wg;nghopg;G 2017.12.31 k; jpfjpapd; 
 

சதா
.இ 

தவமயத்திட்டம் 

சாத்த 
நிதி 

ஒதுக்கீடு  

(ரூ.ி.) 

சபௌதகீ 
இயக்கு 

முன்தனற்மம் 

நிதி (ரூ.ில்) சபௌதகீ 

பனாரிக
ரின் 

எண்ைிக்
மக 

1 r%f tYT+l;ly; kw;Wk; 
fpuhkpa mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lk; 

740.00 
15>946 
fUj;jpl;lk; 

730.82 Ntiyj;jpl;lk; 
20>882  

20,882 

2 re;ijg;gLj;jy; 
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 169.60 

2>080 
Ntiyj;jpl;lk; 

144.33 Ntiyj;jpl;lk; 
2>561 

6,719 

3 r%f mgptpUj;jp kw;Wk; 
Rw;whly; Ntiyj;jpl;lk; 200.00 

2>730 
Ntiyj;jpl;lk; 

197.68 Ntiyj;jpl;lk; 
4>747 

310,706 

4 rKjha mbg;gil 
mikg;G mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lk; 

38.80 
03 
Ntiyj;jpl;lk; 

26.47 Ntiyj;jpl;lk; 
03 

25,460 

5 jfty;njhopy;El;g 
Ntiyj;jpl;lk; 30.00 

06 
Ntiyj;jpl;lk; 

28.26 Ntiyj;jpl;lk; 
05 

 

6 rKuj;jp epthuz Ma;T 
Ntiyj;jpl;lk; 6.40 

01 
Ntiyj;jpl;lk; 

6.40 Ntiyj;jpl;lk; 
01 

 

7 
Clf Ntiyj;jpl;lk; 11.20 

88 
Ntiyj;jpl;lk; 

11.16 Ntiyj;jpl;lk; 
64 

 

8 jpl;lkply; kw;Wk; 
fz;fhzpg;G 
Ntiyj;jpl;lk; 

4.00 

12 
Ntiyj;jpl;lk; 

3.59 Ntiyj;jpl;lk; 
10 

 

சாத்தம் 1,200.00  1,148.71 
 363,767 
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6.சனேக  லன்னாிப் பிாிவின் கசயலாற்ரணக 
 

6.1 mwpKfk;:- 
,yq;ifapd; twpa kf;fspd; eyd;Gupj;Jiwapid cau;j;Jk; nghUl;L Ml;rpapy; 
,Ue;j murhq;fq;fspdhy; gy;NtW Ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;lJld; fPo; 
Fwpg;gplg;gLk; Ntiyj;jpl;lq;fs; Kf;fpaj;Jtj;jpidg; ngWfpd;wJ. 
 
mitahtd: 
1. czT Kj;jpiuj;jpl;lk; 
2. [drtpa Ntiyj;jpl;lk; 
3. rKu;j;jp Ntiyj;jpl;lk; 
 
tWikapid xopf;Fk; mbg;gilf; Fwpf; Nfhis ikakhff; nfhz;L nraw;gLk; 
murhq;fj;jpd; gpujhd eyd;Gup Ntiyj;jpl;lq;fshf 1994 Nk Mz;bypUe;J ,J 
tiuapy; rKu;j;jp Ntiyj;jpl;lk; nraw;gl;L tUfpd;wJ,e;j Ntiyj;jpl;lk; ,yq;if 
rKu;j;jp mjpfhu rig> kw;Wk; rku;j;jp Mizahsu; ehafj; jpizf;fsk; vd ,U 
epWtdq;fspd; fPo; nraw;gl;lJld; epthuz Ntiyj;jpl;lq;fs; rku;j;jp Mizahsu; 
ehafj;jpizf;fsj;jpd; fPo; nraw;gl;lJ. 
 
NkYk; 2013Mk; Mz;bd; 01Mk; ,yf;f tho;tpd; vOr;rp rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;l 
tho;tpd; vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 2016Mk; Mz;bd; 02Mk; ,yf;f rKu;j;jp 
rl;lk; vdjpUj;jg;gl;l rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fskhf nraw;gl;lJ. mjd; gpufhuk; 
epthuz Ntiyj;jpl;lq;fs; ,j;jpizf;fsj;jpd; epthuzg; gpuptpd; fPo; jw;nghOJ 
nraw;gLfpd;wJ. 
 

6.2.  epthuz Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kf;fpa Fwpf;Nfhs;fs; 
 
 twpa kf;fspd; Nghridj; Njitg;ghl;il G+u;j;jp nratJk; mgptpUj;jp Njitfspd; 

nghUl;L mtu;fis xd;Wjpul;LjYk;. 
 tPlikg;G nyhj;ju; epjpaj;jpd; nghUl;L gq;fspg;Gr; nra;J nfhs;sy;. 
 fl;lha Nrkpg;Gf;fspD}lhf Fiwe;j tUkhdk; ngWNthiu epjpapay; uPjpahf 

gyg;gLj;Jjy;. 
 r%f ghJfhg;G Ntiyj;jpl;lj;jpw;Fg; gq;fspg;Gr; nra;J nfhz;L mf;FLk;gq;fspd; 

cj;Njrpf;fg;gl;l kw;Wk; cj;Njrpf;fg;glhj tpguPjkhd re;ju;g;gq;fspy; epjpg; gyj;jpid 
toq;Fjy;. 
 

6.3.  gadhspfisj; njupT nra;jy;. 
 

2017 [dtup khjj;jpypUe;J rKu;j;jp ed;ikfisg; ngw jFjpAilNahiu Kd;ida 
Mz;bd; brk;gu; 31Mk; jpfjpf;F Kd;du; epthuzq;fika ngw;Wf; nfhz;l 
gadhspfs; khj;jpuNkahFk;. 
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6.4.  epthuzj;ij tifg;gLj;Jjy;. 
 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 6.1 

 
 
 

குடும்ப அங்கத்தவர் 

ண்ைிக்ணக 

 ிவாரைத்

தின்  

கபரமதி 

ரூபா 

epthuzf; nfhLg;gdT gpupe;J nry;Yk; tpjk; 

 

கட்டாயச் 

நசமிப்ன 

ரூபா. 

சனேக 

பாதுகாப்ன 

ரூபா. 

வீடணமப்ன 

கலாத்தர் 

 ிதியம் ரூபா. 

பயைாளிக்கு 

கசலுத்த 

நவண்டிய 

கதாணக ரூபா. 

04 அல்லது 04 க்கு நமற்பட்ட 3500/- 300/- 100/- 50/- 3050/- 

03 வணர (னேவருக்கு) 2500/- 200/- 
100/- 55/-  

2150/- 

03  (னேவருக்கு குணறந்த) 1500/- 100/- 
100/- 55/-  

1250/- 

வலுவூட்டப்பட்ட 

குடும்பங்கள் 
420/- 365/- 

100/- 55/-  
- 

 
6.5. kjFUkhFf;fhd epthuzj;jpid toq;Fjy;. 
 

kjFUkhUf;Fr; nrhe;jkhd epthuzkhdJ jdpegu;fSf;Fwpa &gh 1500/- ,w;fhd 
epthuzg; ngWkjpahFk;. 18 taJf;Ff; Fiwe;j kjFUkhUf;Fr; nrhe;jkhd njhif 
epWtdj;jpd; rl;lG+u;t nghWg;ghsu;fspd; fzf;fpy; tuT itf;fg;gLk; ,e;j rkaj; 
jyq;fs; murhq;fj;jpy; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
 

6.6  KjpNahu; ,y;yk;/ rpWtu; ,y;yk;/ kw;Wj;jpwdhsp ,y;yk; 
 

ed;dilj;ij kw;Wk; rpWtu; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; kw;Wk; r%f Nritfs; 
jpizf;fsj;jpy; gjpthfpAs;s NghjpasT tUkhdk; fpilf;fg; ngwhjtu;fis 
jdpahl;fsff; fUjp &gh 1500/- ,w;fhd epthuzk; toq;fg;gl;Ls;sJ. 18 tajpYk; 
Fiwe;j rpWtu;fspd; epthuzk; Nkw;ghu;itahsvu;fspd; ngaupy; toq;fg;gLtJld; 
18taJf;F Nkw;gl;l gps;isfSf;F jdpj;jpahd Kiwapy; toq;fg;gLfpd;wJ. 
 

6.7.  Nkd;KiwaPL/ Ml;Nrgid   
 

epthuzj;jpidg; ngw jdf;F jFjpapUe;Jk; fpilf;ftpy;iy vdj; njupatupdd; mJ 
njhlu;gpdhy; Nkw;KiwaPl;bid gpuNjr nrayhsUf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,t;thW 
fpilf;Fk; Nkd;KiwaPLfis tya Kfhikahsu; Clhf rKu;j;jp mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;fp guPl;rpj;J tuioj;Jf; nfhz;L fhj;jpUg;Gg; gl;bay; 
xd;wpidj; jahupj;J itj;Jf; nfhs;tJ gpuNjr nrayhsuhy; Nkw;nfhs;sg;gly; 
Ntz;Lk;. 
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6.8.  epthuzj;jpid ,ilepWj;j/ epuhfupg;gjw;Ff; fhuzkhd tplaq;fs;. 
 
 njhopypd; epkpj;jk; ntspehL nry;yy; (ntspehL nrd;W 06 khjq;fspd; gpd;du;) 
 murhq;f njhopy; toq;Fjy; 
 tUkhd epiy mjpfupj;jy; 
 Nghypahd jfty;fis rku;g;gpj;jy;  
 kJghtidapYk; R+jhl;lj;jpYk; <Lgly; 

 
vt;thW ,Ue;Jk; ,jd; %yk; FLk;g myF NkYk; Nkhrkiltijj; jtpu;j;Jf; 
nfhs;tJ njhlu;gpy; ftdQ; nrYj;jg;gLk;. 
 

6.9.  epthuzj; njhifapid gashspf;F tpLtpj;jy;:  
 

khtl;l rKu;j;jp mYtyfj;jpdhy; rKuj;jp rKjha mbg;gil tq;fpkl;lj;jpy; 
toq;fg;gLk; khjhe;j cr;rgl;r mwpf;ifapid mbg;gilahff; nfhz;L 
jiyikf;fhupahyaj;jpd; %yk; rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpapd; cj;jpNahfG+u;t 
eilKiwf; fzf;fpw;F ,yj;jpuzpay; %ykhf gzk; mDg;gg;gl;ljd; gpd;du; Nrkpg;Gf; 
fzf;FfSlhf gzj;ijr; nrYj;j eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 6.2 
 
 fle;j 05 tUlq;fspd; rKu;j;jp epthuzk; ngWk; gadhspfspd; vz;zpf;if (2013-

2017) 
 

Mz;L gadhspfspd; vz;zpf;if 

2013 1>447>173 

2014 1>479>811 

2015 1>453>078 

2016 1>407>235 

2017 1>388>242 

 
Gs;sp tpguf;Fwpg;G 6.3 

 
 fle;j 05 tUlq;fspd; rKu;j;jp epthuz Ntiyj;jpl;lj;jpd; nryTfs; (2013-2017) 

 

Mz;L nryT &gh 

2013 15,255,979,958.73 

2014 15,041,799,341.62 

2015 40,209,736,640.00 

2016 40,740,170,648.31 

2017 39,707,051,488.00 
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Gs;sp tpguf;Fwpg;G 6.4 

 

2017 Mk; Mz;bd; rKu;j;jp gadhspfspd; vz;zpf;iffs; khtl;lj;jpw;fika 

khtl;lk; &gh 420/= &gh 1500/= &gh 2500/= &gh 3500/= 
nkhj;j 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

nfhOk;G 1,108 121212 81728 261,11 46,351 
fk;g`h 6,414 1212,4 141,16 141471 107,983 
fSj;Jiw 5,259  241111 141182 59,666 
fz;b 11647 ,21191 21112, ,41124 82,226 
khj;jis 11847 2617,8 71,81 2,1717 39,694 
Etnuypah 71179 211711 61971 211176 38,692 
fhyp 711,4 141611 221,19 181717 67,872 
khj;jiw 11211 1,1641 2417,, 1,1,48 61,685 
`k;ghe;Njhl;il 61879 261247 91681 111161 52,822 
ago;g;ghzk; 4 2,1219 91211 ,21411 53,313 
kd;dhu; 4 ,1118 11241 71111 13,018 
tTdpah 1119, 11961 21661 11167 11,858 
Ky;iyj;jPT 11 11481 1116, 11171 11,059 
fpspnehr;rp 4 11911 21881 11724 11,556 
kl;lf;fsg;G 261749 121787 91889 ,41617 77,932 
mk;ghiw 211968 121619 241222 171111 71,864 
jpUNfhzkiy 6197, 221648 6171, 211781 37,990 
FUzhfy; 71911 641914 111197 6,1687 138,806 
Gj;jsk; 21,11 12189, 81619 2811,1 50,022 
mDuhjGuk; 114,, 111997 221489 1418,1 58,951 
nghyzWit ,1714 716,4 61197 241171 27,443 
gJis 61291 291191 91174 141196 54,655 
nkhduhfiy 11716 211619 71181 271942 44,879 
,uj;jpdGup 241289 111691 141211 171919 104,878 
Nffhiy 711,8 291112 221,19 1111,9 63,027 
nkhj;jk; 131,029 465,671 241,479 550,063 1,388,242 
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Gs;sp tpguf;Fwpg;G 6.5 
 

6.10. 2017Mk; Mz;by; epthuzk; tpepNahfk;. 

njh. 
,y 

k
ht

l
;l
k
; 

&
g
h

42
4

( 
=

/
1)

 

&gh .1544=/  

n
k
h.
 
&
. 
15
00

/=
 
g
a
d
hs

pf
s
pd
; 

v
z
;z
pf
;i
f

 (6
+7

( 
)

8)
 

&
 .

25
44

( 
 =

/
9)

 

&
 .

35
44

( 
=

/
14)

 

n
k
hj
;j
 
g
a
d
hs

pf
s
pd
; 

v
z
;z
pf
;i
f

 (1
+8

+9
+

14
( 

 )
11)

 fl;lha Nrkpg;G 

n
j
hi

f
 

&
(

8
*

12
54

(+
)

9
*

21
54

(+
)

14
*

34
54

)
} 

  

(
14)

 

r
K
j
ha

 
m
b
g
;g
i
l
 
t
q
;f
pf
;F
 

n
r
y
;Y
k
; 
n
j
hi

f
 
&

12
+

14
}

  (
15)

 

r
%
f
 
g
hJ

f
hg
;G
 
e
pj
pa
k
; 
&

  
  

(
11

*
14
4

( 
)

16)
 

n
y
hj
;j
u; 
e
pj
pa
k
; 
(1
1*
50
) 
(1
7)
 

n
k
hj
;j
 
e
pj
p 
x
J
f
;f
PL
 
&
g
h 
 
 
 
 

 (
13

+
15

+
16

+
17
4

( 
)

18)
 

k
j
F
U

  (
2)

 

K
j
pN
a
hu
; 
,
y
;y
k
;

(
3)

 

r
pW
t
u; 
,
y
;y
k
;

 (
4)

 

k
hw
;W
j
;j
pw
d
hs

p 
g
hJ

f
hg
;G
 

e
pi
y
a
k
;

 (
5)

 

e
pW
t
d
k
a
g
;g
L
j
;j
g
;g
l
;l
 

g
a
d
hs

pf
s
pd
; 
n
k
hj
;j
 

v
z
;z
pf
;i
f
 

(
2

+
3

+
4

+
5

( 
)

6)
 

V
i
d
a
 
g
a
d
hs

pf
s
; 

e
pW
t
d
k
a
g
;g
L
j
;j
g
;g
l
;l
 

g
a
d
hs

pf
s
; 
(r
.r
.,
. 
t
q
;f
p 
) 

&
 (

6
*

0
1
1

 
()

0
2

 )
 

g
pw
f
l
;l
ha

 
N
r
k
pg
;G
 

&
{(

0
*

2
7
1

(+
)

7
*

0
1
1

(+
)

9
*

2
1
1

(+
)

0
1

*
3
1
1

)
}

  
  
  

 
(

0
3

)
 

1 nfhOk;G 1,108 943 222 516 541 2,222 18,939 21,161 8,718 15,364 46,351 222,200 8,545,860 92,055,150 92,277,350 4,635,100 2,317,550 107,775,860 

2 fk;g`h 6,414 1,223 91 877 13 2,204 38,926 41,130 20,365 40,074 107,983 220,400 21,719,580 217,422,950 217,643,350 10,798,300 5,399,150 255,560,380 

3 fSj;Jiw 5,259 1,282 30 303 0 1,615 22,285 23,900 10,226 20,281 59,666 161,500 11,777,930 113,717,950 113,879,450 5,966,600 2,983,300 134,607,280 

4 fhyp 7,230 1,137 98 133 39 1,407 19,119 20,526 11,369 28,747 67,872 140,700 14,761,900 137,779,200 137,919,900 6,787,200 3,393,600 162,862,600 

5 khj;jiw 4,142 837 396 90 5 1,328 22,174 23,502 10,733 23,308 61,685 132,800 12,474,740 123,542,850 123,675,650 6,168,500 3,084,250 145,403,140 

6 `k;ghe;Mjhl;il 5,879 290 16 1 19 326 14,781 15,107 9,582 22,254 52,822 32,600 11,658,030 107,359,750 107,392,350 5,282,200 2,641,100 126,973,680 

7 ,uj;jpdGup 10,189 597 166 0 60 823 25,773 26,596 20,164 47,929 104,878 82,300 23,739,830 222,781,050 222,863,350 10,487,800 5,243,900 262,334,880 

8 Nffhiy 7,638 354 76 125 37 592 18,829 19,421 11,329 24,639 63,027 59,200 13,602,660 123,782,550 123,841,750 6,302,700 3,151,350 146,898,460 

9 fz;b 6,507 1,075 106 173 83 1,437 29,859 31,296 14,213 30,210 82,226 143,700 16,648,390 161,818,450 161,962,150 8,222,600 4,111,300 190,944,440 

10 khj;jis 2,807 315 5 70 0 390 15,348 15,738 7,382 13,767 39,694 39,000 7,899,190 77,533,150 77,572,150 3,969,400 1,984,700 91,425,440 

11 Etnuypah 7,479 273 2 37 20 332 12,430 12,762 5,976 12,475 38,692 33,200 8,200,030 66,849,650 66,882,850 3,869,200 1,934,600 80,886,680 

12 FUzhfy; 7,962 885 41 139 8 1,073 49,887 50,960 26,297 53,587 138,806 107,300 28,473,940 283,678,900 283,786,200 13,880,600 6,940,300 333,081,040 

13 Gj;jsk; 1,346 167 62 99 45 373 21,520 21,893 8,549 18,234 50,022 37,300 9,695,420 101,360,300 101,397,600 5,002,200 2,501,100 118,596,320 

14 gJis 5,194 617 11 122 0 750 18,546 19,296 9,470 20,695 54,655 75,000 11,359,480 107,600,250 107,675,250 5,465,500 2,732,750 127,232,980 

15 nkhduhfiy 6,725 330 0 25 0 355 12,214 12,569 7,684 17,901 44,879 35,500 9,944,250 86,829,900 86,865,400 4,487,900 2,243,950 103,541,500 

16 mDuhjGuk; 4,033 554 4 12 47 617 22,380 22,997 11,089 20,832 58,951 61,700 11,794,310 116,125,200 116,186,900 5,895,100 2,947,550 136,823,860 

17 nghyeWit 3,740 404 42 104 20 570 6,960 7,530 5,497 10,676 27,443 57,000 6,008,000 53,792,850 53,849,850 2,744,300 1,372,150 63,974,300 

18 mk;ghiw 12,958 180 0 203 38 421 21,148 21,569 10,111 27,226 71,864 42,100 15,803,460 131,739,200 131,781,300 7,186,400 3,593,200 158,364,360 

19 aho;g;ghzk; 0 16 2,903 69 463 3,451 9,718 13,169 9,122 31,022 53,313 345,100 12,102,800 130,690,650 131,035,750 5,331,300 2,665,650 151,135,500 

20 kl;lf;fsg;G 15,709 37 6 5 368 416 21,371 21,787 9,889 30,547 77,932 41,600 17,520,430 141,663,450 141,705,050 7,793,200 3,896,600 170,915,280 

21 jpUNfhzkiy 5,973 28 1,128 11 117 1,284 10,224 11,508 5,723 14,786 37,990 128,400 8,215,510 71,786,750 71,915,150 3,799,000 1,899,500 85,829,160 

22 tTdpah 2,693 2 0 0 0 2 2,954 2,956 1,552 4,657 11,858 200 2,730,010 21,235,650 21,235,850 1,185,800 592,900 25,744,560 

23 Ky;iyj;jPT 44 8 326 23 61 418 1,668 2,086 2,453 6,476 11,059 41,800 2,612,080 27,633,250 27,675,050 1,105,900 552,950 31,945,980 

24 kd;dhu; 0 3 0 1 1 5 3,243 3,248 2,104 7,666 13,018 500 3,044,900 31,964,900 31,965,400 1,301,800 650,900 36,963,000 

25 fpspnehr;rp 0 0 8 24 0 32 2,932 2,964 1,882 6,710 11,556 3,200 2,682,600 28,216,800 28,220,000 1,155,600 577,800 32,636,000 

 nkhj;jk; 131,029 11,557 5,739 3,162 1,985 22,443 443,228 465,671 241,479 550,063 1,388,242 2,244,300 293,015,330 2,778,960,750 2,781,205,050 138,824,200 69,412,100 3,282,456,680 
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07 சமூக பாதுகாப்புப் பிரிவின் சசயாற்றுமக 

7.1.  mwpKfk;  
8Mk; ,yf;f ek;gpf;if nghWg;G mWjpapd; %yk; 1997.01.01MK; jpfjpapypUe;J mKypYs;s 
gpufhuk; ru;j;jp Mizahsu; ehafk; jpizf;fsj;jpd; fPo; rKu;j;jp r%f ghJfhg;G epjpak; 
Muk;gpf;fg;gl;L ghuhkupf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,e;j epjpak; murq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 
tzpfky;yhj epWtdk; xd;whff; fUjg;gLfpd;wJ. mjd; gpufhuk; r%f ghJfhg;G epjpakhdJ 
murhq;fj;jpd; epjp xjf;fPLfspypUe;J jq;fp thOk; epWtdk; xd;wy;y vd;gJld; 
epWtdj;jpdhNyNa tUkhdq;fis Cif;Fk; vd;gjdhy; ,t;thW tifg;gLj;jYf;F 
cs;shfpAs;sJ. 
 
2013Mk; Mz;bd; 01Mk; ,yf;f tho;tpd; vOr;rp rl;lj;jpd; gpufhuk; tho;tpd; vOr;rp 
jpizf;fsk; Muk;gpf;fg;gLk; NghJ. rKu;j;jp Mizahsu; ehafj; jpizf;fsKk; mjpy; 
$l;bizf;fg;gl;lJ. mjd; gpufhuk; tho;tpd; vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; fPo; tho;tpd; 
vOr;rp r%f ghJfhg;G epjpakhf nraw;gl;lJld; 2017Mk; Mz;by; rKu;j;jp mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd; ngaupy; jpizf;fsk; ngau; khw;wg;gl;lTld; rKu;j;jp r%f ghJfhg;G epjpak; 
vd;w ngaupy; nraw;gLfpd;wJ. jpizf;fsj; jiytupd; jiyikapy; 10 mq;fj;jtu;’fisf; 
nfhz;l r%f ghJfhg;G> ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rig %yk; epjpaj;jpd; Kfhikj;Jt 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
 
Nehf;F: 
 RgPl;rkpF kf;fSf;fhd ghJfhg;ghd xU vjpu;fhyk;  
 
gzp: 
 vjpu;ghuhkYk;> vjpu;ghu;g;GlDk; Kfq;nfhLf;fpd;w rk;gtq;fspy; fPNo tpo  ,lkspahky; 
rKu;j;jp gadhspfis nghUshjhu r%f> Rfhjhu> kw;Wk; fy;tp  uPjpapy; J}f;fp tpLjy;.  
 
Fwpf;Nfhs;fs;: 

 rKu;j;jp gadhspfs;> kw;Wk; r%fj;jpy; gpd;js;sg;gl;l epiyf;Fs;shd Ml;fs;> FOf;fs;> 
epWtdq;fs nghUshjhu uPjpahf nraw;gLjy; <LgLk; NghJ vjpu;ghuhjtpj;jpYk; vjpu;ghu;j;j 
tpjj;jpYk; Kfk;nfLf;f Ntz;bNaw;gLfpd;w epjpapay; uPjpahd f\;lq;fis Fiwe;J mtu;fspd; 
r%f kw;Wk; tho;f;ifj;juj;jpid ghJfhj;jy;. 

 epthuzk; ngWk; kf;fspd; Nghrid kl;lj;jpid cau;j;jp mtu;fsJ r%f kw;Wk; nghUshjhu 
epiyapidf;fl;b vOg;gp nraw;gly;. 
 
gpuptpd; nkhj;j Kd;Ndw;wk; 

 gadhsp gq;fspg;G epjp fpilg;gdT - ,izg;G ,yf;fk; 01 
 gadhspf;nfhLg;gdTfs; ek;gpf;ifg; nghWg;Gr;rig mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk; Nkwnfhz;l 

nfhLg;gdTfs;     - ,izg;G ,yf;fk; 02 
 KjyPl;L tpguq;fs;     - ,izg;G ,yf;fk; 03 
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,izg;G 01 

 
Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.1 

rKu;j;jp r%f ghJfhg;G epjpak; 
2011Mk; Mz;L Kjy; 2017Mk; Mz;L tiuapy; gq;fspg;Gj; njhiff; fpilg;gdT. 

 

Mz;L  gadhspfspd; vz;zpf;if fpilg;gdT (&gh) 
  

  2011 1,006,026 526,956,418.80 

2012 1,262,216 661,148,580.38 

2013 1,479,960 775,202,873.40 

2014 1,480,450 775,464,467.85 

2015 1,466,090 767,937,637.00 

2016 1,419,534 1,570,238,635.00 

2017 1,407,235 1,677,301,000.00 

 
nkhj;jk; 6,754,249,612.43 
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,izg;G 02 
 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.2 
 

tho;tpd; vOr;rp r%f ghJfhg;G epjpak; 
2011 Mk; Mz;L Kjy; 2016Mk; Mz;L tiuapyhd epthuzf;nfhLg;gdT 

 

M
z
;L
 gpwg;G jpUkzk; Neha;fs; ,wg;G tpNrl gpwg;G Gyikg;guprpy;fs; nkhj;jk; 

msT 
njhif 
&gh 

msT 
njhif 
&gh 

msT 
njhif 
&gh 

msT 
njhif 
&gh 

msT 
njhif 
&gh 

jtiz 
vz;zpf;if 

njhif 
&gh 

msT 
njhif 
&gh 

2011 

       

5,540      26,968,500.00  

      

20,192  

     

55,208,000.00  

     

16,361      23,229,300.00  

      

19,954  

     

199,535,000.00           138,020  

     

69,028,000.00  

     

200,067  

     

373,968,800.00  

2012 

       

5,148      25,740,000.00  

      

24,405  

     

73,213,000.00  

     

22,460      61,993,900.00  

      

24,187  

     

241,865,000.00           125,151  

   

105,792,500.00  

     

201,351  

     

508,604,400.00  

2013 

       

9,902      49,507,000.00  

      

29,287  

   

135,116,000.00  

     

29,699      83,438,000.00  

      

29,009  

     

290,090,000.00           177,313  

   

177,043,000.00  

     

275,210  

     

735,194,000.00  

2014 

     

10,833      54,160,000.00  

      

32,630  

   

163,098,000.00  

     

32,969      91,714,270.00  

      

28,690  

     

286,891,500.00             70,040  

     

70,040,000.00  

     

175,162  

     

665,903,770.00  

2015 

     

10,015      50,075,000.00  

      

34,111  

   

170,555,000.00  

     

33,423      92,072,200.00  

      

29,154  

     

291,545,000.00           225,952  

   

225,952,000.00  

     

332,655  

     

830,199,200.00  

2016 

       

7,884      56,405,000.00  

      

29,853  

   

215,562,500.00  

     

36,758    111,245,700.00  

      

26,739  

     

382,120,000.00   34     135,000.00       222,128  

   

222,128,000.00  

     

323,396  

     

987,596,200.00  

nkhj;jk ; 
     

49,322  

  

262,855,500.00  

    

170,478  

   

812,752,500.00  

   

171,670  

  

463,693,370.00  

    

157,733  

  

1,692,046,500.00   34     135,000.00       958,604  

   

869,983,500.00  

  

1,507,841  

  

4,101,466,370.00  
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,izg;G -03 

 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.3 
rKu;j;jp r%f ghJfhg;G epjpak; 

2017.12.31 Mk; jpfjpapy; KjyPl;L tpguk ; 

 

KjyPL 
nra;ag;gl;l 
epWtdk; 

KjyPl;Lj; 
jpfjp 

KjyPl;L 
njhif 

KjyPl;L 
fhyk; 

KjyPl;L 
tl;b 

tPjk; % 
KjyPl;L tl;bj; 

njhif 
gpbgz tl;b 

% 
fpilf;Fk; 

nkhj;j tl;b 
tUkhdk; 

nkhj;jj; 
Njupa njhif 

1 
,yq;if tq;fp 
nlhupd;ld; 2017-08-18 

       
121,863,851.42  

khjk; 

06 11.75 
             
7,100,656.05  

             
568,052.48  

        
6,532,603.57  128,396,454.99  

 

nkhj;jk;   
       
121,863,851.42     7,100,656.05 568,052.48 6,532,603.57 128,396,454.99  

2 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-08-09 

       
167,119,156.15  

khjk; 
06 12.25 

           
10,151,916.41  

             
812,153.31  

        
9,339,763.10  176,458,919.25  

3 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-10-26 

       
106,210,000.00  

khjk;06 
11.75 

             
6,188,551.16  

             
495,084.09  

        
5,693,467.07  111,903,467.07  

4 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-11-29 

    
1,425,197,198.48  

khjk; 
06 11.50 

           
81,275,286.81  

          
6,502,022.94  

      
74,773,263.87  1,499,970,462.35  

5 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-11-30 

       
559,043,366.89  

khjk; 
06 11.50 

           
31,880,788.17  

          
2,550,463.05  

      
29,330,325.12  588,373,692.01  

6 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-12-04 

       
685,612,712.12  

khjk;06 
11.50 

           
39,098,708.50  

          
3,127,896.68  

      
35,970,811.82  721,583,523.94  
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7 
kf;fs; tq;fp 
gj;juKy;y 2017-12-19 

       
520,212,379.05  

khjk; 
06 11.25 

           
29,021,437.17  

          
2,321,714.97  

      
26,699,722.20  546,912,101.25  

 

nkhj;jk;   
    
3,463,394,812.69      

        
197,616,688.23  

      
15,809,335.06  

   
181,807,353.17  3,645,202,165.86  

9 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-11-19 

       
589,347,065.18  

khjk; 
06 11.65 

           
34,329,466.55  

          
2,746,357.32  

      
31,583,109.22  620,930,174.40  

10 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-02 

       
150,332,511.53  

khjk; 
06 11.50 

             
8,644,119.41  

             
691,529.55  

        
7,952,589.86  158,285,101.39  

11 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-05 

    
1,376,292,321.02  

khjk; 
06 11.50 

           
79,136,808.46  

          
6,330,944.68  

      
72,805,863.78  1,449,098,184.80  

12 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-06 

       
797,775,720.89  

khjk; 
06 11.50 

           
45,872,103.95  

          
3,669,768.32  

      
42,202,335.64  839,978,056.53  

13 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-07 

       
940,759,772.74  

khjk; 
06 11.50 

           
54,093,686.93  

          
4,327,494.95  

      
49,766,191.98  990,525,964.72  

14 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-12 

       
262,006,556.32  

khjk; 
06 11.50 

           
15,065,376.99  

          
1,205,230.16  

      
13,860,146.83  275,866,703.15  
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15 
 

Njrpa Nrkpg;G 
tq;fp> 
gj;juKy;y 2017-12-15 

       
136,753,922.97  

khjk; 
06 11.50 

             
7,863,350.57  

             
629,068.05  

        
7,234,282.53  143,988,205.50  

 
nkhj;jk; 

 
4,253,267,870.65 

  
245,004,912.86 19,600,393.03 225,404,519.83 4,478,672,390.48 

      7,838,526,534.76     
        
449,722,257.15  

      
35,977,780.57  

   
413,744,476.57  8,252,271,011.33  
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7.2.  r%f ghJfhg;G epjpaj;jpd; ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rigapd; mq;fPfhuk; ngw;w tpNrl 

nfhLg;gdTfs;. 

rKu;j;jp gadhspfspdhy; Ra tpUg;gj;jpd; ngaupy; toq;fg;gLfpd;w khjhe;j 

gq;fspg;GfisAk; gq;fspg;Gj; njhifapypUe;Jk; gadhspf;nfhLg;gdTfs; nrYj;jpajd; 

gpd;du; epYitahFk; epjp murhq;f tq;fpfspy; KjyPL nra;tjd; %yk; ciof;fg;gLfpd;w 

tl;b tUkhdj;jpd; %yk; ,e;j epjpak; fl;b vOg;gg;gl;Ls;sJ. my;yJ fl;b vOg;gg;gl;l 

epjpaj;jp;ypUe;J rKu;j;jp gadhspfs;> Fiwe;j tUkhdk; ngWNthu; kw;Wk; 

trjptha;g;Gf;fsw;w epiy vd;w epiyf;Fs;shd Ml;fs;> FOf;fs;> epWtdq;fs; kw;Wk; 

gadhspfy;yhj ,ul;ilf; Foe;ijg; NgWfspd; nghUl;L eyd; cjtpfs; toq;fg;gLk;> 

Kf;fpakhd gpwg;G> ,ul;ilf; Foe;ij gpwg;G tpthfk; itj;jparhiyapy; mDkjpj;jy;> ,wg;G 

kw;Wk; rpg;njhu Gyikg;guprpy; Mfpa vjpu;ghu;f;fg;gl;l kw;Wk; vjpu;ghf;fg;glhj rk;gtq;fspd; 

nghUl;L fhl;GWjp Kiwnahd;whf ed;ikfs; toq;fg;gLfpd;wJ. ,jw;F Nkyjpkhf rKu;j;jp 

r%f ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rigapd; mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk; r%fj;jpy; trjp 

tha;g;Gf;fsw;w epiyf;Fs;shd Ml;fs;> Fof;fs;> epWtdq;fspd; nghUl;L epjpapay; kw;Wk; 

nghUs; uPjpahd cjtpfs; toq;fg;gLfpd;wd. 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,yf;Ff; FOf;fs;:- 

1. rKu;j;jp gadhspfs; 

11. r%fj;jpy; trjp tha;g;Gf;fspy;yhj epiyf;Fs;sfpAs;s Ml;fs;> FOf;fs;> epWtdq;fs;. 

