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nfsut ghJfhg;G mikr;rhpd; tho;j;J nra;jp 

 

 
 
ehl;bd; ghJfhg;G> ,iwik kw;Wk; gpuNjr xUikg;ghL Mfpatw;iw ghJfhf;Fk; 

ngUk; nghWg;G ghJfhg;G mikr;rplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. ,g; gzpia 
epiwNtw;Wtjw;F mikr;rpd; midj;J gilg;gpupTfSk; cau; epakq;fs;> JzpT> 
mu;g;gzk; kw;Wk; Kd;khjpupj; jpwd;fis cr;rstpy; Ngz Ntz;Lk;. ,e;j tUlhe;j 
nrayhw;Wif mwpf;if mikr;rpd; midj;J gpupTfspdJk; nkhj;jkhd nraw;ghl;ilg; 
gpujpgypf;fpwJ. vdNt ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhw;Wif mwpf;if kpFe;j 
Kf;fpaj;Jtk; ngWfpwJ. 

  
ghJfhg;G mikr;rpd; nghWg;G Njrj;ijg; ghJfhg;gJld; kl;Lk; 

tiuaWf;fg;gl;ljy;y. mJ ,yq;ifapd; ey;ypzf;fk;> epiyahd rkhjhdk;> r%f 
nghUshjhu mgptpUj;jp> mdu;j;j epthuzk;> kPl;G kw;Wk; ru;tNjr mikjpfhf;Fk; 
eltbf;iffs; tiu gue;jjhFk;. 

 
ghJfhg;G mikr;R rpwe;j fl;Lg;ghL> mDgtk;> Kjpu;r;rp> kw;Wk; rpwg;ghf 

xOq;fikf;fg;gl;l epWtd fl;likg;igf; nfhz;l xU epWtdk; vd;w ed;kjpg;igg; 
ngw;Ws;sJ vdf; Fwpg;gpLtjpy; ghJfhg;G mikr;ru; vd;wtifapy; ehd; 
kfpo;r;rpailfpNwd;. murhq;fj;jpd; nfhs;iff;Nfw;g ve;jnthU Coy;> Nkhrb 
Kaw;rpfSf;Fk; vjpuhf ghJfhg;G mikr;R njhlu;r;rpahd tpopg;Gzu;Tld; ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,e;j Kaw;rpiaj; njhlu;tjw;F ghJfhg;G mikr;rpd; cWg;gpdu;fs; 
Nkw;nfhz;LtUk; mu;g;gzpg;Gk; gq;fspg;Gk; ghuhl;lj;jf;fjhFk;.  

 
vkJ jha; ehl;bd; ,iwikia ghJfhg;gjw;F jkJ capu;fisAk; 

mtatq;fisAk; jpahfk; nra;j giltPuu;fis ehd; ,r;re;ju;g;gj;jpy; 
epidT$Ufpd;Nwd;. tYtpoe;j giltPuu;fspdJk; mtu;fsJ FLk;gq;fspdJk; 
eyd;Ngziyj; njhlu;e;J ftdpj;JtUk; mikr;Rf;F ehd; vdJ ed;wpfisj; 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.  

 
,e;j nghWg;Gfis epiwNtw;Wtjw;F mu;g;gzpg;Gk; tpidj;jpwDkpf;f mjpfhupfs; 

Njitg;gLfpd;wdu;. me;jtifapy; ghJfhg;G nrayhsu; kw;Wk; mikr;rpd; mjpfhupfs; 
toq;fptUk; Nritia midtUk; ghuhl;l Ntz;Lk;.  
 
 
 ikj;upghy rpwpNrd 
 ghJfhg;G mikr;rh;  
  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rupd; ey;tho;j;Jf;fs; 

 

 
 

 

ehl;bDs; ey;ypdf;fk;> mgptpUj;jp vd;gd ePz;l fhy ,yf;iff; nfhz;l ghijahfpwJ. 
vkJ muR Gjpa nghUshjhu topKiwfis cupa KiwapYk; jpl;lq;fis jPl;bAk; 
ifahs Ntz;Lk;. gy;NtW rthy;fSf;F Kfq;nfhLf;Fk; NghJ mjw;Nfw;w gpd;ddp 
fhzg;gLk;> vdNt juTfs; kw;Wk; ngWkjpapid fUj;jpw;nfhz;L Nritahw;Wk; 
ghJfhg;G mikr;rpw;F njhluhf epju;rdkhd topfhl;liy toq;Fk; mjpNkjF 
[dhjpgjp mtu;fSf;F kupahij nrYj;j Ntz;Lk;. 

ghJfhg;G mikr;ru; vd;w tifapy; mtu;fsJ topfhl;;ly; kw;Wk; MNyhridf;$lhf 
fle;J nrd;w ,U tUl fhyj;jpy; ghJfhg;G mikr;R> ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R 
vdTk;> capiu ,uz;lhtjhf fUjp nraw;gl;l gilapdu;fSf;F> Aj;j fyj;jpdpy; 
mq;ftPdKw;w> capu; ePj;jtu;fspd; FLk;gj;jpdUf;F nrq;Nrhw;Wf;fld; nrYj;jpAk;> 
NkYk; Kd;tUk; tUlq;fspYk; ,r;Nritfis tOTld; Nkw;nfhs;s ehnky;NyhUk; 
mu;g;gzpg;Gldhd ghf;fpakhfTk; fUjp nraw;glNtz;Lk;. 

xd;Wgl;L thoYldhd mgptpUj;jpiaAk;> ehl;bid fl;bnaYg;gTk;> mt;tpyf;fpid 
epiwTnra;J nfhs;tjw;Fk;> ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R 
Mfpa vk; vy;NyhuJ gq;fspg;Gk; fpilf;fg; ngWk;. Njrpa ghJfhg;gpid tOg;ngwr; 
nra;aYk;> mofpa ehl;bid fl;bnaOg;gTk; mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLfpd;w 
vy;NyhUf;Fk; vdJ tpN\l ed;wpfis njwptpf;fpd;Nwd;. 

 

Utd; tpN[tu;jd 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru; 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

ghJfhg;Gr; nrayhsupd; nra;jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

midj;J kf;fSf;fpilapy;  el;Gwtpid tsu;j;Jf;nfhs;tjw;fhf  xw;WikAld;  
nraw;gLtjdhy; epiyahdJk;  epfo;fhy  NjitfSf;F Vw;w tifapy; mgptpUj;jp 
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;fhf Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; xNu ehl;bw;Fs; 
,iwikia cWjpg;gLj;JtJ kpfTk; ,d;wpaikahjnjhd;whFk;. ,e;epiyikfspd; 
NghJ ve;jnthU rthYf;Fk; Kfk; nfhLg;gjw;fhf ghJfhg;G mikr;R kpfTk; 
mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLtjd; %yk; vjpu;ghu;g;gpid mile;Jf;nfhs;sf;$bajhf 
cs;sJ. 

Nghu; ntw;wpapidg; ngw;Wf; nfhLj;j Kg;gilapdupd; nfsutj;jpid ghJfhj;J 
mtu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; FLk;gq;fspd; eyNkk;ghl;L tplaq;fis mbg;gilahff; 
nfhz;L gy;NtW Nritfs; Guptjd; %yk; mtu;fSf;F ed;wp nrYj;Jtjpid ngUk; 
ghf;fpakhff; fUJfpd;Nwd;. kw;Wk; mtu;fspd; mgptpUj;jp nraw;ghLfis Kiwahf 
nfhz;L elhj;Jtjw;Fk; Aj;jj;jpdhy; ,lk;ngau;e;j kf;fis kPs; Fbaku;j;Jk; 
eltbf;iffis epiwT nra;J mtu;fspd; tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F 
Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf muR vg;NghJk; Kd;dpd;W 
nraw;gLfpd;wJ. 

2016 Mk; Mz;bw;Fs; ghJfhg;G mikr;R, Kg;gil kw;Wk; mikr;rpd; fPo; 
epu;tfpf;fg;gLfpd;w Vida epWtdq;fspdhy; jha;ehl;bd; ghJfhg;ig 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Nkw;nfhz;l flikg; nghWg;Gf;fs; %yk; mikr;rpd; ,yf;fpid 
ajhu;j;jkhf;Ftjw;F xj;Jiog;G toq;fpa midtUf;Fk; ed;wpiaj; njuptpj;Jf; 
nfhs;fpd;Nwd;. 

ehl;bw;Nf cupj;jhd Njrpaj;Jtj;jpw;F Kd;Dupik toq;fp cUthf;fg;gl;l  rpe;jid 
kw;Wk; ,yf;fpy; kpfr; rhjfkhd ru;tNjr cwTfis Nkk;gLj;jp midj;J kf;fspdJk; 
xj;Jiog;gpidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf kpfTk; mf;fiuAld; nraw;gLtjw;F tUfpd;w 
Mz;L cWjpkpf;fjhfTk; toq;fg;gLfpd;w midj;J fhupaq;fSk; rpwg;ghdjhfTk; 
nraw;jpwd; kpf;fjhfTk; epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;F ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjDld; 

,ize;j midj;j epWtdq;fspd; Copau;fSf;Fk; ijupak;, rf;jp kw;Wk; mjp\;lk; 
fpl;lNtz;Lnkd gpuhu;j;jpf;fpd;Nwd;. 

 

nghwpapayhsu;. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp 
ghJfhg;Gr; nrayhsu; 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ghJfhg;G ,uh[uq;f mikr;R nrayhsupd; nra;jp 

 

mjpNkjF rdhjpgjp ikj;jpupghy rpupNrd mtu;fsJ MrPu;thjj;Jld; kw;Wk; ghJfhg;G 
,uh[hq;f mikr;ru; nfsut Utd; tp[atu;jd mu;fsJ topfhl;lypd; fPo;  fle;J 
nrd;w 2016 xu; tUlfhyj;jpw;Fs; gilapdUf;fhd eyd;Gup nraw;ghLfis 
Kjd;ikg;gLj;jp ghJfhg;G mikr;Rld; ,ize;J ghJfgg;G ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; 
mjd; fPo;tUk; epWtdq;fshd ghJfhg;Gr; Nritfs; gjtp epiyf; fy;Yhup> uztpU 
Nrth mjpfhu rig> Njrpa khztr; rpg;gha;fs; gilazp> ghJfhg;Gr; Nritfs; 
fy;Yhup vd;gtw;wpy; tpN\l nraw;ghLfs; epNtw;wg;gl;Ls;sd vd;gij kfpo;r;rpAld; 
njupj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. 

nrd;w tUlj;jpid jpUk;gp ghu;f;Fk; NghJ ,t;tikr;R kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l 

epWtdq;fSf;F tuT nryTjpl;lj;jpd; %yk; XJf;fg;gl;l epjpapypUe;J 80% f;F 
Nkyjpf miltpid vl;baik> tpUru tug;gpurhj Ntiyj;jpl;lj;jpy; NkYk; xU 
gbKiw Kd;Ndwp 1983 - 2009 tiuapy; ,Ugj;jp ,uz;L tUlq;fs; Aj;j fyj;jpy; 
,Ue;j gilapdUf;Fk; mtu;fSf;F gpd;tupirapduhf ,Ue;j Kg;gil> nghyp];> rptpy; 
ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; rptpy; Nritapdu;fSf;fhf tpUru tug;gpurhj 
cupj;Jilikahf;fy;> Xa;T ngw;w gilapdupd; tUkhdj;jpid cau;j;Jk;; Kfkhf 
mtu;fSf;F njhopy; tha;g;Gf;fis ngw;Wf;nfhLj;jy;> XOf;fKila kw;Wk; cr;r 
Nritia toq;ff;$ba Fbkf;fis ehl;Lf;F cUthf;fis Nehf;fhf nfhz;L  
fdp\;l khztr;rpg;gha;g; gil Ntiyj; jpl;lj;jpid ehL G+uhf cUthf;fy; 
tpN\lkhf Fwpg;glg;gl Ntz;Lk;. 

giltPuUk;> gilapudu; FLk;gj;jpdUk; ghJfhg;fg;gl ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R 
Kjyhf ,t;tikr;rpd; nrd;w tUlj;jpy; ngwg;gl;l ntw;wpahdJ tPN\lkhdJ. 
tpupthd Nritia ghJfhg;G giltPuh;fSf;F ngw;Wf;nfhLg;gJld; NkYk; ,we;J 
Nghd> mq;ftPdKw;w kw;Wk; mtu;fspy; jq;fp tho;gtu;fsJ ehisa ehs; rpwg;Gu 
mika gpuhj;jpf;fpd;Nwd; 

 

VgP[P fpj;rpup 
nrayhsu; 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R 
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 mikr;rpd; njhiyNehf;Fk; gzpAk

     

njhiyNehf;F 

  

 ghJfhg;gdJk; mikjpahdJkhd 

ehnlhd;Wf;fhf 

 

 
gzpf;$w;W 

 
,iwikAila ghJfhg;ghd              

Rje;jpu  ehnlhd;iw                 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf                    

je;jpNuhgha jpl;lq;fisAk;     

nfhs;iffisAk; mikj;jy;             

kw;Wk; nraw;gLj;jy; 
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mikr;rpd; flikfSk; njhopw;ghLfSk; 
 

2015 [dthp khjk; 18 k; jpfjpa  1897/15 Mk; ,yf;f th;j;jkhzp mwpf;ifapy;  
ntspaplg;gl;lJ Nghy ghJfhg;G mikr;rpd; flikfSk;> njhopw;ghLfSk; gpd;tUkhW: 

 

flikfSk;> njhopw;ghLfSk; 

 epuy; 11 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;s jpizf;fsq;fs;> epajpr; rigfs;> murhq;ff; 
$l;Lj;jhgdq;fs; Mfpadtw;wpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; tUk;  ghJfhg;G njhlh;ghd 
nfhs;iffs;> epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk;> fUj;jpl;lq;fisj; jahhpj;jy;> 

 ghJfhg;Gr; Nritfspd; njhopw;ghl;Lf;F trjpaspg;gjd; Clhf ehl;bw;Fg; 
ghJfhg;gpid mspj;jy;.  

 cs;ehl;Lg; ghJfhg;gpidg; NgZjy; 
 mur kw;Wk; cs;ehl;Lg; ghJfhg;G Mfpadtw;Wld; njhlh;Gila Gydha;Tr; 

Nritfs; 
 tUif jUk; Gjpa gil tPuu;fSldhd cwTfs;  
 ntb nghUl;fs;  kw;Wk; Jg;ghf;fpfs; 
 ntspr;r tPLfspd; guhkhpg;G  (JiwKf mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd 

Vidaitfs;) 
 ghJfhg;Gr; Nrit Mszpf;fhd cah; fy;tp 
 jdpahh; ghJfhg;Gr; NritfSld; njhlh;Gila tplaq;fs;   
 flNyhug; ghJfhg;G Nrit kPl;Gr; nraw;ghLfs; kw;Wk; eph;thfk; 
 epuy; 11 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; Nkw;ghh;itapd; fPo; tUk; Vida 

rfy tplaq;fSk;   
epuy; 11 ,y; fPo; gl;;bayplg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; Nkw;ghh;it 

 

epuy; 11- mikr;rpd; fPo; tUk; jpizf;fsq;fSk;> epar; rigfSk;> mur $l;Lj;jhgdq;fSk; 

1. ,yq;ifj; jiug; gil 
2. ,yq;iff; flw;gil      
3. ,yq;if tpkhdg;gil      
4. rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;     
5. Nrh; N[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofk;  
6. ghJfhg;Gr; Nritfs;; fll;is> gjtpepiyf; fy;Y}hp 
7. uztpUNrit mjpfhu rig 
8. ghJfhg;G Nritfs; ghlrhiy 
9. Njrpa gapypsty; rpwg;gzp 

   10. Njrpa ghJfhg;G epjpak; 
  11. mur Gydha;Tr; Nrit 
  12. fiuNahug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 
  13. yq;fh nyh[p];bf;]; ypkpl;ll; 
  14. uf;z Muf\f yq;fh ypkpl;ll; 

 

අමාත්ාාංශයේ ස   ාං 
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1. nfhs;iffs;; kw;Wk; jpl;lkply  gpupT
 

1.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lkply; gpuptpd; 
jwNghija kw;Wk; tUfpd;w Mz;bw;fhd 
cj;Njrpj;j ghJfhg;G Vw;ghLfis 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa ghJfhg;G 
nfhs;iffis cUthf;Fk; gzpfspy; 
h.Lg;gLfpd;wNjhL mikr;rpf;F tUlhe;jk; 
xJf;fg;gLfpd;w epjp gad;ghl;bd; 
Kd;Ndw;wj;jpid Nkw;ghu;it nra;fpd;w 
gpupthf nraw;gLfpd;wJ. mjw;fika mikr;rp 
kw;Wk; mjDld; ,ize;j epWtdq;fs; 
kl;Lky;yhJ ghJfhg;G ,u[hq;f mikr;rpd; 
Clhf nraw;gLj;Jfpd;w mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wj;jpid 
mwpf;ifapLjy; mjw;Fwpa tUlhe;j 

Kd;Ndw;w  mwpf;if, nrayhw;Wif mwpf;if 
Nghd;wtw;wpid jahupj;jy;  ,g;gpuptpd; %yNk 
epiwNtw;wg;gLfpd;wd. 

1.1.1  flikfs; 

 Njrpa ghJfhg;G nfhs;iffis 
cUthf;Fk; nraw;ghLfis 
xUq;fpizj;jy;. 

 nrayhw;Wif mwpf;if, Kd;Ndw;w  
mwpf;if jahupj;jy; kw;Wk; 
ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;Gjy;  

 tUlhe;j nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpid 
jahupj;jy;. 

 ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjDld; 
,ize;j epWtdq;fspd; Clhf 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w fUj;jpl;lq;fis 
Nkw;ghu;itr; nra;jy; kw;Wk; 
mf;fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wj;jpid 
rhuhk;rg;gLj;jy;;. 

 fUj;jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; njhlu;gpy; 
jfty;fs; kw;Wk; MNyhridfs; 
Njitg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; Vida mur 
epWtdq;fSf;F toq;fy;.  

 mikr;R kw;Wk; mjDld; ,ize;j 
epWtdq;fspd; Clhf Kd;itf;fg;gLfpd;w 
fUj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;fhd 
gupe;Jiufs; kw;Wk; mDkjpapid Njrpa 
jpl;lkply; jpizf;fsj;jplk; ,Ue;J 
ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; epjp xJf;fPL 
nra;jy;. 

 20 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l 
fUj;jpl;lq;fSf;fhf mikr;ruit 
mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 Vida mikr;rpf;Fwpa murpd; tpNrl 
epfo;r;rpfSf;F cupa xUq;fpizg;G  

 

 

 

 

 nraw;ghLfis Nkw;nfhs;;sy;. cjhuzk; :- 
mdu;j;j Kfhikj;Jtk;   

 mikr;rpf;Fwpa epWtdq;fspd; 
nrayhw;Wif mwpf;if mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lq;fs; kw;Wk; tpNrl epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; njhlu;ghf kf;fSf;F 
njspTg;gLj;Jtjw;F Njitahd 
jfty;fis toq;Fjy;. 

 rdhjpgjp fhupahyak; Clhf 
nraw;gLj;jg;gLfpd;w tpNrl 
fUj;jpl;lq;fis Nkw;ghu;it nra;jy;;. 

 fs mtjhdpg;G kw;Wk; fUj;jpl;lq;fspd; 
ngsjPf Kd;Ndw;wj;jpid Nkw;ghu;it 
nra;jy;. 

 

1.2  gzpfspd; Kd;Ndw;wk;-2016 

 

 Njrpa ghJfhg;G fy;tp epWtd(Institute of 

SecurityStudies Srilanka /INSSL) jpdk; 
cWthf;fg;gl;lNjhL mikr;R kw;Wk; 

INSSL ,ilapy; Njitahd xUq;fpizg;Gr; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 2016 Mk; Mz;bd; nraw;ghl;Lj; 
jpl;lj;jpw;fika epjp xJf;fPL nra;jy; 
kw;Wk; Nkw;ghu;it nra;ag;gllJ. 

 2015 Mk; Mz;L nrayhw;Wif mwpf;if 
jahupj;J ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gg;gl;lJ. 

 Kg;gilapdUf;fhd nrayhw;Wif mwpf;if 
jahupj;J ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gg;gl;lJ. 

 20 kpy;ypad; &ghtpw;F kpifahd 
fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;fhf 
mikr;ruit mDkjp ngwg;gllJ. 

 gUt mbg;gilapy; Kd;Ndw;wj;jpid 
Nkw;ghu;it nra;tjw;fhf mikr;Rld; 
,ize;J midj;J epWtdq;fspd; 
gq;Fgw;wYld; Kd;Ndw;w rhuhk;rf;$l;lk; 
elhj;jg;gl;lJ. 

 mikr;R kw;Wk; mjDld; ,ize;j 
epWtdq;fspd; Clhf nraw;gj;jg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; khjhe;j kw;Wk; gUt 
Kd;Ndw;wk; njhlu;ghd mwpf;ifapid 

rdhjpgjp nrayhsu; fhupahyak;, Njrpa 
tuT nryT jpizf;fsk; kw;Wk; fUj;jpl;l 
Nkw;ghu;it kw;Wk; Kfhikj;Jt  
jpizf;fsj;jpw;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 mikr;R kw;Wk; mjDld; ,ize;j 
epWtdq;fspd; Clhf nraw;gj;jg;gLfpd;w 
fUj;jpl;l epfo;r;rp jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
kw;Wk; epWtdq;fspd; gzpfs; njhlu;ghf 
rl;l mikg;G njhlu;ghf mwpf;if kw;Wk; 
mikr;rpd; fUj;jpl;lk; kw;Wk;  epfo;r;rp 
jpl;lk; Njrpa ghJfhg;G njhlu;gpy; gpupT 
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Nkw;ghu;it nraw;FOtpw;F (Sectoral 

Oversight Committee on National Security) 
cupa Kiwapy; cupa jpdj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 

 mikr;R kw;Wk; mjDld; ,ize;j 
epWtdq;fspd; 2016 Mk; Mz;bd; 
epjpapidg; gad;gLj;jy; njhlu;ghf epjp 
kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wj;jpid ,U 
thuq;fSf;F xU Kiw Njrpa tuT nryT 
jpizf;fsj;jpw;F toq;fp mikr;rpDila 
epjpapid cupa Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;s 
Njitahd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 mdu;j;j Kfhikj;Jtk; njhlu;ghf 
Kg;gilapidg; guPl;rpj;jy; kw;Wk; kPl;G 
FOtpdupd; jpwd;fis tpUj;jp 
nra;tjw;fhf Njitahd cgfuzq;fis 
tpiyf;F thq;Fjy; kw;Wk; gapw;rpfis 
toq;Fk; nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlu;ghf 

mikr;ruit nraw;FOtpd; (Cabinet 

Committee on Economic Management/CCEM) 
jPu;khdj;ij nraw;gLj;jypd; Kd;Ndw;wk; 
fUj;jpl;l Nkw;ghu;it kw;Wk; Kfhikj;Jt 

jpizf;fsj;jpw;F (DPM) cupa jpdj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 

1.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs;  

 

 ghJfhgh;G mikr;R kw;Wk; mjDld; 
,ize;j epWtdq;fspd; Clhf 
nraw;gj;jg;gLfpd;w fUj;jpl;l jfty;fs; 
mlq;fpa juTj; njhFjpnahd;wpid 
cUthf;Fjy; kw;Wk; mjid 
,w;iwg;gLj;jpf;nfhs;sy;. 

 2018 Mk; Mz;bd; nraw;ghl;Lj; jpl;lk; 
jahupj;jy; kw;Wk; nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;F 
mika Vjpu;tUk;  jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jy; kw;Wk; mjw;fhf 
xJf;fg;gl;Ls;s epjpapid tpidj;jpwd; 
kpf;fjhf gad;gLj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;it 
nra;jy;. 

 2017 Mk; Mz;bw;fhd nrayw;Wif 
mwpf;if jahupj;jy; kw;Wk; mjid cupa 
jpdj;jpw;F Kd;G ghuhSkd;wj;jpw;F 
rku;g;gpj;jy;. 

 mikr;rpd; Clhf  nraw;gj;jg;gLfpd;w 
fUj;jpl;lq;fis Nkw;ghu;it nra;jy; 
kw;Wk;  cupa fhyj;jpw;Fs; epiwT 
nra;tjw;fhd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;. 
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2. ghJfhg;Gg; gpupT 
   
 
2.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

,t;tikr;rpd; ghJfhg;Gg;gpupthdJ 
Kg;gilapdu; njhlu;gpyhd flikfis 
gpujhdkhf Mw;Wfpd;wJ. ,f;flikfspw;F 
Nkyjpfkhf If;fpa ehLfs; rigapd; 
rkhjhd flikfspy; <LgLk; gilazpfs; 
njhlu;gpYk;> ,yq;if flNyhu fhtw;gil 
jpizf;fs epWtdj;jpdJk; nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;fpd;wJ. 