 

7.3.  nraw;gLj;jg;gLk; Kiw 

rKu;j;jpg; gadhspfspd; RatpUg;gj;jpd; gpufhuk; toq;fg;gLfpd;w 7&gh 100/= ,w;fhd 

khjhe;j mg;gq;fspg;Gj; njhifapypUe;J gadhspfSf;fhd nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhz;ljd; 

gpd;du;> epYitahFk; epjpapid mur tzpf tq;fpfspy; KjyPLfs; nra;ag;gLtjdhy; 

ciof;Fk; tl;b tUkhdj;jpdhy; gad;glj;jpf;nfhz;L gpwg;G> tpthfk;> itj;jparhiyapy; 

mDkjpj;jy;> ,ul;ilf; Foe;ijg;NgW> kw;Wk; rpg;njhu Gyikg;guprpypd; nghUl;L ed;ikfs; 

njh. ,y Mz;L 
njhif 

(&gh. rjk;) 

1 2015       1,350,000.00  

2 2016   228,586,587.11  

nkhj;jk; 
 

229,936,587.11 
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toq;fg;gLfpd;wd ,e;j rk;gtq;fspd; vz;zpf;if rupahf Fwpg;gpl $ba rk;gtkhdJ 

rpg;njhu Gyikg;guprpiy toq;FtJ khj;jpukhFk; mjhtJ tUlnkhd;Wf;F rpg;njhu 

Gyikg;guprpy;fisg; ngWNthupd; vz;zpf;iffshdJ 10000 MFk; vd;gJld; khjk; xd;Wf;F 

&gh 1500/= tPjk; ,U tUlq;fSf;F 360 kpy;ypad; &gh XJf;fg;gLfpd;wJ. Vida rfy 

rk;gq;fs; njhlu;gpYk; rupahff; fzf;fpl;Lf; Fwpg;gpl KbahJ. Nkw;gb rfy rl;lq;fspd; 

nghUl;L ed;ikfSf;fhd nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLtJ fpOs;s tpjj;jpyhFk;. 

 

mjd; gpufhuk; Kjypy; jiyikf fhupahyaj;jpd; rKu;j;jp r%f ghJfhg;G gpuptpd; %yk; 

tUl Muk;gj;jpy; rfy gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; khtl;lr; nrayfq;fSf;Fk; 

Kw;gzj;njhif xd;W tpLtpf;fg;gLk;. mk;Kw;gzj; njhifapidg; gad;glj;jpf; nfhz;L  

ed;ikfSf;fhd nfhLg;gdT eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;baJld; mjd; gpd;du; 

Fwpj;j nryTfis <L nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

 

Fwpj;j rk;gtj;jpd; nghUl;L gpupTg; nghWg;G rKu;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;juhy; 

Kiwahfg; G+u;j;jp nra;j tpz;zg;gg;gbtj;Jld; cwpa Mtzq;fis tyag;nghWg;G rKu;j;jp 

Kfhikahsu; rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;f KfhikahsUf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

mjd; gpd;du; ,e;j tpz;zg;gg;gbtq;fis gpuNjr nrayfj;jpd; jiyikaf 

KfhikahsUf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpuNjr nrayfj;jpd; tpag;nghWg;G 

cj;jpNahfj;juhy; me;j me;j tpz;zg;gg;gbtq;fis gpuNjr nrayhsuf;F 

xg;gilfg;gLfpvd;wJ. mjd; gpd;du; gpuNjr nrayf fzf;fhsuhy; nryT fs; 

cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; cwpa gadhspfSf;F rKu;j;jp rkjha mbg;gil tq;fpr; 

rq;fj;jpd; Clhf nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

gpuNjr nrayhfj;jpw;F nrhe;jkhd rfy fpuhkpa Nrtfu; gpupTfspYk; Fwpj;jthW 

Nkw;nfhz;l nfhLg;gsTfis khtl;lr; nrayfq;fs; %yk; <Lnra;J nfhs;s 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mjd; gpd;du; khtl;lr; nrayfq;fs; %yk; Fwpj;j 

rfy gpuNjr nrayfg; gpupTfspYk; epthuzj;jpidr; nrYj;JtJ jiyikf;fupahyaj;jpd; 

rKu;j;jp r%f ghJfhg;G epjpaj;jpd; %yk; <L nra;jnfhs;sy; Ntz;Lk;. VNjDk; xU 

tpjj;jpy; toq;fpa Kw;gzj;njhif NghJkhfhj tplj;J r%f ghJfhg;G epjpaj;jpd; %yk; 

kPz;Lk; Kw;gzj;jpidf; Nfhu KbAk;. 

 

,jw;F Nkyjpkhf ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rigapy; mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk; re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g 

rKu;j;jpg; gadhspfSf;F Fiwe;j tUkhdk; ngWNthUf;Fk; r%fj;jpy; trjp tha;g;f;fs; 

,y;yhj epiyf;Fs;shNdhUf;Fk;> FOf;fSf;Fk;> epWtdq;fSf;Fk; Fwpj;j NjitfSf;F 

epjpapay; kw;Wk; nghUs; uPjpahs cjtpfs; toq;fg;gLk;. 
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nraw;gLj;jg;gl;l ,lq;fs;:- 

fpuhk Nrtfu; gpupT     tya mYtyfk;   gpuNjr nrayfk;   rKjha 

mbg;gil tq;fpr; rq;fk;   khtl;lr; nrayfk;    jiyikf;fhupahyj;jpd;; rKu;j;jp 

r%f ghJfhg;G epjpak;. 

 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL: 2017 nraw;ghl;Lj; jpl;lkplYf;fika &.kpy;. 2>227,w;fhd   

    nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.. 

Muk;gpj;j jpfjp:  2017.01.01 

G+u;j;jp nra;j jpfjp: 2017.12.31 

nrytwpf;if:  2017.12.31Mk; jpfjpapy; nrythdJ gadhspf;nfhLg;gdT-   

   ,izg;G 04 

    2017.12.31Mk; jpfjpapy; ek;gpf;ifg; ngWg;Gr; rigapd;   

    mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk; nfhLg;gdT - ,izg;G ,yf;fk; 05 
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,izg;G 04 
Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.5 

r%f  ghJfhg;G epjpak; 
 

tpNrl nfhLg;gdT 2017 [dtup 01 Kjy; brk;gu; 31 tiu 

nj
h. 
,y 

Mz;Lk; 
khjKk; tpguk; ahUf;F nrYj;jpaJ 

njhif 
&gh. rjk; 

1 2017 
rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Jg;guT nra;ag;gl;L 
fopg;gdT trjpfs; toq;Fjy;. 

25 khtl;lq;fSf;Fk;.         
37,765,000.00  

2 2017 [dtup 
jpU/ rpq;fs kj;jpa khfh tpj;jpahysj;jpd; Fiwe;j tukhdk; ngWk; 
FLk;gq;fspd; gps;isfSf;F thj;jpaf; fUtpfis nfhs;tdT nra;j 
nfhLg;gdT 

jpUNfhzkiy gpujhd fpis 
kf;fs; tq;fp f. ,yf;fk; 
.66100150035794 

             
520,000.00  

3 
2017 

ngg;gutup 

,e;jpahtpd; GJby;yp efupy; eilngWk; tpohtpy; fye;J nfhs;Sk; 
nghUl;L 17 khztu;fSf;F tpkhdr; rPl;Lf; nfhs;tdtpd; 
nghUl;LnfhLg;gdT 

myq;fhw;wy; fiy gy;fiyfofk; 
nfhOk;G 07 

             
816,000.00  

4 
2017 

ngg;gutup 
2017.12.19 NgUtis glF tpgj;jpy; kuzpj;j Ml;fspd; 
kuzj;jpw;fhd nfhLg;gdTfs; 

xU kuzj;jpw;F 2500/= tPjk; 
12 kuzq;fSf;F 

             
300,000.00  

5 2017 khu;r; ehl;by; kyUk; Gsjprp ,sik ,isQu; KfhKf;F fhw;rl;il 
3500ngw;Wf; nfhs;s nfhLg;gstpid Nkw;nfhs;sy;. 

khtl;lr; nrayfk; 
nghyeWit 

          
1,680,000.00  

6 2017 khu;r; Mrpa nrtpg;gydw;Nwhu; fpupfl; Nghl;bapy; fye;J nfhs;Sk; 
rKu;j;jp gadhsp tPuu;fSf;F cjtp njhif toq;Fjy;. 

,yq;if nrtpGyd;dw;Nwhu; 
fpupf;nfl; rq;fk; 

             
700,000.00  

7 2017 khu;r; rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo Jg;guNtw;ghl;L 
fopg;giw trjpfis toq;Fjy;  

kh. nr. 
`k;ghe;Njhl;il.595,000/= kh. 
nr. jpUNfhzkiy.105,000/= 

             
700,000.00  

8 2017 Nk 
Nguhjid gy;fiyf; fofj;jpy; fy;tp fw;Fk; Fiwe;j 
lltUkhdk; ngWk; kw;Wk; rKu;j;jpf; FLk;gq;fspd; khztu;fSf;F 
Muk;gpf;fg;gl;l epjpaj;jpwF epjpia tpLtpj;jy; 

sir ivor jennings endowment fund bank of 
ceylon kollupitiya branch a/c no 
0080645032 

          
1,000,000.00  

9 2017 Nk 
rhypaGu KjpNahu; ,y;yj;jpd; jpUj;jj;jpd; nghUl;L epYit 
njhifapid toq;Fjy;. 

khtl;lr; nrayfk;           
1,666,916.42  

10 2017 Nk 
rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo Jg;guNtw;ghl;L 
fopg;giw trjpfis toq;Fjy; kh.nr. fk;g`h 

          
3,500,000.00  
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11 2017Nk 
,yq;if fz;ghu;itaw;Nwhu; rk;Nksd fl;bl epjpaj;jpw;F epjp 
tpLtpj;jy; 

,yq;if Njrpa 
nrtpg;Gydw;Nwhu; rk;Nksdk; 
kf;fs; tq;fp ehuN`d;gpl;l 
fpis f. ,yf;fk;078100122285318 

          
2,000,000.00  

12 2017 [{d; epyhntsp gps;isahu; Nfhtpy; Gduikg;Gf;F epjp toq;Fjy;. Nkhtl;lr; nrayhfk;              
845,153.30  

13 2017 [{d; 
nts;sk; kz; rupT Mfpa mdu;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rKu;j;jp 
kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fSf;F nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;a j nfhLg;gdT 

union development & investment company 
(pvt) limited 

        
18,187,500.00  

14 2017 [{d; 
nts;sk; kz; rupT Mfpa mdu;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rKu;j;jp 
kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; nghWk; FLk;gq;fSf;F nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;a nrYj;jpaik 

tegma city sale centre 
        
41,231,250.00  

15 2017[{d; nrYj;jpaik kandy plastics (pvt) ltd 
             
527,140.57  

16 2017 [{d; njhurKdt khfh rpj;jpahya khztu;fspd; mfpy ,yq;if 
rq;fPj Nghl;bapy;nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;sy; 

 ghlrhiy mgptpUj;jp rq;f 
njhufKdt khfh 
tpj;jpahyak; fzf;F ,y 
0075667096 

               
80,000.00  

17 
2017 

[{iy 

`q;nfhupahtpy; eilngWk; nghf;rpd; Nghl;bapy; fye;J nfhs;Sk; 
tPud;fs; kw;Wk; gapw;rpahsu;fSf;F epjp toq;Fjy;. 

Kfhikahsu; rKu;j;jp rKjha 
mbg;gil tq;fp 
`q;Fuhnfj;ij. 

             
400,000.00  

18 
2017 

[{iy 

nts;sk; kz; rupT Mfpa mdu;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rKu;j;jp 
kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; nghWk; FLk;gq;fSf;F nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;a nrYj;jpaik 

tegma city sale centre 
        
32,985,000.00  

19 
2017 

[{iy 
gy;fiyf;fof fw;iff;fhd cjtpj; njhifapid toq;Fjy;. 

[P. rQ;rPt rKu;j;jp rkjha 
mbg;gil tq;fp tuhg;gpl;ba 
fpis f. ,y. .8521112130543 

             
100,000.00  

20 
2017 

Mf];l;  

xypk;gpf; tPu tPuhq;fisfis ghuhl;Lk; itg;gtj;jpw;F epjp 
toq;Fjy;. 

tpisahl;L mgptpUj;jp epjpak; 
tpisahl;lj; Jiw mikr;R 

          
1,000,000.00  

21 
2017 

Mf];l; 
[g;ghd; Gyikg;gupR ngw;nwhUf;F guPl;ir mDkjpf; fl;lzk; 
nrYj;Jjy;  

  
               
85,500.00  

22 
2017 

Mf];l; 
[g;ghd; Gyikg;gupR ngWNthUf;F epy;yk;il tpLjp  fl;lzk; 
nrYj;Jjy; 

epy;yk;ig nghWg;gjpfhup> 
epy;yk;ig gapw;rp epiyak; f. 
,y.0078295667 

          
1,340,640.00  

23 
2017 

nrg;lk;gu; 
ru;tNjr nrtpg;Gydw;Nwhu; jpd fye;J nfhz;Nlhu;upd; kjpa 
Nghrdk; toq;f epjp nrYj;Jjy;. 

,yq;if nrtpg;Gydw;Nwhu; 
kj;jpa rk;Nksdk; 

             
200,000.00  
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24 
2017 

nrg;lk;gu 

[g;ghd; Gyikg;gupR ngWk; %tupd; tPrh ngw;Wf; nfhs;s 
nfhLg;gdT 

%d;W khztu;fSf;F 
               
22,500.00  

25 
2017 

xf;Nlhgu; 
[g;ghd; Gyikg;gupR ngWk; %tupd; tpkhdg;gazr;rPl;L 
nfhs;tdtpw;F nfhLg;gdT 

ORINWAY LEISURE PVT LTD 
             
204,000.00  

26 
2017 

xf;Nlhgu; 
[g;ghd; Gyikg;gupR ngWk; %tUf;F ghlrhiy fl;lzk; 
toq;Fjy;. 

SENDAGAYA LANGUAGE SCOOL 
JAPAN 

          
3,315,945.09  

27 
2017 

xf;Nlhgu; 
[g;ghd; Gyikg; gupR ngWk; %tUu;fhd xU tUl tpLjpf; 
fl;lzk; 

CHIKUJIN  [g;ghd;fy;tp 
epWtdk; 

          
1,157,667.75  

28 
2017 

etk;gu; 
khw;Wj;jpwdhspg; gps;isfis Nghuhl;l epjpapay; mDruid 
toq;jy; 

khw;Wj;jpwdhspf;fhd Njrpa 
epjpak; 

             
365,000.00  

29 
2017 

etk;gu; r%f ghJfhg;G epiwT kyupd; nghUl;L mDruid toq;Fjy;. 
nghJ Kfhikahsu; ,yq;if 
r%f ghJfhg;G rq;fk; 

             
200,000.00  

30 
2017 

etk;gu; 
Gjpa cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd jiyikj;Jt gapw;rpf;F gq;fspg;G 
toq;fy; 

gzpg;ghsu; ehafk; tho;tpd; 
vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 
fzf;fpyf;fk; 7041562 

        
24,000,000.00  

31   rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lj;jpw;F epjp tpLtpj;jy; 
gzpg;ghsu; ehafk; tho;tpd; 
vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 
fzf;fpyf;fk; .7041562 

      
307,126,475.00  

    nkhj;jk;   
      

484,021,688.13  
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Gs;sp tpguf;Fwpg;G 7.6 
gadhspf; nfhLg;gdT 2017-01 01k; jpfjp Kjy; 2017.12.31k; jpfjp tiu 

,izg;G -05 

njh
. 

,y 

khtl;lk; 

gpwg;G jpUkzk; Neha; ,wg;G Gyikg;gupR 
tpNrl 

gpwg;Gf;fs; nkhj;jk; 

vz;
zpf;
if 

njhif 
vz;
zpf;
if 

njhif 
vz;zpf;
if 

njhif 
vz;
zpf;
if 

njhif 
vz;
zpf;i
f 

njhif 
vz;
zpf;i
f 

njhif 
vz;
zpf;i
f 

njhif 

1 
nfhOk;G 

                 

67  

                              

485,000.00  

                   

493  

                               

3,697,500.00                     937  

                               

2,853,500.00  

                   

999  

                             

14,985,000.00  

                    

3,636  

                               

5,559,000.00  

               

187  

                            

1,040,000.00  

                    

6,319  

                                   

28,620,000.00  

2 
fk;g`h 

               

329  

                            

2,467,500.00  

                

1,781  

                             

13,357,000.00                  3,713  

                             

10,750,000.00  

                

2,307  

                             

34,605,000.00  

                    

8,075  

                             

12,112,500.00  

               

462  

                            

2,385,000.00  

                  

16,667  

                                   

75,677,000.00  

3 
fSj;Jiw 

               

139  

                            

1,042,500.00  

                   

957  

                               

7,177,500.00                  1,808  

                               

5,372,250.00  

                

1,716  

                             

25,740,000.00  

                    

4,645  

                               

6,999,000.00  

               

367  

                            

1,840,000.00  

                    

9,632  

                                   

48,171,250.00  

4 
fz;b 

               

334  

                            

2,505,000.00  

                

1,653  

                             

12,397,500.00                  3,287  

                               

9,747,750.00  

                

1,973  

                             

29,595,000.00  

                    

7,902  

                             

11,853,000.00  

               

484  

                            

2,500,000.00  

                  

15,633  

                                   

68,598,250.00  

5 
khj;jis 

               

157  

                            

1,177,500.00  

                   

632  

                               

4,740,000.00                  1,272  

                               

3,853,500.00  

                   

865  

                             

12,975,000.00  

                    

4,680  

                               

7,011,000.00  

                 

90  

                              

490,000.00  

                    

7,696  

                                   

30,247,000.00  

6 
Etnuypah 

               

201  

                            

1,507,500.00  

                   

636  

                               

4,770,000.00                  1,308  

                               

3,795,250.00  

                   

943  

                             

14,145,000.00  

                    

4,354  

                               

6,531,000.00  

               

127  

                              

685,000.00  

                    

7,569  

                                   

31,433,750.00  

7 
fhyp 

               

185  

                            

1,387,500.00  

                

1,140  

                               

8,550,000.00                  1,859  

                               

5,358,000.00  

                

1,420  

                             

21,300,000.00  

                    

7,411  

                             

11,116,500.00  

               

344  

                            

1,742,500.00  

                  

12,359  

                                   

49,454,500.00  

8 
khj;jiw 

               

267  

                            

2,002,500.00  

                

1,332  

                               

9,984,500.00                  2,750  

                               

7,373,000.00  

                

1,540  

                             

23,080,000.00  

                    

5,674  

                               

8,565,000.00  

               

197  

                            

1,045,000.00  

                  

11,760  

                                   

52,050,000.00  

9 

`k;ghe;Njhl;
il 

               

317  

                            

2,377,500.00  

                

1,157  

                               

8,665,000.00                  2,446  

                               

6,735,150.00  

                   

992  

                             

14,870,000.00  

                    

4,346  

                               

6,515,500.00  

               

369  

                            

1,985,000.00  

                    

9,627  

                                   

41,148,150.00  

10 
aho;g;ghzk; 

               

357  

                            

2,677,500.00  

                

1,447  

                             

10,852,500.00                  2,948  

                               

7,320,250.00  

                   

907  

                             

13,605,000.00  

                    

5,779  

                               

8,756,500.00  

               

352  

                              

784,500.00  

                  

11,790  

                                   

43,996,250.00  

11 
kd;dhu; 

               

128  

                              

955,000.00  

                   

312  

                               

2,340,000.00                     345  

                                  

848,500.00  

                     

85  

                               

1,275,000.00  

                    

1,588  

                               

2,186,000.00  

                   

1  

                                  

5,000.00  

                    

2,459  

                                     

7,609,500.00  

12 
tTdpah 

                 

65  

                              

467,500.00  

                   

187  

                               

1,410,000.00                     183  

                                  

725,350.00  

                     

66  

                                  

990,000.00  

                    

1,332  

                               

4,981,500.00  

                 

16  

                                

80,000.00  

                    

1,849  

                                     

8,654,350.00  

13 
Ky;iyj;jPT 

                 

53  

                              

397,500.00  

                   

150  

                               

1,125,000.00                     209  

                                  

666,000.00  

                     

62  

                                  

930,000.00  

                    

1,896  

                               

2,844,000.00  

                   

6  

                                

55,000.00  

                    

2,376  

                                     

6,017,500.00  

14 
fpspnehr;rp 

                 

83  

                              

625,000.00  

                   

233  

                               

1,747,500.00                     412  

                               

1,181,250.00  

                   

123  

                               

1,845,000.00  

                    

2,044  

                               

3,594,000.00  

                 

59  

                              

345,000.00  

                    

2,954  

                                     

9,337,750.00  
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15 
kl;lf;fsg;G 

               

379  

                            

2,842,500.00  

                

2,201  

                             

16,507,500.00                  3,224  

                               

8,230,050.00  

                   

863  

                             

12,945,000.00  

                    

7,054  

                             

10,581,000.00  

               

194  

                              

912,500.00  

                  

13,915  

                                   

52,018,550.00  

16 
mk;ghiw 

               

512  

                            

3,840,000.00  

                

2,467  

                             

18,502,500.00                  4,643  

                             

11,294,100.00  

                

1,079  

                             

16,185,000.00  

                    

5,399  

                               

8,100,000.00  

               

302  

                            

1,620,000.00  

                  

14,402  

                                   

59,541,600.00  

17 

jpUNfhzki
y 

               

184  

                            

1,380,000.00  

                   

920  

                               

6,900,000.00                     839  

                               

2,268,750.00  

                   

439  

                               

6,585,000.00  

                    

4,101  

                               

6,151,500.00  

               

170  

                              

850,000.00  

                    

6,653  

                                   

24,135,250.00  

18 
FUzhfy; 

               

559  

                            

4,192,500.00  

                

2,449  

                             

18,367,500.00                  5,333  

                             

14,997,500.00  

                

3,272  

                             

49,070,000.00  

                  

10,603  

                             

15,904,500.00  

               

499  

                            

2,692,500.00  

                  

22,715  

                                 

105,224,500.00  

19 
Gj;jsk; 

               

352  

                            

2,640,000.00  

                

1,027  

                               

7,702,500.00                  1,390  

                               

3,988,150.00  

                

1,133  

                             

16,995,000.00  

                    

5,502  

                               

8,253,000.00  

               

382  

                            

1,977,500.00  

                    

9,786  

                                   

41,556,150.00  

20 
mDuhjGuk; 

               

392  

                            

2,940,000.00  

                

1,095  

                               

8,212,500.00                  1,860  

                               

5,614,500.00  

                

1,154  

                             

17,310,000.00  

                    

6,517  

                               

9,754,500.00  

               

226  

                            

1,130,000.00  

                  

11,244  

                                   

44,961,500.00  

21 
nghyeWit 

               

233  

                            

1,747,500.00  

                   

600  

                               

4,500,000.00                     836  

                               

2,571,750.00  

                   

441  

                               

6,615,000.00  

                    

3,520  

                               

5,280,000.00  

               

143  

                              

652,500.00  

                    

5,773  

                                   

21,366,750.00  

22 
gJis 

               

247  

                            

1,852,500.00  

                

1,019  

                               

7,642,500.00                  2,254  

                               

6,129,100.00  

                

1,060  

                             

15,895,000.00  

                    

6,828  

                             

10,242,000.00  

               

157  

                              

817,500.00  

                  

11,565  

                                   

42,578,600.00  

23 
nkhduhfiy 

               

221  

                            

1,657,500.00  

                   

863  

                               

6,397,500.00                  1,444  

                               

4,171,150.00  

                   

747  

                             

11,205,000.00  

                    

6,408  

                               

9,591,000.00  

               

158  

                              

840,000.00  

                    

9,841  

                                   

33,862,150.00  

24 
,uj;jpdGup 

               

457  

                            

3,427,500.00  

                

2,171  

                             

16,282,500.00                  3,689  

                             

10,676,250.00  

                

2,290  

                             

34,350,000.00  

                    

6,439  

                               

9,656,000.00  

               

324  

                            

1,610,000.00  

                  

15,370  

                                   

76,002,250.00  

25 
Nffhiy 

               

151  

                            

1,132,500.00  

                   

983  

                               

7,372,500.00                  2,730  

                               

7,631,750.00  

                

1,752  

                             

26,275,000.00  

                    

5,732  

                               

8,598,000.00  

               

222  

                            

1,157,500.00  

                  

11,570  

                                   

52,167,250.00  

  
nkhj;jk; 

             

6,369  

                          

47,727,500.00  

               

27,905  

                            

209,201,500.00  

               

51,719  

                            

144,152,800.00  

               

28,228  

                            

423,370,000.00  

                

131,465  

                            

200,736,000.00  

             

5,838  

                          

29,242,000.00  

                

251,524  

                               

1,054,429,800.00  
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fUj;jpl;lj;jpd; KbT:- 2017.01.01 Kjy; 2017.12.31Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gpj;j rfy 

gadhspfSf;Fk; nfLg;gdTfis Nkw;nfhs;sTk; r%f ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; 

rigapd; mq;fPfupj;j rig epUgq;fSf;Fwpajhf eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

7.4 ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs; :-  

 Fwpg;gpl;l gpufhuk; epjpfs; ed;ikfistoq;FtjD}lhf gadhspfspd; epjpapay; 

uPjpahd f\;lq;fisf; Fiwj;jy;. 

 f.ngh.j (rh/ju) rpwe;j ngWNgw;wpidg; ngw;W f.ngh.j (c/ju)fw;gjw;F tha;g;Gf; 

fpilj;j rKu;j;jpg; gadhspg; gps;isfspd; ,uz;lhk; epiyf; fy;tpapid ,ileLtpy; 

tpl;Lr;; nra;ahky; ntw;wpfukhd cau;fy;tpapidg; ngw Cf;Ftpj;jy;. 

 gpwg;Gf;fs; kw;Wk; ,ul;ilf; Foe;ijg; gpwg;Gf;fSf;F epjpfs; ed;ikfis 

toq;FtjD}lhf Nghrid kl;lj;jpid cau;j;jp MNuhf;fpakhd r%f ghJfhg;G 

R+oy; xd;Wf;F gq;fspg;gpid toq;Fjy;.. 

 ehl;bd; Kf;fpa r%f ghJfhg;G tiyaikg;gpd; nghUl;L gq;fspg;gpid toq;Fjy;.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2017 rpg;njhu Gyikg;guprpy; fy;tp Mz;L    

mfpy ,yq;if uPjpapy; Kjyplk; 

ngau;:- yf;\pj;j rj;Juq;f klyfk 

tplaj;Jiw: capupay; njhopy; El;gj; njhFjp 

khtl;lk;:- ,uj;jpdGup 

gp.nrayfk;: ,uj;jpdGup 

ghlrhiy: ,uj;/ rPtyp kfh tpj;jpahyak; - ,uj;jpdGup 
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,ul;ilf; Foe;ijfSf;F r%f ghJfhg;Gf; nfhLg;gdT- khjk;ig gp.nr.gpupT 

 

 

         

 

 

 

 

Ke;jy; gp.nr.gpupT 

 

 

 

  

 

 

 

,wg;gpd; nghUl;Lr%f ghJfhg;G eyd; nfhLg;gdT ehj;jhd;bah gp.nr.gpupT 
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 08. r%f mgptpUj;jp kw;Wk;  Rw;whly; gpuptpd; nrayhw;Wif. 

8.1 mwpKfk;. 

,yq;ifapy; tWikapid xopf;Fk; Njrpa gzpapid jdJ Kf;fpa gzpahff; nfhz;l 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; kf;fis KOikahf tYT+l;lQ; nra;gjw;F cs;slq;Fk; 
nghUl;L nghUshjhu> r%f> cstpay;> murpay;> fyhrhu rl;lk; kw;Wk; Rw;whly; mfpam 
gue;j tw;Wf;Fs; jdJ nraw;ghLfis mzpjpul;bAs;sJ mjd; nghUl;LrKu;j;jp mgptpUj;jp 
jpizf;fs mikg;G uPjpahd fl;likg;gpy; jhgpf;fg;gl;Ls;s kf;fpa gpuptpyhdJ r%f 
mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; gpupthFk;.   

,g;gpupT r%fj;jpd; rfy r%ff; FO njhlu;gpYk; (rpWtu;fs;> ,isQu;fs;> KjpNahu;fs;> 
kfspu;fs;) ftdj;jpidr; nrYj;jp mtu;fis r%f> cstpay;. Rw;whly; kw;Wk; fyhr;rhu 
uPjpahf Kfq;nfhLf;Fk; gpur;rpidfis ,dq;fz;L mtw;wpidf; Fiwj;J mwpT> jwik> 
kw;Wk; kdg;ghq;Ffs; epiwe;j kdpj r%fk; xd;wpid cUthf;Fk; nghUl;L 2017Mk; 
Mz;bYk; 200 kpy;ypad; &gha;fis nrytpl;L gy;NtW Ntiyj;jpl;lq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

Nehf;F: 

"r%f> cstpay;> Rw;whly;> kw;Wk’; fyhr;rhu uPjpahf tYT+l;lg;gl;l xU r%fk;.  "  

gzp: 

"r%f> cstpay;> Rw;whly;> kw;Wk; uPjpahf gyKs;s kdpj r%fk; xd;wpidf; fl;bnaOg;Gk; 
nghUl;L r%f mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jjy;.N  "  

Nhf;fq;fs;: 

 Rw;whly; ghJfhg;G njhlu;gpy; kf;fspd; kdg;ghq;fpid tpUj;jp nra;J fhl;Ltsj;jpid 
mjpfupg;gjw;F gq;fspg;Gr; nra;jy;. 

 gy;NtW r%f fhuzq;fspdhy; tho;tjw;F nghUj;jkhd tPLfs; ,y;yhj kf;fspd; 
tPnlhd;wpw;fhd cupj;jpid cWjpg;gLj;jp mtu;fspd; r%f tho;tpid 
cWjpg;gLj;Jjy;. 

 Gifj;jy; kw;Wk; Nghijg;nghUs; ghtid> gpw r%f fhuzq;fspdhy; FLk;g 
myFfspy; rpijtile;Js;s cs;sf uPjpahd rf tho;tpidf; fl;bnaOg;Gjy;. 

 ehL G+uhfTk; tpahgpj;Js;s 7.18 tanjy;iyf;Fs; cs;s rpwhu;fis ,dq;fz;L 
mtu;fis mzpjpul;b Mw;wy;fis ntspf;nfhz;LtUjy; jiyikj;Jt Mw;wy;fis 
tpUj;jp nra;tJk; ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;jtJk;. 

 ru;tNjr kfspu; jpdk;> ru;tNjr Gifj;jy; vjpu;g;G jpdk;> ru;tNjr vOj;jwpT jpdk;> 
kw;Wk; ru;tNjr KjpNahu; kw;Wk; rpWtu; jpd jiyg;Gf;fs; njhlu;gpy; kf;fspd; 
njspTj; jd;ikapid Nkk;gLj;JtJk; gaDWjp tha;e;j Ntiyj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;JtJk;  

 kf;fspd; cs r%f gpur;rpidfis ,dq;fz;L mtw;wpidf; Fiwf;Fk; nghUl;L 
nghUj;jkhd Ntiyj;jpl;lk; xd;wpidj; nraw;gLj;JtJk; mtu;fsJ r%f 
tho;ifapd; cw;gj;jpj; jpwid cWjpg;gLj;jtJk;. 

 cs;ehl;L czTfisg; ghJfhj;J gpugy;ypag;gLj;JtJk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; 
FLk;gq;fspd; tho;thjhuj;jpid gyg;gLj;JtJk;. 

 Nkw;gb Ntiyj;jpl;lq;fis cwpa Neuj;jpy; ,yf;fplg;gl;l tpjj;jpy; nraw;gLj;JtJk; 
ngWNgWfis kjpg;gpLtJk;.  
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8.2 gpuptpd; nkhj;j Kd;Ndw;wk; njhlu;ghd nghopg;Gf;fs; (Gs;sp tpguf;Fwpg;G 8.1) 
 

njh. 
,y Ntiyj;jpl;lk; xJf;fpa  

njhif &gh 
nrytpl;l 
njhif 

nryth
fpa 
tPjk; 

ntiyj;jp
l;lq;fspd; 
vz;zpf;i

f 

gq;Nfw;G 

2 rKu;j;jp gRikg; 
G+q;fh  

15,315,000.00 14,823,450.60 97% 373 33,918 

1 jpuagpar 
tPlikg;G 
Ntiyj;jpl;lk; 

 

12,905,000.00 

 

129,050,000.00 

 

100% 

 

892 

 

892 

, Nghijg;nghUs; 
kw;Wk; Gifj;jy; 
jLg;G> Mf;kPf 
mgptpUj;jpapD}lh
f kfpo;thd 
FLk;gk;. 

 

 

15,000,000.00 

 

 

14,809,226.00 

 

 

99% 

 

 

954 

 

 

87,378 

1 rpWtu; ghJfhg;G> 
rpwtu; fof 
kw;Wk; fyhr;rhu 
epfo;r;rpfs; 

 

15,000,000.00 

 

14,004,358.86 

 

93% 

 

1463 

 
83,168 

6 ru;tNjr 
Qhgfhu;j;j 
jpdq;fs; 

 

6,000,000.00 

 

5,994,510.90 

 

100% 

 

579 

 

59,701 

1 cstdj 
JizAk; njhopy; 
topfhl;lYk; 

 

8,000,000.00 

 

7,938,290.19 

 

99% 

 

448 

 

38,887 

7 kfspu; 
tYT+l;lYk; 
eyd;GupAk; 

 

9,135,000.00 

 

9,131,776.52 

 

100% 

 

38 

 

814 

8 Kd;Ndw;w 
kPsha;T 

2,500,000.00 1,933,979.64 77% 161 5,850 

 nkhj;jk;. 200,000,000.00 197,685,592.71 99% 4908 310,608 

 

nraw;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fSk; nraw;ghLfSk; njhlu;ghd tpguq;fs;. 