2.2 2016 Mk; Mz;L [dtup 
njhlf;fk; brk;gu; tiuahd 
fhyg;gFjp tiu 
  

2.2.1 gjtpAau;j;jy;> ,isg;ghWjy;>    
mjpfhuthizf;F cl;gLj;jy; 

ghJfhg;G gpuptpd;  %yk; 2016.01.01 
njhlf;fk; 2016.08.31 tiuahd fhyg;gFjp 
tiu  fPNo  Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 
Kg;gilapdu; njhlu;gpyhd gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

2.1 ml;ltiz : gjtpAau;j;jy;> ,isg;ghWjy;>     
mjpfhuthizf;F cl;gLj;jy 

 

2.2.2 jdpg;gl;l/tpisahl;L (ntspehl;L) 
tpLKiw 
 

Kg;gil tPuu;fspw;F  fPo;f;fz;lthW 
jdpg;gl;l  yPT /tpisahl;L (ntspehL) 
tpLiff;fhf mDkjp  toq;fg;gl;Ls;sJ. 

2.2.ml;ltiz : jdpg;gl;l/tpisahl;L (ntspehl;L) 
yPT 
 
 
 

2.2.3 ,og;gPL  

kuzpj;j>mq;ftPdKw;w Kg;gilapdu; kw;Wk; 
mtu;fSila FLk;g cWg;gpdu;fspw;F 
,og;gPl;Lj;njhif ngw;Wf; nfhLj;jy; 
 

 jiug;gil flw;gil tpkhdg;
gil 

(1.) kuzpj;jt
u;fsy; jq;fp 
tho;Nthupw;fh
d ,og;gPl;Lj; 
njhifia 
toq;fy; 

63 3 3 

(2) gaq;futhj 
nraw;ghl;bdh
y;                            
mq;ftPdKw;w
tu;fspw;F 55 
tajhFk; tiu 
rk;gsk; kw;Wk; 
nfhLg;gdit 
nrYj;Jjy; 

2509 12 3 

(3)flikapyPLg
l;Lf; 
nfhz;bUf;Fk;; 
jpBu; 
re;ju;g;gq;fspy; 
tpgj;jpw;Fs;sh
dtu;fspw;F 
,og;gPl;Lj; 
njhifia 
toq;fy; 

225 407 07 

(4) mrhjhuz 
epiyikapd; 
fPo; 
kuzpj;jtu;fsp
y; jq;fp 
tho;Nthupw;F 
rk;gsk; 
toq;fy 

38 06 03 

(5) 
Tpjitfspd; 
,uz;lhk; 
jpUkzj;jpd;                     
gpd;duhd 
,og;gPL 
(Kg;gilapdup
d;) 

95   

(6) 26 taJ 
tiuf;Fk; 
gps;isfSf;F 
rk;gsk;toq;f
y; 
(Kg;gilapdupw;
F) 

43   

 2973 428 16 

2.3 ml;ltiz : kuzpj;j>mq;ftPdKw;w 
Kg;gilapdu; kw;Wk; mtu;fSila FLk;g 
cWg;gpdu;fspw;F ,og;gPl;Lj;njhif ngw;Wf; 
nfhLj;jy; 

 

 

 

 

 

 gjtpAau;T ,isg;gh
Wjy; 

mjpfhuthu
thizf;F 
cl;gLj;jy;  

jiug;g
il 

222 206 52 

flw;gi
l 

333 35 187 

tpkhdg;
gil 

77 16 90 

nkhj;j
k; 

632 257 329 

 jdpg;gl;l 
yPT 

Tpisahl;bw;fhd 
tpLif 

flw;gil 347 408 

jiug;gil 140 120 

tpkhdg;gil 95 60 

nkhj;jk; 582 588 
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2.2.4 uztpU RuFk; nfhLg;gdT 

Kidg;ghd Nritapd; NghJ 
gaq;futhjpfspd; nraw;ghl;bdhy; 
mq;ftPdKw;W mikr;ruitg; 

gj;jpu/1982/305/(09) kw;Wk; 1982.07.21 
jpfjpaplg;gl;l mikr;ruit jPu;khdj;jpw;Nfw;g 
55 taJ tiu rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gditg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,uhZt tPuu;fspw;Fk; 
,t;thW rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gditg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,t;tPuu;fsJ kidtpfs;> 
gaq;futhjpfspd; nraw;ghl;bdhy; capupoe;j  
,uhZt tPuu;fspd; tpjitahd 
kidtpapdupw;Fk;> mtu;fs; capUld; thOk; 
tiu khj;jpuk; 85% Xa;T+jpaj; njhifAld; 
15% uztpU RuFk; nfhLg;gdT njhif vd 
xd;wpizj;J 100% Xa;T+jpaj; njhifia 
cupj;jhf;Fjy; 
 
2.2.5 epYitr; rk;gsk; 

gaq;futhj nraw;ghl;bd fhuzkhf 
mq;ftPdKw;W ,ayhik 50%   
,w;F FiwthfTk; 20% ,w;F mjpfkhfTk; 
mq;ftPdkhdjd; mbg;gilapy;  
mikr;ruitj; jPu;;khd ,y mkg / 
1982/305(09) apd; fPo; gpujpgyd;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;shky; cupj;jhd Nritf;fhyj;ijg; 
G+u;j;jp nra;J ,isg;ghwpa my;yJ gjtpia 
tpl;L tpyfpr; nrd;w Kg;giliar; Nru;e;j 
1573 tPuu;fspw;F mtu;fs; Xa;T+jpak; ngw;w 
jpdj;jpypUe;J 2014.03.01 jpfjp tiuf;Fk; 
cupj;Jila epYitr; rk;gsk; MdJ xU 
tUlj;jpy; xt;nthUtupw;Fk; cupj;jhFk; 
epYitr; rk;gsj;jpy; 1/15 vd 15 
tUlq;fspy; nrYj;jp Kbg;gjw;F 2016.04.07 
Mk; jpfjp ,lg;gl;l mikr;ruit 
tpQ;Qhgdj;ij Kd;itj;jy;. ,t;tikr;ruit 
tpQ;Qhgdj;jpw;fhf ,y /16/0754/703/034-1 
kw;Wk; 2016.12.13 jpfjpaplg;gl;l mikr;ruitj; 
jPu;khdj;jpd; Clhf mDkjp 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  

2.2.6  10/12 Xa;T+jpa nfhLg;gdT 

gaq;futhj nraw;ghl;bdhy; mq;ftPdKw;W 
,uhZt NritapypUe;J tpyfpr; nrd;w 10 
tUl Kidg;ghd Nritiag; G+u;j;jp nra;ahj 
mjpfhupfs; kw;Wk; 12 tUl Kidg;ghd 
Nritiag; G+u;j;jp nra;ahj rpg;gha;fspw;F 
Xa;T+jpaj;ijg; ngw;Wf;nfhLj;jy; rk;ge;jkhd 
1981 Kg;gil ,uhZt tPuu;fs; Xa;T+jpaf; 
nfhLg;gdT kw;Wk; MAjg;gilfs; Xa;T+jpa 
kw;Wk; gzpf;nfhil rl;lj;jpy; jpUj;jk; 
tu;j;jkhdp %yk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;s 
g;gl;Ls;sJ. Nkw;nfhs;sy; rk;ge;jkhd tpNrl  

tu;j;jkhdp ,y 1992/76 cila 2016/11/11  
mjp tpNrl 
 
 
 

2.2.7 mq;ftPdu;fSf;fhd Xa;T+jpak; 
 

mq;ftPdKw;wtu;fSf;fhd Xa;T+jpa 
nfhLg;gdit toq;Fjy; rk;ge;jkhd 1981 
Kg;gilapdupd; Xa;T+jpa nfhLg;gdT  kw;Wk; 
gzpf;nfhilr; rl;lk; jpUj;jk;;  njhlu;gpyhd 
tu;j;jkhdp mwptpj;jy; jpUj;jj;jpw;fhf rl;lkh 
mjpguplk; Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
2.2.8 gjf;fk; kw;Wk; nts;spg;gl;il 
toq;fy; 
 
Kg;gilapdu; rfyjuj;jpdupw;Fk; mtu;fs; 
Mw;wpa Nritia nfhsutpf;Fk; Kfkhf 
gjf;fk; kw;Wk; tPu gjf;fk; toq;fy 
 

;2.4 ml;ltiz: gjf;fk; kw;Wk; nts;spg;gl;il 
toq;fy; 
 

2.2.9 gapw;rpg;ghlnewpfs; 

2.2.9.1 ntspehl;L murpdhy; toq;fg;gl;l 
gapw;rp newpfs; 

ehL ,jg ,fg ,tpg 

flNyhu 
fhtw;g
ilj; 

jpizf;
fsk; 

nkhj;
jk; 

,e;jpah 102 134 49  285 
ghfp];jh
d; 

78 38 23  139 

gq;fshN
j]; 

45 17 09  71 

Neghy; 02    02 
kNyrpah 08    18 
rPdh 42 19 09  70 
Vida 
ntsp 
ehLfs; 

295 481 127 02 905 

nkhj;jk; 572 689 217 02 

2.5 ml;liz :ntspehl;L murpdhy; toq;fg;gl;l 
gapw;rp newpfs; 

 
 
 

gjf;fj;jpd; 
tif 

jiug;gil flw;gil tpkhd
g; 

gil 

ntspehl;Lr; 
Nrit gjf;fk; 

14938 57 104 

ePz;l fhy 
Nritg; 
gjf;fk; 

4041 2040 698 

Njrj;jpd; 
Fbkfdpw;fhd 
gjf;fk; 

- 07 - 

gpurq;rdpa 
Nritg; 
gjf;fk; 

- 50 - 

tPur; 
nray;fspw;fh
d gjf;fk; 

7966 144 
101 
 
 

 
nkhj;jk; 26945 2298 903 
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 2.2.9.2  Njrpa ghJfhg;Gg; ghlnewpfs; 

gapw;rpnewpfs; 
toq;Fk; ehL; 

jiug;
gil 

flw;gil tpkhdg;g
il 

,e;jpah 1 1  
ghfp];jhd; 2 2 1 
gq;fshNj]; 2 1 - 
rPdh 4 2 1 
njd; nfhupah 1 - - 
gpypg;igd;]; 1 - - 
,e;NjhNdrpah 2 - - 
nkhj;jk; 13 06 02 
KOj; njhif 21 

 2.6 ml;ltiz: Njrpa ghJfhg;Gg; ghlnewpfs ; 
 

2.2.9.3 jpl;lkp;lg;glhj gapw;rpnewpfs 

gapw;rpnewpfspd; 
tif 

,jg ,fg ,tp
g 

flN
yhu 
fht
w;gi
l 

If;fpa mnkupf;f 
Fbaurpdhy; 
toq;fg;gl;l 
ghlnewpfs; 

32 23 22 01 

jpl;lkp;lg;glhj 
gapw;rpnewpfs; 

43 24 30 02 

 2.7 ml;ltiz: jpl;lkp;lg;glhj gapw;rpnewpfs; 

 

2.2.9.4 ntspehl;L tsq;fs;  

jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l ghlnewpfs 

 

ghl newpfs; toq;fy;  

,jg 05 

,fg 11 

,tpg 06 

flNyhu fhtw;gilj; 
jpizf;fsk; 08 

Rptpy; mjpfhupfs;;  06 

 2.8 ml;ltiz: ntspehl;L tsq;fs; 

; 

2.2.10  fUj;juq;Ffs; gapw;rp gl;liwfs;> 
kw;Wk; Rw;Wyh 

 
53 jiug;gilapdu; > 55 ,yq;if 
flw;gilapdu; >11 ,yq;if tpkhdg;gilapdu; 
> kw;Wk; 11 ,yq;if flNyhu fhtw; gilj; 
jpizf;fsj;jpdupw;F vd;wtifapy;  
ntspehl;Lr;Rw;Wyh/gl;liwfs; kw;Wk; 
fUj;juq;Ffs; vd;gtw;wpw;fhd re;ju;g;gq;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
2.2.11 gy;fiyf;fof mDkjp  
 
2015/2016 Mk; Mz;L fy;tpahz;by; 
Kg;gilapdiu tpNrl mbg;gilapy; 
gy;fiyf;fofq;fspw;F mDkjpj;jy; 
njhlu;gpy; tpz;zg;gg;gbtq;fs; gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F fPo; cs;sthW  
mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. 

 
2.9 ml;ltiz: gy;fiyf;fof mDkjpf;fhf; 
tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gpa vz;zpf;if 
 
2.2.12 gy;NtWgl;l Nfhupf;iffs; 
 
,uhZtj;jpdu; kw;Wk; mtu;fSila 
FLk;gj;jpdu; %yk; Neubahf kw;Wk; 
[dhjpgjp nrayfk;> gpujku; fhupahyak;> 
gy;NtWgl;l mikr;ru;fs;> gy;NtWgl;l 
egu;fs; kw;Wk; ghJfhg;Gg;gpupT 
epWtdq;fspw;F mDg;gp itf;fg;gl;l 
gy;NtWgl;l 1510  Nfhupf;iff; 
fbjq;fSf;fhd gjpy; eltbf;ifffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 
2.2.13 flNyhu fhtw; gilj;jpizf;fsk; 
njhlu;gpyhd gzpfs; 
 

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fs 
rl;l%yj;jpy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy; 

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fs rPUil 
tpjpfs; njhlu;gpy; mDkjpia toq;fy;  

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fsj;jpw;F  
vz;nza; frpT Nkyhz;ik 
cgfuzj;jpid nfhs;Kjy; nra;tjd; 
epkpj;jk; 2017 Mk; Mz;L tuT nryTj; 
jpl;lj;jpy; xJf;fPLfis Nkw;nfhs;sy;. 

 

2.2.14 mikr;ruitg;gj;jpuk;  

,g;gpuptpd; %yk; Kg;gilapdu; kw;Wk; 
flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fs mYtyf 
eltbf;iffs; njhlu;gpyhd 
mikr;ruitg;gj;jpuq;fs; gpd;tUkhW 

xOq;FgLj;jg;gl;Ls;sd. 

 nghJkf;fs; Nghf;Ftuj;jpw;F jFjpahd  
,uz;L(02) tpkhdq;fisg; ngwy;; 

 ,yq;if tpkhdg;giltrKs;s ,yF uf 
tpkhdq;fspd; vz;zpf;ifia  

 mjpfupf;f   Gjpa Y-12V ,yFuf 
Nghf;Ftuj;J tpkhdq;fis nfhs;tdT 
nra;jy; 

 ,yq;if tpkhdg;gilapdu; trk; 
fhytjpahFk; epiyapYs;s Nghu; 
tpkhdq;fspw;F  <lhf Gjpa 08 gy;Jiw 
Nghu; tpkhdq;fs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l 
MAjq;fisf nfhs;tdT nra;jy;. 

   ,yq;if tpkhdg;gilapduplk; cs;s 
gapw;rp tpkhdq;fspd; 

 nghwpapay; 
Jiw 

capupay; 
Jiw 

gy; 
itj;jpak; 

   
jiug;gil 07 03 01 

flw;gil 01 02 - 
   
tpkhdg;gil - - - 
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njhifiamjpfupg;gjw;fhf Gjpa gPb (PT-6) 
Kjd;ik epiy gapw;rp tpkhdq;fis 
nfhs;tdT nra;jy; 

 If;fpa ehLfs; rigapd; rkhjhd 
flikfspd; epkpjj;jk; khyp ehl;by; epiy 
nfhs;s nry;yTs;s ,yq;if 
tpkhdg;gil kw;Wk; nghyp]; 
gilapdupw;fhd Njitg;ghLfis 
nfhs;tdT nra;jy; 

 ,yq;ifj; jiug;gilf;F xg;ge;j 
mbg;gilapy; mWitr;rpfpr;ir kUj;Jt 
epGzu; xUtiu  gzpf;fku;j;jy;  
(kUj;Jtu; fhkpdp Fzjpyf) 

  fhu;af;rk Nrth tpG+\da gjf;fk; kw;Wk; 
gpurq;rdpa Nrth tpG+\d gjf;fq;fis    
toq;fspd; nghUl;L nghJ tpjpKiwfis 
cUthf;fy;. 

 2002 Mk; tUlj;jpypUe;J 2010 Mk; 
Mz;L tiuahd fhyg;gFjp tiu 
tUlhe;j  Kd;Ndw;w mwpf;ifia 
mikr;ruitf;F rku;g;gpj;jy; - ,yq;if 
tpkhdg;gil 

 Aj;j eltbf;iffspd; nghUl;L ngyhu]; 
muRld; njhopy;El;g cjtp njhlugpy; 
cld;gbf;ifapid Nkw;nfhs;sy;. 

 ,yq;if tpkhdg;gilf;F PT- 06  
Kjd;ik epiy tpkhdq;fs; 06 ,idf; 
nfhs;tdT nra;jy; 

 ,yq;if tpkhdg;gilf;F Y-12V ,yF uf 
02 Nghf;Ftuj;J tpkhdq;fis  
nfhs;tdTnra;jy;  

 ,uhZtj;jpy; flikahw;wp rl;luPjpahf 
tpyfpr;nrd;w ,uhZt tPuu;fSf;F 
mnkupf;f ,uh[hq;f jpizf;fs 
cyfshtpa nraw;jpl;lj;jpy;  njhopy; 
tha;g;ig Vw;gLj;Jk; Kfkhf ,yq;ifapy; 
ghJfhg;G gapw;rp epWtdnkhd;iw 
epWTtjw;F FSI SECURITAS 
epWtdj;jpdhy;; Kd;itf;fg;gl;l Nahriz 

 Kidg;ghd Nritapd; NghJ gaq;futhjr; 
nraw;ghl;bd; fhuzkhf mq;ftPdKw;W 
NritapypUe;J tpyfpr;nrd;w ,uhZt 
tPuu;fspw;F 55 taJ G+u;j;jpahdjd; 
gpd;duhd tho; ehs; KOtJk; rk;gsk; 
kw;Wk; nfhLg;gdit toq;fy;. 

 Kidg;ghd Nritapd; NghJ gaq;futhjr; 
nraw;ghl;bd; fhuzkhf mq;ftPdKw;W 
mepR ,y 1982/305(09) Vw;g ngw;Wf; 
nfhs;Sk; ,uhZt tPuu;fspw;Fk;> 
tpjitepiyf;Fs;shd ,t;tPuu;fspd; 
kidtpkhu;> kw;Wk; mq;ftPdKw;w 
tPuu;fspdJ kidtpfs; rk;gsk; kw;Wk; 
nfhLg;gdit ,t;tPuu;fs; my;yJ 
,tu;fsJ kidtpapdu; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;F cupj;Jiltu;. toq;fg;gLk;  
85% Xa;T+jpa njhifAld;> 15% uztpU 
RuFk; nfhLg;gdit ,izj;J 100% Mf 
Xa;T+jpa njhifia toq;Fjy;> 

 jpUNfhzkiyapy; mike;Js;s   
flw;gil kw;Wk; fly;rhu; fw;if epiya 
epYit Ntiy  

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fsj;jpw;F  
vz;nza; frpT Nkyhz;ik 
cgfuzj;jpid nfhs;Kjy; nra;tjd; 
nghUl;L 2017 Mk; Mz;L tuT nryTj; 
jpl;lj;jpD}lhf xJf;fPLfis Nkw; 
nfhs;sy; 

 mur jdpahu; $l;L Kaw;rpapD}lhf 
cs;sf tpkhd Nghf;Ftuj;Jr; Nritia  
epWTjy;  

 ,yq;if tpkhdg;gilf;F ngy; uf 
cyq;F thD}u;jp kw;Wk; gpuGf;fs; 
Nghf;Ftuj;Jr; nra;Ak; cau; nfhs; 
jpwDila cyq;F thD}u;jpfis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf njhopEl;g 
kw;Wk; epjp Kd; nkhoptpidg; ngw;Wf; 
nfhs;sy; 

 ,yq;if tpkhdg;gilf;F kj;jpauf 
cau;j;jp tpkhdq;fis nfhs;tdT 
nra;jy; 

2.3 mLj;j tUlj;jpw;F 
gpw;Nghlg;gl;Ls;s  gzpfs 

 xahkLit MAjf; fsQ;rparhiy 
epu;khzg; gzpfs; 

 

2.4 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 
 

,f;fpisapd; ehshe;j flikfis ,yFthf 
Mw;wpf;nfhs;Sk; tifapy; 
etPdkag;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

,jD}lhf mjpfhuk; ngw;w mYtyu;fs; 
mYtyf gzpahsu;fis Neubahf 
Nkw;ghu;it nra;tjw;fhd re;ju;gg;k; 
fpl;bAs;sJ. 
NghJkhdsT fzpdp trjpapd;ikahy; 
mYtyf flikfis epitNtw;Wtjpy; 
rpf;fy; epiyikf;F Kfq; nfhLf;f 
Ntz;bAs;sJ.  

 
,f;fpisapd; cj;jpNahf];j;ju;  Fohkpw;F 
rpNu\;l cjtpr; nrayhsnuhUtu;> cjtpr; 
nrayhsnuhUtu;> %d;W Kfhikj;Jt 
cjtpahsufs;; kw;Wk;; mYtyf 
cjtpahsu;fis cs;slf;Fjy;. 
,f;fpisapd; ehshe;j eltbf;iffis 
,yFthfTk;>tpidj;jpwdhfTk; 
Nkw;nfhs;tjd; nghUl;L  fzpdp trjpfis 
Vw;gLj;jpf; nfhs;sy;  
xOq;fhf G+u;j;jpahf;fg;gl;l Nfhg;Gf;fis 
Nrkpj;J itg;gjw;fhf xOq;FgLj;jg;gl;l 
gjpT miw trjpiag; ngw;Wf; nfhs;sy;. 
mYtyf eltbf;iffis fzpdpkag;gLj;jy;  
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3. njhopDl;gg; gpupT 
 

    

3.1  NkNyhl;lkhd ghu;it 

 
Njrpa ghJfhg;Gj; njhlu;ghd njhlu;ghly; 
kw;Wk; nghwpapay; tplaq;fs; kPjhd 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; nghWg;G 
ghJfhg;G mikr;rpd; njhopDl;gg; gpupTf;F 
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mNj Neuk; 
gad;ghl;bw;fhd je;jpNuhghaq;fis 
mikj;jYk; ehl;bYs;s nghJ kf;fshy; 
gad;gLj;jg;gl Ntz;ba mjdJ nraypfis 
tpUj;jp nra;tJk; njhopDl;gg; gpupTf;F 
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. njhlu;ghlw; nraw; 
gug;ghdJ thndhypj; njhlu;ghly;> 
njhiyj;njhlu;G Nritfs;> njhiyf;fhl;rp 
xspgug;G> juTj; njhlu;ghly; kw;Wk; Njrpa 
ghJfhg;gpy; jhf;fk; nrYj;jf;$ba ,wf;Fkjp> 
njhlu;ghlypd; epWty; kw;Wk; Muk;gpg;Gfs;> 
CLUty; kw;Wk; fz;fhzpg;G cgfuzq;fs; 
Nghd;wtw;wpw;F ,yq;if njhiyj; 
njhlu;Gfs; xOq;FgLj;Jk; 
Mizf;FOtpdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; 
fz;fhzpg;Gfis toq;Fjy; kw;Wk; 
mq;fPfhuk; toq;Fjy; Mfpatw;iw 
cs;slf;FfpwJ. nghwpapay; nraw;gug;G 
Njrpa ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jk; mNj 
Neuk; jPT KOikf;Fk; murhq;fj;jpdhy; 
mwpTWj;jg;gl;Ls;s cl;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;tjw;Fj; Njitg;gLk; rptpy; 
kw;Wk; fs nghwpapay; cjtpfs; rfyijAk; 
cs;slf;FfpwJ.  