8.3 .rKu;j;jp gRikg; G+q;fh Ntiyj;jpl;lk;. 

mwpKfk; :-  

,yq;ifapy; fhl;Ltsq;fs; FiwtJ ePz;l fhykhf Rw;whly; kw;Wk; r%f uPjpahd 
,wg;Gf;fs; mjpfupf;fg;gjw;F fhuzkhfpAs;sJ ,t;thwhd mopTfspD}lhf Neubahf 
Neubahf mOj;jq;fSf;Fs;shtJ twpatu;fs;> ngz;fs;> kw;Wk; gpd;dilthd r%ff; 
FOf;fshFk; ,e;j epiyapypUe;J mr;r%ff; FOf;fisg; ghJfhf;f Ntz;Lkhapd; Rw;whly; 
ghJfhg;Gk; tsu;r;rpAk; ,d;wpaikahjjhFk;. jw;NghJs;s fhl;LtskhdJ murhq;fk;> mur 
rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahsu; gpuptpd; $l;L Kaw;rpahy; 29%j;jpypUe;J 32% tiu 

tpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fshy; nraw;gLj;jg;gl;Ls;s “tdNuhgh” 
Ntiyj;jpl;lj;jpw;F r%f tYT+l;ly; eyd;Gup> kw;Wk; fz;b kuGupikfs; mikr;rp rKu;j;jp 
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mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; gq;fspg;G rKu;j;jp gRikg;G+q;fh Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Nru;g;gJ 
,t;Ntiyj;jpl;lj;jpd; vjpu;g;ghu;g;ghFk;. 

 ,yq;ifapy; fhLtsj;jpid mjpfupg;gjd; Clhf fhl;L tsj;jpidAk; ePu; 
tsj;jpidAk; ghJfhj;jy;. 

 moptile;J NghAs;s epyg;gpuNjrq;fis fhLtsu;g;gpd; Clhf ghJfhj;jy;. 

 ePu; Vw;Wk; gpuNjrq;fis ghJfhj;jy;. 

 vzTg; ghJfhg;gpid tpUj;jp nra;jy;. 

 Rw;whly; ghJfhg;G njhlu;gpy; kf;fspd; topg;Gzu;it tpUj;jp nra;jy;. 

 epiyNguhd mgptpUj;jp ,yf;fpw;fika G+kpte;j capupdq;fis ghJfhj;jy;. 

 

,yf;Ff; FOf;fs; :- twpNahu;> ngz;fs;> rpWtu;fs;> gpd;dile;j r%ff; FOf;fs; 

nraw;gLj;Jk; Kiw :-   gpuNjr nrayfg; gpupT kl;lj;jpy; fhL tsu;g;Gf;F nghUj;jkhd 
epyq;fis ,dq;fz;L cjtp epWtdq;fs; xd;wpize;jjhf Ntiyj;jpl;lj;jpid 
nraw;gLj;Jjy;.  

nraw;gLj;jk; ,lq;fs; :-  gpuNjr nrayfg;gpupT kl;lj;jpy; ,dq;fhzg;gl;l 373 ,lq;fs;  

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL :- &gh  :05,305,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp :-       1427.4,.42  

G+u;j;jp nra;j jpfjp :- 1427.21.,2  

1427.21.,2  Mk; jpfjpapy; nryT :- 04,823,455,65  

 fUj;jpl;lj;jpd; KbTfs; :- xt;nthU Rw;whly; epiyf;Fk; nghUj;jkhd 2441444 kl;lstpyhd 
kuf;fd;Wfis elif nra;J 373 fhLfs; cUthf;Fjy;. 

ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs; :-  Rw;whly; ghJfhg;G njhlu;gpy; kf;fspd; 
tpspg;Gzu;G tpuptiljy;> Rw;whly; ghJfhg;Gf;F ghlrhiyr; rpwhu;fs; njhlu;G gLjy; Njrpa 

fhL fspy; 2441444 kuf;fd;Wfis Gjpjhf Nru;j;jy;> czTg;ghJfhg;G cau;tiljy;> 

Nghd;w gy;NtW r%f ed;ikfs; fpilf;fd;wik.. 
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 G+q;fh – khj;jiw                              rKu;j;jp gRikg;G+q;fh – jk;Gj;Njfk 

 

8.4 .jpua gpar tPlikg;G Ntiyj;jpl;lk; 

tPL vd;gJ mbg;gil kdpjj; Njit xd;whFk; vd r%fj;jtu;fshy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tplak; xd;whFk; tPLfspd; epiyf;Nfw;g jdpahspdjk; kf;fspdJk; twpa epiy ntspNa 
fhzf;$ba milahsk; xd;whFk;. mikayhk; tPnlhd;wpy;yhky; tho;tJ tWik 
epiyapid msit nra;Ak; xU gpujhd fhuzkhFk;. mj;Jld; gpuj;jpNafk;> ghJfhg;G> 
MNuhf;fpak;> nghUshjhuk;> cl;gl ml;fspd; me;epNahd;dpa njhlu;G epiy ,y;yhik 
mfpa mizj;ijAk; jPu;khdpg;gJkhFk;.  

tPnlhd;W vd;gJ Rw;whlypd; xu gFjpahFk; tPl;by; thOk; Ml;fspdJk; 
Rw;whlYf;FkpilNa vNjDk; xU njhlu;G fl;bnaOg;gg;gl;Ls;sJ. mJ  cstpay; uPjpahf 
fl;bnaOg;gg;gLk; mu;j;jKs;s njhlu;G xd;whFk; ,jpy; Kf;fpakhd mbg;gilahdJ 
FLk;gk; vd;w fUg;nghUshFk;. tPL> kw;Wk; FLk;gk; vd;w ,U fUg;nghUl;fSk; kpf 
neUq;fpajhf xd;Wld; xd;W gpd;dpg; gpide;js;sJld; tPL gpujhdkdjhf eilKiw 

uPjpahd kw;Wk; milahs uPjpAkhd xU ghj;jpuj;jpid epiwNtw;Wfpd;wJ.  . 

kdpj tk;rhtop cUthd ehs; njhlf;fk; mtu;fis r%f kag;gLj;Jk; NghJ Kf;fpag; 
gpupnthd;whFk; tPl;Lj; Njitapid G+u;j;jp nra;a KbahikahdJ ehfuPfj;jpypUe;J ,e;j 
Afk; tiu gpujhd gpur;rpid xd;whfnt cs;sJ. xUtUf;F tPnlhd;wpidf; fl;bnaOg;g 
KbahikahdJ nghUshjhu tplak; xd;whFk; vd;gJ Nghy cstpay; upjpahf ksg;ghr;rpy; 
rpiwg;gpbf;fg;gl;Ls;sik my;yJ r%ff; nfhs;iffspy; FiwghLfs; cs;sjd; fhuzkhf 
Vw;gLfpd;wjh vd fw;gid nra;a KbAk;. ,t;thwhd neUq;fpa fhuzkhf Vw;gLfpd;wjh 
vd fw;gid nra;a KbAk;. ,t;thwhd neuq;fpa fhuzq;fs; njhlu;gpy; ftzj;jpw; nfhz;L 
tPnlhd;wpw;fhd cupj;Jlik ,t;tpjj;jpdhy; gy;NtW rpf;fy;fSf;F cs;shfpd;w Fwpj;j 
tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fis ,dq;fz;L mtu;fspd; tPnlhd;wpw;fhd fdit nka;ahf;fp 
itg;gJ rku;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fs r%f mgptpUj;jpg; gpuptpd; vjpu;ghu;f;ifahFk;. 
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tPnlhd;wpw;fhd cupj;j ,y;yhky; ghJfhg;gw;w epiyapy; thOk; FLk;gq;fspd; tpNrlkhf 
ngz; gps;isfspd; capu;fSf;F ntspahl;fshy; Vw;gLfpd;w ghjpg;Gf;fs; R+oypdhy; Vw;glk; 
kiwaw;w jhf;fq;fs; fhuzkhf mtu;fs; tWikapd; fPo; kl;lj;jpid miltij jtpu;f;f 
KbahJ. ,e;j r%f rPu;NfLidj; jtpu;j;J cwpa epge;jidfis G+u;j;jp nra;Ak; 

FLk;gq;fSf;F &gh 055,555/= ,w;fhd epjpAjtpapid toq;fp cj;jpNahfj;ju;fspdJk; 

kf;fspdJk; $l;L jiyaPl;bD}lhf tPnlhd;wpid epu;khdpj;J Kbj;jf;nfLg;gJ “jpupa gpar” 
tPlikg;G Ntiyj;jpl;lj;jpd; KiwahFk; jdJ tPl;bid jPu;khdpf;Fk; NghJ ,g;gadhspfs; 
ngWk; mDgtkhdJ r%fg; nghWg;Gf;fisAk; jdpegu; mgpkhdj;ijAk; fl;bnaOg;GtJ 
kpfTk; Kf;fpaj;jtk; tha;e;jjhFk; tPl;Lj; jpUg;jpAld; jdJ jdJ FLk;gj;jpd; 
ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;jpf; nfhz;L cly; cs epthuzj;jpdhy; ngWtjd; Clhf 
gpd;idfspd; fy;tp kw;Wk; Rfhjkhu kl;lj;jpid cau;j;jp jdpegu; Mj;kPf 
mgptpUj;jpapD}lhf tho;ifj; juj;jpid cau;j;jp tYT+l;Lk; topapy; <Lglr; nra;J Njrpa 

mgptpUj;jpr; nraw;ghl;Lf;F gq;fspg;Gr; nra;J nfhs;tJ vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  . 

,yf;ff; FO-  fPo; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfspd; fPo; tPnlhd;wpw;fhd cupj;J ,y;yhj 
FLk;gq;fs; 

1. FLk;gq;fspy; ciog;gtu; ,we;J my;yJ nraw;glhj epiyapy; cs;s FLk;gq;fs;. 

2. mjpfkhf ngz;gps;isfs; cs;s ngz;fis mbg;gilahff; nfhz;l FLk;gq;fs;. 

3. khw;Wj;jpwdhspg; gps;isfs; cs;s gpujhdkhf ciog;gtu; mq;ftPdkile;jpUj;jy;. 

4. ngw;Nwhiwg; guhkupf;fpd;w jpUkzkhfhj taJ te;j gps;isfs; cs;s FLk;gq;fs;. 

5. ngw;Nwhu; ,y;yhky; ghl;b> ghl;ld; ghJfhg;gpy; cs;s rpWtu;fis nfhz;l 
FLk;gq;fs;. 

6. tPnlhd;wpidf;fl;l Muk;gpj;J nghUshjhu FiwghLfs; fhuzkhf ePz;lfhykhf 
mjid G+u;j;jp nra;a KbahJs;s FLk;gq;fs;. 

7. rpWePuf Nehahspfs; mjpfkhf cs;s – mDuhjGuk;> nghydWit> khj;jis> 
mk;ghiw> jpUNfhzkiy> Mfpa khtl;lq;fspy; FLk;gj;jpy; xUtwhtJ epWePuf 
Neha;ahy; mtjpg;gLk; tPby;yhj FLk;gq;fs;. 

 

nraw;gLj;Jk; ,lk;-   rKu;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; %yk; nghUj;jkhd 
FLk;gq;fis ,dq;fz;L fpuhk cj;jpNahfj;ju;fspd; rpghupRld; 
mjid cWjpg;gLj;jp 03 fl;lq;fspd; fPo; epjp xJf;fPl;bid tpLtpj;J 
fUj;jpl;lj;jpid nraw;gLj;jjy;.  

nraw;gLj;Jk; ,lk;- Nkw;gb epge;jidfspd; mbg;gilapy; gpuNjr nrayfg; gpupT kl;lj;jpy; 
,dq;fhzhg;gl;l tPl;Lf;Fwpatu;fspd; fhzpfspy;.  

mq;fPfupf;fg;gl;l epjp xJf;fPL -  219.46 kpy;ypad; &gh 

Muk;gpj;j jpfjp        -  1427.4,.42  

G+u;j;jp nra;j jpfjp   - 1427.21.,2 

1427.21.,2Mk; jpfjpapy; nryT  –   kpy;ypad; &gh 219.46  
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 fUj;jpl;lj;jpd; KbT -  rku;j;jp gadhsp kw;wk; Fiwe;j tukhdk; ngWNthUf;F 840 Gjpa 
tPLfSk; tPLfisj; jpUj;Jjy; Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; 52 tPLfspd; gzpfs; 
Kbf;fg;gl;Ls;sJ. 

  

ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs; - tPnlhd;wpd; cupj;J .njhlu;gpy; 
jd;dgpkhdk; Vw;gLjy;> ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jjy;> r%f mq;fPfhuj;jpw;Fs;shjy; FLk;g 
mq;fj;jtu;fspd; me;juq;fs; ghJfhf;fg;gly; Nghd;w tpupthd r%f ed;ikfs; 
fpilf;fpd;wd;. 

 

mDuhjGu khtl;lk; gjtpa gpuNjr nrayfk;> jpUkjp. V.vk; fq;fhdp kQ;Rsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fz;b khtl;lk; cUEtu gpuNjr nrayfk;> jpUkjp> vk; [P ep\he;jp re;j;ukhspapd; tPL 

8.5 .Nghijg;nghUs; kw;Wk; Gifj;jy; jLg;G> Mj;kPf mgptpUj;jpapd; Clhf kjpo;r;rpahd 

FLk;g Ntiyj;jpl;lk;.  

mwpKfk; :- r%f Njrj;jpd; Muk;g myfhdJ FLk;gkhFk; FLk;g myfpy; elj;ij 
ntspaplg;gLk; Kf;fpa mq;fk; r%fkhFk;. r%f gupdhkj;Jld; FLk;g mUfpypUe;J 
mDtpay; FLk;g myF tiu $l;Lf;FLk;gj;jpd; gupkhdk;tsu;fpwJ. epfo;fhy FLk;g myF 
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njhlu;gpy; ftdj;jpidr; nrYj;Jk; NghJ kdpjj; njhlu;GfspypUe;J NtWgl;l kpf tpiuthd 
tpjj;jpy; nraw;gLtjidAk; fhz KbAkhf cs;sJ. etPd njhopy;El;g cgfuzq;fSf;F 
Kiwaw;w tpjj;jpy; mbikahapUe;j xUtUf;F Nghl;bj;jd;ikAld; VNjDk; xU rpytw;iw 
gpbj;Jf; nfhs;Sk; Nghl;b> Nghijg; nghUs;> kw;Wk; rhuhaj;jpw;F mbikahFjy;> njhw;wh 
Neha;fSf;F cs;sFk; Ntfk; mjpfupj;jy;> kw;Wk; coir;ry; Nghd;w epiyfs; fhuzkhf 
mtu;fs; ngw;Wf; nfhz;Ls;s Njhy;tpfs; mjjpfkhdjhFk; 

,jd; fhuzkhf FLk;g myfpy; mq;fj;jtu;fSf;fpilNa me;epNahd;wpa fztd; 
fl;LghLfs; kPwpr; nry;tjd; fhuzkhf ngw;Nwhu; gps;isfs; njhlu;Gfis ntWf;Fk; 
kidtpf;Fkpilapyhd njhlu;Gfs; mUe;J FLk;g myF r%fuPjpahd tpistpd; cr;rfl;lk; 
xd;whf cs;shfpAs;sik> epfo;fhyj;jpy; fhzf;$ba mwpaf;$ba mDgtq;fspypUe;J 
njspthfpd;wJ mjd; fhuzkhf FLk;g myfpd; fl;Lf;Nfhg;Gfs; gyg;gLj;jypd;wp 
KOikahd r%f mgptpUj;jp xd;W njhlu;gpy; fijg;gjpy; gpuNahrdkpy;iy. 

rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; r%f mgptpUj;jp gpuptpd; nghijg;nghUs; kw;Wk; 
Gifj;jy; jLg;G> Mj;kPf mgptpUj;jpapD}lhf kfpo;r;rpahd FLk;g Ntiyj;jpl;lq;fD}lhf 
FLk;g myfpy; kdpj njhlu;gfis gyg;gLj;jp etPd r%f gz;Gfs; njhlu;gpy; KOikahd 
tpsf;fj;Jld;  jpUg;jpfukhz FLk;g tho;tpid tho;tjw;Fs;shtjd; Kf;fpaj;jtk; kw;Wk; 
kJ ghtidapypUe;J tpyFjy;> tPl;L Kfhikj;Jtk; Nghd;w fiyg;Gf;fspd; fPo; gpuNjr 
nrayfg; gpupT kl;lj;jpy; ,e;j Ntiyj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;LtUfpd;wJ. 

,yf;ff;FO : etPd njhopy;El;g cgfuzq;fspd; ghy; Kiwaw;w tpjj;jpy; mbikahjy;> 
Nghl;bfs;> Nghijg; nghUs; kw;Wk; kJ ghtidf;F mbikahFjy; njhw;wh Neha;fSf;F 
cs;shFk; epiy mjpfupj;jy; kw;Wk; mOj;j epiyfSf;F Kfq;nfhLf;fpd;w rKu;j;jp 
gadhspf; FLk;gq;fSf;Fk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fs; 

nraw;gLj;Jk; tpjk; :-  r%f mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; %ykhf fpuhk cj;jpNahfj;ju; 
gpupT kl;lj;jpy; Nkw;gb gpur;rpidfSf;F Kfq;nfhLf;fpd;w FLk;gq;fisj; njupT nra;J 
nghUj;jkhd tsthsu;fspd; Kyk; tpsf;fkspj;jy;.   

nraw;gLj;jpa ,lk :- gpuNjr nrayfg;gpuptpw;Fs; 

mq;fPfupj;j epjp XJf;fPL :-  &gh  :05,555,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp :- 1427.4,.42  

G+u;j;jp nra;j jpfjp :- 1427.21.,2  

1427.21.,2 k; jpfjpapy; nryT  :- &gh:  04,859,226,55  

fUj;jpl;lj;jpd; KbT :- 961 Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo;  87378 Ml;;fSf;F cwpa tpla mwpT 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;  :- kf;fspd; Nghijg;nghUs; ghtid 
njhlu;ghd njspTk; jpUg;jpfukhd FLk;g tho;ifapid Nkw;nfhs;Sk; tpsf;fk; 
tpuptile;Js;sik. 
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8.6 .rpWtu; ghJfhg;G> rpWtu; fof kw;Wk; fyhr;rhu Ntiyj;jpl;lk; 

mwpKfk;  :- etPd njhopy;El;g tsu;r;rpAld; rpWtu; r%fkhdJ fyhr;rhu kw;Wk; ,yf;fpa 
Mw;wy;fspy; gytPdkhd Mj;kPf uPjpapy; gpd;js;sg;gl;l FO xd;whf khwpAs;sJ. 
Mifapdhy; kPz;Lk; me;j fyhr;rhu kw;Wk; ,yf;fpa Mw;wy;fis r%f kag;gLj;jp 
ngWfpAs;s fyhr;rhu jpirf;F khw;wQ; nra;tjw;F nghWj;jkhd ,lNk rpWtu;fis 
,yf;ffhf; nfhz;L kpfg; gaDWjjp tha;e;j fyhr;rhu kw;Wk; ,yf;fpa uPjpahd 
Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;JtjhFk;  

rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; r%f mgptpUj;jpg; gpuptpd; %yk; Njrj;jpd; rpwhu;fsJ 
vjpu;fhyj;jpid ghJfhf;Fk; Nehf;fpy; vjpu;fhy ifj;njhopy; kakhd cyfpw;F nghUj;jkhd 
tpjj;jpy; mtu;fis cly;> cs> Mj;kPf> r%f kw;Wk; fyhr;rhu uPjpahf tYT+l;Ltjd; 
nghUl;L 7-18 ,ilg;gl;l rfy rpWtu;fisAk; rKu;j;jp nff;FY rpWtu; fofj;jpy;; xd;W 
Nru;e;J ,e;j Ntiyj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. ,q;F gwe;j Rw;whly; tpuptile;Js;s 
gy;NtW nraw;ghLfspy; <Lgl;L mwpT jpwik kw;Wk; gdg;ghq;Ffspy; G+uzj;jtKs;s vjpu; 
fhy rthy;fis ntw;wp nfhs;sf; $ba gps;isfis Njrj;jpw;F md;gspg;Gr; nra;a  

,yf;ff;FO- 7 ,w;Fk;  28 ,w;Fk; ,ilg;gl;l tajpidAila rpWtu;fs; 

nraw;glj;Jk; Kiw - 7 ,w;Fk;  28 ,w;Fk; ,ilg;gl;l tajpidAila rpWtu;fis nff;FY 
rpWtu; fofq;fspy; ,izj;Jf;nfhz;L rKu;j;jp nff;FY rpWtu; fof fyhr;rhu kw;Wk; 
,yf;fpag; Nghl;bfis tya> gpuNjr> khtl;l kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpy; elhj;Jfpd;wJ. 

nraw;glj;Jkplq;fs; - rKu;j;jp tyak;> gpuNjr nrayfg;gpupT> khtl;lr; nrayfk;> kw;Wk; 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk;. 

mq;fPfupj;j epjp xjf;fPL - &gh :- 05,555,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp - 1428 41.42  

G+u;j;jp nra;j jpfjp - 1428.21.,2  

aho;g;ghz khtl;lk; Nfhg;gha; gpuNjr 
nrayfk; 

fSj;Jiw khtl;l Nghijg;nghUs; 
jLg;G Ntiyj;jpl;lk; 
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1427.21.,2 Mk; jpfjpapy; nryT  - &gh :- 04,554,358,86  

fUj;jpl;lj;jpd; KbT - 2471 tyag; Nghl;bfs;> ,,2 gpuNjr nrayfg; Nghl;bfs;> 11 Njrpa 

kl;lj;jpy; jkpo; kw;Wk; rpq;fs %yg; Nghl;bfs;  41  

ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;: -  1441444 kl;lstpyhd rpWtu;fspd; gy;NtW 
Mw;wy;fis mgptpUj;jp nra;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy;. 

 

 

8.7 .ru;tNjr Qhgfhu;j;j jpdq;fs;:- 

mwpKfk;  :-  rpWtu;fs; ngz;fs;> kw;wk; KjpNahu; mfpa rKff; FOf;fis ,yf;fhff; 
nfhz;L mtu;fsJ r%f uPjpahd rthy;fis ntw;wp nfhs;tjid ,yf;fhfpf; nfhz;l 
ru;tNjr uPjpahf gy;NtW jpdq;fs; gpuflzg;gLj;jg;gl;Ls;sd rKu;j;jp mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd; r%f mgptpUj;jp gpupT jdJ tUlhe;j nraw;ghl;Lj; jpl;lkplypd; fPo; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdq;fis jiyg;ghff; nfhz;L mr;rff; Fof;fis ,yf;fhf;fpf; nfhz;L 
gy;NtW Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jfpd;wJ. 

1. ru;tNjr kfspu; jpdk; 

2. ru;tNjr Gifj;jy; vjpu;g;G jpdk; 

3. ru;tNjr vOj;jwpT jpdk; 

4. ru;tNjr KjpNahu; kw;Wk; rpWtu; jpdk;. 

,yf;Ff;FO: - rpWtu;fs;> ngz;fs; kw;Wk; taJ te;Njhu;fs; 

nraw;gLj;Jk; Kiw : - rpWtu; > ngz;fs;> kw;Wk; taJ te;Njhu; Kfq;nfhLf;Fk; gy;NtW 
gpur;rpidfis ,dq;fz;L mtw;wpif Fiwf;Fk; nghUl;L tpopg;G+l;Ljy; kw;Wk; xU cjtp 
xj;jhirfis toq;Fjy;. 

nraw;glj;Jkplk; - gpuNjr nrayfg; gpupT ghlrhiyfs;> KjpNahu; ,y;yk;. 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL :-  6,555,555,55  
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Muk;gpj;j jpfjp - 1427.4,.42  

Kbe;j jpfjp - 1427.21.,2  

1427.21.,2 ,y; nryT &gh :- 5,994,505,95  

fUj;jpl;lj;jpd; KbT – Nkw;gb jpdq;fis jiyg;ghff; nfhz;L 579 Ntiyj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jpaik 

ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;- rfy mw;wy;fisf; nfhz;l rpwtu;fis 
cUthf;FtjD}lhf mtu;fis r%f uPjpahf gy;NtW r%f J\;gpuNahfq;fSFl;gLtjidj; 
jtpu;j;Jf; nfhs;sy;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 . cstsj;Jiz kw;Wk; njhopy; topfhl;ly;fs;:- 

mwpKfk;  :-  tWik njhlu;ghd fye;Jiwahly;fspd; NghJ Kf;fpa jiyg;ghf khWtJ 
nghUshjhu uPjpahd tWik epiyahFk; .,Ug;gpDk; jw;NghJ tWik epiyapd; Kf;fpa 
fhuzp xd;whf csf;fhzpAk; mjw;Ff; fhuzkhfTs;sJ. njhopy;El;g tsu;r;rp Nghl;bj; 
jd;ik> FLk;gj; njhlu;Gfs; mUe;J Nghjy; Nghd;w fhuzpfs; fhuzkhf r%fj;jpd; rfy 
epiyapYKs;Nshu; VNjDk; xU rftPjj;jpy; VNjDk; xu cstpay; uPjpahd mOj;jj;jhy; 
tUj;jg;gLtjhf Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. jw;nfhiy nra;J nfhs;sy;> Nghijg; nghUs; 
ghtid> tPjp tpgj;Jf;fs; mjpfupj;Js;sik kw;Wk; FLk;gr; rr;ruTfs; mjpfupj;js;sik 
Nghd;w epiyfspD}lhf ,J ntspf;fhl;lg;gLfpd;wJ. ,g;gpur;rpidfs; twpa kf;fSf;Fk; xU 
nghJthd epiyahFk; vd;gJld;  twikapid xopf;Fk; Njrpa Ntiyj;jpl;lkhd rKu;j;jp 
Ntiyj;jpl;lj;jpd; mbg;gil ,yf;fhdJ mtu;fis KOikahd tpjj;jpy; mgptpUj;jp 
xd;wpid ngw;Wf; nfhLg;gjhFk;. 

Mifapdhy; rKu;j;jp gadhspfs; kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fis ,yf;fhf; 
nfhz;L ,e;j cstsj;Jiz Ntiyj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJld;. mjd; %yk; mtu;fsJ 
Ragyj;jpid tpUj;jp nra;J cly; kw;Wk; cs Rfj;jpid tpLjp nra;J jdpegu; 
mgpkhdj;ij vOg;g vjpu;ghu;f;fg;glfpd;wJ. 

KjpNahu;jpdk; epfo;T – ghze;jiw 
KjpNahu; ,y;yk; 

rpWtu; jpd epfo;T- khj;jis khtl;lk;. 
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,yf;Ff; FO- rKu;j;jp gadhsp kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fspd; 
mq;fj;jtu;fs; 

nraw;gLj;Jk; Kiw -  rKuj;jp mgptpUj;jpcj;jpNahfj;ju;fs; Clhf jFjpahd ,yf;Ff; 
FOf;fis ,dq;fz;L gpuNjr nrayfg; gpupT kl;lj;jpy; Ntiyj;jpl;lq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;lJ  

nraw;glj;jg;l;l ,lq;fs; - gpuNjr nrayfk;> kw;Wk; Vida nghUj;jkhd gapw;rp 
epiyaq;fs;. 

mq;fPfupj;j epjp xjf;fPL - &gh  .8,555,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp -  1427.4,.,2  

G+u;j;jp nra;j jpfjp - 1427.21.,2  

2017.12.31 k; jpfjpapy; nryT & 7>938>290.19 

fUj;jpl;lj;jpd; KbT - rKu;j;jp gadhspfs; kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; ,81887 Nguj;  

njhlu;GgLj;jpf; nfhz;L 118 Ntiyj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sd. 

ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;:- Ragyj;ij tpUj;jp nra;J cly;> kw;Wk;  
cs uPjpahf Nehapy;yhj epiyia tpLj;jp nra;J jdpegu; mgpkhdj;ijf; fl;bnaOg;gj; 
Njitahd topfhl;ly;fis Nkw;nfhs;sy;. 

 
 

 

 

8.9 . kfspu; tYT+l;ly; Ntiyj;jpl;lk;  

mwpKfk;  :-  rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; mbg;gilf; Fwpf;Nfhshd tWikapid 
xopf;Fk; nraw;ghLfspy; ngz;fis tYT+l;lk; nra;Ak; nghUl;L ngz;fspd; Neuk;> fhyk;> 
kw;Wk; ciog;gpid kpfg; gaDs;s nghUshjhu nraw;ghLfspy; <LgLj;Jk; Nehf;fpy; 
rKu;j;jp cztfq;fs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 

gJis khtl;lk; - G];]y; re;ij kfh 
tpj;jpahyak;.  

kl;lf;fsg;G khtl;lk;   
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mq;F gy ngz;fs; FOf;fshf xd;WNru;e;J ntspehl;L czT tiffSf;F Kjyplk; 
toq;fp er;Rg; nghUl;fsw;w czTfis cw;gj;jp nra;J jdJ tho;thjhuj;jpid 
Nkk;gLj;jpf; nfhs;tJ,jd; %yk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mNj Nghd;W jukw;wjhf tpw;gid 
nra;ag;gLk; czT ghdq;fs; fhuzkhf kf;fs; nrwpe;js;s rpWePuf Neha;> njhw;wh 
Neha;fs;> Nghd;w epiyfspypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;sTk; juk;tha;e;jjhfTk; nraw;if 
Ritf; fyitfs; mw;wjhf cw;gj;jp nra;ag;gLk; czTfspd; tpw;gidapid 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

,yf;Ff;FO :- rKu;j;jp gadhsp kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; ngz;fs; 

nraw;gLj;Jk; Kiw :- gpuNjr nrayfg; gpupT kl;lj;jpy; kf;fis tpopg;G+l;b mjw;fhd 
tpUg;gj;jpid nfhz;Ls;s ngz;fisj; njupT nra;J gapw;rp xd;wpid toq;fpajd; gpd;du; 
jFjpahd ,lq;fspy; cztfq;fis epu;khzpf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

nraw;gLj;jg;gl;l ,lq;fs; :- khtl;l kl;lj;jpy; nghUj;jkhd jpwd;fisf; nfhz;l 
,lq;fisj; njupT nra;J gpuNjr nrayff; fhzpfspYk; gpw ,lq;fspYk; 38 cztfq;fs; 
epu;khzpf;fg;gl;ls;sd. 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL :-  & 1035,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp   : &1427.4,.42 

G+u;;j;jp nra;j jpfjp :- 1427.21..,2  

1427.21.,2 Mk; jpfjpapy; nryTfs; &gh :-  9,030,776,52  

fUj;jpl;lj;jpd; KbT - rpwpastpyhdJk; eLj;ju mstpyhdJkhd 38 cztfq;fs; 

epu;khzpf;fg;gl;Ls;sd.. 

ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;: rKu;j;jp gadhspfs; kw;Wk; Fiwe;j 
tUkhdk; ngWk; 78ngz;fSf;F Neubahd tUkhdkPl;ly; topfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd 
kiwKfkhf 150,w;F Nkw;gl;ltu;fSf;F nghUshjhu ed;ikfs; fpilf;fpd;wd. 
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8.10 .Kd;Ndw;w kPsha;T Ntiyj;jpl;lq;fs;: 

mwpKfk; :- ve;j xU Ntiyj;jpl;lj;jpidAk; nraw;gLj;Jk; NghJk; mjid njhlr;rpahf 

kjpg;gPl;Lf;Fw;gLj;Jtjd; Clhf cj;Njr ,yf;Ffis cWjpg;gLj;jpf; nfhs;sTk; ………… 
tpidj;jpwid tpUj;jp nra;aTk; tha;g;Gf;fs; fpilf;fpd;wd. mjd; fPo;rKu;j;jp mgptpUj;jp 
kw;Wk; Rw;whly; Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; NghJ khtl;l nraw;gLfis Njrpa 
kll;l;j;jpy; fhyhz;bw;F xU Kiw kjpg;gPlTk;> gpuNjr nrayfg; gpupT kl;lj;jpyhd 
nraw;ghLfis khjhe;jk; khtl;l kl;lj;jpy; kjpg;gPlTk; ,jd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

,yf;Ff;FO - gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; gzpGupTk; rKu;j;jp r%f mgptpUj;jp cjtp 
cj;jpNahfj;ju;fs; jiyikaf Kfhikahsu;fs;> khtl;l r%f mgptpUj;jp 
Kfhikahsu;fs;> khtl;l rKu;j;jp gzpg;ghsu;fs;> kiyikaf; fhupahyaj;jpd; r%f 
mgptpUj;jpg; gpuptpd; cj;jpNahfj;ju;fs;> 

nraw;gLj;Jk; Kiw - khjhe;j gpuNjr nrayfg; nraw;ghLfis khtl;l kl;lj;jpy; kjpg;gPl;L 
khtl;l kl;l nraw;ghLfis fhyhz;bw;F xU Kiw Njrpa kl;lj;jpy; kjpg;gPly;  

nraw;gLj;jpa ,lk; - khtl;lr; nrayfk;> kw;Wk; rku;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fskk; 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL &gh :-  2,555,555,55  

Muk;gpj;j jpfjp - 1427.4,.42  

G+u;j;jp nra;j jpfjp -  1427.21.,2  

1427.21.,2 ,y; nryTfs; &gh :- 0,933,979,64  

fUj;jpl;lj;jpd; KbTfs;: - khtl;l kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpy; 161 Kd;Ndw;wg;gl;liwfis 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs; -  1427 Mk; Mz;bd; r%f mgptpUj;jp 

gpupTfspd; nghUl;L xjf;fg;gl;l  144 kpy;ypad; &ghtpy;  99  % Kd;Ndw;wj;jpid ngw;wpUj;jy;. 
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9. rKjha mbg;gil mikg;Gg; gpuptpd; nrayhw;Wif 

9.1  mwpKfk; 

,yq;if [dehaf Nrhryp\f; Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpy; fl;lisaplg;gl;l 2013Mk; 
Mz;bd; 01Mk; ,yf;f rKu;j;jp rl;lj;jpw;fika nghUshjhu mgptpUj;jpr; nraw;ghLfis 
Nkk;gLj;Jtjpy; jdpeguhfTk;> FLk;gkhfTk;> FOthfTk;> kf;fis Kf;fpakhff; nfhz;L 
tya> khtl;l> kw;Wk; Njrpa kl;l xUq;fpizg;G tiyaikg;gpd; Muk;g myfhf tWik 
epiyapid xopf;fTk; r%f rkj;Jtj;jpid cWjpg;gLj;Jk; Njrpa nfhs;ifapid 
capu;g;gpf;Fk; nghUl;L ghwpa tpupthd Fwpf;Nfhs;fSf;F cau; toq;fp Njrpa rKjha 
mbg;gil mikg;gpid fl;bnaOg;GtJ rKjha mbg;gil mikg;Gg; gpuptpd; gzpahFk;. 

மக்கணள கபாருளாதார சனேக ாிதியாகவும் அரசியயல் ாீதியாகவும் வலுவூட்டுப் கபாருட்டு சனெர்த்தி 

அபிவிருத்திதிணைக்களத்தின்  கீழ் சனெதாய அடிப்பணட அணமப்ன பிாிவுஆரம்பிப்பதற்கு  டவடிக்ணககள் 

நமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை.அதைடிப்பணடயில்  ,3102 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் 

சட்ட எழுங்குகளின் ஊடாகப் கபாருளாதார அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகணள நமம்படுத்துவதற்கு 

வரணமணய எழிப்பதும் ,சனேக சமத்துவத்திணை உரதிப்படுத்தலும் ,நதசிய ககாள்ணகணய 

 ணடனெணறப்படுத்தலும் கபாருட்டு தைி பர் குடும்பங்கள் ,குழுக்கள் மற்ரம்மக்கணள ணமயமாகக் 

ககாண்டு அபிவிருத்தி நவணலத்திட்டங்கணள  ணடனெணறப்படுத்துவதணை குறிக்நகாளாகக் 

ககாண்டுள்ளது .எவ்கவாரு அபிவிருத்தி நவணலத்திட்டனெம் மக்கணள அடிப்பணடயாகக் ககாண்டுசனெதாய 

அடிப்பணட அணமப்பின் ஊடாக கசயற்படுகின்றது. அதன் பிரகாரம் எவ்கவாரு கிராம உத்திநயாகத்தர் 

பிாிவிற்காகவும் அல்லது கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிகவான்றின் நதனும் எரு பகுதிக்காகவும் அல்லது 

சில கிராம உத்திநயாகத்தர்  பிாிவுகளின் நதனும் எரு பிாிவுக்கு அல்லது கிராம உத்திநயாகத்தர் 

பிாிவிற்காக வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் கீழ் இப்பிாிவின் பைிகணள நமற்ககாள்லம் கபாருட்டு மக்கள் 

கதாடர்னபடுகின்ற அடிமட்ட எழுங்கணமக்கப்பட்ட அலகு இந்த சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்பாகும்சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட அணமப்ன ன்பது சனெர்த்தி சட்டத்தின்உத்நதச 

க றிப்படுத்தல்  கசயற்பாடுகளில்மக்கள் கதாடர்னபடுகின்ற கிராமிய மட்டத்திலாை ஏர் 

அணமப்பாகும்இந்த அலணக அடிப்பணடயாகக் ககாண்டுசனெர்த்தி பிரநதச அணமப்னக்கலம் ,சனெர்த்தி 

மாவட்டக் குழுக்கலம் ,சனெர்த்தி நதசிய நபரணவ ன்ற வணகயில் கமாத்த அணமப்னக்களின் கட்டணமப்ன 

கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 
சனெர்த்தி சட்டத்திற்கு ற்பசனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திைால் நமற்ககாள்ளப்பட நவண்டிய 

அணைத்து அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகளிலும் மக்கள் கதாடர்னபடுகின்ற அடிமட்டத்திலுள்ள 

எழுங்கணமக்கப்பட்ட அலகாை சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள அடிப்பணடயாகக் ககாண்டு 

மக்களின் னெழுணமயாை பங்நகற்னடன்  ிணறநவற்றப்பட்டு வருகின்றது.சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்னக்கணளனம் தாபிப்பதுடன் அதநைாடு இணைந்ததாக பிரநதச அணமப்னக்கலம் மாவட்டக் 

குழுக்கலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு. இவ்வார அரம்பிக்கப்பட்டுள்ள சகல அணமப்னக்கணளனம் இற்ணறப்

படுத்துவது பராமாித்துச் கசல்வது னெகாணம கசய்வது உட்பட அவ் அணமப்னக்களின் அணைத்துச் 

கசயற்பாடுகணளனம் நமற்பார்ணவ கசய்வது சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னப்பிாிவிைால் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 
Nehf;F:  “tYT+l;lg;gl;l nrsghf;fpakpf;f r%fk; xd;W” 

gzp: kdpj kw;Wk; ngsjpf tsq;fis gyg;gLj;Jk; jdpegu;> FLk;gk;> kw;Wk; 
 kf;fsplj;NjNa r%f kw;Wk; nghUshjhu epiyapid fl;bnaOg;Gtjw;F mwpT 
 kdg;ghq;F kw;Wk; jpwikfis tpUj;jp nra;J rKjha mbg;gil mikg;G kw;Wk; 
 gpuNjr mikg;G kw;Wk; khtl;lf; FOf;fspD}lhf kf;fis tYT+l;ly;.  
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Nehf;fq;fs;: 

1. jdJ mjpfhug; gpuNjrj;jpy; tjpAk; tho;tpd; vOr;rp gadhspfspd; r%f kw;Wk; nghUshjhu 
epiyfis Nkk;gLj;Jjy;. 
 

2. tho;thjhu mgptpUj;jp tha;g;Gf;fs kw;Wk; mtw;wpd; rhj;jpa tsq;fis ,dq;fhZjy; 
 

3. jpizf;fsj;jpd; topfhl;lypd; fPo; tho;thjhu mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F Njitahd 
cgfuzq;fisAk; cjtpfisAk; toq;Ffjy;. 

 

4. tho;thjhu eltbf;iffspdJ Nkk;ghl;bd; nghUl;L Njitahd ngsjPf kw;Wk; 
kdpjtsq;fis mgptpUj;jp nra;jy;. 

 

5. tho;tpd; vOr;rp gadhspfspd; Nrkpg;Gg; gof;fj;jpid Nkk;gLj;Jk; nghUl;L Njitg;glf;$ba 
tha;g;Gf;fis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. 

 

6. FWepjp trjpfis ngw;Wf;nfhs;Sk; nghUl;L cs;s tha;g;Gf;fis tpupTgLj;JtJk; 
KjyPl;L Mw;wy;fis Nkk;gLj;JjYk;. 

 

7. tho;tpd; vOr;rpg; gadhspfspdJk; mtu;fsJ FLk;gq;fspdJk; fy;tpj;juj;jpidAk; 
jpwikfisAk; fl;bnaOg;Gjy;.  

 

8. cw;gj;jp kw;Wk; cw;gj;jp jpwid Nkk;gLj;Jk; nghUl;L .Njitg;glf;$ba %yg; nghUl;fs; 
MNyhridr;Nritfs;> kw;Wk; njhopo;El;g trjpfis toq;Fjy;. 

 

9. tho;tpd; vOr;rp gadhspfspd; cw;gj;jpfis fsQ;rpag;gLj;Jjy;> kw;Wk; jahupg;gjw;Fj; 
Njitahd trpjpfisAk; mt;Tw;gj;jpfspd; re;ijg;gLj;jiy Nkk;gLj;Jk; nghUl;L 
Njitahd trjpfis toq;Fjy;. 

 

10. .tho;tpd; vOr;rp gadhspfspd; jd;dk;gpf;if> rKu;j;jp njhlu;gpyhd $l;Lg; nghWg;Gf;fs;> 

rpwe;j Fzq;fs;> Fzhjpraq;fis Nkk;gLj;Jjy;. 

 

9.2.rKjha mbg;gil mikg;gpid jhgpj;jy;. 

rKjha mbg;gil mikg;Gf;fspd; vz;zpf;if - 30088 

gpuNjr mikg;Gf;fspd; vz;zpf;if - 331 

khtl;lf; FOf;fspd; vz;zpf;if -25 
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njh.
,y 

Ntiyj;jpl;lk; 
XJf;fg;gl;l 
njhif (&. 

kpy;) ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

cz;ikr; 
nryT 
(&.kpy;) 

1 

rKjha mbg;gil mikg;gpid gjpT 
nra;jy; 

18.80 

i. rKjha mbg;gil mikg;G mikg;g 
tpjp> gjpT nra;Ak; 
tpz;zg;gg;gbtq;fis mr;rpLtjw;fhd 
nryTfs;. 

2,578,304 

10.68 

ii. rKu;j;jp gpuNjr mikg;Gf;fis gjpT 
nra;Ak; rhd;wpjo;fis toq;Fjy;. 331 

2 

tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy;. 

10.00 
  10.51 

i. rKu;j;jp tq;fp kw;Wk; rKjha 
mbg;gilr; rq;f cj;jpNahfj;ju;fis 
tpsf;fkspj;jy; (2017/03/03gapw;rp gpuptpd; 
%yk;) 

2,075  

ii. rKjha mikg;G tplag; nghWg;G 
cj;jpNahfj;ju;fis tpsf;fkdpj;jy; 
(2017/4,/06) 

32  

iii. jiyikaf Kfhikahsu;fis 
tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lk; 
(2017/03/21,22,23 jpfjpapy;.) 

331  

iv. rKu;j;jp rKjha mbg;gil 
mikg;Gf;fs; kw;Wk; gpuNjr 
mikg;Gf;fis gjpT nra;Ak; 
nraw;ghLfs; njhlu;gpy; jiyikaf 
Kfhikahsu;fis tpsf;fkspj;jy; 
(2017/05/08,09,16,22,23) 

331  

v. khtl;l kl;lj;jpYk; gpuNjr kl;lj;jpYk; 
rKu;j;jp Kfhikahsu;fis 
tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lk; 

2,229 

 
vi. khtl;l kl;lj;jpYk; gpuNjr kl;lj;jpYk; 
rKu;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fis 
tpsf;fkspf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fs; 

20,793 

vii. rKjha mbg;gil mikg;Gf;fs; 
kw;Wk; gpuNjr mikg;Gf;fSf;fhd 
gapw;rpg;gl;liw (2017/09/11,12,15 Mfpa 
jpfjpfspy; ) 

132  
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viii. khtl;l Kfhikasu;fs;> rKjha  
mbg;gil tq;fpr; rq;f Kfhikahsu;fs;> 
gpuNjr mikg;Gf;fspd; kf;fs; 
jiytu;fis tpsf;fkspf;Fk; 
Ntiyj;jpl;lq;fs; (2017/10/03 

jpfjpapypUe;J 2017/12/14 jpfjp tiu) 

1,680  

3 khtl;lf;FOtpidj; jhgpj;jy; i 25 
 

  khtl;lf; FOtpidj; jhgpj;jy;ii   25 

4 Njrpa rk;Nksdk; 10.00 1 5.28 

nkhj;jk;. 38.80   26.47 

 

9.3 .Gifj;jy; kw;Wk; Nghijg;nghUs; jLg;G nfhb jpdk;. 

2017 Nk 31Mk; jpfjp [dhjpgjp mtu;fspd; jiyikapy; rKjha mbg;gil mikg;Gg; 
gpuptpthy; kf;fs; jiytu;fis gq;Nfw;fr; nra;J nfhz;L rKu;j;jp Gifj;jy; kw;Wk; 
Nghijg; nghUs; jLg;G nfhb jpdj;jpid elj;jpaJ. nfhbfis tpwgid nra;J 185 
kpy;ypad; &gha; tUkhdj;jpid r%f mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 
cioj;Jf;nfhLj;Js;sJ. mjw;Fj; Njitahd rfy epjp xJf;fPLfSk; jpiwNrup 
epjpaq;fisg; ngwhky; r%f mgptpUj;jp epjpaj;jpypUe;J cioj;Jf; nfhz;Ls;sJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rKu;j;jp rKjha mbg;gil 
mikg;G kw;Wk; gpuNjr 

mikg;Gf;fis tpsf;fkspj;jy; 

2017 rKu;j;jp Nghijg;nghUs; kw;Wk; 
Gifj;jy; vjpu;g;G nfhb jpdj;jpid 
Kd;dpl;L KjyhtJ nfhbia 

mjpNkjF [dhjpgjpf;F mwptpj;jy; 
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10. nghUshjhu tYT+l;ly; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jpg; gpuptpd; nrayhw;Wif 

10.1 mwpKfk;  

2535 ,y; tWikapy; xopf;Fk; mur nfhs;ifapid nraw;gLj;jp 2017Mk; Mz;il 
tWikapid xopf;Fk; mq;Fuhu;g;gz Mz;lhf ngauplg;gl;lJld; 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsKk; mjNdhL ,ize;jjhf rfy 
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fis rKu;j;jpg; gadhspfis tYT+l;Lk; 
nghUl;L nraw;gLj;jpaJ. 

,jd; fPo; nghUshjhu tYT+l;ly; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lq;fisAk; rKu;j;jpg; gadhspfis tYT+l;Ltjpy; 
Kd;Dupik nfhz;l Ntiyj;jpl;lq;fis jpl;lkpl;lJld; 
jpizf;fsj;jpd; ,g;gpupTf;F toq;fg;gl;l tYT+l;lg;gl Ntz;ba FLk;gq;fspd; ,yf;fhd 
25000 FLk;gq;fis G+u;j;jp nra;J nfhs;Sk; kfkhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; gpufhuk; Gjpa kw;Wk; 
tpNrl mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs; 06 eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 

,jd; nghUl;L 740 kpy;ypad; &gh jpiwNrup xJf;fPl;bid tho;thjhu mgptpUj;jp gpupTf;F 
xJf;fg;gl;bUe;jJld; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fSf;fhf NkYk; 500 kpy;ypad; &ghia 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; nfhz;Ls;s r%f ghJfhg;G ek;gpf;if epjpaj;jpypUe;J 
xJf;fp toq;fg;gl;bUe;jJ. 

mjw;fika rKu;j;jp gadhspfis tYT+l;Ltjid ,yf;fhff; nfhz;L 
28348fUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L 1740 kpy;ypad; &ghit fPo; Fwpg;gplg;gLk; mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl;lJld; mjw;F 512.97 kpy;ypad; 
&ghtpw;fhd gadhspfspd; gq;fspg;gpidAk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ue;jJ 

 

murhq;f kw;Wk; gadhspfspd; gq;fspg;Gld; G+u;j;jp nra;ag;gl;l Ntiyj;jpl;lq;fspd; ngsjPf 
kw;Wk; epjp Kd;Ndw;wk;. 

 
Gs;sptpguf; Fwpg;G -10-1 

 
 

Ntiyj;jpl;lk; 
xJf;fpa 
epjp 

xJf;fPl;
lsT 
(kp.&) 

Kbe;j 
fUj;jpl;
lq;fspd; 
msT 

nryT 
(&. kpy;) 

gadhsp
g; 

gq;fspg;
G 

(&.kpy;) 

gadhsp
f;FLk;g
q;fspd; 
msT  

1. “rKu;j;jp mUzY” rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
mstpyhd mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

549.51 17,286 548.03 324.54 17,286 

2. rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lk; 
1421 

52.45 1,860 51.98 27.17 1,860 

3. tpNrl fUj;jpl;l mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lk; 

34.24 1,646 30.17 22.39 2,646 

4. tho;thjhu mgptpUj;jpf;F JizGupAk; 
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk; 

103.80 77 99.25 0.62 26,534 

nkhj;jk; (jpiwNrup epjp xJf;fPL) 740.00 20,870 730.82 374.72 48,326 

5. rKu;j;jp cw;gj;jp khjpupf; fpuhk 
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

427.20 7,465 279.30 94.69 7,465 
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6. rKu;j;jp khjpupf; fpuhkq;fspd; tPlikg;G 
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

72.80 13 17.95 43.56 300 

nkhj;jk; (ghJfhg;G ek;gpf;if epjpak;) 500.00 7,478 297.25 138.25 7,765 

nkhj;jk; 1,240.00 28,348 1,014.73 512.97 56,091 

 

 

tiuglk; 10-01 

 

nraw;glj;jg;gLk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; epjp xJf;fPL tpupe;j nry;Yk; tpjk;. 

 

 
 

 

10.2. rKu;j;jp mUzY rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd fUj;jpl;l mgptpUj;jp 

Ntiyj;jpl;lk;. 
 

,e;j Ntiyj;jpl;lkhdJ rKu;j;jp epthuzk; ngWNthiu ,yf;fhf;f 

nfhz;L; xt;nthU fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupTk; cs;ehl;L 25 

khtl;lq;fspYk; cl;gLfpd;w gpufhuk; nraw;gLj;j eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,q;F tWikapid xopf;Fk; murhq;f 
nfhs;ifAld; ,ize;jjhf VNjDk; xU tUkhd kl;lj;jpy; cs;s 
epiyahf tYT+l;lf;$ba rKu;j;jp epthuzk; ngWNthiu ,yf;fhff; 

nfhz;Ls;sJld; mjd; nghUl;L 549.51 kpy;ypad; &gha;f;fhd epjp xJf;fPL tpLtpf;fg;gl;lJ.  

 
epjp xJf;fPl;bid Nkw;nfhs;Sk; NghJ khtl;l kl;lj;jpy; cs;s rKu;j;jp epthuzk; ngWk; 
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if ,yf;fhff; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,j;Jld; Ntiyj;jpl;lj;jpw;F 
xJf;fg;gl;l tiuaWf;fg;gl;l epjp xJf;fPl;L msTf;F xj;jjhf xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; 
tYT+l;lf; $ba epiyahd xU ,yf;fpid toq;fp FLk;gj;jpd; tUkhdj;jpid cau;e;j 
kl;lj;jpw;F vLj;Jr; nry;tjw;Fj; Njitahd mgptpUj;jp jpl;lq;fs; jahupf;FkhW 
MNyhridfs; toq;fg;gl;lJ.  

xU fUj;jpl;lj;jpw;F toq;fpa cau;e;j gl;r njhifahdJ 45000/= &ghahFk; vd;gJld; 

fUj;jpl;l kjpg;gPl;Lr; nrytpypUe;J 40%j;jpid gadhspapd; gq;fspg;Gf;fhf 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ.  

     rKu;j;jp 
mUzY, 44% 

rKu;j;jp 
khjpupf; fpuhk 
Ntiy2016, 

52.45, 4% 
tpNrl 

fUj;jpl;lk;34.
24, 3% 

cl;fl;likg;G 
trjpfs; 

mgptpUj;jp, 
103.8, 8% 

rKu;j;jp cw;gj;jp 

khjpupf; fpuhkk; 

427.2, 35% 

     rKu;j;p 
khjpupf; 

fpuhkq;fspd; 
tPlikg;G, 
72.8, 6% 
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mjw;fika ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; nraw;gLj;jpa fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
fPOs;sthwhFk;. 

 

 

 

 

 

Gss;sp tpguf; Fwpg;G -10- 2 

 

fUj;jpl;l tif 

fUj; 
jpl;lq;
fspd; 
vz;zp
f;if 

jpizf;fs 
nryT 
(&.kpy;) 

gadhspf
spd; 

gq;fspg;G 
(&.kp) 

gadh
spf; 

FLk;g
q;fspd; 
vz;zp
f;if 

tYT+l;lg;gl;l 
FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

tptrha mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk; 

3,077 87. 67 53,69 3,077 0,635 

fhy; eil ts mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lk; 

2,554 77.18 65,08 2,554 0,534 

kPd;gpb mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk; 

363 06.8, 8,53 363 235 

ifj;njhopy; kw;Wk; njhopy; 
Kaw;rp mgptpUj;jpf;  
fUj;jpl;lk; 

00,535 359.11 099,72 00,535 6,232 

njhopiy ,yf;fhf; nfhz;l 
njhopy;gapw;rp fUj;jpl;lk; 

257 7.7, 2,40 257 87 

epUthfr; nryT  2,09  
nkhj;jk; 01,682 548.03 36.423 012682 82608 

 

 
mjw;fika nkhj;j ,yf;fpidj; jhz;ba 17286 rKu;j;jpg;gadhsp FLk;gq;fspd; 
tho;thjhuj;jpd; nghUl;L epjp xJf;fPLfs; toq;fg;gl;lJld; mjpy; 9218 FLk;gq;fis 
tYT+l;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mj;Jld; xJf;fPa 549.51 kpy;ypad; &gha;f;fhd 
epjp xJf;fPl;lstpypUe;J 543.04 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl;lJld; gadhspg;gq;fspg;ghd 
324.53 kpy;ypad; &gh vd;gJk; ,q;F tpNrlkhf; Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;  
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10.3 .rKu;j;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lk; 6102  /6101  

6102 Mz;by; epiyahd cw;gj;jp Kiwnahd;wpD}lhf FLk;gj;jpd; Nghrhf;fpidAk; czTg; 
ghJfhg;gpidAk; cUthf;Fk; Nehf;fpy; xt;nthU khtl;lKk; gpujpepjpj;Jtg;gLfpd;w gppufhuk; 
rKu;j;jp khjpupf; fpuhkq;fs; 40 ,w;fhd mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;lJ. 

2017Mk; Mz;by; ,e;j 40 fpuhkq;fspy; xusT cw;gj;jp/ Nritf; fUj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jk; 28 fpuhkq;fs; ,dq;fhzg;l;lJld; mjw;F mz;kpajhf 02 kpy;ypad; &gh 
tPjk; 52.45 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;lJ. 

fPo;Fwpg;gplg;gLtJ ,e;j 28 fpuhkq;fspYk; Nkw;nfhz;l cw;gj;jpfs; njhlu;ghd ngsjPf 
kw;Wk; epjp epiyfsyhFk;. 

 

 

 
Gs;sptpguf; Fwpg;G 10-3 

njh. 
,y 

fpuhkj;jpd; 
ngau; cw;gj;jpf; fUj;jpl;;lk; 

fUj;jpl;l/ 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

nrytpl;l 
njhif 
(&.kp) 

0 ngytj;j tl. ijay; ifj;njhopy; 45 0,99 

2 jk;Gl;Lt kpsFg; gapu;r nra;if 270 0,99 

3 fpupfpj;j fpo. ifj;njhopy; fUj;jpl;lk; 93 0,96 

4 cf;tj;j fpo. kyu;g; gapu;r nra;if 23 5,56 

5 nff;fpupf];N`d 
fUthj; Njapiyg; gapu;r; nra;if 
kw;Wk; ghoile;j tay; mWtil 

90 0,96 

6 khtuy 
kpsF kw;Wk; Njapiy gapu;r; 
nra;if 

260 0,29 

7 GQ;rp mg;G 
[e;Ju 

fwitg;gR kw;Wk; myq;fhu kPd; 37 0,96 

8 nrq;f];njd;d 
Njapit kw;Wk; kpsF gapu;r 
nra;if 

055 0,43 

9 g`yfk cztfk>; tptrhaf; fUj;jpl;lk; 65 0,99 

05 kpUg;g 
tptrhak;> fhy;eil tsu;g;G 
fUj;jpl;lk; 

52 2,55 

00 khnfk;Ng 
tptrhak;> fhyeil tsu;g;G 
fUj;jpl;lk; 

45 2,55 

02 fpJy;ngj;j 
tptrhak;> fhy;eil tsu;g;G 
fUj;jpl;lk; 

55 2,55 

03 klt Jk;Gf; ifj;njhopy; 48 0,58 

04 ,fpupad; nghy kl;ghz;lf; ifj;njhopy; 02 0,99 

05 mk;gyht 
fwitg;gR kw;Wk; me;J}upak; 
kyu;r; nra;if 

34 5,94 

06 n`ykl Nfhop> ML tsu;g;G fwitg;gR 58 0,59 

07 rPyfk tptrhak; kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G 85 0,99 

08 fPufy tptrhak; kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G 72 0,99 

09 nkhunfhl 
Nghrhf;F Kl;il kw;Wk; 
fwitg;gR 

45 0,58 

25 mk;gd; fq;if tl. ML tsu;g;G 45 0,99 
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20 jyhnfhyntt 
fwitg; gR kw;Wk; kpsF 
nfhlNgh 

50 0,96 

22 yf;\cad 
ijay; ifj;njhopy;> Nghrhf;F 
Kl;il> fwitg; gR 

54 0,86 

23 tyfk;Gu gz; cw;gj;jp 3 2,00 

24 khtb Ntk;G 
fwitg; gR kw;Wk; ML tsu;g;G 
fUj;jpl;lk; 

23 0,95 

25 xke;ij 
tPl;Lj; Njhl;lk;> ML kw;Wk; gd;wp 
tsu;g;Gj; fUj;jpl;lk; 

50 0,88 

26 G+kyj;jhd; tptrhak; kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G 65 0,97 

27 xl;lWj; Fsk; tptrhak; kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G 47 2,55 

28 Koq;fhtpy; tptrhak; kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G 44 0,99 

 nkhj;jk; 01865  55 .53  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4  . tpNrl fUj;jpl;l mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

khtl;lj;jpw;F xJf;fg;gLfpd;w epjp xJf;fPl;L; NghJkhd msT ,y;yhj tplj;J 
mk;khtl;lq;fspd; mj;jpahtrpa tho;thjhu fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; nghUl;L epjp 
xJf;fPLfis toq;Ftjw;F tUlhe;jk; xusT epjp xJf;fPl;lstpid ,j;jg;gpuptpd; %yk; 
gpbgzkhf itj;Jf; nfhs;sg;gLk; mjw;fika ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpw;F 32.24 kpy;ypad; 
&gh njhif xJf;fg;gl;lJ.  

,q;F $ba tpiyAldhd kpfr; rpwe;j cs;ehl;L ntspehl;L re;ijfis 
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;sTk; twl;rpahd fhyj;jpy; gapu;r;nra;ifapd; 
nghUl;L gadhspfis <Lglr; nra;tjw;fhd Nehf;fq;fisf; nfhz;L 
me;je;j khtl;lq;fspy; kpfr;rpwe;j jpwd;fSldhd gapu;r; nra;iffSk; 
nghJgapw;rpfis Nkk;gLj;jp nfhs;Sk; nghUl;Lk; khtl;lj;jpd; 
Njitg;ghl;bdbg;gilapy; epjp xJf;fPL toq;fg;gl;lJ.  

,q;Fk; $l xU gadhspf;F jpizf;fsj;jpd; cau;e;jgl;r gq;fspg;ghdJ 
&gh 50000/= MFk; vd;gJld; fUj;jpl;lk; xd;wpd; kjpg;gPl;Lr; 

nrytpypUe;J 40%j;jpid gadhspAk; vQ;rpa 60%j;jpid jpizf;fsKk; nrytpLfpd;wJ   
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Gs;sp tpguf; Fwpg;G -10- 4 

tpNrl fUj;jpl;l Ntiyj;jpl;lj;jpd; ngsjPf kw;Wk; epjp Kd;Ndw;wk; 

fUj;jpl;l tif 
fUj;jpl;lq; 
tiffspd; 
vz;zpf;if 

jpizf;fsr; 
nryT (&.kp) 

gadhspg; 
gq;fspg;G (&.kp) 

gadhspf; 
FLk;gq;fsp

d; 
vz;zpf;if 

$ilg; nghj;J ifj;njhopy; 46 0,79 3,45 46 
fUthg; gapu;r; nra;if  8 0.11 1.13 8 
cs;Su; fQ;rp kw;Wk; muprp 
kh czTfs; 

4 0 .07  5,50 4 

kpsF 585 5,49 5,76 585 
fpj;Js; ghzp rhu;e;j 
cw;gj;jpfs; 

74 5,90 5,78 74 

ntw;wpiyg; gapu;r; nra;if 29 5,56 5,57 29 
ngahu;]; gapu;r; nra;if 6 5,35 5,05 6 
fwitg; gR tsu;g;G 383 5,90 5,98 383 
kPd;gpbf; fUj;jpl;lk; 65 3,36 3,23 65 
go cw;gj;jp 37 0,58 5,45 37 
Nrjidg; gris tPl;Lj; 
Njhl;lj; jpl;lk; 

95 0,52 2,08 95 

fspkz; rhu;e;j cw;gj;jpfs; 45 0,55 0,55 45 
ML tsu;g;G 75 2,98 4,38 75 
ifj;njhopy; fUj;jpl;lk; 63 2,32 2,35 63 
ifj;njhopy; fUj;jpl;lk; 046 5,55 0,39 045 
ghij trjpfis 
Nkk;gLj;Jjy; 

5 8.67 0 1,000 

nkhj;jk; 0,2. 2 31401 66.38  6,2.2 
 

 

 

 

 

 

10.5 tho;thjhu mgptpUj;jpf;F JizGupAk; cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp 

Ntiyj;jpl;lk;. 

2507 Mk; Mz;bd; nghUshjhu tYT+l;ly;fs; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lj;jpd; 
fPo; tho;thjhu mgptpUj;jpf;F JizGupAk; mj;jpathrpakhd cl;fl;likg;G trjpfs; 
fUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L epjp xJf;fPl;bid toq;Ftjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ,jw;fhf 103.8 kpy;ypad; &gh epjp xJf;fPl;lsT fz;b> Etnuypah> 
fSj;Jiw> Nffhiy> fhyp> mk;ghiw> kw;Wk; fk;g`h Mfpa khtl;lq;fSf;Fwpa 78 
fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; nghUl;L epjp xJf;fPL toq;fg;gl;lJ.   
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G+u;j;jp nra;ag;gl;l fUj;jpl;lq;fSf;fpilNa tPjp mgptpUj;jp fUj;jpl;lk; gpujhdkhdjhFk; 
vd;gJld; FbePu; fUj;jpl;lq;fSk; mjpy; mlq;Ffpd;wJ. ,jw;fika 26534 gadhspfspd; 
tUkhd kPl;ly; eltbf;iffis ,yFtpy; epiwntw;wpf;nfhs;tjw;Fwpajhf fPNo 
Fwpg;gplg;glk; fUj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;ljid Rl;bf;fhl;lKbAk;. 
 

Gs;sp tpguf; Fwpg;G -10- 5 

 
tho;thjhu mgptpUj;jp JizGupAk; cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lj;jpd; 
ngsjPf kw;Wk; epjp Kd;Ndw;wk; 
  

fUj;jpl;l tif 
KbTf; 
fUj;jpl;l 
vz;zpf;if 

toq;fpa 
njhif 
(&.kp) 

jpizf;fsr; 
nryT (&.kp) 

gadhspf; 
FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

FbePu; jpl;lj;jpid 
Nkk;gLj;Jjy; 

54 3,85 3,45 803 

tPjp mgptUj;jp 74 99.96 96.84 25,720 

nkhj;jk; 78 24,.84 99.16 26,534 
 

 

0327_140918.jpg 

 

10.6 .rKu;j;jp cw;gj;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lk ; 

tptrhak;> fhy;eil tsu;g;G> kPd;gpb> ifj;njhopy; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; Mfpa 
VNjh xU cw;gj;jp eltbf;if xd;wpid rpwg;ghf tpUj;jp nra;J rKu;j;jp Ntiyj;jpl;lj;jpy; 

milahskhd “rKu;j;jp cw;gj;jpfs;” Njrpa> ru;tNjr re;ij tiu vLj;Jr; nry;Yk; 
mbg;gil Muk;gk; xd;whf ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf nraw;gLj;JtJ rKu;j;jp 
mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; mbg;gilf; Fwpf;Nfhs;fspy; xd;whf ,Ue;jJ. 

mjw;fika ,e;j Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jJk; nghUl;L65 fpuhkq;fs; 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld;. mjpy; 15 fpuhkq;fis A ju fpuhkkhfTk;> NkYk; 50 fpuhkq;fis 

B ju fpuhkkhfTk; ,dq;fz;L mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;lJ.  

A ju fpuhkj;jpy; ijf;fg;gl;l MilfSk;> nerTf; ifj;njhopy;> ntw;wpiyg; gapu;r; nra;if> 
fspkz; kw;Wk; myq;fhug; nghUl;fs;> jq;fk; kw;Wk; nts;sp cw;gj;jpfs;> gid Xiy> 
ntzpyh> thio> Nuhrhr; nrb> Nghfd;tpyh Nghd;w cw;gj;jpfis tpUj;jp nra;tJld; 
fwitg; gR> ML tsu;g;G fUj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gLk; fpuhkq;fSk; ,jpy; 
cs;slq;Ffpd;wJ. 
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B ju fpuhkq;fspy; Nrjidg;grisfs; %yk; gapu;r; nra;if Nkw;nfhz;l ty;yhiw gapu;r; 
nra;if> Rw;Wyh> futhL> kw;Wk; khrp xf;rpl;> me;J}upak;> kj;jsk;; giw(jtpy;) cw;gj;jp> 
myq;fhu kyu;r; nra;if> kuke;jpupif cw;gj;jp> gotiffs;. kw;Wk; cs;ehl;L fpoq;Fg; 
gapu;r; nra;if> myq;fhu kPd; tsu;g;G> nrq;fs; cw;gj;jp> ghy; rhu;e;j cw;gj;jpfs;> er;Rg; 
nghUl;fsw;w tptrha cw;gj;jpfs;>ey;nyz;zid nerTf; ifj;njhopy;kPd;gpb cw;gj;jpfs; 
Nghd;wtw;wpid nraw;gLj;Jk; fpuhkq;fshFk;.  

Gjpa mDgtq;fis toq;fp nraw;gLj;jg;gl;l ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; khtl;lk; 
xd;wpypUe;J 02 my;yJ 05,w;F ,ilg;gl;l fpuhkq;fs; ,dq;fhzg;gl;lJld; cs;s cw;gj;jp 
eltbf;iffis ed;whf tpUj;jp nra;J rKu;j;jp gadhspfs; kw;Wk; Fiwe;j tUkhdk; 
ngWNthu;fs; cl;gl cw;gj;jpapy; <Lgl;Ls;s rfy kf;fspdJk; tUkhdj;ij mjpfupf;fr; 
nra;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,q;F tpNrlkhf Rl;bf;fhl;lg; gl Ntz;baJ 
rKu;j;jp gadhspfis tYT+l;lg;gLtjid ,yf;fhf; nfhz;L ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpid 
nraw;gLj;jpajhYk; cw;gj;jp eltbf;if xd;wpy; KOf; fpuhkKNk <Lgl;bUf;Fk; NghJ 
toq;fg;gLfpd;w ed;ikfs; KOf;fpuhkKNk cupj;jhf;fpf;nfhs;s Ntz;bNaw;gLfpd;wJ. 

 ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; nghUl;L epjp xJf;fg;gl;lJ r%f ghJfhg;G ek;gpf;if nghWg;Gr; 
rigapd; epjpaj;jpypUe;jhFk; xt;nthU cw;gj;jp fpuhkq;fspYk; Fwpj;j mgptpuj;jp 
jpl;lkplYf;Nfw;g 7 kpy;ypad; &ghtpypUe;J 10kpy;ypad; &ghapl;Fl;gl;l njhif 
toq;fg;gl;lJld; xU fUj;jpl;lj;jpypUe;J/ gadhspf;F 50>000/= &ghAk; Fwpj;j cw;gj;jpapd; 

nghUl;L cjtpr; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ mf;fUj;jpl;lj;jpw;F mika 50>000/= 

&ghtpypUe;J 200>000/= &gha;f;Fl;gl;l njhif toq;fg;gl;lJ.  
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Gs;sp tpguf; Fwpg;G 10-6 
 

rKu;j;jp cw;gj;jp khjpupf; fpuhk Ntiyj;jpl;lj;jpd; ngsjPf kw;Wk; epjp Kd;Ndw;wk; 

fUj;jpl;l tif 

fUj;jp
l;lq;f
spd; 

vz;zp
f;if 

jpizf;fsr; 
nryT (&.kp) 

gadhspg; 
gq;fspg;G (&.kp) 

gadhspf; 
FLk;gq;fsp

d; 
vz;zpf;if 

tYT+l;lg;gl;
l 

FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

tptrha mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lk; 

3,253 79,59 47,88 3,253 0,628 

fhy;eil ts mgptpUj;jpf; 
fUj; jpl;lk; 

0,327 57,03 42,39 0,327 975 

kPd;gpb mgptpUj;jp fUj;jpl;lk; 430 15.67 6.32 430 263 

ifj;njhopy; kw;Wk; njhopy; 
Kaw;rp mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lk; 

2,095 94,44 76,29 2,095 0,599 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lk;. 

043 6,45 4,09 043 99 

cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 

058 06,84 3,38 8,055 5 

gpw fUj;jpl;lq;fs; 59 7 .59  2,39 5 5 

epUthfr; nryTfs; 0 2.11 5 5 5 

nkhj;jk; 7,465 279.27 182.84 15,398 4,064 

 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 10-7 
 

gadhspfspd; vz;zpf;if kw;Wk; nrytpl;l njhiff;Nfw;g cw;gj;jpfis fPOs;s gpufhuuk; 
tifg;gLj;j KbAk;. 

fUj;jpl;l tif 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

nrytpl;l njhif 

ntl;L kyu; kw;Wk; 
myq;fhu kyu;r; nra;if  

606 09,65 

gog;gapu;r; nra;if 057 8,45 
ntw;wpiyg; gapu;r; nra;if 605 8,07 
cs;Su; fpoq;F gapu;r; 
nra;if 

74 3,80 

kuKe;jpupif cw;gj;jp 33 3,45 
tPl;Lj;Njhl;l gapu;r; nra;if 
(fPiwg;gapu;r; nra;if) 

090 6,65 

Fbir rhu;e;j Nfhop 
tsu;g;G 

65 2,03 

fwitg;gR tsu;g;G / 
tptrhaf; fUj;jpl;lk; 

590 04,49 

ghy; rhu;e;j cw;gj;jpfs; 994 40,57 

myq;fhu kPd; tsu;g;G 066 6,88 

fLthL rhbapy; kw;Wk; 
khrp cw;gj;jp 

59 2,26 

kPd;gpb cw;gj;jp 209 9,73 

gid cw;gj;jp 703 23,73 



 

79 
 

 

 

10.7 .rKu;j;jp cw;gj;jp khjpupf;fpuhkq;fspy; nraw;gLj;jg;gLk; tPlikg;G Ntiyj;jpl;lk; 

2016 kw;Wk; 2017 rKu;j;jp cw;gj;jp khjpupf; fpuhkq;fspy; ,e;j Ntiyj;jpl;lKk; 
nraw;gLj;jg;gl;lJld; ,jw;Fk; epjp toq;fg;gl;lJr%f ghJfhg;G ek;gpf;if nghWg;G 
epjpaj;jpd; %ykhFk;. ,jd; nghUl;L 72.8 kpy;ypad; &ghia mj;njhifapypUe;J 
toq;Ftjw;F mq;fPfhuk; fpilj;jJ. 

,q;F xU fpuhkj;jpypUe;J tPLfs; ,y;yhj 4 rKu;j;jpg; gadhspf;Ff; FLk;gq;fshf 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; xU tPl;bw;F 200000/= &gh njhif toq;fg;gl;lJ. ,q;F 
gadhspapd; gq;fspg;G nfhilahspfspdJk; gpuNjr kf;fspdJk; gq;fspg;gpidhy; ngw;Wf; 
nfhz;L ,e;j tPLfspd; epu;khd eltbf;iffis Nkw;nfhs;s eltbf;iffis Nkw;nfhs;s 
Ntz;Lk; vd MNyhridfs; toq;fg;gl;lJ. 

,e;j Ntiyj;jpl;lk; tUl ,Wjpapd; fhyhz;Lg; gFjpapy; nraw;gLj;jg;gl;ljdhy; ep;u;khz 
eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;l rfy tPLfSf;Fk; Kjyhk; fl;lj;jpd; nghUl;L epjp 
toq;FtJ 2018Mk; Mz;by; toq;fg;glTs;sJ. 

fPNo fhl;lg;gLtJ ,e;j Ntiyj;jpl;ljpd; ngsjPf kw;Wk; epjp epyikahFk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

,dpg;Gg; gz;l cw;gj;jp 543 05,65 

iftpidg; nghUs; cw;gj;jp 87 3,79 

nrq;fs; cw;gj;jp 459 9,54 

fspkz; rhe;j cw;gj;jp 022 6,80 

Rw;Wyhg; gazpfspf;hfd 
cw;gj;jpfs; 

396 08,57 

fk;khiy (nfhy;yu;) 
cw;gj;jp 

68 2,97 

fpj;Js; cw;gj;jp 22 0,38 

ntzpyh gapu;r; nra;if 084 4,95 

Nksk; (rq;fPjk;) cw;g;j;jp 568 5,86 
Nksq;f cw;gj;jp 20 2,03 
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Gs;sp tpguf; Fwpg;G 10-8 
 

nkhj;j cw;gj;jp khjpupf; 
fpuhkq;fspd; vz;zpf;if 

96 

mq;fPfupj;j tPLfspd; vz;zpf;if 355 
tpLtpj;j njhifapd; msT 
(&.kpy;) 

07,95 

Kbe;j tPLfspd; vz;zpf;if 03 
nkhj;jr; nryT (&.kp) 07,95 

 

10.8 .nkhj;j Kd;Ndw;wk;. 

,t;thW 2017 Mk; Mz;by; 06 Ntiyj;jpl;lq;fs; Clhf r%f tYT+l;ly; kw;Wk; fpuhkpa 
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fis gaDWjp tha;e;jjhfTk; ntw;wpfukhdjhfTk; 
nraw;gLj;Jtjw;F tha;g;Gf;fs; fpilj;jJld; rupahf rKu;j;jpg; gadhspfis tYT+l;l 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,q;F ,e;j nkhj;j Ntiyj;jpl;lj;jpD}lhf 25000 
rKu;j;jpg; gadhspfis tYT+l;l vjpu;ghu;j;jJ cr;r tUkhd kl;lj;jpidAila rKu;j;jpg; 
gadhspfis ,yf;F itj;J Ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;lhYk; tYT+l;lg;gl;Ls;sjhf 
khtl;lq;fspypUe;J fl;bf;fhl;bapUg;gJ 14572 Ngu; kl;lstpyhd gadhspfs; khj;jpuNkahFk;. 

nraw;glj;jg;gl;l rfy tho;thjhu rUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L toq;fpa epjp> khzpakhFk; 
vd;gJld; gadhspapd; gq;fspg;gpidAk; mjpy; cs;slf;fpa fUj;jpl;lq;fspd; KbTg; 
ngWkjpapid mjpfupg;gjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; Clhf Fiwe;j tWkhdk; 
ngWNthWk; rKuj;jp gadhspfspdJk; tUkhd epiyapid mjpfkhf tpUj;jp nra;a 
tha;g;Gf;fpl;baJ. 

mNj Nghd;W rKu;j;jp tq;fpr; rq;f kl;lj;jpy; nraw;gLj;jpa tho;thjhu Row;rp epjpaj;jpd; 
KyKk; tho;thjhu mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; NghJ gadhspfSf;F 
mtu;fsJ gq;fspg;gpid toq;Ftjw;F epjp ,y;yhj re;ju;g;gj;jpy; Fiwe;j tl;bapd; fPo; 
rYifj; jtidfspy; mwtpl ,ira fld;njhifapid toq;fp tho;thjhu 
Ntiyj;jpl;lj;jpid ,yFthf;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; 
xt;nthU fuj;jpl;l gpuptpd; fPo; G+u;j;jp nra;agl;l fUj;jpl;l vz;zpf;if kw;Wk; KbTg; 
ngWkjp mj;Jld; gadhspfspd; vz;zpf;if njhlu;ghd KbTfis fis fPOs;s gpufhuk; 
Rl;bf;fhl;l KbAk;. 

 
 
Gs;;sp tpguf; Fwpg;G 10-9 
 
 

fUj;jpl;llj;jpd; tif 
Kbe;j 

fUj;jpl;lq;f
spd; 

vz;zpf;if 

nrytpl;l 
njhif 
(&.kp) 

gadhspg; 
gq;fspg;G 
(&gh) 

gadhspf; 
FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

tYT+l;lg;gl;l 
FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

tptrhaf; fUj;jpl;lk;  8,393  203.67 125.89  8,393   3,908  
fhy;eil tsu;g;G 
fUj;jpl;lk;  3,715  153.53 78.18  3,715   2,245  

kPd;gpbf; fUj;jpl;lk;  839  31.53 15.06  839   436  
rpwpastpyhd njhopy; 
Kaw;rp 

 14,098  461.8 284.14  14,098   7,753 
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re;ijg;gLj;jy; 
mgptpUj;jp 

 228  9.33 3.68  228   143  

njhopy; gapw;rp 
fUj;jpl;lk;  207  6.29 2.41  207   87  

cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jp 

818 148.55 3.61  28,611  5 

nkhj;jk; 28,348 010.41 206481 22,180 0.,216 
 

 

tiug;glk;  10.2 
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11 re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jpg; gpuptpd; nrayhw;Wif 

 

11.1  mwpKfk;.   

re;ijg;gLj;jy; mgptpuj;jp gpuptpd; %yk; 2017 Mk; Mz;by; 02 gpujhd Ntiyj;jpl;lq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;ld. 

1. re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

,jd; fPo; rKu;j;jp njhopy; Kaw;rpahsu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w cw;gj;jpfSf;F 
re;ijg;gLj;jy; tha;g;Gf;fis Vw;gLj;jpf;;nfhLj;jy; re;ijapd; ];jpuj;jd;ikapid 
gutyhf;fpf; nfhs;sy; fiy kw;Wk; njhopy;El;g mwptpid toq;Fjy; re;ijg;gLj;jy; 
Nkk;gLj;jYf;Fwpa cl;fl;likg;Gg; trjpfis cUthf;fpf; nfhLj;jy;> cw;gj;jpahsUf;Fk; 
thbf;ifahsUf;Fk; epahakhd tpiy xd;wpid cWjpg;gLj;Jjy; kw;Wk; juk;tha;e;j er;Rg; 
nghUl;fsw;w Rw;whly; Neakpf;f cw;gj;jpf;fSf;fhf njhopy; Kaw;rpahsu;fis 
<LgLj;Jtjd; Clhf Ra njhopy; tha;g;Gf;fis mjpfkhf;FtJk;> mbg;gilapy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

2. rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; ek;gpf;if epjpaj;jpid guhkupj;Jr; nry;yy;. 

 xt;nthU rKu;j;jp gadhspf; FLk;gj;jpw;Fk; epwe;jukhd tPnlhd;wpd; cupikapidg; ngw;Wf; 
nfhLf;Fk; Nehf;fpy; khjhe;jk; rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; rPl;bOg;G Ntiyj;jpl;lj;jpid 
nraw;gLj;Jjy;. 

Nehf;F  :-   “kf;fs; Neakpf;f tu;j;jf r%fk; xd;W kw;Wk; xt;nthU rKu;j;jpg; gadhspf; 

FLk;gj;jpw;Fk; epue;jkhd xU tPL” 

gzp  :- “cw;gj;jpahsUf;F epahakhd xU tpiy> thbf;ifahsUk; rYif tpiy> kw;Wk; 
Ra njhopy; tha;g;Gf;fis Nkk;gLj;Jjy;> kw;Wk; rKu;j;jp gadhspf; FLk;gq;fspdl 
tPl;Lg; gpur;rpidf;F epiyahd xU jPu;tpid toq;Fjy;” 

Nehf;fq;fs;  :-  

1.  rKu;j;jp gadhsp njhopy; Kaw;rpahsu;fspd; cw;gj;jpfis cau;e;j juj;jpidAk; 

KbTg; nghUshfTk; nfhz;ljhf Nkw;nfhs;sy; epiyahd xU re;ijapid 
cUthf;FtJ> jpUg;jpfukhd thbf;ifahsu; r%fk; xd;wpidr; fl;bnaOg;Gjy;> 
cw;gj;jpf;F epahakhd xU tpiyapid ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; Rw;whly; Neakpf;f 
gRikahd njhopy; tha;g;Gf;fis ,yFthf;Ftjd; %ykhf njhopy; Kaw;rpahsiu 
nghUshjhu kw;Wk; r%f uPjpah tYt+l;Ltjd; Clhf Njrpa nghUshjhuj;jpd; 
tsu;r;rpf;F Neubahf gq;fspg;Gr; nra;jy;. 

2. rKu;j;jp gadhspf; FLk;gq;fspd; tPl;Lg; gpur;rpizapid epue;jukhf jPu;g;gjd; %yk; 
mtu;fis nghUshjhu> r%f> fy;tp> fyhr;rhu uPjpahf gyg;gLj;JtJk; mj;kPf 
gz;Gfis Nkk;gLj;JtJk;. 
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11.2. nkhj;j Kd;Ndw;wk; njhlu;ghd nghopg;G 

rKu;j;jp re;ijg;gLj;jy; Ntiyj;jpl;lj;jpd; nghUl;L gad;gLj;jpaJ jpiwNrup Neub 
xJf;fPLfs; kl;LNkahFk;. mjw;fika 2017k; mz;by; xJf;fpa epjp xJf;fPl;lsT &gh 
169.6 MFk; vd;gJld; nkhj;jr; nryT 137.9 kpy;ypad; &ghthFk;. 

 

Gs;sp tpguf; Fwpg;G 11-1 
 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; - epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk;. 

 
 
 

Ntiyj;jpl;lk; 

xJf;fpa 
njhif 
&.kpy; 

nryT 
&.kpy; 

,yf;fplg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

G+u;j;jp 
nra;j 

vz;zpf;if 

2 re;ijg;gLj;jy; cl;fl;likg;G 

trjpfs; mgptpUj;jp 
11.10 12.81 2,11 2847 

1 khtl;l tpw;gidf; fz;fhl;rp 29.16 27.62 62 64 

, re;;ijg;gLj;jy; gapw;rp 

Ntiyj;jpl;lk; 
,,.20 18.19 111 228, 

1 n`y ngh[pd; (cztfk;) 

rhu;e;j czT njhopy;El;gg; 

gapw;rp 

1.80 2.11 47 2, 

6 khtl;l tpw;gid epiyaq;fis 

Muk;gpj;jy;. 
,7.16 17.39 46 46 

1 khtl;l tu;j;jf rq;fq;fis 

capu;g;G+l;ly; 
4.13 4.19 16 1, 

7 Kd;Ndw;w kPsha;Tfs; 4.24 4.48 42 42 

8 tpNrl fUj;jpl;lk; 8.17 6.19   

9 njhopy; Kaw;rpahsu; rq;f 

Njrpa rk;Nksdk; 
2.444 - 42 4 

 nkhj;jk; 169.60 144.33 2080 3088 
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11.3 Nitj;jpl;lj;jpw;fika nryTfs; 

tiuglk; 11-1 

 

 

11.4  re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 

11.4 .1 re;ijg;gLj;jy; cl;fl;likg;G trjpfis toq;Fjy;. 

     rKu;j;jp gadhspfshy; fpuhkpa kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w cs;ehl;L 
cw;gj;jpfspd; kpiffis ghJfhg;Gld; ePz;l fhyk; itj;Jf; nfhs;sj; Njitahd 
rpwpastpyhd Fbirrhu; fsQ;rpaq;fs;> tpw;gid eltbf;iffis ,yFgLj;Jk; 
rpwpastpyhd elkhLk; thfdq;fs;> elkhLk; tpw;gidf;$lq;fs;> kw;Wk; cw;gj;jpfspd; 
epiy> juepiy fl;Lg;ghL vd;gdtw;iw mjpfupg;gJk; ngWkjpapid mjpfupf;Fk; 
cw;gj;jpfspd; nghUl;L Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu nghwpfisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;Fj; Njitahd xj;Jiog;Gfs; ,jd; fPo; toq;fg;gLtJld; xt;nthU gpuNjr 
nrayfg;gpuptpw;Fk; 200000.00 tPjk; vd;w tifapy; 66.2 kpy;ypad; &gha;f;fis epjp 
xJf;fPL xJf;fg;gl;ls;sJ. 

 mjd; gpufhuk; 2017.12.31Mk; jpfjpahFk; NghJ fUj;jpl;l ngWkjpapypUe;J 50%j;jpid 
gadhspapd; gq;fspg;Gld; re;ijg;gLj;jy; cl;fl;likg;G trjpfis cUthf;fpf; nfhLf;Fk; 
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; 108 Fbir rhu; fsQ;rpaq;fSk;> 851 elkhLk; tz;b kw;Wk; 
$lq;fSk; 848 rpwpastpyhd ,ae;jpu nghwpfSk; gadhspfSk; toq;fg;gl;bUe;jJld; 

62.86 

17.51 

28.29 

1.22 

27.39 

0.49 

0.08 

6.49 

re;ijg;gLj;jy; cl;fl;likg;G
trjpfs;

khtl;l tpw;gid fz;fhl;rp

re;ijg;gLj;jy; gapw;rp Ntiyj;jpl;lk;

n`yngh[pd; rhu;e;j czTj;
njhopy;El;g czTfs;

khtl;l tpw;gid epiyaq;fis
mikj;jy;

khtl;l tu;j;jf rq;fj;jpid
cap&l;ly;

Kd;Ndw;w kPsha;T

tpNrl fUj;jpl;lk;

njhopy; Kaw;rpahsu;fs; rq;f Njrpa
rk;Nksdk;
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Nkw;nfhs;sg;gl;l nrythdJ 60.86 kpy;ypad; &ghahFk;. re;ijg;gLj;jy; cl;fl;likg;G 
trjpfis toq;Ftjd; Clhf gadhspf; FLk;gj;jpd; khjhe;j tUkhdkhdJ 
Mff;Fiwe;jJ 5000/= j;jhy; mjpfupf;Fk; vd vjpu;ghu;g;gJld; mjD}lhf tWikapid 
xopj;J tUkhdj;jpid mjpfupf;fr; nra;a re;ju;g;gk; toq;fg;gl;lJ.  

11.4 .2 tpw;gid epiyaq;fis/ cztfq;fis Muk;gpj;jy;. 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd rKu;j;jp njhopy; Kaw;rpahsu;fspd; re;ij tha;g;Gfis 
tpupthf;Fk; nra;Ak; KNyhghak; xd;whf xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; gy;NtW cw;gj;jpfSlhd 
tpw;gid epiyak; xd;wpid Muk;gpg;gjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ tpw;gid 
epiyaq;fs;/ cdtfq;fs; Mfpatw;wpid Muk;gpg;gjd; Kf;fpa Nehf;fkhdJ rKu;j;jp 
njhopy; Kaw;rpahsu;fs; eQ;rw;w Rw;whly; Neakpf;f cw;gj;jpapid Nkw;nfhs;tjw;F 
Cf;fg;gLj;JtJk; mt;thwhd juk; tha;e;j tw;wpid nfhs;tdT nra;aTk; 
thbf;ifahsu;fis gyg;gLj;JtjhFk; mjd; fPo; 2017Mk; Mz;by; khj;jis> mk;ghiw> 
nghydWit> Gj;jsk;> fpspnehr;rp> kw;Wk; fhyp Mfpa khtl;lq;fspy; tpw;gid 
epiyaq;fs;epukhzpf;fg;gl;lJ fUj;jpl;lj;jpd; nghUl;L 37.45 kpy;ypad; &gha;f;fhd epjp 
xJf;fPL xJf;fg;gl;lJld; 2017.12.31y; Nkw;nfhs;sg;gl;l nkhj;jr; nryT 24.96 kpy;ypad; 
&ghahFk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (epu;khzpf;fg;gl;L tUk; tpw;gid epiyak;- khj;jis khtl;lk;) 

11.4 .3 rKu;j;jp njhopy; Kaw;rp gapw;rp Ntiyj;jpl;lk; 

    rKu;j;jp gadhspfSf;fhd Gjpa re;ijg;gLj;jy; KNyhgaq;fs; njhlu;ghd mwptpid 
tpUj;jp nra;jy; kw;Wk; xNu tifahd cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;fpd;w njhopy; 
Kaw;rpahsu;fSf;F tpNrl gapw;rp Ntiyj;jpl;lk; xd;W xOq;F nra;ag;gl;lJld; mq;F 
njhopy; Kaw;rpahsu;fSf;Fj; Njitahd Nfhl;ghl;L kw;Wk; eil Kiw uPjpahd gapw;rpfs; 
toq;fg;gl;lJ. 

    xU gpunjr nrayfg;gpuptpy; rKu;j;jp Mff;Fiwe;jJ 02 gapw;rp 
Ntiyj;jpl;lq;fisahtJ xOq;F nra;a Ntz;baJld; toq;fg;gl;l epjp xjf;fPl;bd; msT 
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100000.00 &ghahFk;. mjd; gpufhuk; xJf;fg;gl;l nkhj;j epjp xJf;fPl;lsT 33.1 kpy;ypad; 
&ghahFk;. 

     1427.21.,2 Mk; jpfjpapy; 1183 gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sJld; 
Nkw;nfhz;l nkhj;j nryT 27.29 kpy;ypad; &ghahFk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(njhopy; Kaw;rpahz;ikg; gapw;rp - khj;jiw khtl;lk;) 

11.4 .4 khtl;l tpw;gidf; fz;fhl;rpapid xOq;F nra;jy; 

  re;ijg;gLj;jk; Ntiyj;jpl;lk;> kw;Wk; tho;thjhu mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lj;Jld; 
rk;ge;jg;gl;l kw;Wk; mjNdhL gad;fisg; ngw;Wf; nfhz;l rKu;j;jp njhopy; 
kaw;rpahsu;fspd; cw;gj;jpfSf;F njhlu;r;rpahf xU re;ijapd; Clhf $ba xU 
tpw;gidapid toq;Fk; Nehf;fpy; rKu;j;jp mgpkhdp 2017 vd;w jiyg;gpid mbg;gilahff; 
nfhz;L khtl;l tpw;gidf; fz;fhl;rpfs; elhj;jg;gl;lJ. mjd; gpufhuk; Vg;uy; kw;Wk; brk;gu; 
mfpa cw;rt rkaq;fis ikakhff; nfhz;L khtl;l kl;lj;jpy; 50 tpw;gidf; 
fz;fhl;rpfisAk; Njrpa kl;lj;jpy; xu tpw;gidf; fz;fhl;rpapidAk; elhj;j 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mjw;fhf xJf;fpa nkhj;j epjp xJf;fPlhdJ 19.68 kpy;ypad; &ghahFk;. 

  1427.4,.41 ,47 kw;Wk; 08 Mfpa %d;W jpdq;fs; gz;lhuehaf;f Qhgfu;j;j ru;tNjr 

khehl;L kz;lg tstpy; elhj;jpa epiyNguhd xU Afk;> Njrpa tu;j;jffz;fhl;rpf;F 35 
rKu;j;jp njhopy; Kaw;rpahsu;fs; fye;J nfhs;sg;gl;lJld; gz;biff; fhyq;fis 
ikakhff; nfhz;L khtl;l kl;lj;jpy; 25 tpw;gidf; fz;fhl;rpfSk; Vg;uy; khjj;jpy; 24 
tpw;gidf; fz;fhl;rpfSk; brk;gu; khjj;jpYk; elhj;jg;gl;lJ ,e;j tpw;gidf; fz;fhl;rpapd; 
nghUl;L khtl;l kl;lj;jpy; 3000j;jpw;Fk; mjpfkhd rKu;j;jp njhopy; Kaw;rpahsu;fs; fye;J 
nfhz;bUe;jdu; tpw;gidf;fz;fhl;rpf;F Nkw;nfhz;l nkhj;jr; nryT 17.541 kpy;ypad; 
&ghahFk;.  
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rKu;j;jp mgpkhzp tpw;gidf; fz;fhl;rp - jpUnfhzkiy khtl;lk; 

 

 

 

 

 

 

 

rKu;j;jp mgpkhzp tpw;gidf; fz;fhl;rp - mk;ghiw khtl;lk; 

 

 

 

 

 

 

11.4 .5 Njrpa cztfk; rhu;e;j czTj; njhopy; El;g gapw;rp Ntiyj;jpl;lk; 

  epfo; fhy kf;fs; r%fj;jpy; er;Rg; nghUshw;w Njrpa czTfspd; nghUl;L $ba 
Nfs;tpf;F cs;sjdhy; mf;Nfs;tpapid G+u;j;jp KbAkhf ,Ug;gJ jw;NghJ Jupj czT 
cw;gj;jpapy; <Lgl;Ls;s kw;Wk; mjd; nghUl;L tpUg;gKs;s rKu;j;jp gadhspfSf;F 
juk;tha;e;jJk; Rfhjhu ghJfhg;Gs;sJkhd cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;tjd; Njitg;gl;bid 
Rl;bf;fhl;b Kiwg; gbahd Nfhl;ghl;L uPjpahd kw;Wk; nraw;Kiwg;gapw;rp xd;W 
toq;fg;gl;lJ.  

 ,jw;fhf 2.8 kpy;ypad; &gh ePjp xJf;fg;gl;lJld; 2017.12.31Mk; jpfjpapy; fhyp> fz;b> 
Etnuypah> FUzhfy;> Gj;jsk;> Nffhiy> mDuhjGuk;> nghydWit> Ky;iyj;jPT> kw;Wk; 
kw;Wk; aho;g;ghzk; Mfpa khtl;lq;fspypUe;J njupT nra;ag;gl;l 457 gadhspfSf;F 13 
gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; xOq;F nra;ag;gl;ls;sJld; mjw;fhf Nkw;nfhz;l nkhj;jr; 
nryT 1.22 kpy;ypad; &ghahfk;. 
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(czTj; njhopy;El;gk; njhlu;ghd eilKiwg;gapw;rp - fz;nzhUt) 

11.4.6. khtl;l njhopy;Kaw;rpahsu; rq;fq;fis capu;g;G+l;Ljy;. 

nryTfisf;Fiwe;jJf; nfhz;L juk; tha;e;jhf rKu;j;jp cw;gj;jpfis cs;ehl;Lr; 
re;ijf;Fk; ntspehl;Lr; re;ijfSf;Fk; nghUj;jkhd tpjj;jpy; cw;gj;jpfis 
Nkw;nfhs;sTk; xd;whf nraw;gLtjw;fhf $l;bidfs; Clhf Gjpa re;ij tha;g;Gf;fis 
cUthf;fTk;> mjD}lhf xd;W Nru;e;J gzpGupaf;$ba Mw;wiy tpUj;jp nra;tJk; khtl;l 
njhopy; Kaw;rpahsu; rq;fj;jpid Muk;gpg;gjd; Fwpf;NfhshFk;. mjw;fika gpuNjr njhopy; 
Kaw;rpahsu; rq;f jiytu;fspd; gq;Nfw;Gld; khtl;l njhopy; Kaw;rpahsu; rq;fj;jpid 

cUthf;f Ntz;baaJld; mjw;F xU khtl;lj;jpw;F 25000/= &ghtpq;fhd njhif vd;w 
tifapy; epjp xJf;fPLfs; xJf;fg;gl;L nkhj;j epjp XJf;fPl;Lj; njhifahdJ 0.625 kpy;ypad; 
&ghahFk;.2017.12.31Mk; jpfjpapy; 23 khtl;l njhopy; Kaw;rpahsu; rq;fk; Muk;gpj;J 
Kbf;fg;gl;lJld; Nkw;nfhs;sg;gl;l nkhj;jr; nryT 0.490 kpy;ypad; &ghahFk;. 

11.4 .7 Njrpa kl;l Kd;Ndw;w kPdha;Tf; $l;lk;  

2017 Mk; Mz;bd; re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; cl;gl nkhj;j rKu;j;jp 
Ntiyj;jpl;lj;jpw;Fwpa Kd;Ndw;wKk; vjpu;fhy jpl;lj;jpid nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; 
fye;JiwahFk; nghUl;L 2017Mk; Mz;L Vg;uy; khj;jpy; epu;khzpj;j Njrpa kl;l 
Kd;Ndw;wf; $l;lk; nghydWitapy; elhj;jg;gl;lJ. ,jw;fhd rfy khtl;l rKu;j;jp 
gzpg;ghsu;fs; kw;Wk; mikr;rpd; gpujp epjpfs; fye;J nfhz;ldu;.,j; Njrpa kl;l Kd;Ndw;w 
kPsha;Tf; $l;lj;jpw;F xJf;fg;gl;l epjp xJf;fPl;Lj; njhif 0.10 kpy;ypad; MFk;. vd;gJld; 
nrytpl;l njhif 0.79 kpy;ypad; &ghahFk;. 

11.4 .8 gpw tpNrl fUj;jpl;lq;fSk; Ntiyj;jpl;lq;fSk; 

tUlhe;j nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;glhj ,Ug;gpDk; re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lj;jpd; Nehf;fq;fisAk; Fwpf;Nfhs;fisAk; epiw Ntw;Wk; tpjj;jpy; fhyj;jpw;F 
Vw;g Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba fUj;jpl;lq;fspd; my;yJ elhj;jg;gl Ntz;ba 
Ntiyj;jpl;lq;fspd; nghUl;L 8.675 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJld; 201712.31Mk; 
jpfjpapy; tpNrl fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; fPo; fPOs;s fUj;jpl;lq;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
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Gs;sp tpguf; Fwpg;G  11.2 
 

fUj;jpl;lk; khtl;lk; 

ed;ikfs; 
toq;fg;gl;l 
FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

nryT 
&.kpy; 

nts;sj;jpdhy; ghjpg;Gf;Fs;shd 
njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;F epthuzk; 
toq;Fjy; 

fhyp> khj;jiw> 
`k;ghe;Njhl;il 

66 
,7 
4, 

1.2, 
2.68 
4.26 

tpw;gidafq;fs; FUzhfy; 
(nghg;Gj;jpafk) 

46 4.,4 

rpW ePuf NehahspfSf;F tpw;gid 
trjpfis toq;Ffjy;. 

khj;jis 
(tpy;fkt) 

11 4.,6 

 fSj;Jiw 29 4.61 

tpNrl mtjhdpg;G tp[aq;fs; nghyeWit 14 4.4,6 

tpw;gidafq;fs; nkhduhfiy 24 4.1,4 

nkhj;jk;  122 6.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 . rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; ek;gpf;if  

nghWg;G epjpaj;jpid guhkupj;jr; nry;yy;   

rKu;j;jp tPl;likg;G nyhj;ju; ek;gpf;if epjpaj;jpidf; fl;bnaOg;gpapUg;gJ rKu;j;jp gadhspf; 
FLk;gq;fSf;F toq;fg;gLfpd;w epthuz njhifapypUe;J khjhe;jk; 50&gha;f;fhd njhifapid 
ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpy; tuT itg;gjd; %ykhFk; ,e;j epjpaj;jpid rl;ljpl;lq;fSf;F 
Vw;wjhf ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rig xd;W %yk; epu;tfpf;fg;gLfpd;wJ epjpaj;jpid guhkupj;Jr; 
nry;Yk; gpujhd Nehf;fkhdJ xt;nthU rKu;j;jpg; gadhspf; FLk;gj;jpw;Fk; epue;jukhd 
tPnlhd;wpw;fhd cupj;jpid toq;Fk; nghUl;L rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; rPl;nlOg;G 
Ntiyj;jpl;lj;jpid elhj;jpr; nry;tjhFk;.  

tpw;gid $lk; - fhyp khtl;lk; 
elkhLk; tpw;gidafk; khjpupf; 
fpuhkk; - ge;jdfy nghyeWit 
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rPl;bOg;gpw;fhf gad;gLj;jg;gLk; rfy rKu;j;jp gadhspf; FLk;gq;fspd; jfty;fs; cs;slf;fg;gl;L 
jhgpf;fg;gl;l fzpdp juTj; njhFjp %yk; ,j;juTj; njhFjpapid gad;glj;jp khjhe;jk; gpuNjr 
nrayfg;gpupT xd;Wf;F xU  ntw;wp ngw;w gadhsp xUtu; vd;w tifapy; 331 gadhspy; njupT 
nra;ag;gLfpd;whu;fs; xUtUf;F toq;fg;gLfpd;w gupRj; njhifapd; ngWkjpahdJ 200000.00 
&ghthFk; ,j;njhifapidg; gad;gLj;jp tPnlhd;wpid epu;khzpg;gjw;F jw;NghJ trpj;j tUk; tPl;il 
jpUj;jQ; nra;tjw;F> fhzpnahd;wpid thq;f> my;yJ tPnlhd;wpw;fhd Njitg;ghL ,y;yhtpbd; 
tUkhdkPl;ly; fUj;jpl;lk; xd;wpYk; <LgLj;j KbAk; mjd; %yk; gadhspf; FLk;gq;fspd; tPl;Lg; 
gpur;rpidf;F epue;jpukhd jPu;T xd;wpid toq;Ftjd; Clhf  mtu;fis nghUshjhu kw;Wk; r%f 
uPjpahf tyT+l;l tha;g;Gf; fpilf;fpd;wJ. 

,jw;F Nkyjpkhf tPl;Lg; guprpid toq;fpajd; gpd;du; vQ;Rfpd;w VNjDk; epYitfs; ,Ug;gpd; 
mtw;wpid ,e;j epjpaj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis epiNtw;Wk; tpjj;jpy; NkYk; <LgLj;jpf; nfhs;s 
ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rigf;F mjpfhuKs;sJ. mjw;fika 2017.12.31Mk; jpfjpapy;KbtikAk; 
Mz;Lf;Fs; nyhj;ju; epjpaj;jpypUe;J gadhspf; Flk;gq;fspd; tPl;Lg; gpur;rpidapidj; jPu;f;Fk; 
nghUl;L fPOs;s gpufhuk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
Gs;sp tpguf; Fwpg;G -11.3 

 

njh.,y Ntiyj;jpl;lk; 
epthuzkspf;fg;gl;l 

FLk;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

toq;fg;gl;l 
njhif &gh. 

kpy; 
01 rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; rPl;bOg;G ,971 791.1 

02 
rKu;j;jp khjpupf; fpuhkq;fspy; tPL epu;khdk;/ 
jpUj;Jjy; 

,9 7.8 

03 khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd tPL epu;khdk; 11 1.4 

04 tpNrl tPlikg;G Ntiyj;jpl;lk; 21 1.86 

05 
rKu;j;jp tPlikg;G thrdh fpuhkk; 
(Muhr;rpf;fl;Lt) 11 2,.44 

 nkhj;jk; 1476 811.46 
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12jfty; njhopy;El;gg; gpuptpd; nrayhw;Wif 

12.1 mwpKfk;:  

Nehf;F: 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf fbjg;gupkhw;wkw;w 
mYtyff; R+oiy cUthf;Fjy;. 

gzp:  

jfty; njhlu;ghly; njhopY;El;gj;jpid fpuhkk; tiu tpupthf;fp cw;gj;jpfis cyf 
re;ijf;F Kd;itj;J Njrpa nghUshjhu cw;gj;jpjpwd; xd;whf kw;Wk; NghJ Copau;fs;> 
Fiwe;j tUkhdk; ngWNthu; fUj;jpl;lk; kw;Wk; tq;fp tiyaikg;gpid jfty; 
njhopy;El;gj;jpdhy; tYT+l;b Gjpa ghijapy; gazpf;fr; nra;jy;. 