 

njhopDl;gg; gpupT Njrpa ghJfhg;G 
njhlu;ghd njhlu;ghly; kw;Wk; nghwpapay; 
tplaq;fs; kPJ rkhe;ju mikr;Rf;fSlDk; 
epWtdq;fSlDk; xUq;fpizitAk; 

,izg;igAk; nfhz;Ls;sJ. 

ghJfhg;Gj; jiyikaf fl;llj;njhFjpr; 

(DHQC) nraw;wpl;lk; kw;Wk; je;jpNuhgha 

ghJfhg;G njhlu;ghly; tiyaikg;Gr; (SDCN) 

nraw;wpl;lk; vd;gd ,g;gpuptpdhy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L jw;NghJ 
eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;w ghupa 
nraw;wpl;lq;fs; MFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf> 
Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd 
epiyaj;jpdhy; eilKiwg;gLj;jg; gl;l 
Ma;Tr; nraw;wpl;lq;fSk; njhopDl;gg; 
gpuptpdhy; Nkw;ghu;it nra;ag;gLfpd;wd. 

 

3.2. njhopDl;gg; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffspd; 
milTfSk; gFg;gha;Tk; 
 

2016 ,y;> 197 NfhGuq;fis epu;khzpg;gjw;F 
njhiyj; njhlu;G ,af;Feu;fSf;F  

 

ghJfhg;Gj; jilePf;fr; rhd;wpjo;fis ,g;gpupT 

toq;fpAs;sJ. NkYk;> ,yj; jpudpay; / 
njhlu;ghlYld; njhlu;Ggl;l nraypfspd; 160 
tpw;gidahsu; cupkq;fSf;fhd ghJfhg;Gj; 
jilePf;fr; rhd;wpjo;fSk; toq;fg;gl;ld  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. epuy; glk; : njhiyj; njhlu;G NfhGuq;fis 
epu;khzpg;gjw;F jilePf;fr; rhd;wpjo;fs; toq;Fjy; 
2016 

njhlu;ghly; kw;Wk; CLUty; 
cgfuzq;fspd; ,wf;Fkjp> thfd 
fz;fhzpg;G Kiwikfs;> tu;z 
gy;njhopw;ghl;L mr;Rg;nghwpfs;> Mspy;yh 

tpkhdq;fs; (NfhzT+u;jp> tpkhdk;> UAV) 
kw;Wk; MNkr;ru; thndhyp 

cupkjhuu;fSf;fhd (cs;ehL / ntspehL) 
thndhyp cgfuzk;> [p.gp.v];. 
Mfpatw;Wf;fhd ghJfhg;G jilePf;fy; 
rhd;wpjo;fs; toq;fg;gl;ld. 

 

3.2 epuy; glk;: thndhyp cgfuzq;fs; 
,wf;Fkjpf;fhd jilePf;fr; rhd;wpjo;fs; 
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kPd;gpb> ePupay;tsj; jpizf;fsj;jpy; 
gjpTnra;ag;gl;l 629 kPd;gpbf; fg;gy;fSf;fhd 

thndhyp miog;Gr; iriffs; / 
miytupirfspd; xJf;fPLfs; kPJ ,yq;if 
njhiyj;njhlu;Gfs; xOq;FgLj;Jk; Mizf; 

FOTld; (TRCSL) ,ize;J ghJfhg;G 
jilePf;fy; rhd;wpjo; toq;fg;gl;lJ.   

3.2.1 ghJfhg;Gj; jiyikaf kPs; 
,lg;gLj;jy; nraw;wpl;lk;  
 
tu;j;jf mgptpUj;jpf;fhf cau; tu;j;jfg; 
ngWkjpkpf;f fhzpfspd; ngupasT 
,lg;gug;Gfis tpLtpf;Fk; Nehf;fpy; Gjpa 
epu;thfj; jiyefuhd = [atu;j;jdGu 
Nfhl;Nl gFjpf;F nfhOk;gpYs;s mur 
mYtyfq; fis ,lkhw;Wtjw;F 1979 Mk; 
Mz;bd; ghupa nfhOk;Gj; jpl;lk; 
tFf;fg;gl;lJ. jw;NghJ gy;NtW 
epWtdq;fSf;fpilapYk; gpupf;fg;gl;Ls;s 
tsq;fis gaDWjpkpf;f tpjj;jpy; 
gad;gLj;jy;> cl;fl;likg;G fspd; 
,ul;bg;igf; Fiwj;jy;> ghJfhg;Gg; 

gilapdupd; njhopw;ghLrhu;e;j / epu;thfk; 

rhu;e;j / MAj jsthl toq;fy;fs; rhu;e;j 
tpidj;jpwid NkYk; Nkk;gLj;J tjw;F 
fiyj;jpwd; mYtyff; fl;llj;njhFjp 
xd;iw mikj;J> ghJfhg;Gg; gilapdiu 
toq;Fjy;> nrwpthd mgptpUj;jp 
tyaq;fspDs; jw;NghJ fhzg;gLfpd;w cau; 
ghJfhg;G tyaq;fisf; Fiwg;gjd; %yk; 
nghJkf;fSf;Fk; nghUshjhu 
eltbf;iffSf;Fk; Vw;gLk; 
mnrsfupaq;fisf; Fiwj;jy; MfpadNt 
rfy NritfisAk; xNu ghJfhg;Gj; 
jiyikafj;jpd; fPo; nfhz;L tUtjd; 
Kjd;ik Nehf;fk; MFk;. 2011 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;l epu;khz Ntiyfs; 
njhlu;e;Jk; eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd. 
epu;khz Ntiyfis Kfhik nra;tjw;Fk; 
epjprhu; ek;gfj;jd;ikiag; NgZtjw; fhfTk; 
,U fl;lq;fshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sd.         

3.2.1.1 DHQC nraw;wpl;lk; – fl;lk; I  

gpujhd fl;llk; (9 jsq;fs;)> njhlu;ghly; 
fl;llk;> ghJfhg;Gf; fl;llk;> ePu;j; njhl;b 
kw;Wk; ePu; ce;Jk; epiyak;> 250 
mjpfhupfSf;fhd epue;ju jq;Fkplq;fs; 
kw;Wk; 6100 Vida gjtpepiy 
cj;jpNahfj;ju;fspy; 2500 NgUf;fhd jw;fhypf 
jq;Fkplq;fs; Mfpatw;wpd; epu;khzj;ij 
fl;lk; 1 nfhz;Ls;sJ. 

epu;khzj;jpd;NghJ Vw;gLfpd;w epjprhu; 
jlq;fy;fs; fhuzkhf fl;lk; 1 gpd;tUk; 
gbepiyfshf NkYk; gpupf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

fl;lk; 01 – 2018 ngg;utup 28 ,w;F Kd;gjhf 

fpd;dnjdpatpy; fl;ll ,y. 6, 7, 8 

Mfpatw;iwAk; njhlu;ghly; fl;llk;> 
ghJfhg;Gf; fl;llk;> ePu;j; njhl;bAk; ePu; 
ce;Jk; epiyaKk; kw;Wk; Vida gjtpepiy 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd jq;Fkplq;fs; 
Mfpatw;wpd; epu;khzj;ijg; G+uzg;gLj;jy;. 

fl;lk; 02 – fl;lk; I ,d; kPjp Ntiyfspd; 
epu;khzk; 

3.2.1.2 DHQC nraw;wpl;lk; – fl;lk; II 

fl;lk; 02 rikayiwfs; / czT gupkhWkplk; 
kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila ntsp 
Ntiyfs; Mfpatw;iw cs;slf;fpajhf 500 

mjpfhupfs; kw;Wk; 6100 epue;jukhf trpf;Fk; 
mYtyu;fs; MfpNahUf;fhd epue;ju 
jq;Fkplq;fs; kw;Wk; mjNdhL ,ize;jjhd 

trjpfs; Nghd;wtw;iw fl;lk; II 
cs;slf;FfpwJ 

 

3.2.1.3 nraw;wpl;l Kfhikj;JtKk; 
epu;khzKk; 

 
epu;khz Ntiyfis trjpg;gLj;Jtjw;fhf> 
nraw;wpl;lf; Fwpg;gPl;Lf; fl;likg;Gfs; 
jhgpf;fg;gl;ld. nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk; 
kw;Wk; ngWiffs; Mfpatw;Wf;fhf 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myFk; (PMU) 
nraw;wpl;lj;jpd; epu;khz NtiyfSf;fhf 

epu;khz Kfhikj;Jt myFk; (CMU) 
jhgpf;fg;gl;lJ.  

fl;llf;fiy kw;Wk; fl;likg;G tbtikg;G> 

MEPI kw;Wk; mstPLfis mstpLjy; 
Nghd;wtw;Wf;fhd MNyhridfSf;F 
nraw;wpl;l MNyhrfuhf kj;jpa nghwpapay; 
MNyhridg; gzpafk; ,Uf;fpwJ. 

 

3.2.2 je;jpNuhgha ghJfhg;Gj; 
njhlu;ghly; 

ehL G+uhfTk; cs;s Kg;gilfs;> nghyp]; 
kw;Wk; tpNrl mjpubg; gilapdupd; Kd;dNu 
Nju;e;njLf; fg;gl;l Kida ikaq;fis 
,izf;fpd;w tiy aikg;G Kfhikj;Jt 

Kiwik (NMS) kw;Wk; 37 Ez;ziyj; 
njhLg;Gfs; Mfpatw;iw cs;slf;fpa 
je;jpNuhgha ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; 

tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lkhdJ (SDCN) xU 
ghJfhg;ghd nghJj; njhlu;ghly; gpd;Gyj;ij 
toq;FfpwJ. 

2016 ,y;> 22 kpd; gpwg;ghf;fpfspy; 10 kpd; 
gpwg;ghf;fp fspd; epWty; 
epiwTngw;wpUe;jJld; gjpndhU Ra cjtpf; 
NfhGuq;fspdJk; Kg;gj;NjO Ez;ziy 
thndhypj; njhLg;GfspdJk; epu;khzj;jpw;fhd 
tpiy kDf;fs; kjpg;gPL nra;ag;gl;L 
tpiykDf;Nfhuy; rigf;F mDg;gg;gl 
Ntz;bapUe;jJ.    
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nfhf;fhtpypy; kpd;gpwg;ghf;fp epWty; 

 

2016 rdtup Kjy; bnrk;gu; tiuahd 

fhyg;gFjpapy;> ngsjpf Kd;Ndw;wk; 10% 
MfTk; epjprhu; Kd;Ndw;wk; xg;gPl;L uPjpapy; 

tUlhe;j xJf;fPl;by; 3.3% Fiw thfTk; 
fhzg;gl;lJ.   

 

3.2.3 Ma;T mgptpUj;jpf;fhd epiyak; 

 

CRD MdJ Kjypy; gdhnfhil ,uhZt 
Kfhkpd; ,yq;if irifg; gilazpapd; 
jiyikaf nu[pnkd;by; mike;jpUe;jJ. 
mjidj; njhlu;e;J mJ nfhj;jyhnty 
ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fof tshfj;jpw;F 

khw;wg;gl;lJ. mjd;gpwF CRD 2015 ,y; 
nkhuf`d tPjp> gpl;bg;gdtpy; mjd; nrhe;jf; 
fl;llj; njhFjpf;F ,lkhw;wg;gLk;tiu 

BMICH nfhOk;G 7 ,y; thliff;F 
vLf;fg;gl;l 
  
mYtyf ,lg;gug;gpw;F ,lkhw;wg;gl;bUe;jJ. 
mjidj; njhlu;e;J epu;thfj; njhopw;ghLfs; 
kw;Wk; Vida gjtpepiyapdupd; jq;Fkpl 
trjpfSf;fhf ,uz;L khbf; fl;llk; xd;W 
epu;khzpf;fg;gl;lJ. %d;whtJ fl;lkhf 

CRD ,w;F ,izf;fg;gl;Ls;s Ma;T 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F jq;Fkpl trjpia 
toq;Ftjw;fhf  ,d;DnkhU ,uz;L khbf; 
fl;llk; epu;khzpf;fg;gl;L ghJfhg;Gr; 
nrayhsuhy; cj;jpNahfG+u;tkhfj; 
jpwe;Jitf;fg; gl;lJ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
; 

 

tplak; 

 

kPz;LtUk; 
nrytpdk 
kpy;ypad; 

%yjdr; 
nrytpdk; 
kpy;ypad; 

kjpg;gplg;gl;lJnryT
   

10.5 36.5 

nryT  9.9 34.9 
kPjp 0.6 1.6 

3.1 ml;ltiz: epjprhu; Kd;Ndw;wk;  

 

3.3 gzpfspd; Kd;Ndw;wk; 
 

3.3.1 ghJfhg;Gj; jiyikaf 
kPs; ,lg;gLj;jy; nraw;wpl;lk; 
 