Nehf;fq;fs;:- 

1. 1421 Mk; Mz;bd; nghUl;L ehl;bd; 14000 fpuhk Nrtu; gpupTfSf;Fk; tsKfj;jpul;L 

CRM nkhbA+y; %ykhf fzpdp kag;gLj;jYD}lhf Gjpjhf gpuptpd; jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;sy;. 

2. 1427 Mk; Mz;bd; nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpypUe;J PPMnkhbA+Yf;F jfty;fis 

Eioj;J  1428 Mz;bd; rfy fUj;jpl;lq;fisAk; fzpdp kag;gLj;Jjy;. 

3. kdpj ts nkhbA+iy (HRM),w;iwg;gLj;jp cj;jpNahfj;ju; tpidj;jpwid kjpg;gply;. 

4. rkjha mbg;gil tq;fpfs; 2471 ,w;Fk; fzpdp nkd;nghUl;fis toq;Fjy;.. 

5. fzpdp kag;gLj;jg;gl;l tpidj;jpwdhd jpizf;fsk; xd;whf MFjy;. 

 

12.2. jfty; njhopy;El;gg; gpupTd; nrayhw;Wif. 

1. ,. tho;tpd; vOr;rp Ntiyj;jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jjy;. 
fzpdp Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; kf;fpa nkhbA+iy cUthf;fp Fwpj;j gpupTf;F 
xg;gilj;jy;. 

 kdpj ts Kfhikj;jtk;    (HRM) 

 gadhsp Kfhikj;Jk;    (CRM) 

 fUj;jpl;l kw;Wk; Ntiyj;jpl;l Kfhikj;Jtk; (PPM) 

 
,jd; fPo; kdpj tsq;fis kfhikj;Jt nkhbA+ypD}lhf rfy 
cj;jpNahfj;ju;fspdJk; jfty;fis ,w;iwg;gLj;Jjy;. 
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2. Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fspd; Ma;tpd; NghJ tpz;zg;gjhupfspd; 
jfty;fis fzpdp kag;gLj;jp Gjpa tpQ;Qhd uPjpahd Kiwf;Nfw;g epthuzk; 
ngWNthiu njupT nra;Ak; Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy;. 

 

3. rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp (rKu;j;jp tq;fpfs;)fis fzpdp kag;gLj;Jk; 
Ntiyj;jpl;lj;jpid 08 Kd;Ndhb Ntiyj;jpl;lq;fspy; Muk;gpj;J 
Ntiyj;jpl;lj;jpid 300 tq;fpfs; tiu tpupthf;fQ; nra;js;sJld; MNyhrfu; 
xUtupd; cjtpapd; mbg;gilapy; Kd;Ndhf;fpr; nfhz;L nry;y jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 

4. 2017Mk; Mz;bw;Fwpa rKu;j;jp tPlikg;G nyhj;ju; rPl;bOg;G juTj; njhFjpiaj; 

jahupj;J  ,971 tPLfis toq;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

5.  rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; tiyj;jsk; jpizf;fsj;jpd; %yk; 
ntspaplg;gLfpd;w Rw;wwpf;iffs;> MNyhridf; fbjq;fs;> mwptpj;jy;fs; rfyijAk; 

,w;iwg;gLj;jp guhkupj;Jf; nry;yy;.www.samurdhi.gov.lk 

 

6. ehLG+uhfTk; tpahgpj;Js;s ,,1 rKu;j;jp jiyikf;fhupahyaq;fSk; ,,1 fzpdpfis 
toq;FtJk; ,izaj;js trjpfis toq;fp khtl;l mYtyfq;fSf;Fk; fzpdp 

JizcWg;Gf;fis toq;Fjy;.. 

 

7. rKu;j;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; Jupj njhiyngrp (Hot line) ,yf;fk; 4221-

887711 I nraw;gLj;JjYk; fpilf;fg;ngWk; Kiwg;ghLfis cwpa gpupTfSf;F 
Kd;itj;J jPu;Tfis toq;fp kf;fSf;F Nrit xd;wpid toq;Fjy;. 

 

8. 2016 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l “[dhjpgjpaplk; nrhy;Yq;fs;”(Tell to 

President)"nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; Kfhikj;Jt Ntiyj;jpl;lj;jpw;Fwpajhf 

rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F fpilf;fg; ngWk; Kiwg;ghLfis gjptpwf;fk; 

nra;J (download) mr;Rg;gpujpapidg; ngw;Wf;nfhz;L Fwpj;j gpupTfSf;F 

rku;g;gpg;gJk; cwpa gpupTfspypUe;J gjpy;fisg; ngw;Wf; nfhz;L Kd;Ndw;wj;jpid 
tiyaikg;gpy; cl;gLj;JjYk;. 

 

9. tho;tpd; vOr;rp njhiyNgrp tiyaikg;gpid ghukupj;Jr; nry;yy;.(Calling Circle) 

 

10.  rKu;j;jp Ntiyj;jpl;lj;jpd; jpizf;fsj;jpd; gzpg;nghWg;Gf;fis Nkw;nfhs;sy;.  

11.  jiyikf;fhupahyaj;jpd; fzpdp tiyaikg;gpd; guhkupg;G eltbf;iffis  

Nkw;nfhs;sy;.. 

 

12. cj;jpNahfj;ju;fSf;Fj; Njitahd jfty; njhopy;El;gg; gapw;rpapid toq;Fjy;.. 

 

 

http://www.samurdhi.gov.lk/
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12.3. 2017 ,d;tUlhe;j nraw;ghl;Lj; jpl;lkplypd; Kd;Ndw;wk; 

Gs;sp tpguf; Fwpg;G -12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 tUlhe;j nraw;ghl;Lj;jpl;lkply; tpguk; 
mq;fPfupj;j 

&. kpy; 

2017.12.31 

nryTfs;. 

tq;fpfis fzpdp kag;gLj;Jjy;   

,- rKuj;jp nraw;jpl;lj;jpd; nkhbA+iy 
,w;iwg;gLj;jp guhkupj;Jr; nry;yy; 

46 6.00 

jfty; njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fis 
gapw;Wtpj;jy; 

  

jiyikf;fhupahyaj;jpw;Fk; khtl;l 
mYtyfj;jpw;Fk; fzpdp Jiz cWg;Gf;fis 
toq;Fjy;. 

16 1,.11 

nkhj;jk; ,4 18.11 
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31  Clfg; gpuptpd; nrayhw;Wif. 

13.1 mwpKfk; 

Nehf;fk;:  

வரணமத் தன்ணமயிணை குணறக்கச் கசய்னம் அபிவிருத்திப் பைிகலக்கும் குணறந்த வருமாைம் கபரம் மக்கள் 

கதாகுதியிைருக்கும் ஊக்கத்தின் கபாருட்டு நதாள்ககாடுக்கும் கதாடர்பாடல் னெணறகணளக் கட்டிகயழுப்பி 

வாழ்வின் ழுச்சி நவணலத்திட்டத்திணை விாிவாை கருத்தாடல் என்ரக்குட்படுத்தி அதன் அபிவிருத்தியிணை 

மிகப் பயனுள்ளதாக மக்களிடத்நதநய டுத்துச்கசல்ல உாிய பிரச்சார  டவடிக்ணககணள நமற்ககாள்tJ 

,g;gpuptpd; gzpg; nghWg;ghFk;. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

njh. 
,y 

Ntiyj;jpl;lk; 

10 rKu;j;jp cjhida njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp 

10 rKu;j;jp thndhyp Nrit 

10 rKu;j;jp nra;jpj;jhs; mDge;jk; - jpdfud;> jpdkpd. 

10 gpuNjr rKu;j;jp njhlu;ghly; tiyaikg;gpid gyg;gLj;Jjy;  

10 Clf epfo;r;rpj; njhFg;Gf;fs; Nrfupj;jy;. 
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13.2. mr;R Clf gpur;rhu eltbf;iffs; 

rKu;j;jp nra;jpj;jhs; khjhe;jk; jpdkpd nra;jpg;gj;jpifapy; mDge;jk; xd;whf ntspaply; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 [dtup khj;jpypUe;J brk;gu; khjk; tiu khjj;jpw;F nra;jpg;gj;jpupif xd;W vd;w tPjk; 

12 nra;jpg; gj;jpupiffs; ntspaplg;gl;lJ rKu;j;jp nra;jpg;gj;jpupif khjhe;jk; jpdfud; 
nra;jpg;gj;jpupifapd; mDge;jk; xd;whf gpuRupj;jy;. 

 

 

 

 

 

 

[dtup khj 
,jo; 

ngg;utup khj 
,jo; 

khu;r; khj 
,jo; 

Vg;uy; khj 
,jo; 

Nk khj ,jo; [{d; khj ,jo; [{iy khj 
,jo; 

Mf];l; khj 
,jo; 

[dtup khj 
,jo; 

ngg;utup khj 
,jo; 

Nk khj ,jo; [{d; khj ,jo; 
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xf;Nlhgu;; khj 
,jo; 

nrg;lk;gu; khj 
,jo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017[dtup khjj;jpypue;J brk;gu; khjk; tiu khjj;jpw;F nra;jpg;gj;jpupif xd;W tPjk; 12 
nra;jpg;gj;jpupiffs; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. 

13.3.,yj;jpuzpay; Clf gpur;rhu eltbf;iffs; 

13.3 .3 njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp. 

 

“jpupaf;f tUd”vd;w ngaupy; kf;fspd; nra;jpfs; cs;slq;fpa jpupahf;f tUz 
epfo;r;rp Njrpa njhiyf;fhl;rpapd; Clhf gpur;rhuk; nrag;gLfpd;wJ. 
 

[dtup Kjy; Nk tiu jpq;fl;fpoik ehl;fspy; gp.g. 6.30 kzpapypue;J gp.g. 6.45 tiu 
xspgug;gg;gLk;. 
Mf];l; Kjy; brk;gu; tiu - QhapW jpdq;fspy; gp.g. 4.30 kzpapypUe;J 5.00 
kzptiu xspgug;gg;gLk;. 
 

 gpur;rhuk; nra;ag;gl;l epfo;r;rpfspd; zpf;if 27MFk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[{iy khj 
,jo; 

Mf];l; khj 
,jo; 
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13.3.2.சனெர்த்தி பிலிசந்தர வாகைாலி  ிகழ்ச்சி 
 

இலங்ணக எypபரப்னக் கூட்டுத்தாபைத்தினூடாக சைிக்கிணம திைங்களில் னெ.ப  .00 மைியிலிருந்து  ண்பகல் 03 
மைிவணர சனெர்த்தி நவணலத்திட்டத்தின் அபிவிருத்திப் பைிகள் மற்ரம் பயைாளிக் குடும்பங்களின் தகவல்கள் 

உள்ளடங்கிய வாகைாலி  ிகழ்ச்சி ந ரம் என்றிணை எypபரப்னதல். 

 

 

 

 

 

 

 

“rKu;j;jp thndhyp Nfs;tp gjpy;”. thndhyp fiyafj;jpy; epfo;r;rpia newpg;gLj;jjy;. 

 xypgug;gg;gl;l epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if 12 MFk;  

13.4. rKu;j;jp gpuNjr njhlu;ghly; tiyaikg;gpid gyg;gLj;Jk; gl;liwfis 
elhj;jjy;. 

 

 

 

 

 

 

jkpo; nkhop %y Clftpayhsu;fis gapw;Wtpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; - epyhntsp gapw;rp 

epiyak;. 

 epfo;r;rpapd; vz;zpf;if 1 MFk; gapw;Wtpf;fg;gl;l Clftpayhsu;fspd; vz;zpf;if 

125 MFk;. 
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Gs;sp tpguf; Fwpg;G -13.1 
 

Clfg; gpuptpd; Ntiyj;jpl;lj;jpd; tpguk;. 

Ntiyj;jpl;lk; 
Ntiyj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if 

nrythfpa njhif 

&gh. kpy; 

1. rKu;j;jp nra;jpg;gj;jpupif 
(jpdkpd kw;Wk; jpdfud; 
nra;jpg;gj;jpupiffspd; 
mWge;jk;) 

  

 

rpq;fsk; 21 

jkpo; 21 

 

2.40 

2. njhiyf;fhl;rp 

epfo;r;rpfs; 

 

17 

 

1.26 

3. thndhyp epfo;r;rpfs; 
 

27 

 

1.00 

     4.  khtl;l Clfg;  gl;liw 
 (gpuNjr  rKuj;jp 
 njhlu;ghly; 
 tiyaikg;gpid 
 gyg;gLj;Jjy;) 

 

             - 

 

 

4.60 

nkhj;jk;           11.16 
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14 FWepjp (tq;fpg;) gpuptpd; nrayhw;Wif 

14.1. mwpKfk;:- 

0991 ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக சனெர்த்தி அதிகாரசணப ஆரம்பிக்கப்பட்டணத அடுத்து அதன்  மற்ரகமாரு பிாிவாக 

‘கடன் பிாிவு ’ஆரம்பிக்கப்பட்டது .காலநவாட்டத்தில் ற்பட்ட மாற்றங்களின்  அடிப்பணடயில் இப்பிாிவு  0991 

ஆம் ஆண்டில் ‘வங்கி  ிதி  டவடிக்ணககள் பிாிவு ’ை  கபயாிடப்பட்டது . 
 

 0991 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க இலங்ணக சனெர்த்தி அதிகாரசணபச் சட்டத்திற்கு இைங்க  நதசிய 

சனெர்த்தி நவணலத்திட்டத்ணத  ணடனெணறப்படுத்துவதற்காக 0991 ஆம் ஆண்டில் சனெர்த்தி  வங்கிச் சங்கங்கள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், குணறந்த வருமாைம் கபரபவர்களின் நசமிப்னப்  பழக்கத்ணத அதிகாித்து ,அதனூடாக  

னெதலீட்டு ஆற்றணல வளர்ப்பதற்கும் உற்பத்தி மற்ரம் நசணவ  விருத்திக்கு னேலதைத்ணத (கடன் வசதிகள்) 

வழங்கவும் னெணறயற்ற கடன் ககாடுக்கல்  வாங்கல்கணளக் குணறப்பதற்கும் அதனூடாக அவர்கணள கடன் 

சுணமயிலிருந்து விடுவித்து  இலாபகரமாை  ிரவைனெணறகயான்றிணை ற்படுத்தவும் திர்பார்க்கப்பட்டது. 

சனெர்த்தி அபிவிருத்தி நவணலத்திட்டத்திற்கணமய காலத்தின் நதணவக்நகற்ற விதத்தில் 2013ம் ஆண்டின் 01ம் இலக்க 

வாழ்வின் ழுச்சி சட்டத்திற்கணமய கபாருளாதார அபிவிருத்திச் கசயற்பாடுகணள விாிவுபடுத்துவதிலும் வரணம 

 ிணலயிணை குணறக்கும் கபாருட்டு சனேக சமத்துவத்திணை உரதிப்படுத்தும் நதசிய ககாள்ணகயிணை 

 ணடனெபடுத்துவதற்காை னென்நைாடியாை குறிக்நகாள்கணள  ிணல ிரத்தும் ந ாக்கில்  ணடனெணறயிலுள்ள வைிக 

வங்கி வணலயணமப்னக்களால் நசணவகணள வழங்கும் நபாது னெக்கியத்துவம் காட்டப்படாத குணறந்த வருமாைம் 

கபரநவார் கதாடர்பில் னெணறயாை கவைத்திணைச் கசலுத்தி வரணமயிணை எழிக்கும் குறிக்நகாள்கலக்கு 

இணைந்ததாக சனெதாய அடிப்பணட மட்டத்தில் மக்களது சிக்கைப் பழக்கவழக்கங்கணள விருத்தி கசய்தல், மக்கணள 

கபாருளாதார ாீதியாக வலுவூட்டுதல் மற்ரம் அவர்களது  ிதித்நதணவப்பாடுகணள  ிணறநவற்ரவதன் ஊடாக 

வருமாை விருத்தியின் கபாருட்டும்  ாட்டின் நதசிய உற்பத்திக்கு கூடிய பங்களிப்பிணை கபற்ரக்ககாள்லம் 

அடிப்பணடக் குறிக்நகாள்கள் குர ிதித்கதாகுதியின் ஊடாக நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. இத் கதாகுதிக்கு சனெர்த்தி 

அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் தணலணமக் காாியாலயத்தின் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவு பிரநதச சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவு பிரநதச சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கள் 331 உடன்  ாடுனராகவும் அணமந்துள்ள 

சனெதாய அடிப்ணட வங்கிகள் 1074 கசாந்தமாகின்றது.   

அதற்கணமய ஆரம்பிக்கப்பட்ட சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்ணட வங்கி மற்ரம் சனெதாய அடிப்ணட வங்கிச் சங்கங்களின் 

பிரதாை க றிப்படுத்தல் அலுவலமாக குர ிதிப் பிாிவு உள்ளைதுடன் நமநல குறிப்பிடப்பட்ட ந ாக்கங்கணள 

அணடய அந்த  ிரவைங்ணள க றிப்படுத்துவது குர ிதிப் பிாிவின் பைிப்கபாரப்பாக மாறியது.  
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Nehf;F :- 

“,yq;ifapy; kpfTk; etPdkag;gLj;jg;gl;l gpugykhd kw;Wk; kf;fs; Neakpf;fJkhd 
epiyNguhd FWepjp tq;fp tiyaikg;G xd;whf rKu;j;jp tq;fp tiyaikg;gpid 
cUthf;Fjy;.” 

gzp:- 

tWik epiyaw;w RtPlrkpF Njrpk; xd;wpidr; fl;bnaOg;Gk; cz;zj Nehf;fpy; twpa 
kf;fis jq;fpthOk; kdepiyaw;w tYT+l;lypD}lhf mtu;fsJ mwpT> jpwik kw;Wk; 
kdg;ghq;fpid nkO$l;b nghUdhjhu r%f uPjpahf jd;dk;gpf;ifAld; Kd;NdWtjw;F 
FWepjpapdWf;F kw;Wk; epjp mwptpd; ghy; jpul;ljy;. 

 

Fwpf;Nfhs;fs;:  

1. rfy rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpj; njhFjpapidAk; ,yhgfukhdjhf Mf;Fjy;. 

2. 2018Mk; Mz;by; ,yhgfu epiyahdJ &gh 20 ,yl;rj;jpid jhz;Lk; rku;j;jp 

tq;fpfspd; vz;zpf;ifapid 75% tiu mjpfupj;jy;.  

3. mwtpl Kbahf;fld; tPjj;jpid 2018k; Mz;by; 3% tiu Fiwj;jy;. 

4. fhyk; fle;j fld; tPjj;jpid 5% tiu Fiwj;jy;.  

5. fld; itg;G tPjj;jpid 2018Mk; Mz;by; 70% tiuapyhd cau; ngWkjpf;Ff; 
nfhz;LtUjy; . 

6. rfy rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfspYk; fld; itg;Gf;fs; kw;Wk; KjyPLLfs; 
vd;gdtw;wpd; Ms;rhu;; guPl;ir guPl;ir kPjpia> cwpa fl;Lghl;Lg; NgNuLfSld; 
rkg;gLj;jYk; epiyf;Fs;shf;Fjy; 

7. 200 Gjpa tq;fpf; fl;blq;fis epukhzpj;jy;. 

8. 10 mlF itf;Fk; epiyaq;fis cUthf;Fjy;. 

9. rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp `uru 2018 

10. Fwpepjp gpuptpd; %yk; rKu;j;jp epthuzk; ngWk; FLk;gq;fs; 80>000I tYT+l;Ljy;. 

 

14.2.  FWepjpg; gpuptpd; gzpg; nghWg;Gf;fs; 

1. வங்கித் கதாகுதிக்காை னதிய கடன் திட்டங்கணள அறினெகப்படுத்துவதும் அவற்ரக்குத் 

நதணவயாை சுற்றறிக்ணககணளனம் க றிப்படுத்தல் அறிவுரத்தல்கணளனம் கவளியிடுதல். 

2. ணைய க றிப்படுத்தல்  டவடிக்ணககலக்குத் நதணவயாை வழிகாட்டல்கணளனம் 

அறிவுரத்தல்கணளனம் வழங்குதல். 

3. ணவப்னக்கணள ஊக்குவிக்கும் நவணலத்திட்டங்கணள அறினெகஞ் கசய்தலும் அதற்குத் 

நதணவயாை வழிகாட்டல்கள் அறிவுரத்தல்கணள வழங்குதலும் 
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4. வங்கி  ிதியங்கணள னெதலீடு கசய்தல் மற்ரம் பிரநதச மட்டத்தில் அறிவுரத்தல்கணள 

வழங்குதல். 

5. நுண் ிதிப் காப்னட்டு  டவடிக்ணகணள நமற்ககாள்லதல் 

6. அணைத்து வங்கிகளிலும் நதசிய மட்டத்தில் விசாரணை  டவடிக்ணககணள 

நமற்ககாள்லதலும் அது கதாடர்பில் அறிவுரத்தல்கள் வழங்குவதும் 

7. சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் மற்ரம் வங்கிச் சங்கங்களின் இரதிக் 

கைக்குகலக்காக வழங்கப்படும் கைக்காய்வு அறிக்ணககளின் பிரகாரம் இரதிக் 

கைக்குகணள உரதிபடுத்துவதும் இலாப பகிர்வுக்காை கட்டணளகணள வழங்குதலும் . 

8. வங்கிகலக்காை மீள்  ிதினைட்டல் கடன் வசதிகணள வழங்குதலும் கடன் பகுப்பாய்வு 

 டவடிக்ணககள் நமற்ககாள்லதலும். 

9. சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்கும் வங்கிச் சங்கங்கலக்குமாை காைிகணளச் 

சுவீகாித்தல்  /ககாள்வைவு கசய்தல்  டவடிக்ணககள் மற்ரம் வங்கிக் கட்டிட 

 ிர்மாைத்திற்காை  ிதியங்கணள வழங்குவதும் கசாத்துக்கணள னெகாணமத்துவம் கசய்வதும். 

10. சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட னெகாணமச் சணபயிணைக் கூட்டுதல் ,னெகாணமத்துவப் 

பத்திரங்கணளச் சமர்ப்பித்தல் மற்ரம் அக்கட்டணளகணள  ணடனெணறப்படுத்துதல். 

11. அணைத்து சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகணளனம் வங்கிச் சங்கங்கணளனம் கண்காைிப்னச் 

கசய்தல், நமற்பார்ணவ கசய்தல் ,பின் பைி ஆய்வுகணள நமற்ககாள்லதல். 

12. இலங்ணக மின்சார சணபனடன் இணைந்து “விதுலி அத்வல” கடன்  ிகழ்ச்சிணய 

 ணடனெணறப்படுத்துதல். 

13. சனெர்த்தி பயைாளிகள் ,சனெதாய அடிப்ணட சங்கங்கள் வங்கிச் சங்கங்கள் ஊடாக 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட  ிரவைங்கலடனும் அணமப்னக்கலடனும் கசயற்படுத்தப்படுகின்ற 

கருத்திட்டங்கணள எருங்கிணைப்னச் கசய்தல். 

14. வாழ்வாதார மற்ரம் சந்ணதப்படுத்தல் பிாிவிைால்  ணடனெணறப்படுத்தப்படும் 

நவணலத்திட்டங்கலக்கு சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் ஆக்கனர்வமாை 

பங்களிப்ணப வழங்க  டவடிக்ணகணள நமற்ககாள்ளல். 

 

இதற்கு இைங்க வங்கி  ிதி  டவடிக்ணககள் பிாிவின் கசயற்பாடுகள் இரு வணகப்படும். 
 

1. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி மற்ரம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க நவணலத்திட்டம். 

2. சனெதாய அடிப்ணட வங்கிக்குள் கசயற்பாடுகள் 
 

14.3. சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்ணட வங்கி நவணலத்திட்டம்  
 

 
சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் ஆரம்பமாைது 11 கட்டங்களில் கசயற்பட்டதுடன் 3101.03.20ம் 
திகதியில் வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்கலம் உட்பட்டதாக  ாடுனராகவும் 0112 வங்கிகலம் 220 சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கலம் இயங்குகின்றது. 
 
இதற்கணமய பார்க்குமிடத்து சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளாக ஆரம்பமாை கிணள வணலயணமப்னக்கள் 

இந் ாட்டின் குர ிதித் துணறயில்  ாடுனராகவும் விாிவணடந்துள்ள பாறியளவிலாை சிறிய குர ிதி வங்கி 

 ிரவை கட்டணமப்பாக குரகிய காலத்திற்குள் உருவாகினள்ளதுடன் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க 

வணலணமப்ன சர்வநதச மட்டத்தில் குர ிதித் துணறயில் சுட்டிக்காட்டக் கூடிய இடம் என்றிணைப் 

கபற்ரள்ளது .குர ிதித் துணறயில் பிரபலமாைவர்களிடத்நதநய விருச்சமாகவுள்ள எரு இடத்திணைப் 

கபற்ரள்ள சனெதாய அடிப்பணட வங்கித்கதாகுதி ,வரணமயிணை எழிக்கும் குறிக்நகாள்கலக்கு ற்றதாக 

ணவப்னகணள நசகாிப்பதில் விநசட  ிணலயிணைப் கபற்ரள்ளதுடன் னதிய வங்கி கதாழில்நுட்ப 
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னெணறகணளப் பின்பற்றி வங்கிகணள கைிைிமயப்படுத்தும்  டவடிக்ணககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 

கசயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது . 

 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; mbg;gil Fwpf;Nfhs;fSld; xd;wpide;J 
FWepjpapD}lhf Fiwe;j tUkhdk; ngWk; kf;fis tYT+l;Lk; tpNrl gzpapid 
epiwNtw;Wk; NghJ mjw;F mbg;gilf;fl;likg;ghf rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp 
tiyaikg;gpid cjtpahf itj;Jf; nfhs;fpd;wJ.,g; gzpfis epiwNtw;Wtjd; Clhf 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk; fPo; cs;sthW.  
 

14.3.1 வங்கி அங்கத்துவனெம் பங்கு னேலதை னென்நைற்றனெம்  

 

சனெர்த்தி பயைாளிகள் ரூ 111/- இற்காை பங்ககான்றிணை ககாள்வைவு கசய்வதன் னேலம்  அவர்கலக்கு 

சனெதாய அடிப்ணட வங்கிச் சங்கத்தின் அங்கத்துவம் கிணடப்பதுடன் அவர்கள் வங்கியின் 

பங்குதாரர்களாவர். 
 

Gs;sp tpguf;Fwpg;Gf;fs; 14.1 

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp mq;fj;Jt Kd;Ndw;wk; - (2000-2017) 

Mz;L ngz;fs; Mz;fs; nkhj;jk; 

fle;j 
tUlj;Jld; 
xg;gpLifapy; 

tsu;r;rp 

tsu;r;rp 
tPjk; % 

2000 9431142 6281094 115711236 3261300 26 

2001 110421158 6631905 117061063 1341827 9 

2002 111491226 7161833 118661059 1591996 9 

2003 112751273 7771222 210521495 1861436 10 

2004 113511769 8061470 211581239 1051744 5 

2005 114281848 8241846 212531694 951455 4 

2006 115161985 8531604 213701589 1161895 5 

2007 115751509 8721490 214471999 771410 3 

2008 116411872 8591900 215011772 531773 2 

2009 1 11921221  8911917 116881469 861287 3 

1424 218,41814 974119, 1184216,, 2131475 8 

2011 118811808 9871740 218691548 681015 2 

1421 1,479,27, 2,478,611 ,,267,729 288,171 9 

2013 2,199,135 1,121,833 3,320,968 163,249 5 

1421 11,8912,, 211211112 ,114,1691 1811111 7.8 
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1426 1164,1814 2116,1421 ,17611861 26,1111 1.48 

2016 215431403 211181411 ,17921116 ,11689 4.92 

1427 111111781 2111118,, ,18921127 2441271 1.67 

 

16 வருட காலப்பகுதியினுள் அங்கத்துவத்தின் பரம்பலாைது 0ம் னள்ளிவிபரக் குறிப்பில் 

காட்டப்பட்டுள்ளது  .னதிய அங்கத்தவர்களாக 3106 ஆம் ஆண்டிலும் 34,589 நபர் னதிதாக பங்களிப்னச் 

கசய்துள்ளதுடன் பல்நவர சனேக ,கபாருளாதாரப் பிரச்சிணைைகலக்கு மத்தியில்  ிதி  ிரவைங்கள் 

திர்ந ாக்கிய க ருக்கடியாை கபாருளாதார  ிணலணமயிலும் மது சனெதாய அடிப்பணட வங்கித் 

கதாடர்பில் வாடிக்ணகயாளர்கள் ணவத்துள்ள  ம்பிக்ணகணய இதன் னேலம் அறிந்து ககாள்ள னெடினம். 
 

விநசடமாக  3101 ஆம் ஆண்டில் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் ஊடாக அறினெகப்படுத்தப்பட்ட  ‘திாிய 

சவிய ’விநசட கடன் திட்டம் உள்ளடங்கலாக அதுவணரயில்  ணடனெணறயிலிருந்து சுயகதாழில் ,விவசாய ,

மிஹிய ,சுவசக்தி ,இடர் ,கிருள கடன், கயாவுன் திாிய ,நுகர்நவார் ,வாழ்வாதாரம் நபான்ற கடன் 

திட்டங்கலம் இந்த வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்னச் கசய்தை. 

 

Gs;sp tpguf; Fwpg;Gf;fs; 14.2 

mq;fj;jtu;fs; nrYj;jpa gq;Fg; gzk; (2000-2017) 

Mz;L njhif (&.kp) tsu;r;rp (&.kp) tsu;r;rp tPjk; % 

2000 985.16 397.98 67.80 

2001 1,383.15 397.99 40.40 

2002 1,679.79 296.64 21.40 

2003 1,930.37 250.57 14.90 

2004 2,206.62 276.25 14.30 

2005 2,601.01 394.40 17.90 

2006 3,096.44 495.42 19.00 

2007 3,639.53 543.10 17.50 

2008 3,989.90 350.37 9.63 

2009 1,121.11 111.61 6.68 

1424 1,794.17 678.46 2,.71 

2011 5,370.53 580.06 12.11 

2012 6,380.00 1,009.69 15.83 

2013 7,101.00 721.00 10.15 
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1421 81199.64 21,98.64 21.16 

1426 91917.82 21118.,2 21.,9 

1421 221792.44 2181,.29 26.84 

1427 2,1711.29 29,,.29 21.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 வருடங்களில் பங்கு னேலதைத்தின் பரம்பலாைத 3ம் னள்ளி விபரம் குறிப்பின்(0ஆம் வணரனக் குறிப்ன )

னேலம் காட்டப்பட்டுள்ளை .ஆரம்ப காலத்தில் பங்கு னேலதைத்தின் வளர்ச்சி 68% ஆகக் காைப்பட்ட 

நபாதிலும் ,கடந்த ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி வீதம் துாிதமாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது . டப்பாண்டிணை 

னென்ணைய வருடத்துடன் எப்பிடுணகயில் பங்கு னேலதைத்தில் வளர்ச்சி அவதாைிக்கப்பட்ட நபாதிலும் 

வளர்ச்சி வீதம் ஆரம்ப கால வளர்ச்சினடன் எப்பிடுணகயில் குணறந்துள்ளது .இந்த  ிணலயிணை நமலும் 

மீளாய்வு கசய்து பங்கு னேலதைத்தின் வளர்ச்சிணய பகுப்பாய்வு கசய்து வங்கிகளின்  ிரந்தர இருப்னக்குப் 

பங்களிப்னச் கசய்னம் விதத்தில் சனெர்த்தி பயைாளிகளின், குணறந்த வருமாைம் கபரநவார் மற்ரம் 

வாழ்வாதார  அபிவிருத்தி  டவடிக்ணககளில் ஈடுபடுநவாரும் உட்பட்ட வணகயில் சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கிப் பிாிவின் திர்காலத் திட்டமிடணலத் தயாாிப்பது கதாடர்பில் கவைம் கசலுத்தப்படுகிறது.  
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வருடம் 

14.1. வமபுக் குமிப்பு 

பங்கு மூயதன வரர்ச்சி (%) 

யர்ச்சி யதீம் 
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3105 ஆம் ஆண்டில் ரூபா மில்லியன் 9,927.81 ஆக்க் காைப்பட்ட பங்கு னேலதைம் 3106 ஆம் ஆண்டின் 

இரதியில் ரூபா மில்லியன் 11,791.00 வணர வளர்ச்சிணயக் காட்டுகிறது. 
 