3.3.1.1 ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

 

$iuapLjy;> nghJthd gFjpfSf;F jiu 
XL gjpj;jy;> <ukhd gFjpfSf;F jiu XL 
gjpj;jYk; nghUj;Jjy;fSk;> kuf; $iuapd; 
moFgLj;jy;> mbj;js tpisT Nghd;w ghupa 
ntsptskpliy toq;Ftjpy; vjpu;Nehf;fg;gLk; 

gpur;rpidfs; fhuzkhf MEPI epu;khzq;fspd; 
Kd;Ndw;wk; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J 
nraw;wpl;lj;jpd; xl;Lnkhj;j 
Kd;Ndw;wj;ijAk; jhkjg;gLj;JtJld; 
FbGfr; rhj;jpakhd jpfjpiaAk; ePl;bf;fpd;w 
mNj Ntis Nkyjpf nrytpidAk; 
Vw;gLj;JfpwJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

njhiy njhlh;G rkpQ;ir gpupT 

 

 

fl;ll ,y. 06 – gpNuupf;fg;gl;l ,uhZtj;  
jiyikafj;jpw;fhdJ 
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3.3.1.2 epjprhu; Kd;Ndw;wk;  

 

tpguk; LC 
nfhLg;gd
T 

Vida 
fhRf; 
nfhLg;gd
T 

nkhj;j
k; 

xJf;fPL 250 3,500 6,000 

nghWg;G 1,189 989 2,178 

nfhLg;gd
T 

1,127 1,767 2,894 

kPjp 184 745 928 

3.2 ml;ltiz nfhLg;gzTfs; 

 
jw;Nghija xg;gpa nghWg;Gk; nfhLg;gdTk; - 

5,071,741,113.15 (2016 ,w;fhd tUlhe;j 

xJf;fPl;bd; 84.53%). LC nfhLg;gdTf;fhf 
,Uf;fpd;wJk; toq;fg;gl;lJkhd epjprhu; 

xg;gpa nghWg;nghd;W ,Ue;jNghjpYk; LC ,d; 
njhlf;fj;jpy; Vw;fg;gl;l G+r;rpa vy;iy 
eilKiw fhuzkhf mJ 2017 ,w;F NkNy 
Rw;wg;gl;lJ Nghd;W fhzg;gLfpwJ. 
 
3.3.1.3 tpNrl gpur;rpidfs; 

fhyk; ePbj;Jf;nfhz;L NghtJk; (EOT) xd;gJ 
xg;ge;jfhuu;fs; jkJ xg;ge;jq;fSf;fhd 
cupikf; Nfhupf;ifia Vw;fdNt 
rku;g;gpj;jpUg;gJk; nraw;wpl;lj;jpd; ghupa 
gpur;rpidahf ,Uf;fpwJ.  epu;khz 
Kfhikj;Jt myfpd; gzpg;ghsu;> gpujpg; 
gzpg;ghsu;fs; kw;Wk; nraw;wpl;l 
Kfhikahsu;fs; MfpNahUf;F Nkyjpfg; 
nghWg;Gfs; toq;fg;gl;Ls;s Jld; 
epu;khzj;ijj; Jupjg;gLj;Jtjw;fhfTk; 
Kd;Ndw; wj;ijf; fz;fhzpg;gjw;fhfTk; rfy 

njhopyhsu; fSf;Fk; ,yf;F mbg;gilapyhd 
kjpg;gPl;Lf; Nfhl;ghLfs; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jd; tpisthf 
Nritahsu;fspd; Nehf;nfy;iyapDs; tUk; 
rfy fl;likg;Grhu; epu;khzq;fisAk; 
ngUk;ghYk; G+u;j;jpaile;Js;sd my;yJ 
ml;ltizg; gLj;jg;gl;Ls;sd. 2016 ,d; 
eLg;gFjpapypUe;J js;spitf;fg;gl;l 
nraw;wpl;lq;fSf;fhd gpNuupf;fg;gl;l 
xOq;fikg;Gf; fl;likg;ghdJ xg;gspg;Gr; 
nra;ag;gl;L mq;fPfupf;fg;gLkhapd; ,e;epi 
yikia NkYk; Nkk;gLj;jyhk;. 

 

njhopyhsu;fspd; Ntiyj;jpwid 

kjpg;gpLtjw;Fk; mtu;fs; NVQ rhd;wpjiog; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mq;fPfhuj;ijg; 

ngWtjw;Fnkd ACTA cld; ,ize;J 
epfo;r;rpj;jpl;lk; xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
 

Nfl;Nghu;$lk;> ePu;j; njhl;b> ePu; thapy;> kpd; 
,izg;G Nghd;w nghJ trjpfs; ,uhZtj; 
jiyikafk;> jiyik ghJfhg;G mjpfhup 
mYtyfk;> ghJfhg;G mikr;R Mfpatw;wpy; 
FbGFk; fhyf;nfLit vjpu;nfhs;tjd; 
nghUl;L Muk;gpf;fg;gl;ld.  
 
 

fl;likg;gpd; ];jpuj;jd;ik guhkupf;fg;gLtij 

/ kPl;nlLf;fg;gLtij cWjp;g;gLj;Jk; nghUl;L 
fyitf; $Wfs; ntspj;jpwe;jpUg;gjd; 
fhuzkhf Vw;gLk; Nrjq;fisf; Fiwj;J 
fl;likg;Gr; rPuoptpidj; jLg;gjw;F> 
Kd;Dupik mspf;fg;gl;l epu;khzq;fsh 
 
 

d fl;llq;fs; 6> 7> 8> gpujhd fl;llj; 
njhFjpapYs;s Vida fl;llq;fs; 
Mfpatw;wpd; kPjp Ntiyfs;  NkTfpd;w 
gyj;Jld; (njhopyhsu;fs;)  kPsTk; 
Muk;gpf;fg;gl;ld.  
 

3.3.2 je;jpNuhghag; ghJfhg;Gj; 

njhlu;ghly; tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk; 

3.3.2.1 gpur;rpidfSk; rthy;fSk ; 

gjpndhU Ra cjtp njhlu;ghly; 
NfhGuq;fspd; epu;khzj;jpw;fhd ,lg;gug;igg; 
ngWtjpy; fhzg;gl;l gpur;rpidfs; fhuzkhf 
tpiykD eilKiw jhkjkhfpAs;sJ. 
mjpfkhd tpiykDjhuu;fs; G+uzkw;w 
tpiyNfhuy;fisr; rku;g;gpj;jpUe;jJld; NfhGu 
epu;khzk; kw;Wk; Ez;ziy thndhypj; 
njhLg;GfSf;fhf kPsTk; tpiykDf; Nfhuy; 
nra;ag;gl;lJ. gjpndhU Ra cjtp 
njhlu;ghly; NfhGuq;fspdJk; epu;khzk; 2017 
,y; G+u;j;jpailAk; NghJ kPjp kpd; 
gpwg;ghf;fpfisAk; (12) epWt KbAk;.     

 

 

ghJfhg;Gf; fl;llk; 

 

ePu;j; njhl;b> ePu; ce;Jk; epiyak; 
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3.3.3  Ma;T mgptpUj;jpf;fhd epiyak; 

3.3.3.1 nraw;wpl;lq;fspd; epjprhu; kw;wk; 
ngsjpf Kd;Ndw;wk 

3.3  ml;ltiz : NtW mur epWtdq;fs; / 
jpizf;fsq;fSf;fhf Kd;ndLf;fg;gl;l 
nraw;wpl;lq;fs; 
 
 

tiuaWf;fg;gl;l Ma;T mYtyu;fisAk; 
tiu aWf;fg;gl;l ghjPl;ilAk; nfhz;L 
,t;thz;bd; fhyg; gFjpapy; Fwpg;gplj;jf;f 
msT nraw;wpl;lq;fis ntw;wpfukhf 

epiwTnra;a CRD ,dhy; Kbe;jpUe;jJ. CRD 

,dhy; epiwT nra;ag;gl;l  
 
gpd;tUk; nraw;wpl; lq;fs; 2016 Mf];l; 15 
,y; cj;jpNahfG+u;tkhf ghJ fhg;Gr; 
nrayhsuhy; Kg;gilfsplk; 
ifaspf;fg;gl;lJ. 
 

3.4  ml;ltiz: Muha;r;rp epWtdq;fspdhy; 
jahupf;fg;gl;l cgfuzq;fs;/ jPu;Tfs; 

 

 

 

 

 

 

  3.5 ml;ltiz: tUkhd top fUj;jpl;lk 

 

 3.3.3.2 gpur;rpidfSk; rthy;fSk; 

 CRD MdJ MOD ,y; gjpTnra;ag;gl;l 
toq;Feu; fsplkpUe;J kl;LNk Ma;Tr; 
nraw;wpl;lq;fSf;Fj; Njitg;gLk; 
cUg;gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w 
Njitg;ghl;ilf; nfhz;bUf;fpwJ. ,t;thW 
Njitg;gLk; Fwpg;gpl;l rpy cUg;gbfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fisg; ngWk;NghJ cau; 
tpiy $wg;gLjy;> Fwpg;gpl;l 
nghUl;fSf;fhd toq;Feu;fs; 
fpilf;fhik> Xlu; nra;ag;gl;l cUg; 
gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjpy; 
fhzg; gLk; jhkjk; Nghd;w fhuzq;fshy; 
f];lq;fis vjpu;Nehf;Ffpd;wJ. vdNt 
jpwe;j re;ijapy; Nghl;bkpf;f 
toq;Feu;fsplkpUe;J cUg;gbfisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd xU 
nghwpKiwia Vw;Wf;nfhs;s Ntz;ba 
Njit typAWj;jg;gLfpd;wJ. 

 cs;Su; re;ijapy; fpilf;fhj 
cUg;gbfis Neubahf ,Wf;Fkjp 
nra;aNtz;ba Njit Vw;gLk; NghJ 
mj;jifa ,wf;FkjpfSf;F 

nfhLg;gditj; jPu;g;gdT nra;tjpy; CRD 
f];lq;fis vjpu;Nehf;F fpd;wJ. 

 

 

 

 

 

njh
,y 

nraw;wpl;lj;jpd; ngau; 

1. Gifapuj fz;fhzpg;G Kiwik 

2. Nghu;f;fsj;jpy; xUq;fizg;Gj; jpwd; 

nfhz;l Gydha;Tj; jahupg;Gk; (IPB), 

DSCSC ,w;fhd gapw;rpg; Nghypapd; 
mgptpUj;jpAk; 

3. fsdpntsp Gifapujg; ghijapd; 
Gduikg;G 

4. rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 

5. DRONEs ,idg; gad;gLj;jp 3D gl 
mgptpUj;jpr; nraw;wpl;lj;jpd; tbtikg;Gk; 
tpUj;jpahf;fKk; 

njh. 
,y. 

nraw;wpl;lj;jpd; ngau; 

1. rpwpa MAjq;fs; RLjy; Nghyp 

2. K-8 Nghyp nraw;wpl;l fl;lk; I 

3. fs Ml;bywp Kiwik nraw;wpl;lk; 

4. Fthl; nfhg;lu; nraw;wpl;lk; 

5. nu[pnkd;l; fzf;F nkd;nghUs; 

6. cau;-El;g giltPuu; ,iza nrayp 

tpguk; tUkhdk; / 
nryT(&.) 

GIS ghlnewp I ,d; tUkhdk; 350,000.00 

gq;Fgw;Weupd; czTf;fhd 
nryT 

50,000.00 

ghlnewp mwpTWj;JeUf;fhd 
nfhLg;gdT 

90,000.00 

ghlnewp (1) ,ypUe;J ngw;w 
nkhj;j tUkhdk; 

210,000.00 

GIS ghlnewp II ,d; tUkhdk; 350,000.00 

gq;Fgw;Weupd; czTf;fhd 
nryT 

50,000.00 

ghlnewp mwpTWj;JeUf;fhd 
nfhLg;gdT 

90,000.00 

ghlnewp (2) ,ypUe;J ngw;w 
nkhj;j tUkhdk; 

210,000.00 

nkhj;j tUkhdk; 420,000.00 
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3.4 mLj;jtUlj;jpw;F gpw;Nghlg;gl;Ls;s  gzpfs; 
 

 Ma;T mgptpUj;jpf;fhd epiyak ;: $iuapLjy;> nghJthd gFjpfSf;F jiu XL gjpj;jy;> 

<ukhd gFjpfSf;F jiu XL gjpj;jYk; nghUj;Jjy;fSk;> kuf; $iuapd; moFgLj;jy;> 
mbj;js tpisT Nghd;w ghupa ntsptskpliy toq;Ftjpy; vjpu;Nehf;fg;gLk; gpur;rpidfs; 

fhuzkhf MEPI epu;khzq;fspd; Kd;Ndw;wk; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J nraw;wpl;lj;jpd; xl;Lnkhj;j 
Kd;Ndw;wj;ijAk; jhkjg;gLj;JtJld; FbGfr; rhj;jpakhd jpfjpiaAk; ePl;bf;fpd;w mNj 
Ntis Nkyjpf nrytpidAk; Vw;gLj;JfpwJ. 
 

 je;jpNuhghag; ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk;: 11 Ra cjtpj; njhlu;ghly; 
NfhGuq;fspd; epu;khzk;> 12 kpd; gpwg;ghf;fpfspd; epWTif> tiyaikg;G Kfhikj;Jt 

KiwikAld;$ba (NMS) 37 Ez;ziy thndhypj; njhLg;Gfspd; epWTif Mfpatw;iwg; 

G+uzg;gLj;Jtjw;F. 
 

 mgptpUj;jp kw;Wk; Ma;T epiyaj;jpdhy; njhlug;gl nraw;wpl;lq;fs; 
 

 

3.4  ml;ltiz:mgptpUj;jp kw;Wk; Ma;T epiyaj;jpdhy; njhlug;gl nraw;wpl;lq;fs; 

 

njh. ,y eltbf;if / nraw;wpl;lk; 

1 nraw;if %l;Lf;fSf;fhd %is fl;Lg;ghl;L ,ilKfk; (BCI) 

2 n`f;rhnfhg;lu; ,d; mptpUj;jp 

3 fg;gy; juT fz;fhzpg;G Kiwik (SDMS) 

4 eNdh njhopDl;gj;jpw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; mOf;fhfhj kw;Wk; mupg;Gf;Fs;shfhj jPe;ijapd; 
mgptpUj;jp 

5 epiyg;gLj;Jk; NkilAld; jdpg;gadhf; ff;$ba jPf; fl;Lg;ghl;Lf; fiury; 

6 K - 8 tpkhdj;jpw;fhd gapw;rpg; Nghyp – fl;lk; II 

7 thd; Nghf;Ftuj;Jf; fl;Lg;gLj;jpfSf;fhd gapw;rpg; Nghyp 

8 topelj;Jk; uhf;nfl; kw;Wk; VTfiz Kiwik mgptpUj;jpr; nraw;wpl;lk; 

9 Ftl;Nfhg;lu;fs; kw;Wk; UAVS ,w;fhd i`l;u[d; vupnghUl; fyk; mgptpUj;jp 

10 ,yf;Ffs; kw;Wk; RLeu;fspd; kjpg;gPl;L mgptpUj;jpAk; rPuikg;Gk; 

11 Mu;ku; lhq; Nghyp Kiwik mgptpUj;jp 

12 nka;epfu; cz;ik gu#l; Fjpg;ghsu;fs; kw;Wk; thd; fuzkbg;Nghd; gapw;rpg; Nghypapd; 
mgptpUj;jp 

13 rpq;fsnkhopapy; khw;Wk; gpiwy; Kiwik 

14 epyj;jb ePu; fz;fhzpg;G kw;Wk; fz;Lgpbg;G Kiwik 

15 ehs;gl;l rpWePuf Neha;f;fhd Gtpapay; jfty; Kiwik 

16 HF/VHF & UHF  NubNah nrYj;jp thq;fpapd; tbtikg;Gk; mgptpUj;jpAk; 

17 thfdr; nrYj;jy; Nghyp 

18 

 

DRONEs Ig; gad;gLj;jp 3D gl mgptpUj;jpr; nraw;wpl;lj;jpd; tbtikg;Gk; tpUj;jpahf;fKk; 

19 K3 [k;ku; nkd; ngf; Ntu;rd; 

20 Nrhyu; ngapd;l; mgptpUj;jp 

21 Fw;wthspg; Gydha;Tj; juTj;js Kfhik 

22 LIDAR survey mbg;gilapyhd Fthl;nfhg;lu; 

23 thfdk; ,Uf;Fkplj;ijf; fz;Lgpbf;Fk; rhjdj;jpd; mgptpUj;jp 

24 Njrpa nea;aup njhlu;G Kiwikf;fhd Gjpa cUg;gb Ma;Tk; mgptpUj;jpAk; 

25 thfd Kfhikj;Jt Kiwik 
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3.5 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs
; 

 ,yj;jpudpay; kw;Wk; njhlu;ghly; rhjdq;fspd; ,wf;Fkjpf;fhf mq;fPfhuk; toq;Fk; 
nrad;Kiwapd; tpidj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F njhopDl;gg; gpupTf;F mQ;ry; Kiwikia 
jd;dpaf;fg;gLj;jYk; Mtz Kfhikj;Jt Kiwikia mwpKfg;gLj;jYk; 

 2017 bnrk;gu; 31 ,w;F Kd; fl;llq;fs; 6> 7> 8> njhlu;ghly; fl;llk;> ghJfhg;Gf; fl;llk;> ePu; 
njhl;b kw;Wk; ePu; ce;Jk; epiyak;> fpd;dnjdpatpy; Vida gjtpepiyapdupd; jq;Fkplq;fs; 
vd;gtw;iw G+uzg;gLj;jy; 

 gytw;iwAk; ftdj;jpw;nfhz;ljd; gpd;du; njhFf;fg; gl;L Kd;nkhopag;gl;lJk; 2016 

 ,yq;if ,uhZtj; jiyikafj;jpw;fhf fl;ll ,y. 6 IAk; 7 IAk; epiwTnra;jy; 

 njhlu;ghly; fl;llj;ijAk; iriff; NfhGuj;ij Ak; (nghJ trjp) epiwTnra;jy; 

 ghJfhg;Gf; fl;llj;ijg; G+u;j;jpnra;jy; (nghJ trjp) 

 ePu; njhl;b kw;Wk; ePu; ce;Jk; epiyak; (nghJ trjp) 

 fopTePu; gupfupg;G Miy (nghJ trjp) 

 kpd;rhu toq;fy; Kiwik (nghJ trjp) 

 kPjp epu;khz Ntiyfisj; jilnra;ahJ AHQ/MOD njhopw;ghl;bw;F trjpaspg;gjw;fhd ghij 
tiyaikg;G 

 250 (,uhZt) mjpfhupfSf;fhd epue;ju tjptplKk; jw;fhypf tjptplKk; - fpd;dnjdpatpy; 

 jiyikg; ghJfhg;G mjpfhupapd; mYtyfj; jpw;fhd ,y. 8 fl;llj;ijg; G+u;j;jpnra;jy;  

 ghJfhg;G mikr;Rf;fhf 1 Mk; 2 Mk; ,yf;f fl;llq;fisg; G+u;j;jpnra;jy; 

 ,yq;if flw;gilj; jiyikafj;jpw;fhf 3 Mk; ,yf;f fl;llj;ijg; G+u;j;jpnra;jy; 

 ,yq;if tpkhdg;gilf;fhf 4 Mk; ,yf;f fl;llj;ijg; G+u;j;jp nra;jy; 

 gpujhd Nfl;Nghu;$lj;jpw;fhf 5 Mk; ,yf;f fl;llj;ijg; G+uzg;gLj;jy; 

 500 mjpfhupfSf;fhd (flw;gil> tpkhdg; gil) epue;ju tjptplKk; ,ize;j trjpfSk; 

 rikayiw kw;Wk; njhlu;Ggl;l ntspaf NtiyfSld;$ba 6100 ORS mYtyu;fs; 
trpg;gjw;fhd epue;ju tjptplk; 

 2018 eLg;gFjpapy; Ez;ziy thndhypj; njhLg;Gfs; kw;Wk; tiyaikg;G Kfhikj;Jt 
Kiwikapd; epWTifiag; G+uzg;gLj;jYk; tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhd vjpu;fhyj; 
Njitg;ghl;il kPsha;tjw;fhd Kiwikiaf; fz;fhzpj;jy; 

 

 rfy gFjpfspdJk; KOikahd njhopw;ghLfis ,ayr;nra;tjw;fhf etPd Ma;T$l 
trjpfSld; $ba 6 khbf; fl;llj;jpd; epu;khzj;ij Muk;gpj;jy; 

 CRD apw;fhd tpNrlj;Jtkpf;f Mszpapdiu Nru;j;Jf; nfhs;tjw;fhd Maj;jq;fisr; nra;jy; 

  CRD apd; Ma;T mYtyu;fSf;fhd tpNrl Ma;Tf;nfhLg;gdit toq;Ftjw;F xOq;Ffisr; 
nra;jy; 

 CRD nraw;wpl;lq;fspy; gy;fiyf;fofq;fspd; cs;Siw Kjpu; khztu;fSf;F trjpaspg;gjw;F 
Njitahd xOq;Ffisr; nra;jy; 

 yq;fh nyh[p];bf; md;l; nlf;Ndhnyh[p ypkpl;nll; Clhf cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; KbTg; 
nghUl;fisr; re;ijg;gLj;Jtjw;Fg; nghUj;jkhd nghwpKiwia tpUj;jp nra;jy; 

 2017 khu;r;rpy; Njrpa Gydha;Tj; jiyik mYtyfj;Jld; (OCNI) ,ize;J CRD apy; ,izag; 
ghJfhg;G ,af;f epiyak; xd;iw jhgpj;jy; 

 ghJfhg;G kw;Wk; ,lu; Kfhikj;Jt Nehf;fq; fSf;fhf kj;jpa tPr;Rf; nfhz;l Mspy;yh 

tpkhdj;jpw;fhd (MRUAV) Nkk;ghl;L epiyg; tbtj;ijg; G+u;j;jp nra;jy; 

  CRD ,y; tpUj;jp nra;ag;gl;l nkd;nghUis mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; Gifapuj fz;fhzpg;G 
Kiwiknahd;iwj; jhgpj;jy; 

   CRD I xU RahjPdkhd epWtdkhfj; jhgpg;gjw;F Kiwiknahd;iw tbtikj;jy;  
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4. தளுன்ந சில் திகள் திரிவு 

 
 
4.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 
ghuhSkd;w mYty;fs; gpuptpdhy; fPo;tUk; 
gzpfs; epiwNtw;wg;gl;ld. 

 Kg;gil Kfhk;fs; kw;Wk; cgFOf;fs; 
mikg;gjw;F Njitahd fhzp njhlu;ghd 
gzpfs; 

 mikr;rpd; nghWg;Gf;fs; flikfs; 
njhlu;ghf ghuhSkd;wj;jpw;F 
mwpf;ifapLjy; njhlu;ghd gzpfs;. 

 Kg;gilapdu;  kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
gilapdUf;fhd rPUil kw;Wk; Jzp 
tiffis toq;FtJ njhlu;ghd gzpfs;. 

 fhzp RtPfupj;jy; njhlu;ghd kf;fspd; 
Ntz;LNfhs;fs; kw;Wk; KiwaPLfs; 
njhlu;ghd tptfhuq;fs;. 

 .gpuptpd; cs;sf epu;thf tplaq;fs;.  

 
4.2. fhzp tptfhuq;fs; 
 
4.2.1 fhzp 
 
fhzp mikr;R, fhzp Mizahsu; ehafj; 

jpizf;fsk;, td ghJfhg;G jpizf;fsk;, 

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;, cs;Suhl;rp 
kd;wq;fs; Mfpa epWtdq;fSld; ,ize;J 
Kg;gilapdupd; gad;ghl;bw;F Njitahd 
fhzpfisf; ifNaw;wy; kw;Wk; RtPfupj;jy; 
nraw;ghLfs; ,t;tikr;rpdhy; 
epiwNtw;wg;gLfpd;w gpujhd gzpfshFk;. 2016 
Mk; Mz;L fPo;tUk; gzpfs; 
epiwNtw;wg;gl;ld. 