14.3.2. tq;fpr; rq;f itg;G Ntiyj;jpl;lk; 

Gs;sp tpguf; Fwpg;Gf;fs;  -14 3 
itg;Gfs;(mq;fj;jktu;> mq;fj;jtuy;yhNjhu;> $l;L> rpWtu; kw;Wk; jpupa khjh) (2000- 2017) 

 

Mz;L vz;zpf;if tsu;r;rp njhif (&gh) tsu;r;rp (%) 

2000 216451574 112201922 21033.45 11264.54 

2001 310351233 3891659 31111.16 11077.71 

2002 312961569 2611336 31857.14 745.91 

2003 316801786 3841217 41710.80 853.70 

2004 319891539 3081753 51751.81 11041.01 

2005 412291575 2401036 61824.88 11073.07 

2006 413941498 1641923 81131.61 11306.78 

2007 416131504 2191006 91875.63 11743.97 

2008 510811229 4671725 111356.79 11481.16 

2009 511671861 811116 2,16,1.16 11279.81 

1424 61646186, ,,71999 261941.77 21370.12 

2011 515241025 181172 181907.33 31000.56 

1421 1,206,484 682,459 14799.41 2,892.7, 

2013 6,383,307 176,823 23,916.57 3,117.52 

1421 118111149 1,91241 1911,1.24 61629.6, 

1426 714911,27 17,1948 ,11618.4, 71492.9, 

1421 711271614 ,12111, 1,1721.44 71287.97 

1427 718441111 ,811741 191,14.41 61141.41 
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3106  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ஆம் ஆண்டில் 7157.97 மில்லியன் ரூபா ணவப்னச் கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் வங்கி நவணலத்திட்டம் 

கதாடர்பில் கதாடர்ந்தும்  ம்பிக்ணக ணவத்து கசயற்பட்டுள்ளதுடன் விநசடமாக  310 6 சிங்கள ,தமிழ் னது 
வருடத்திற்காை னது வருட நசமிப்ன  ிகழ்ச்சி மற்ரம் மார்ச் 1 ஆந் திகதி ககாண்டாடப்படும் உலக மகளிர் 

திைம் ன்பவற்ணற இலக்காகக் ககாண்டு  ணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட திாியமாதா நசமிப்ன வளர்ச்சி 

நவணலத்திட்டங்கள் இந்த ணவப்னக்களின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்னச் கசய்தை .ணைய நபாட்டித் 

தன்ணம ககாண்ட குர ிதி  ிரவைங்கலடன் எப்பிடுணகயில் இந்த வளர்ச்சி நபாற்றப்பட 

நவண்டியதாகும். 

 

14.3.3 சனெதாய  அடிப்பணட வங்கிச் சங்க கடன் நவணலத்திட்டம். 
 

 வாழ்வின் ழுச்சி  ிவாரைம் கபரநவார் உள்ளிட்ட குணறந்த வருமாைம் கபரநவாாின் கதாழில்  

னெயற்சியாண்ணம ஆற்றல்கணள இைம்கண்டு ,சுய பலத்தின் ஊடாக வரணமயிலிருந்து 

விடுபடுவதற்குத் நதணவயாை சூழணலக் கட்டிகயழுப்னவதற்குத் நதணவயாை  ிதி வசதிகள் 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கக் கடன் நவணலத் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் கசயற்படுகின்றது.. 

 அங்கத்தவர்களின் னேலதை  ிதியம் மற்ரம் அவசர  ிதித்  நதணவகணள சமாளிப்பதற்காை விநசட 

கடன் நவணலத்திட்டங்கள் சில அறினெகப்படுத்தப்பட்டு  ணடனெணறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

 சுயகதாழில் ,மிஹிய கடன் ,கிருள அபிவிருத்தி கயாவுன் திாிய ,வாழ்வாதாரக் கடன் 

 ிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக வருமாைமீட்டல் கருத்திட்டங்கலக்கு  011111/- ரூபா னெதல் 311111/- ரூபா 

வணர கடன் வழங்கப்படுகின்றது .விவசாய  டவடிக்ணககலக்காை   ிதியத்திற்காக 110111 ரூபா 

வணரயாை கடன் கதாணக கபற்ரக் ககாள்வதற்காை வசதிகள் கசய்யப்பட்டுள்ளை . 

 3101 ஆம் ஆண்டின் இரதி அணரப் பகுதியில்  ணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட மகுடம் அபிவிருத்திக் 

கடன் திட்டத்தின் கீழ் அதுவணரயில் வழங்கப்பட்டு வந்த சுயகதாழில் கடன் வணரயணறயாைது 

011111 ரூபாவிலிருந்து 311111/- ரூபா வணர அதிகாிக்கப்பட்டது . 
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 வீகடான்றிணை  ிர்மாைித்தல் ,அணரகுணறயாக னர்த்தி கசய்யப்பட்டுள்ள வீடுகளின் 

நவணலகணளப் னர்த்தி கசய்தல். வீடுகளில் திருத்த நவணலகணள  நமற்ககாள்லதல் நபான்ற 

நதணவகலக்கு 11111/- ரூபா வணர கடன் வசதிகணளப் கபற்ர ,வீட்டுத் நதணவகணளப் னர்த்தி 

கசய்வதற்கு அங்கத்தவர்கலக்கு உதவி கசய்வதற்கு வங்கிச் சங்கம் தயாராக உள்ளது . 

 அவசரப் பைத் நதணவகளின் நபாது அ ியாய வட்டிக்காரர்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு 

மிகவும் இலகுவாக பைத் நதணவகணளப் னர்த்தி கசய்து ககாள்வதற்கு நுகர்நவார் ,இடர் ,சுவசக்தி 

கடன் திட்டத்தின் ஊடாக அங்கத்தவர்கலக்கு வசதிகள் கசய்து ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 3101 ஆம் ஆண்டின் இரதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதுலி அத்வல கடன் திட்டத்தின் கீழ் சனெர்த்திப் 

பயைாளிகலக்கும் குணறந்த வருமாைம் கபரம் வங்கிச் சங்கங்களின் அங்கத்தவர்கலக்கும் தாம் 

வதினம் வீட்டுக்கு மின் இணைப்ணபப் கபரவதற்காக 21,111.11 ரூபா உச்ச ல்ணலக்கு உட்பட்ட 

வணகயில் கடன் வழங்கப்படுகின்றது. 

 தறநபாது வட்டி வீதங்கள் வருமாைமீட்டல் கருத்திட்டங்களின் கபாருட்டு வழங்கப்படுகின்ற 

கடன்கலக்கு சனெர்த்திப் பயைாளிகள் மற்ரம் குணறந்த வருமாைம் கபரநவாருக்கு வருடாந்த 

வட்டி வீதம் 8% இல் வழங்கப்படுகின்றது. 

 3101 ஆம் ஆண்டில் குணறந்த வருமாைம் கபரம் மக்கலக்காக அறினெகப்படுத்தப்பட்ட 011,111 

ரூபா திாிய சவிய கடன் திட்டத்தின் கீழ் 4% வீத வட்டி அறவிடப்படுகின்றது. 

 3106 ஆம் ஆண்டின் இரதி வணரயில் 213911  அங்கத்தவர்கலக்கு 31,012.31 மில்லியன் ரூபா 

கடைாக வழங்கப்பட்டிருந்தது.  

Gs;sptpguf; Fwpg;Gf;fs; 14.4 
 

fld;fis toq;Fjy; (1999 – 2017) 

Mz;L vz;zpf;if(jpul;ba) njhif 
(&gh.kpy;) 

tUlj;jpDs; toq;fg;gl;l 
fld;fs; (&gh.kpy) 

1999 209,818 966.31 911.,2 

2000 481,475 2,788.50 1,822.19 

2001 813,334 5,552.75 2,764.24 

2002 1,016,392 7,448.08 1,895.33 

2003 1,340,126 10,503.30 3,055.22 

2004 1,697,866 13,977.81 3,474.51 

2005 2,149,135 20,725.03 6,747.22 

2006 2,527,841 26,035.09 5,310.06 

2007 2,952,840 32,843.04 6,807.93 
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2008 3,450,469 42,757.37 9,914.36 

2009 ,,712,111 18,,61.7, 5,595.36 

1424 1,214,691 68,6,2.12 10,178.88 

1422 1,181,811 72,712.41 13,189.43 

1421 5,085,275 87,046.00 15,324.96 

142, 5,360,115 98,056.00 11,010.00 

1421 11,881189 2171846.14          191719.14  

1426  118621169 26,1989.16          111281.16  

1421 716,11167 2841119.16 1111,9.14 

1427 811411112 11487,.14 1411,.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னள்ளிவிபரக் குறிப்ன 14.5. 
 

கடன்கணள வணகப்படுத்தல்  03.20.3101ஆந் திகதியில் திரட்டியது 

 

கடன் வணக எண்ைிக்மக சதாமக ரூ.ி. பங்கரிப்பு 

சுயகதாழில் 881196 881841 19.17 

விவசாயம் 2,1111 211162 7.42 
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14.3.tiuGf; Fwpg;G fld; toq;fy;   

கடன் 
யமங்குயதன் 
tpUj;jp 
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ணையணவ )மிஹிய ,மீன்பிடி ,சுவசக்தி ,இடர் ,

கிருள கடன்,கயாவுன் திாிய வாழ்வாதார சுழற்சி 

 ிதி, ரட்டவிருநவா வாழ்வாதார அபிவிருத்தி) 

191618 

111919 21.7, 

நுகர்வு 91771 71911 1.14 

ைனனது 221411 2411,1 1.44 

வீடணமப்ன 1,19,, 1,16,1 2,.46 

திாிய சவிய  ,1441 ,1274 2.76 

சஹை அருை 11,99 11111 ,.67 

மணை அலகுகளில் உட்கட்ணமப்ன வசதிகள் 211121 1144, 1.11 

அவசர வர்த்தகக் கடன் 111 91 4.46 

அருைலு 4, 2841119 244.44 

கமாத்தம் 1141871   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranjhopy; 49.27 

gapர்கசய்ணக 7.01 

Vidait 12..73 

Efh;Nthh;4.4 

[dGGJ7 6 

tPlikg;G 13.05 

r`z mUை 3.57 

kid myF 
cl;;fl;likg;G trjpfs; 

0.05 

14.4. வணரனக் குறிப்ன 

கடன் வணகப்படுத்தல் 

Ranjhopy;

gaph;

Vidait

Efh;Nthh;

[dGGJ

tPlikg;G

r`z mUz

mtru tu;;j;jff;
fld;

jpupagpar

kid myF
cl;;fl;likg;G
trjpfs;
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14.3.4 சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நமலதிக  ிதியங்கணள னெதலீடு கசய்தல் 

( ிணலயாை ணவப்னக்கள் மற்ரம் திணறநசாி உண்டியல்களில்) 

வங்கிகளின் கசாத்துக்களின் உச்ச பயணை அணடனம் ந ாக்கில் கடன் விண்ைப்பதாரர்கலக்கு கடன்கள் 

விடுவிக்கப்பட்டதன் பின்ைர் நமலதிகமாகவுள்ள  ிதியத்திணை ,சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கத்தின் ஊடாக 

திணறநசாியின் சுற்றறிக்ணகக்கு இைங்க அரசாங்க வங்கிகளில் மாத்திரம் னெதலீடு கசய்வதற்கு அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் னேலம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கணள  ிதியியல் ாீதியாக பலப்படுத்துவநத 

ந ாக்கமாகும்.  

 

 

னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் . 14.6. 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிலுள்ள நமலதிக  ிதிணய னெதலீடு கசய்தல் –(2000-2017) 

ஆண்டு கதாணக  

(ரூபா .மில்) 

வளர்ச்சி             

(ரூபா. மில்) 

வளர்ச்சி (%) 

2004 1,620 1,038 178.00 

2001 3,175 1,555 95.99 

2002 5,097 1,922 60.54 

2003 5,914 817 16.03 

2004 7,828 1,914 32.36 

2005 7,417 -411 (5.25) 

2006 9,936 2,519 33.96 

2007 13,791 3,855 38.80 

2008 18,833 5,042 36.56 

2009 11,4,9 6,141 17.11 

1424 17,118 ,,149 2,.,6 

1422 ,9,418 22,844 1,.,2 

1421 11,498 3,050 7.82 

142, 65,690 13,592 3 1. 29 

1421 181,49 )71,82(  )26.17(  

1426 661941 71697 2, .6,  
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சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் நமலதிகமாை  ிதி னெதலீடுகள் 1 வது னள்ளிவிபரக் குறிப்பின் னேலம் 

காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் ,வங்கியின் ஆரம்ப கால னெதலீட்டு வளர்ச்சி அதிகாித்துக் காைப்பட்ட நபாதிலும் 

பிற்காலங்களில் அது வீழ்ச்சியணடந்துள்ளது .கடன் நவணலத்திட்டத்தின்   ிகழ்ச்சியின் விாிவாக்கத்தின் காரைமாக 

னெதலீடு கசய்ய னெடினமாை  ிதியின் அளவு படிப்படியாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நபாதிலும் 3106 ஆம் ஆண்டில் 

ணவப்னக்களின் வளர்ச்சியின் காரைமாக னெதலீட்டில் வளர்ச்சி அவதாைிக்கப்பட்டது .இது எரு சிறந்த 

அறிகுறியாகும். 

 

14.3.5. rKu;j;jp rkjha mbg;gil tq;fpfis jug;gLj;JtJk; cj;jpNahfj;ju;fis 
ghuhl;Lk; Njrpa itgtKk;  

 

tq;fp `uru 2017 

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfis jug;gLj;Jjy; kw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fis ghuhl;Ljy; 

Nghd;w 2016.Vg;uy; khjk; 02Mk; jpfjp jhkiuj; jlhfj;jpy; itgtuPjpahf tplag;nghWg;G 

mikr;ru; jpU. v];.gp. jp]hehaf;fh mtu;fspd; jiyikapy; elhj;jg;gl;lJ jug;gLj;jy; 

Kiwf;Nfw;g Njrpa kl;lj;jpy; ntw;wp ngw;w tq;fpfspd; tpguq;fs; fPOs;sthuhFk;. 

1421 181781 211781 28.71 

1427 781418 91181 22.89 
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ஆண்டு 

14-5. வமபுக் குமிப்பு 

நிதி வதீாசா வதீ வரர்ச்சி 

யிமத்தி 



 

112 
 

1) Njrpa kl;lj;jpy; Kjyplk;:- ,uj;jpdGup khtl;lj;jpy; vk;gpypg;gpl;ba gpuNjr nrayfg;gpuptpd;  

     Nahjfk rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp 

2) Njrpa kl;lj;jpy; ,uz;lhkplk;:- Gj;jsk; khtl;lj;jpd; Muhr;rpf;fl;Lt gpuNjr nrayfg;  
    gpuptpd; jpfs;ntt rKu;j;jp rKjha mbg;gil mikg;G tq;fp 

3) Njrpa kl;lj;jpy; %d;whkplk;:- khj;jiw khtl;lj;jpd; khj;jiw gpuNjr nrayfg; gpuptpd;  

     ehtpkdkhf;Nftpl;l rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp.  

 

Gs;sptpguf; Fwpg;Gf;fs; 14.1 

Njrpa kl;lj;jpy; A juj;jpidg;ngw;Wf; nfhs;tjw;F 25 rKjha mbg;gilt 

tq;fpfSf;F KbAkhdJld; mit fPOs;sthuhFk;. 

njh. 

,y 

khtl;lk; gpu.nray. gpupT rku;j;jp tq;fp 

2 ,uj;jpdGup 
vk;gpypgpl;ba tst 

1  
vk;gpypgpl;ba  Nahjfk 

,  
gyhq;nfhil fy;njhl;il 

1  
ntypnfnghy G];]njhl;il 

6  
ntypnfnghy ntypnfhnghy 

1  
eptpj;jpfy njhnyh];ty 

7  
fythid nghj;jg;gpl;ba 

8  
nfhnyhd;d Nfy;y 

9  nfhnyhd;d nfhnyhd;d 

24 gis 
ntypkil nfg;ngl;bnghy 

22  
nkhduhfiy nkhduhfiy 

21 fhyp 
vy;gpl;ba fnfnfhil 

2,  
fue;njdpa  fue;njdpa 

21 fk;g`h 
mj;jdfy;iy tPuq;Fy 

26  mj;jdfy;iy 
fnyhl;Ltht 

21  mj;jdfy;iy 
ngk;Ky;y 

27  mj;jdfy;iy 
Ntad;nfhil 

28  mj;jdfy;iy 
epl;lk;Gt 

29  mj;jyfy;iy 
ud;nghf;FDfk 

14  
mj;jdfy;iy Utd;Gu 

12  
gpafk kf;njhiy 

11  
njhk;Ng njhk;Ng 
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1,  
njhk;Ng fzpfpfk 

11  
[hvy uhfk 

16  
kPupfk ,e;jpgug;Ng 

11  
kpDtq;nghil cLfk;nghy 

17  
ePu;nfhOk;G gpl;bgd 

18  
kfiu ud;kj;Jfy 

19  
[hvy [hvy 

,4  
fk;g`h fndky;iy 

,2  
fk;g`h m/Nghf;Kit 

,1  
fk;g`h fpupe;jptpl;ba 

,,  
[hvy fe;jhd;id 

,1  
nghy;gpjpfk klfnghy 

,6 FUzhfy; 
fpupghit tuhntt 

,1  
fpupghit jk;NfhGu 

,7  
Fspahg;gpl;ba nghy;gpba 

,8 khj;jiw khj;jiw 
nfhlfk 

,9  khj;jiw 
nff;fsJu 

14  khj;jiw khj;jid 

12  khj;jiw ehtpks 

11 Gj;jsk; 
Muhr;rpfl;Lt 

jpfd;ntt 

1,  
Muhr;rpfl;Lt 

gj;JYVah 

11  
Ke;jy; 

kJuq;Fsp 

16  
Gj;jsk; 

Gj;jsk; 

11 nfhOk;G 
ghJf;f 

ghJf;if 

17  
N`hkhfk 

kPnfhil 

18 aho;g;ghzk; 
funtl;b 

ney;ypab 

19  
funtl;b 

cUg;gpl;b 

64  
funtl;b 

gUj;jpj;Jiw 

62  
cLtpy; 

Rd;dhfk; 

61  
cLtpy; 

,Ztpy; 
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Gs;sptpguf; Fwpg;Gf;fs; 14.7 

khtl;l kl;lj;jpy; Kjyhk; ,lj;ijg; ngw;w rKu;j;jp tq;fpfs; fPOs;sthuhFk; 

njh. 

,y 
khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT 

rKu;j;jp rKjha mbg;gil 

tq;fp 

2 nfhOk;G N`hkhfk kPnfhil 

1 fk;ghfh gpafk khf;nfhy 

, fhyp fue;njdpa fue;njdpah 

1 khj;jiw khj;jiw nff;fdJu 

6 ,uj;jpdGup eptpj;fy njhy];nty 

1 Nffhiy njuzpfiy khypk;nghl 

7 fz;b clg;gyhj;ij fk;gis 

8 khj;jis jk;Gis gd;dpg;gpl;ba 

9 FUzhfy; nghy;ygpj;jpfk klfnghy 

24 Gj;jsk; Gj;jsk; Gj;jsk; 

22 gJis ntspkil nghuye;ij 

21 nkhduhfiy kly;Fk;Gu  

2, mDuhjGuk; fy;Net Gy;Ndit 

21 mk;ghiw cfd nkjgyhj;j 

26 kl;lf;fsg;G nrq;fyb khtb Ntk;G 

21 aho;g;ghzk; cLtpy; Rd;dhfk; 

27 fpspnehr;rp fiur;rp fpsplTd; 

 

mjpfg;gbahd A ju tq;fpfisf; nfhz;l khtl;lkhf fk;gfh khtl;lk; njupT 
nra;ag;gl;lJ Njrpa kl;lj;jpy; 1>2>3> Mfpa ,lq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l 
tq;fpfSf;Fwpa khtl;lr; nrayhsu;fs;> khtl;lg; gzpg;ghsu;fs;> khtl;l tplag; 
nghWg;G KfhikahsUk; ghuhl;;lg;gl;ldu; 

ntw;wp ngw;w tq;fpfSf;Fwpa guprpy;fis ngw;w cj;jpNahfj;ju;fs;.  

 Njrpa kl;lj;jpy; Kjyhk;> ,uz;lhk;> %d;whk;kplk; 
1. khtl;l nrayhsu; 

2. khtl;l gzpg;ghsu; 

3. gpuNjr nrayhsu; 

4. khtl;l tq;fptpla Kfhikahsu; 

5. epiwNtw;Wf; FOj; jiytu; 
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6. tq;fpr; rq;fk; 

7. fUj;jpl;l Kfhikahsu; 

 

 

 

14.4 FWepjpg; gpuptpy; nkhj;j Kd;Ndw;wk; 

2000 Mk; Mz;bypUe;J Rakhd xU epjp myfhf gpuptpy; cioj;j tl;b tUkhdj;jpypUe;J 

gy;NtW mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fis rKjha mbg;gil tq;fpj; njhFjpapd; Clhf 

Fiwe;j ,t;tUkhdk; ngWk; kf;fis ,yf;fhff; nfhz;L Nkw;nfhs;tJ FWepjp gpuptpd; 

Kf;fpa Fwpf;nfhshFk;. 

,jd; nghUl;L gpuptpd; nraw;gLj;jpa Ntiyj;jpl;lq;fs; fPOs;sthuhFk; 

14.5. nraw;gLj;jpa fUj;jpl;lq;fSk; nraw;ghLfSk;  

14.5.1. mwpKfk; 

 itg;G Nkk;ghl;L Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; 

21.6.1 Gj;jhz;L Nrkpg;G Nk;k;ghl;L Ntiyj;jpl;lq;fs; 

Gj;jhz;L thuj;jpw;Fs; tq;fpf;F tUifjUk; thbf;ifahsu;fSf;fhd md;gspg;Gf;fs;> 

kw;Wk; guprPypfis toq;FtjD}lhf tq;fpapd; ePz;l fhy Nrkpg;Gf;fis Nkk;gLj;jpf; 

nfhs;Sk; Nehf;fpy; ,e;j Ntiyj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ.  
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 ,yf;Ff; FO 

gpuNjrj;jpJs;s rfy kf;fSk; 

nraw;gLj;Jk; Kiw  

fsj;Jiw cj;jpNahfj;ju;fshy; Nrfupf;fg;gLk; Nrkpg;Gf;fs; kw;Wk; Neubahf tq;fpf;F 

tUif jUk; thbf;ifahsu;fshy; itg;gpyplg;gLfpd;w gzk; Nrkpg;G Nkk;ghl;L 

Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; tq;fpapy; xd;W NrUfpd;wJ. xU tUl fhyj;jpw;Fs; ,t;itg;Gf;fis 

mtq;fpapy; itj;Jf; nfhs;tJ fl;lhakhdjhFk;. 

me;je;j njhifapd; mbg;gilapy; gupRfs; toq;Ftjpy; kl;Lk; gpw Nghl;b  epjp 

epWtdq;fis kPwp ,e;j itg;Gfs; Nrfupf;fg;gLtJk; tpNrl xU mk;rkhFk;. 

 nraw;gLj;jpa ,lk;:- 

 rfy rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfs; 1074 rhu;e;jjhfTk; ,e;j Ntiyj;jpl;lk; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 Muk;gpj;j jpfjp: 2017 Vg;uy; 16 

 G+u;j;jp nra;j jpfjp: 2017.V g;uy; 25 

 2017.12.31,y; nryT: &. kpy;ypad; 200 

 fUj;jpl;lj;jpd; KbT 

 Gj;jhz;L Nrkpg;G thuj;jpy; &. kpy;ypad; 4200 tq;fp kl;lj;jpy; jpul;bAs;sJ. 

 ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNtWfs;:- ,e;j Nrkpg;G Nkk;ghl;L 

Ntiyj;jpl;lj;Jld; ,ize;jjhf ehLG+uhfTk; xNu jpdj;jpy; (2014.04.16) 1074 Gj;jhz;L 

itgtq;fs; rKu;j;jp tq;fp ruu;e;jhf elhj;jg;gl;lJ. ,jpYk; Fwpj;j tyaj;jpw;Fs; kf;fs; 

xd;W NrUtJk;> kf;fspd; fyhruh czu;Tfis nkU$l;lTk; ,jid re;ju;g;gk; xd;whf 

Mf;fpf;nfhs;s Kbe;jJ ehSf;F ehd; rKu;j;jp tq;fpf;F kf;fis xd;W jpul;bf; nfhs;tjd; 

Clhf Fiwe;j tUkhdk; ngWk; kf;fspkplj;NjNa tq;fp njhlu;ghd ek;gpf;iffis 

Vw;gLj;JtJkhf mtu;fis tYT+l;l vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

14.5.3. mwpKfk;:-  

 rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp rhu;e;jhf Pay & Go Ntiyj;jpl;lj;jpid  mwpKfg;gLj;jy;. 

,yf;Ff; FO:- rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpf;F tUif jUk; thbf;ifahsu;fSk;  

   Fiwe;j tUkhdk; ngWk; kf;fSk;. 

nraw;gLj;Jtjw;fhd fhuzq;fs;:- PAY&GO epWtdj;jld; Nru;eJ njupT nra;J 

nfhs;sg;gl;l tq;fpfis rhu;ejjhf PAY&Go ,ae;jpuj;jpidg; ngUj;Jjy;. 

nraw;gLj;jg;gl;l ,lk;:- njupT nra;ag;gl;l rKu;j;jp rKjha mbg;gilt q;fp rhu;e;jJ. 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL: ,y;iy 

Muk;gpj;j jpfjp: 2016.08.01 

2017.12.31 jpfjpapy;:-  21 rKu;j;jp tq;fpfs; rhu;e;jjhf ,ae;jpuq;fs; nghUj;jg;gl;Ls;sJ 
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ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;:- gadhspfs;  kw;Wk; Fiwe;j tUkhd 

ngWk; kf;fSf;F gw;Wr;rPl;Lfis>  gl;bay;fis (ePu;> kpd;rhuk;> njhiyNgrp) nrYj;Jk; 

trjpfis toq;Fjy; rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpf;F kf;fis xd;W Nrur; nra;a 

tha;g;Gf; fpilj;jy;. 

 

21.6.1. mwpKfk;:-  

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfs; Clhf “yhg; thAr;” (Laugh Gas) rpypz;lu;fis 

kf;fSf;F toq;Fjy;” 

,yf;Ff; FO:- Fiwe;j tUkhdk; ngWk; kf;fs;. 

21.6.6.mwpKfk;:  

 rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp rhu;e;jjhf mUzY Jupj fld; Ntiyj;jpl;lq;fis 

mwpKfg; gLj;Jjy;. 

,yf;Ff; FO: Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lk; xd;whf fz;b khtl;lj;jpy; 82 rKu;j;jp tq;fpfshr; 

rhu;e;jhf nraw;gLj;jg;gl;lJ. 

nraw;gLj;Jtjw;fhd fhuzq;fs;:- rKjha mbg;gil mikg;G mq;fj;jtu;fSf;fhd FWepjp 

rfy flid toq;FtJ fpuhkpa uPjpahfTs;s Kiwaw;w fld; nfhLg;NghuplkpUe;J 

mq;fj;jtu;fis kPl;bf; nfhs;sy;. 

nraw;gLj;jpa ,lq;fs;:- 32 rKjha mbg;gil mikg;Gf;fspy; 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fPL: 

Muk;gj;j jpfjp: 2017.02.15 

G+u;j;jp nra;j jpfjp: 2017.12.31Mk; jpfjpapy;. 

fUj;jpl;l KbT:- &. kpy; 2 

ngw;Wf; nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNgWfs;:-  

1. 819 mq;fj;jtu;fSf;F &gh kpy;ypad; 4.5,w;fhd flid toq;Fjy;. 

2. fld; Ntiyj;jpl;lq;fspy; rkjha mbg;gil mikg;Gf;fs; 0.35 kpy;ypad; &ghit 

cioe;Js;sJ. 

14.5.6 mwpKfk;:-  

 10 ,yl;rk; &gh tpNrl Copau;fld; Ntiyj;jpl;lk; 

,yf;Ff; FO: rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpy; ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s gzpahsu;fs;. 

nraw;gLj;Jtjd; fhuzk; - jpizf;fsj;jpd; ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sgzpahsu;fSf;fhd 

tPlikg;G> jpBu;fld; Njitg;ghLfis G+u;j;jp nra;Ak; nghUl;L nraw;gLj;jg;gl;lJ> 

,yf;Ff; FO:- gzpahsu;fSf;fhdJ 

mq;fPfupj;j epjp xJf;fpL:- &gh kpy;ypad; 2.0 

Muk;gpj;j jpfjp:- 2016etk;gu; 

fUj;jpl;l KbT:- 2017.12.31Mk; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; &gh 1>782>340>000.00 

ngw;Wf;nfhz;l r%f nghUshjhu ngWNtWfs;:- cj;jpNahfj;ju;fspd; fld; Njitg;ghl;bid 

G+u;j;jp nra;tjd; Clhf mtu;fsJ r%f nghUshjhu epiyia czu;j;jjy;. 
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21.1. tq;fpg;gpuptpdhy; nraw;gLj;jg;gl;l gpw fld; Ntiyj;jpl;lq;fs;. 

14.1.2. விதுலி அத்nவல கடன் நவணலத்திட்டம் 
 

சகலருக்கும் மின் வி ிநயாகத்திணை வழங்கும் ந ாக்கில் வாழ்வின் ழுச்சி பயைாளிகலக்கும் குணறந்த 

வருமாை கபரம் குடும்ப அலகுகலக்கும் மின் இணைப்ன வழங்குவதற்காக மின்சக்தி ாிசக்தி 

அணமச்சிைால் விதுலி அத்வல கடன் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது .இந்  நவணலத்திட்டத்திற்கு 

கபாருளாதார அபிவிருத்தி அணமச்சும் மின்சக்தி மற்ரம் ாிசக்தி அணமச்சும் வழிகாட்டியதுடன் .

தற்நபாது அது சனேக வலுவூட்டல் , லநைாம்னணக அணமச்சு ,இலங்ணக சனெர்த்தி அதிகாரசணப 

(தற்நபாணதய சனெர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம்) இலங்ணக மின்சார சணப ன்பை இதற்கு 

கசயலூக்கமிக்க பங்களிப்ணப வழங்கி வருகின்றை. 
 

 ாடு னெழுவதிலுனெள்ள சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கி வணலயணமப்பின் ஊடாக எநர தடணவயில் 

இந்த சலுணக அடிப்பணடயிலாை “விதுலி அத்வல ”கடன் நவணலத்திட்டத்திணை 

 ணடனெணறப்படுதற்குறிய  ிதியங்கள்  சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப்  பிாிவிைால் வழங்கப்படுகின்றது. 
 

14.6.1.1  இந் நவணலத்திட்டத்தின் உத்நதச  ன்ணமகளாவை 
 

I. குணறந்த வருமாைம் கபரபவர்களால் கசயற்படுத்தப்படும் அல்லது கசயற்படுத்த உத்நதசித்துள்ள  சிர 

ணகத்கதாழில்கணளனம் விற்பணை அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சிகணளனம் விணைத்திறன் மிக்கதாக ஆக்கி 

கபாருளாதார ஆற்றணல நமம்படுத்துதல் . 

II. சனெர்த்தி அபிவிருத்த நவணலத்திட்டத்திற்கு கடன் நகாாிக்ணககள் அதிகாித்து னதிய அங்கத்தவர்கள் 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கியில் நசர்ந்துணவப்னக்கள் அதிகாிக்கின்றது. 

III. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி  டவடிக்ணககள் பிாிவிைால் வழங்கப்படும் நசணவக் கட்டைங்கள் 

காரைமாக வங்கிகளின் வருமாை ஆற்றணல நமம்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளணம  

IV. சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின்  ிதி ஆற்றல் ,விணைத்திறன் , ம்பிக்ணக ன்பை நமலும் 

விருத்தியணடதல்  ,  

 

இந்த விதுலி அத்வல கடன் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் பயைாளிகலக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்சக் கடன் 

கதாணகயாைத30,000/= ரூபாவாகும். 11மாதங்களில்12% வருடாந்த வட்டினடன் கடன் கதாணக 

தவணைப்பைமாக அறவிடப்படும். 
   

இங்கு மின்சார சணபயிைால் அறினெகப்படுத்தப்படுகின்ற கடன் விண்ைப்பப்படிவத்ணத உாிய நுகர்நவார் 

நசணவ  ிணலயத்திலிருந்து கபற்ர க றிப்படுத்தல் ஆநலாசணை இலக்கம் 05 இற்கு இைங்க 

தணகணமகணளப் னர்த்தி கசய்துள்ள விண்ைப்பங்கணள னெணறநய சனெர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் ,

சனெர்த்தி னெகாணமயாளர் ,பிரநதச கசயலாளர் ஆகிநயார் சிபாாிசு கசய்து மின்சார சணபக்குச் 

சமர்ப்பித்ததன் பின்ைர் மின் இணைப்ன வழங்கப்படும் . 
 

3101 ஆம் ஆண்டில் இந்த விதுலி அத்வல கடன் நவணலத்திட்டத்துடன் கதாடர்னணடய இருதரப்ன 

எப்பந்தம் இலங்ணக சனெர்த்தி அதிகாரசணபக்கும் (தற்நபாணதய வாழ்வின் ழுச்சித் திணைக்களம்) 
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இலங்ணக மின்சார சணபக்கும் இணடயில் ணகச்சாத்திடப்பட்டதுடன் அவ் ஆண்டில் கடன்கள் துவும் 

விடுவிக்கப்பட்டிருக்கவில்ணல . 
 

3102 ஆம் ஆண்டிலும் இந்த விதுலி அத்வல கடன்  நவணலத்திட்டம் கதாடர்பாை இருதரப்ன எப்பந்தம் 

சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்கும் இலங்ணக மின்சார சணபக்கும் இணடயில் 

ணகச்சாத்திடப்பட்டது. 
 

    னள்ளிவிபரக் குறிப்ன 14.8 
 

விதுலி அத்வல கடன் நவணலத்திட்டத்தின் னென்நைற்றம் (2011-2016) 
 

ஆண்டு 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவுவிைால் மின்சார சணபக்கு 

மின்சார சணபயிைால் 

பயைாளிகலக்கு /குணறந்த வருமாைம் 

கபரநவாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள வழங்கப்பட்டுள்ள 

கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

)ரூபா.மில்(.  

கிணடக்கநவண்டி

யகதாணக  

)ரூபா.மில்(.  

கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

)ரூபா.மில்(.  

2011 02 350 335.08 201694 354 
2012 07 747 675.32 441932 853 
2013 09 1080 861.67 641520 11237 
2014 13 1537 11106.18 801153 11537 
2015 15 1782 11036.93 971831 11899 
1421 21 2981 21481.61 2421844 21986 

 
 

14.6.2 நுகர்நவார் கடன் வழங்கல் திட்டம். 
 
2014 ngg;utup khjj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;l ,t;Ntiyj;jpl;lk; 2008 Mk; Mz;Ltiu rKu;j;jp mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F khj;jpuk; 9% tUlhe;j tl;bf;F &gh 50000,w;fhd fld; njhif toq;fg;gl;lJ. 
,f;fld; jpl;lkhdJ rfy gzpahsu;fSf;Fk; nghJthdJ MFk;. fld; njhifia kPsr; nrYj;Jk; 
fhykhdJ 60 khjq;fshFk;. 2010.10.18MK; jpfjpapy; ,Ue;J 50000 &ghapy; ,Ue;j fld; njhif 
100000 &gh tiu mjpfupf;fg;gl;lJ 2013.12.18Mk; jpfjpapy; ,Ue;J ,e;j Ntiyj;jpl;lk; khtl;lq;fSf;F 
tpupT gLj;jg;gl;lJ. 
 
2015.01.19 Mk; jpfjpapy; ,Ue;J ,f;flid toq;FtJ ,ilepWj;jg;gl;lJld; mwtPLfs; khtl;l 
kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
  

14.9.  னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

3106 .03.20 ஆந் திகதியில் ஊழியர் நுகர்வுக் கடன்(திரட்டிய) 
 

வழங்கிய கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக (ரூபா.மி) 

31,211 3, 110.11.  
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14.6.3 பைியாளர்கலக்காை வீடணமப்னக் கடன் திட்டம் 

3112 ூன் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நவணலத்திட்டம் வாழ்வின் ழுச்சி அபிவிருத்தித் 

திணைக்களத்தின்  ிரந்தரமாை பைியாளர்கலக்காக சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவின் 

னெதலீடுகளிலிருந்து உணழக்கப்பட்ட வருமாைத்தின் னேலம்  ிதி எதுக்கீடுகள் நமறககாள்ளப்பட்டது .

கடன் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் காைிகயான்ணறக் ககாள்வைவு கசய்தல் ,னதிய வீகடான்ணற 

 ிர்மாைித்தல் ,வீகடான்ணறக் ககாள்வைவு கசய்தல் ,வீகடான்ரக்கு எரு பகுதிணயச் நசர்த்தல் அல்லது 

விாிவுபடுத்துதல் ன்பவற்ரக்குக் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றை  .கடணை மீளச் கசலுத்துவதற்காை 

காலம் 01 வருடங்கள் வணர  ீடிக்கப்பட்டுள்ளது.வட்டி வீதமாைது ..................%மாகும். வீடணமப்னக் 

கடன் திட்டத்தின் கீழ் 3101.03.20 ஆந் திகதி வணரயில் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன்களின் விபரம் பின்வருமார 

காைப்பட்டது   .3101.10.10 ஆந் திகதி னெதல் குறித்த வட்டி வீதம் 01 % வணர குணறக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ,

3102.00.10 ஆந் திகதி னெதல் இக்கடன்கணள அறவிடும் கசயற்பாடுகள் மாவட்ட மட்டத்திற்குப் 

பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது  .3101.10.09 ஆந் திகதி னெதல் இந்த கடன் வழங்கல் திட்டம் 

இணட ிரத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

14.10. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

3106 .03.20 ஆந் திகதியில் வீடணமப்னக் கடன்கள் (திரட்டிய) 
 

 
 

 

 

 

14.6.4  நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன்  திட்டம். 
 

3112  வம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கடன் திட்டத்தின் கபாருட்டு ,வங்கி  ிதி  டவடிக்ணக 

பிாிவின் னெதலீட்டின் னேலம் உணழக்கப்பட்ட வருமாைத்தில்  ிதி எதுக்கப்பட்டது . 
 
சனெர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின்  ிரந்தர ஊழியர்கலக்கு மாத்திரம் இந்த கடன் நவணலத்திட்டம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது10% வருடாந்த வட்டி வீதத்தின் கீழ் 0110111 ரூபா உச்ச ல்ணலக்கு உட்பட்ட 

வணகயில் 11 மாதாந்தத் தவணைகளில் திருப்பிச்  கசலுத்த  நவண்டும் ன்ற அடிப்பணடயில் நமாட்டார் 

ணசக்கிள் கடன்கள் வழங்கப்பட்டை  .3102.03.20 ஆந் திகதியின் பின்ைர் நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன்கணள 

மாவட்ட மட்டத்தில் வழங்குவதற்கு  எப்பணடக்கப்பட்டிருந்ததுடன்  3102.00.10 ஆந் திகதி னெதல் இந்தக் 

கடன்கள அறிவிடும் பைினம் மாவட்ட மட்டத்திற்குப் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது  .3101.10.09 ஆந் திகதி னெதல் 

இந்த கடன் வழங்கும் திட்டம் இணட ிரத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
 
 
 

 
 

 

வழங்கி கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

ரூபா.மில்லியன் 

3,039 
 

905.08 
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14.11 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

3106 .03.20 ஆந் திகதியில் நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன் (திரட்டிய) 45 
 

வழங்கிய கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக ரூபா.மில். 

4067 211.12 

 

 

Gs;sp tpguf;Fwpg;G 14.12 

kPs; epjpaPl;ly; fld; Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; (1999 - 2016) 
  

Mz;L 
fld; 
vz;zpf;if 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

gpltpj;j 
njhif 
(&.kp) 

mwtpl;L 
tPjk; (%) 

1999 11 523 3 .44  100 

2000 175 51578 52 .44  92 

2001 324 121588 117 .44  101 

2002 472 181400 177 .44  100 

2003 637 231223 233 .44  100 

2004 786 271605 283 .44  101 

2005 849 301351 315.84 102 

2006 971 361155 389 .44  100 

2007 11040 401008 450 .44  100 

2008 11072 421631 499.71 100 

2009 11097 441180 523.58 100 

1424 21224 161181 672.22 92 

1422 21221 161,99 682.11 96 

1421 212,1 111216 12,.21 244 

142, 11163 181114 724.92 244 

1421 21276 191,,1 712.11 244 

1426 21279 191798 797.88 244 

2016 1188 50 1641  862.11 244 
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14-13. Gs;sp tpguf; Fwpg;G 

fl;bl epu;khdk;> GJgpj;jy;> kw;Wk; fhzp nfhs;tdtpd; Kd;Ndw;wk;. 2017.12.31Mk; jpfjpapy;  

 

 

 

 

14.7. ஊழியர் உடல் விபத்துக் காப்னரதி 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்குச் கசாந்தமாை பைத்ணத வங்கிகளிலிருந்து வர்த்தக 

வங்கிகளில் ணவப்னச் கசய்வதற்குக் ககாண்டு கசல்லும் நபாதும் வர்த்தக வங்கிகளிலிருந்து 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்கு பைத்ணதக் ககாண்டு வரும் நபாதும்  ிகழும் 

ககாள்ணளகளின் நபாது வங்கி ஊழியர்கலக்கு ற்படும் உடல் ாீதியாை விபத்துக்கலக்காக 

இவ் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ்  ட்டஈடு வழங்கப்படுகின்றது. எக்நடாபர் மாதம் னெதல் 

 ணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட உடல் விபத்துக் காப்னரதி  ிதியத்திற்கு எவ்கவாரு வங்கினம் 

வருடகமான்ரக்கு 0111/= ணைப் பைம் கசலுத்தி காப்னரதி  கசய்து ககாள்ளல் நவண்டும்.  
 

இதன் கீழ் கபற்ரக் ககாள்ள னெடினமாை ஆகக் கூடிய  ட்டஈடு 3101.11.09 ஆந் திகதி னெதல் னெதல் 

 ணடனெணறக்கு வரும் வணகயில் அணைத்து உத்திநயாகத்தர்கலக்கும் 211.111 ஆகும். 

 

3106 ஆம் ஆண்டில் இவ் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகளிலிருந்து காப்னரதித் தவணைப் 

பைமாக 1,298\5,480 ரூபா கிணடத்துள்ளதுடன் 3106 ஆம் ஆண்டில் 0,027,600 கிணடத்துள்ளது .

உடல் விபத்துக்கலக்காை  ட்டஈடாக 3106 .03.20 ஆந் திகதி வணரயில்1,786,270/= ரூபா 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

14.7.1 சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க ணகயிருப்பிலுள்ள காசுக் காப்னடு 

14.7.1.1 சKர்த்தி சனெதாய அடிப்gணட வங்கிகளில் ணகயிருப்பிலுள்ள காசு மற்ரம் அவ்வங்கிகளிலிருந்து 

வர்த்தக வங்கிகலக்குக் காணசக் ககாண்டு கசல்கின்ற நபாதும் ற்படும் களவு மற்ரம் 

ககாள்ணளகளிைால் ற்படும்  ிதி இதன் னேலம் ஈடு கசய்யப்படும். 

14.7.1.2.வங்கி மற்ரம் வங்கிச் சங்கங்களின்  ாளாந்த திரவத்தன்ணமத் நதணவகணளக் கவைத்திற் ககாண்டு 

அதற்கணமய இக்காப்னடுகளின் கபாருட்டு கட்டுப்பாட்டுச் சணபனடன் கலந்துணரயாடி தீர்மாைித்துக் 

ககாள்ள னெடினம் .அதற்காக வருடாந்த தவணைப் பைத்ணத சனெதாய அடிப்பணட வங்கி  ிதிப் பிாிவுக்கு 

அனுப்பி காப்னட்டணப கபரவதற்குத் நதணவயாை  டவடிக்ணககள் எழுங்கு கசய்யப்பட்டுள்ை .அதன் 

னென்நைற்றம் 3106 .03.20  ஆந் திகதியில் சகல வங்கிகலம் இருப்னப் கபட்டகம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

இந்தக் காப்னரதிப் னட்ணகணயப் கபற்றிருந்த்து. 
 

14.7.1.3. ஊழியர் உடல் விபத்து மற்ரம் ணகயிருப்பிலுள்ள காசுக் காப்னடு கதாடர்பில் 3101 ஆம் ஆண்டு 

வணரயில் கவளியிடப்பட்டுள்ள அணைத்துச் சுற்றறிக்ணககணளனம் திருத்தங்கணளனம் இரத்துச் கசய்து 

3101.11.02 ஆந் திகதி னதிய சுற்றறிக்ணககயான்ர கவளியிடப்பட்டுள்ளது .அதன் பிரகாரம் 3106 ஆம் 

Ntiyj;jpl;lk; epjp Kd;Ndw;wk; (&.kp) 

Gjpjhf epukhdpf;fg;gl;l rKjha mbg;gil 
tq;fp kw;Wk; rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;f 
epu;khdk; 

,9.94 
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ஆண்டில் ணகயிருப்பிலுள்ள காசுக் காப்னரதி ல்ணலணய 01 இலட்சத்திலிருந்து 31 இலட்சம் வணர 

அதிகாிப்பதற்கு  டவடிக்ணககள் நமறககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

14.7.1.4 வங்கிச் சங்கங்கள் (உடல் விபத்துக் காப்னரதித் பைனெம் அடங்கலாக) மற்ரம் மகா சங்கங்களால் 

அனுப்பப்பட்ட தவணைப் பைம் ,சனெதாய அடிப்பணட வங்கி பிாிவிைால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 

 ிதியத்தில் ணவப்னச் கசய்யப்பட்டு பயனுரதி வாய்ந்த னெணறயில் னெதலீடு  கசய்து  ிதியம் 

விாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

14.7.1.5 3106 .03.20 ஆந் திகதியில் ணகயிருப்பிலுள்ள காசுக் காப்னரதி  ட்டஈடாக 4,104,150.82 ரூபா 

திரட்டியதாக கசலுத்தப்பட்டுள்ளது . 

 

14.8 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிைதும்  ,சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் 

சங்கங்களிைதும் கவளிவாாியாை கைக்காய்வு 
 

சமிர்த்தி வங்கிகள் மற்ரம் வங்கிக் சங்கங்களின்  டவடிக்ணகணள எவ்கவாரு வருடத்தின் 

இரதியிலும் அதாவது ைவாி 0 ஆந் திகதி னெதல் டிசம்பர் 20 ஆந் திகதி வணரயாை காலப் பகுதியில் 

நமற்ககாள்ளப்பட்ட கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் கைக்காய்வு கசய்து வருடாந்த கைக்காய்வு 

அறிக்ணககயான்ர தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆரம்ப காலத்தில் அவ் அறிக்ணகணயத் தயாாிக்கும் 

அதிகாரம் பிரநதச கசயலகங்களின் கைக்காளர்கலக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது .ைினும் அப்பைி 

கவற்றிகரமாக நமற்ககாள்ளப்படாணமயிைால் அவ்வார அறிக்ணககள் தயாாிக்கப்படாத 

வருடங்கலக்காை கைக்காய்வு அறிக்ணககணளத் தயாாிப்பதற்காக அரசாங்க/அரசாங்க 

 ிர்வாகத்திலுள்ள  ிரவைங்களின் கைக்காளர்கள் கவளிவாாியாை கைக்காய்வு 

உத்திநயாகத்தர்களாக  ியமிக்கப்பட்டு அவர்களின் நசணவகள் கபறப்பட்டை. 
 

3111 ஆம் ஆண்டின் பின்ைர் இன்ர வணரயில் உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிாிவு ,கைக்காய்வுகணள 

நமற்ககாண்டு  ிதிக் கூற்ரக்கணளத் தயாாித்து கைக்காய்வுக் கருத்துக்கலடன் சனெதாய அடிப்பணட  

வங்கிகலக்கு உள்ளக்க் கைக்காய்வுப் பிாிவால் இதுணரயில் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 
இதற்கு நமலதிகமாக சிறந்த சாியாை தீர்மாைங்ணள நமற்ககாள்லம் கபாருட்டு “ர்ைஸ்ட்  அன்ட் 

யங்” பட்டயக் கைக்காளர்  ிரவைத்திற்கு 2013, 2014, 2015 ஆகிய வருடங்களின் இரதித் 

கைக்குகணள கைக்காய்வு கசய்வதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

14.9 வங்கிக் கண்காைிப்ன அலகு. 
 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி  டவடிக்ணகப் பிாிவிைால் வழங்கப்பட்ட க றிப்படுத்தல் 

ஆநலாசணைகள் மற்ரம் சுற்றறிக்ணககலக்கு இைங்க வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கிகளிைதும் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களிைதும் க றிப்பாட்டு  டவடிக்ணககள் 

னெணறயாக நமற்ககாள்ளப்படுகின்றைவா ன்பணத கண்காைிப்பித்தலும் வழிகாட்டல் 

 டவடிக்ணகணள நமற்ககாள்வதற்கும் எட்டுகமாத்த வங்கிச்சங்க கதாகுதியிைதும் 

விணைத்திறணைனம் பயனுரதித் தன்ணமணயனம் நமம்படுத்துவணதக் குறிக்நகாளாகக் ககாண்டு 

“வங்கி கன்காைிப்ன அலகு  ”சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவினுள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 

அப்பிாிவிைால் பின்வரும் கசயற்பாடுகள் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றை. 
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* சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் மற்ரம் வங்கிச் சங்கங்களின் கைக்காய்வு விசாரணை 

நசாதணைகள் கைக்காய்வு அறிக்ணககள் னேலனெம் நவர விதத்திலும் கிணடக்கப்கபரம் 

னெணறப்பாடுகலக்கு இைங்க பிண்பைி ஆய்வு    டவடிக்ணககணள நமற்ககாள்ளல் ,அதற்கணமய 

கவளிக்காட்டப்படும் குணறபாடுகணளச் சாிகசய்தல் மற்ரம் உள்ளகக் கைக்காய்வு ,சட்ட 

விசாரணைகள் மற்ரம் குறித்த பிாிவுகலக்குத் நதணவயாை தகவல்கணள வழங்கி நதணவயாை 

எருங்கிணைப்ணப நமற்ககாள்கின்றது. 
 

* சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கி மற்ரம் வங்கிச் சங்கங்களின் கைக்கீட்டுச் கசயற்பாடுகள் 

தாபைச் கசயற்பாடுகளிலும்  ாளாந்தச் கசயற்பாடுகளிலும் காைப்படும் குணறபாடுகணளச் 

சீர்கசய்வதற்கு    டவடிக்ணகணய நமற்ககாள்லம் நதணவயாை அறிவுரத்தல்கணளனம் வழங்கி 

வாடிக்ணகயாளர்கணளப் பாதுகாப்பதற்கு  டவடிக்ணக டுக்கின்றது. 
 

* மாதாந்த ஆள்சார் பாீட்ணச மீதிகணளச் சமப்படுத்தும் கசயற்பாடுகள் ,வங்கி  டமாடும் நசணவ ,

வாழ்வின் ழுச்சி வங்கிகணள என்றிணைத்தல் ,இயற்ணக அைர்த்தங்களின் காரைமாக வங்கிச் 

சங்கங்கலக்கு ற்படும் நசதங்களின் காரைமாக வங்கிச் கசயற்பாடுகணள மீண்டும் வழணமக்கு 

ககாண்டு வருவதற்குத் நதணவயாை ஆநலாசணைகணள வழங்குவதும் திருத்தங்கணள 

நமற்ககாள்லம்  டவடிக்ணககணள நமற ;ககாள்வதும். 
 

* சனெர்த்தி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிலும் வங்கிச் சங்கங்களிைதும் காலத்துக் காலம் ற்படும் 

பல்நவரபட்ட நதணவப்பாடுகளின் பிரகாரம் நதணவயாை க றிப்படுத்தல் அறிவுரத்தல்கணளனம் 

வழிகாட்டல்கணளனம் வழங்குவதன் ஊடாக வங்கிகளிைதும் வங்கிச் சங்கங்களிைதும் பயனுரதித் 

தன்ணமணய நமம்படுத்துவதற்குப் பங்களிப்னச் கசய்வது “சனெதாய அடிப்பணட” வங்கி/வங்கிச் சங்க 

எழுங்குபடுத்தல் மற்ரம் கன்காைிப்ன பிாிவிைால் ’நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 
 

* கதாடர்ச்சியாக நமற்பார்ணவ, கசய்தல் உட்பட திடீகரை ற்படும் நதணவகலக்கு உதவி வழங்குதல் ,

எருங்கிணைப்னச் கசயற்பாடுகள் ன்பவற்ணற இலகுபடுத்துவதற்காக வங்கி மகாசங்க 

எழுங்குபடுத்தல் கண்காைிப்ன பிாிவுகள் 31  மாவட்டங்களிலும் அணமக்கப்பட்டுள்ளை. 2016ஆம் 

ஆண்டில் சனெதாய அடிப்பணட வங்கி/வங்கிச் சங்க எழுங்குபடுத்தல் கண்காைிப்ன அலகில் நதசிய 

மட்டத்தில் 2 னென்நைற்ற மீளாய்வுகணள  டாத்தியது .அதன் நபாது இைங்காைப்பட்ட அதிகமாை 

பிரச்சிணைகள் அவ் ஆண்டிநலநய தீர்க்கப்பட்டுள்ளை. 
 

14.10. பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
 

0114 சனெர்த்தி வங்கிகணளக் ககாண்ட வணலயணமப்பிைதும் 223 மட்டளவிலாை சனெதாய அடிப்பணடச் 

சங்கங்களிைதும் பைியாளர்கலக்கு வங்கி  டவடிக்ணககள் மற்ரம் ணைய 

விடயங்கலக்குறியவார பயிற்சிகணள வழங்கும் கசயற்பாடுகணள திணைக்களத்தின் பயிற்சிப் பிாிவு 

எருங்கிணைப்னச் கசய்கின்றது. 
 

வாடிக்ணகயாளர்கலக்கு மிகவும் விணைத்திறன்மிக்கதும் பயனுரதிவாய்ந்ததுமாை நசணவயிணை 

வழங்குவதற்காக பைியாளர்களிடத்தில் அறிணவனம் திறன்கணளனம் சிறந்த மைப்பாங்குகணளனம் 

விருத்தி கசய்வது இவ் அலகின் பைிப் கபாரப்பாகும். 
 

அதைடிப்பணடயில் ,வங்கியின் கசயற்பாடுகள் கதாடர்பாை கதளிணவ வழங்கும் வங்கி 

 டவடிக்ணககள் மற்ரம் கைக்கீட்டுச் கசயன்னெணறகள் கதாடர்பாை அடிப்பணடப் பயிற்சிக றிணயப் 
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பயில்வதற்காை வாய்ப்ன எவ்கவாரு வங்கிப்பைிப்பாளருக்கும் வழங்கப்படுகின்றது  .இது தவிர ,

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி  டவடிக்ணககள் மற்ரம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் கைக்கீட்டுச் 

கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் பயிற்சிகபறாத வங்கிச்சங்க பைியாளர்கலக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்கும் 

 டவடிக்ணககள் டுக்கப்பட்டுள்ளை .நமலும் ,இலங்ணக வங்கியாளர் பயிற்சி  ிரவைத்தின் 

ஊடாகப் பயிற்சித் திட்டங்கள்  டாத்தப்பட்டதுடன் 3106 ஆம் ஆண்டினுள் வங்கி 

உத்திநயாகத்தர்கலக்காை வழிகாட்டல் மற்ரம் நமற்பார்ணவப் பயிற்சி  ிகழ்ச்சிகயான்ரம் 

 டாத்தப்பட்டது .அதன் கீழ் 10 னெகாணமயாளர்கள் பயிற்சி கபற்றைர். 3101 ஆம் ஆண்டில் நுண்  ிதிச் 

சான்றிதழ் பாடக றிணயப் னர்த்தி கசய்த உத்திநயாகத்தர்களின் ண்ைிக்ணக 219 ஆகும். 
 

14.11  னெகாணமத்துவத் தகவல் அலகு 

0112  சனெதாய அடிப்பணட வங்கிககளின் தகவல்கணள னெகாணம கசய்வது வங்கி  ிதிச் 

 டவடிக்ணககள் பிாிவின் தகவல் னெகாணமத்துவ அலகின் னேலம் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது .

அதைடிப்பணடயில் ,எவ்கவாரு வங்கினம் வங்கிச்சங்கனெம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கலம் 

மாதாந்தம் தமது வங்கிகளின் னென்நைற்றத்ணத ,வழங்கப்பட்டுள்ள படிவங்கள் ஊடாக தகவல் 

மற்ரம் னெகாணமத்துவ அலகிற்கு அறிக்ணகயிடல் நவண்டும் .அத்தரவுகணளத் தயாாித்து சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிகளின் தற்நபாணதய  ிணல கதாடர்பாகப் பகுப்பாய்வு கசய்து தகவல்கணளச் 

சமர்ப்பிப்பதற்கும் வங்கிச் சங்கங்களின் னென்நைற்றத்ணதப் பாராட்டுவதற்குத் நதணவயாை 

வீகிதாசார பகுப்பாய்வுகணள உருவாக்குவதற்கும் அதைடிப்பணடயில் வங்கிச் சங்கங்கணளப் 

பாராட்டுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது  .நமலும் கைிைித் கதாழில்நுட்பத்ணதப் பயன்படுத்தி 

வங்கிகளிைதும் வங்கிச் சங்கங்களிைதும் தகவல்கணள வங்கி  ிதி  டவடிக்ணககள் பிாிவுக்குப் 

கபரவதற்கு  டவடிக்ணககள் நமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை. 

 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகணளக் கைிைிமயப்படுத்தும்  டவடிக்ணககள் கவற்றியளித்தணதத் 

கதாடர்ந்து நமலும் பயனுரதி வாய்ந்ததும் விணைத்திறன்மிக்கதுமாை னெணறயில் வங்கிகளின் 

தற்நபாணதய  ிணலணயப் பகுப்பாய்வு கசய்வதற்கும் பாராட்டும் கசயற்பாடுகணள 

நமற்ககாள்வதற்கும்  டவடிக்ணககள் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது.. 3106 ஆம் ஆண்டில் நதசிய 

மட்டத்திலாை 30 வங்கிச் சங்க னென்நைற்ற மீளாய்வு  ிகழ்ச்சிகள்  டாத்தப்பட்டை . 
 

கமாத்த வங்கித் கதாகுதிணைனம்  ிணலநபராை  ிதி அலககான்றாக உருவாக்கும் ந ாக்கிலும் 

ஊழியர்கணள ஊக்குவிக்கும் திர்ப்பார்ப்பிலும் வங்கிகணள தரப்படுத்துதல் மற்ரம் மதிப்னட் 

நவணலத்திட்டம் என்றிணை கசயற்படுத்த  டவடிக்ணககள் நமறககாள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த 

நவணலத்திட்டத்திணை எவ்கவாரு வருடனெம் நமம்படுத்தி கசயற்படுத்துவது கபாருத்தமாைதாகும். 
 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

14.12. rKjha mbg;gil tq;fpfspy; fl;lha Nrkpg;G fzf;fPl;Lr; nraw;ghLfs; 

14.12.1 mwpKfk;:. 

 Fiwe;j tUkhd ngWk; kf;fis mjpfkjpfkhf Nrkpg;gjw;F gof;fg;gLj;jy; vd;w 

mbg;gilapy; kw;Wk; mtu;fsJ vjpu;fhy ed;ikapd; nghUl;L fl;lha Nrkpg;G 

Ntiyj;jpl;lq;fs; Muk;gkhfpd. ,q;F murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gLk; epthuzj; 

njhifapypUe;J xU gFjpia khjhe;jk; fl;lhar; Nrkpg;ghf xt;nthU gadhspf;Fk; 

xJf;fg;gLfpd;wJ. 

 jw;NghJ rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w epthuz 

Kj;jpiufs; FLk;gj;jpd; mq;fj;jtu;fsJ vz;zpf;iff;Nfw;g tpj;jpahrkhfpAs;sJ. 

FLk;g mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if 04 my;yJ 01,w;F Nkw;gl;ljhapd; &gh 3500.00> 

mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if 03 Mapd; 2500.00 &ghTk;> mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if 

03,d;Df;F Fiwthapd; 1500.00 &ghTk; tYT+l;lg;gl;l FLk;gq;fSf;F 420/= &ghTk; 

vd toq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j epthuzg; ngWkjpapypUe;J fl;lha Nrkpg;Gfspd; 

nghUl;L KiwNa &gh 300.00 &gh 200.00 &gh 100.00 &gh kw;Wk; &gh 270.00 vd;w 

njhiffs; 2015Mk; Mz;bypUe;J khjhe;jk; rKjha mbg;gil tq;fpapy; cs;s 

gadhspfspd; fzf;fpy; tutplg;gLfpd;wJ.. 1995 Mk; Mz;bypUe;J cs;s fl;lha 

Nrkpg;G epjpahdJ gpujhdkhf ,U fl;lq;fspy; nraw;gLfpd;wJ. 

 

1. 1999 etk;gu; khjj;jpypUe;J 2012 Mk; Mz;L tiu fl;lha Nrkpg;G epjpaj;jpid 

toq;fg;gl;Ls;s gpuNjr nrayfq;fspy; me;je;j gadhspfs; nrhe;jkhd “rKjha 

tq;fpfspd;” ngaupy; cwpa fl;lha Nrkpg;G epjpak; khjhe;j KjyPl;bd; nghUl;L 
rKjha mbg;gil tq;fpg; gpupTf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

 

2. 1995Mk; Mz;bypUe;J 1999 xf;Nlhgu; tiu kf;fs; tq;fp kw;Wk; ,yq;if tq;fpapy; 
Kjypl;l epjpaq;fspypUe;J (gadhspfsplKs;s epjpaj;jpypUe;J) 25%j;jpid tq;fp 
epjpaq;fSf;F tutioj;Jf;nfhz;L KjyPLfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 2012 khu;r; 
khjj;jpypUe;J tq;fpfspy; Fwpj;j KjyPLfs; Nkw;nfhs;sg;gLtjdhy; jiyikf; 
fhupahyaj;jhy; fl;lha Nrkpg;Gf;fs; njhlu;ghd KjyPLfs; Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy.  

 rKjha mbg;gil tq;fpg; gpuptpy; Kjyplg;gl;l fl;lha nrkpg;G epjpaq;fs; 
 fpOs;sthuhFk;. 
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  Gs;sp tpguf; Fwpg;G - 14-14 

  KjyPl;bd; nghUl;L fpilj;j fl;lha Nrkpg;G (2000-2013)  

Mz;L epjpak; (&.kp) 
tsu;r;rp 
(&.kp) 

tsu;r;rp  )%(  

2000 1,045  - 

2001 2,424 1,379 131.96 

2002 3,852 1,428 58.91 

2003 5,510 1,658 43.04 

2004 6,652 1,142 20.73 

2005 7,349 697 10.48 

2006 8,282 933 12.70 

2007 9,099 817 9.86 

2008 9,960 861 9.46 

2009 10,738 778 7.81 

1424 12,886 2,148 20.00 

1422 13,702 816 6.33 

1421 22,711 (1,976) )21.11(  

2013 12,760 1,034 8.82 

1421 - - - 
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14.12.2. fl;lha Nrkpg;G tl;b nrYj;Jjy;.   

KjyPl;bd; nghUl;L rKjha mbg;gil tq;fpg; gpupTf;F mDg;gg;gLfpd;w fl;lha Nrkpg;G 

epjpaj;jpid KjyPl;L myfpd; Vlhf KjyPl;ljdhy; cioj;j tl;bj;njhifapypUe;J 

xt;nthU tUl mWjpapYk; me;je;j rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;fj;jpw;F tl;b 

,nrYj;jg;gLfpd;wJ. mj;Jld; 2006Mk; Mz;bypUe;J tho;tpd; vOr;rp rq;f nraw;ghLfis 

gyg;glj;Jk; Nehf;fpy; ,t;tl;bf;nfhLg;gdTfs; rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;fq;fspd; 

Clhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ mt;thW rKjha mbg;gil tq;fp kw;Wk; tq;fpr; rq;fj;jpw;F 

njhopy;El;g kw;Wk; cw;gj;jp jpwd; Kiwfis mwpkfg;gLj;Jk; Nehf;fpy; 2008Mk; 

Mz;bypUe;J fl;lha Nrkpg;G tl;b nrYj;JtJ Neubahf rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;f 

eilKiwf; fzf;fpy; gzk; mDg;gg;gLtjd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,e;j 

nraw;ghl;bd; %yk; ,jD}lhf FWepjpg;gpupTf;Fk; tUlnkhd;wpw;F 03 kpy;ypad; &gh Nkyjpf 

tUkhdk; cd;wpidg; ngw;Wf; nfhs;sKbAkhf ,Ue;jJ. (twpatupd; gzj;jpd; gpb gz 

fhyk; xU ehs; tiu Fiwg;gjd; Clhf) fl;lha Nrkpg;gpd; nghUl;L gadhspfSf;F 

toq;fg;gLk; tl;btPjk; tzpf trjpfSld; xg;gpLk; NghJ $ba ngWkjpapidf; 

nfhz;bUf;Fk; vd;gJld; mJ fzf;fpid cila gadhspfSf;F toq;fg;glk; tpNrl 

tug;gpurhjk; xd;whFk;.  

Gs;sp tpguf; Fwpg;G-14-15 

fl;lha Nrkpg;G nrYj;jpa tl;b  )1444 – 1421(  
 

Mz;L nrYj;jpa tl;b tPjk; % 

1444 14 .4  

2001 17.75 

2002 13 .4  

2003 8.1 

2004 7.5 

2005 7.75 

2006 10.06 

2007 14 .4  

2008 14 .4  

2009 14 .4  

1424 9.6 

1422 7.2 

1421 7.6 

2013 6.5 

1421 1.4 
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1426 1.4 

1421 1.4 

1427  

 

* Nkw;gb gzpfis cWjpg;gLj;jpf;nfhs;s gq;fspg;gpid toq;Ffpd;w FWepjp tq;fpg;gpuptpd; 
gzpahs;fs; fPOs;sthuhFk;. 

Gs;sp tpguf; Fwpg;G 14.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 gjtp jw;NghJs;s 
vz;zpf;if 

2 gzpg;ghsu; 42 

1 gp. gzpg;ghsu; - 

, c. gzpg;ghsu; - 

1 rKu;j;jp Kfhikahsu; 19 

6 xUq;fpizg;G 
cj;jpNahfj;ju; 42 

1 Nkk;ghl;L cj;jpNahfj;ju; 42 

7 rKu;j;jp mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju; 27 

8 vOJdu; 42 

22 mYtsf cjtpahsu; 41 

11 rhujp 4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

t
l
;b
 
t
Pj
k
; 

14.7. tiuglf; Fwpg;G  
fl;lha Nrkpg;G tl;b (%) 
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D.G.S.A-1  

xJf;fPl;Lf; fzf;Ffs; - 2017 
 

 

gf;f ,yf;fk; 7 ,Ue;J 35 tiuAk; v b v]; v 2 ,Ue;J 10 tiuapYkhd gbtq;fspd; Clhf rku;g;gpf;fg;gLfpd;w fzf;fpl;Lj; jfty;fs; 
kw;Wk; Fwpg;Gf;fs; gf;f ,yf;fk; 36 ,Ue;J 39 tiuapy; cs;slq;fpAs;s gpw tpguq;fSk; ,e;j xJf;fPl;Lf; fzf;fpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s 
gFjpfs; MFk;. Mifahy; Nkw; Fwpg;gplg;gl;l fzf;fpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s vz;zpf;iffs; mjw;Fwpa jfty;fs; kw;Wk; gjpTfspy; 
cs;slf;fp jahupf;fg;gl;Ls;sjhfTk; jpiwNrup fzf;fPl;L Gj;jfq;fSld; Fwpj;j fzf;Ffs; ,zf;fk; nra;ag;gl;Ls;sjhfTk; mit 
rupahdit vdTk; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sjid ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;

t
U
l
he
;j
 
k
j
pg
;g
PL
 

e
pf
o
;r
;r
p 
,
y
 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

g
f
;f
 
,
y

 

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; 
Fwpg;gpl;l 

epfo;r;rpapd; ngau; 

tuT nrytpy; 
kjpg;gPL 
nra;jy; 

xjf;fPl;bid 
gpupj;jy; 

ep.gp.66 
kw;Wk; 
gpupj;jy; 

KO 
njhifia 
gpupj;jy; KO njhif 

Njwpa 
ngWNgW 

kpif /Fiw 

(1+2+3) (4-5)  

  &gh &gh &gh &gh &gh &gh  

1 

 

 

2 

kPz;nlOk; 
newpg;gLj;jy; 
 
mgptpUj;jp 

386,933,000 
 
 

12,433,072,000 

2,049,300 
 
 

43,955,000,000 

 
11,320,000 

(50,520,000) 
 

276,839,047 
(237,639,047) 

349,782,300 
 
 

56,427,272,000 

348,574,806 
 
 

52,337,300,526 

1,207,494 
 
 

4,089,971,474 

2 

 

 

3 

 
cg nkhj;jk; 
(kPd;nlOk;) 12,820,005,000 43,957,049,300 0 56,777,054,300 52,685,875,332 4,091,178,968 

 

1 

 

2 

%yjdk; 
newpg;gLj;jy; 
 
mgptpUj;jp 

11,700,000 
 

1,225,000,000 
0 

0 
 

0 

11,700,000 
 

1,225,000,000 

11,156,607 
 

1,168,187,861 

543,393 
 

56,812,139 

2 

 

3 

 
cg nkhj;jk; 
(%yjdk;) 

1,236,700,000  0 1,236,7000,000 1,179,344,468 57,355,532 
 

 nkhj;jk; 14,056,705,000 43,957,049,300 0 58,013,754,300 53,865,219,800 4,148,534,500  
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