 

 Kg;gilapd; %ykhf fhzpfis 

iaNaw;wy;/RtPfupj;jy; tpz;zg;gq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 gpuNjr nrayhsu;fs; kw;Wk; fhzp 
cupikf; ifaspf;fg;gl;Ls;s Vida 
epWtdq;fspd; %yk; rpghupRfs; kw;Wk; 
mtjhdpg;Gfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 Njitahd midj;J Mtzq;fSld; 

fhzp RtPfupf;Fk; /ifNaw;Fk; 
tpz;zg;gj;jpid fhzp    mikr;rpd; 
nrayhsUf;F kw;Wk; fhzp Mizahsu; 
ehafj;jpw;F rku;g;gpj;jy;. 

 fhzpfspd; cupj;Jupik tplaq;fspy; 
rpf;fy;fs; fhzg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; fs 
Nkw;ghu;itfis Nkw;nfhs;sy;. 

 fhzp msf;Fk; tplaq;fis $l;bizg;Gr; 

nra;jy;, fhzpfSf;fhd kjpg;gPl;L 
mwpf;ifapid ngw;Wf;nfhs;Sk; 
tplaq;fis $l;bizg;Gr; nra;jy;. 

 

 

 

 Rtpfupf;fg;gLfpd;w fhzpfSf;fhd 
,og;gPl;bid nrYj;Jtjw;fhf kj;jpa 
jpiwNrupapd; mq;fpfhuk; ngwy;. 

 ghupa gpur;rpidfs; nfhz;l fhzpfis 
Rtpfupf;Fk; NghJ mikr;ruitapd; 
mq;fpfhuk; ngwy;. 

 ,itj;jtpu ey;ypzf;fk; kw;Wk; 
kPs;FbNaw;w tptfhuq;fSf;F gq;fspg;G 
toq;Ffpd;w  murhq;fj;jpd; 
Ntiyj;jpl;lq;fSf;F cjtp toq;Fk; 
Kfkhf ,g;gpupT Kg;gilAld; ,ize;J 
Kg;gilapdu; mDgtpf;fpd;w fhzpfspy; 
tpLtpf;ff; $ba fhzpfis ,dq;fz;L 
mtw;wpid kPz;Lk; fhzp 
cupikahsu;fSf;F ngw;Wf;nfhLg;gjw;F 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 2016.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2016.12.31 
Mk; jpfjp tiu tlf;F kw;Wk; fpof;F 
khfhzq;fspd; fhzp tpLtpj;jy; 
njhlu;ghd tsu;r;rp gpd;tUkhW 

 

 2016 Mk; Mz;L tpLtpf;fg;gl;l 
fhzpfspd; msT (Vf;fu;) 

     
mur 
fhzp 

    
jdpahu; 
fhzp 

   
nkhj;jk; 
(Vf;fu;) 

jiug;gil 1311.60 1926.67 3238.27 

flw;gil 1629.38  163.36 1792.74 

thd;gil 2575.00     - 2575.00 

nkhj;jk; 5515.98 2090.03 7606.01 

  
4.1  ml;ltiz: 2016 Mk; Mz;L tpLtpf;fg;gl;l 
fhzpfspd; msT (Vf;fu;) 
 
 
4.2.2.  ghuhSkd;wj;jpy; mwpf;ifapLjy;; 
njhlu;ghd flikfs; 
;  

4.2.2.1 ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; tpdTk; 
tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; 

mikr;R cupa epWtdq;fSld; $l;bize;J 
ghuhSkd;wj;jpd; 28 tpdhf;fSf;fhd 
Kk;nkhopapyhd tpilfis jahupj;J cupa 
Neuj;jpy; ghuhSkd;wj;jpy; rku;gpj;jJ. 

 

4.2.2.2 nghJ kf;fs; kD njhlu;ghd FO 
epiy rig 

Kg;gil cs;spl;l ,t;tikr;rpd; fPo; 
,aq;Fk; epWtdq;fs; njhlu;ghf 
nghJkf;fspdhy; ghuSkd;wj;jpy; nghJ 
kf;fs; kD njhlu;ghd FOepiy rigaplk; 
Kd;itf;fg;gLfpd;w kDtpw;F Njitahd 

tplaq;fis cupa gpupT/ epWtdq;fspy; 
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,Ue;J ngw;Wf; nfhz;L gjpy;fSld; nghJ 
kf;fs; kD FO epiy rigf;F 
mDg;gg;gl;lJ. 2016 Mk; Mz;L ,g;gpuptpd; 
%yk; Neubahf nghJ kf;fs; kD FOepiy 
rigapd; ,uz;L (2) kDf;fspw;fhd gjpy;fs;  
mDg;gg;gl;lNjhL Vida kDf;fspw;fhd  
gjpy;fis kw;iwa gpupTfspy; ,Ue;J gjpy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mg;gpupTfSf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

 

4.2.2.3 gpupT Nkw;ghu;it FO $l;lk; 
(Sectoral Oversight Committee on National 

Security) 
ghJfhg;G mikr;rpf;Fwpa gpupT Nkw;ghu;itf; 
FOf; $l;lk; 2016.08.23  Mk; jpfjp 
ghuhSkd;wj;jpy; eilngw;wNjhL ghJfhg;G 
nrayhsu; kw;Wk; ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; 

cs;s midj;J epWtdq;fs;/gpupTfspd; 
jiytu;fs; mjpy; fye;Jf;nfhz;ldu;.   

 

4.2.2.4 epiyapaw; fl;lisfs; kw;Wk; 
ghuhSkd;wk; xj;jpitf;fg;gLk; 
re;ju;g;gq;fspy; tpdtg;gLk; tpdhf;fs; 

Vw;Gila fhyj;jpy; ghuhSkd;wk; 
xj;jpitf;fg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; tpdtg;gl;l 
05 tpdhf;fSf;F kw;Wk; epiyapaw; 
fl;lisapd; fPo; tpdtg;gl;l 08 tpdhf;fSf;F  
tpilaspf;fg;gl;ld.  

 

4.2.2.5 mikr;ruit tpQ;Qhgdk; 
jahupj;jy; kw;Wk; mikr;ruit 
tpQ;Qhgdk; njhlu;gpy; mtjhdk; 
nrYj;Jjy; 

mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fisj; jahupj;J 
mjw;fhd mikr;ruit mq;fpfhuk; 
ngWtjw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. mNj 
Nghy 17 mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fs;  
njhlu;gpy; ghJfhg;G mikr;rupd; 
mtjhdq;fs; mDg;gg;gl;Ls;sd. 

 

4.2.2.6 ghuhSkd;w FO epiy tpthjk;  
2016.12.07 Mk; jpfjp eilngw;w ghuhSkd;w 
FO epiy tpthjj;jpd; NghJ ghJfhg;G 
mikr;rpd; nryT tpguk; thrpg;gjw;fhf 
,t;tikr;rpidg; gpujpepjpj;Jtg; gLj;Jfpd;w 
cupa rpNu\;l mjpfhupfs; gq;Fgw;Wtjw;F 
Njitahd midj;J eltbf;iffSk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

4.2.2.2.7 Kg;gilfSf;fhd rPUilfs; 

kw;Wk; Jzptiffs; toq;Fjy; - DTAC 

Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpw;fhd Jzp tiffis 
tpiyf;F thq;Ftjw;Fupa eltbf;iffs; 
ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mYty;fs; 
njhlu;ghd mikr;Rld; ,ize;J tpiy kD 
Nfhuy;fSf;F mika cs;Su; 
cw;gj;jpahsu;fspd; tpiyfisg; ngw;W 
epiwNtw;wg;gl;lJ. 2017 Mk; Mz;bw;fhf 
Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 

jpizf;fsj;jpw;fhf &gh. 1,872,215,000.00 
(XU gpy;ypad; vz;Zw;W vOgj;J ,uz;L 
kpy;ypad; ,UEw;W gjpide;jhapuk; &gh) 
kw;Wk;  mjw;F Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l 

tupapid (VAT) nryT nra;tjw;fhd 
mikr;ruit tpQ;Qhgdk; 2016 Mk; Mz;L 
rku;g;gpf;fg;gl;L mDkjp ngwg;gl;ld. 

 

4.2.2.8 kf;fspd; Ntz;LNfhs;fs; kw;Wk; 
KiwaPLfs; njhlu;gpyhd tplaq;fs;  
kf;fspdhy; ,t;tikr;rpw;F Neubahf 

mDg;gg;gLfpd;w kw;Wk; rdhjpgjp fhupahyak;, 

gpujku; fhupahyak;, GdUj;jhgdk; kw;Wk; 
kPs;FbNaw;w mikr;R kw;Wk; Vida mur 
epWtdq;fs;pd; %yk; mDg;gg;gLfpd;w 
Ntz;LNfhs;fs;; kw;Wk; gpur;rpidfs; 
njhlu;gpy; cjtpg;Guptjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

4.2.2.9 cs;sf epu;thf tplaq;fs;  
,g;gpupitr;Nru;e;j cj;jpNahfj;ju;fspd; 

epu;thf tplaq;fs;, gapw;rp kw;Wk; eyd;Gup 
tplaq;fs; tpidj;jpwd; kw;Wk; tpisj;jpwd; 
kpf;fjhf epiwNtw;wg;gl;ld. epu;thfg;gpuptpd; 
Clhf Vw;gLj;jg;gl;l re;ju;g;gq;fspd; Clhf 
cj;jpNahj;ju;fspd; gapw;rp eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,itj;jtpu 
cj;jpNahj;ju;fspd; FO nraw;ghl;bid 
cWjpg;gLj;Jtjw;F kw;Wk; mtu;fspd; mwpT 
jpwd; Nghd;wtw;wpid Nk;gLj;Jtij 

Nehf;fhff; nfhz;L Muk;gpf;fg;gl;l “rju 

jpfe;Nj N`huht” vd;w epfo;r;rp ,t;tUlKk; 
,lk; eilg;ngw;wJ. 

 

4.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 
 

 tl fpof;F gpuNjrq;fspy; Kg;gilapduhy; 
gad;gLj;jg;gLfpd;w  fhzpfspy; KbAkhd 
jdpahu; fhzpfis tpLtpj;J rl;l uPjpahf 
cupikahsu;fSf;F ifaspg;gjw;fhd 
mtrpa eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 
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5. epu;thfg;gpupT 
 

5.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

epu;thfg;gpuptpy; nghWg;Gfisf; nfhz;l 
gpujhd Jiwfis fPo;tUk; mbg;gilapy; 
rhuk;rg;gLj;jp fhl;lyhk;.  
 

 mikr;R kw;Wk; mjw;F fPo; ,aq;Fk; 
fPo;tUk; epWtdq;fspd; epWtd kw;Wk; 
epu;thf nrawghLfis epiwNtw;Wjy;. 
 ghJfhg;G cau;gjtp cj;jpNahfj;ju; 

jiytu; fhupahyak;  
 Clf kj;jpa epiyak;  
 Njrpa Gydha;T Nrit  

 
 ,t;tikr;R kw;Wk; ,jd; fPo; ,aq;Fk; 
fPo;tUk; epWtdq;fspd; rptpy; 
cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; Copau;fs; 
njhlu;ghd epWtd kw;Wk; epu;thf 
nraw;ghLfs;. 
 ,yq;if jiug;gil 
 ,yq;if flw;gil 
 ,yq;if thd;gil 
 flNyhu ghJfhg;G jpizf;fsk;  
 n[duy; =kj; N[hd; nfhjyhty 

ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; 
 Muha;r;rp mgptpUj;jp kj;jpa epiyak; 
 

 mikr;rpd; fPo; ,aq;Fk; fPo;tUk; 
epWtdq;fspd; epu;thf nraw;ghLfs; 
kw;Wk; nfhs;iffis jPu;khdpj;jy;, 
epjprhu; flikfs; njhlu;ghf nraw;gLjy; 
Mfpad ,g;gpuptpd; Clhf 
epiwNtw;wg;gLfpd;wd 
 ekf;fhf ehk; tPl;Lf; fUj;jpl;lk; 
 kpfpe;J nrj; nkJu 
 gilapdupd; gFjpasT g+u;j;jpailar; 

nra;Ak; tPl;Lf; fUj;jpl;lk; 
 gilf;fy  gil cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 

eyNehk;gy; gpupT 
 

 mikr;rpd; midj;J cs;sfg; gpupTfspd; 
epu;thff; flikfs; epiwNtw;wg;gLtJld; 
jghy; gpupT Nghf;Ftuj;Jg; gpupT 
epu;thfg;gpupTfspd; fPo; 
epu;tfpf;fg;gLfpd;wd. 

 

5.1.1 “ekf;fhf ehk; ‟‟gilapdu; tPl;Lf; 
fUj;jpl;lk;  
 
2008 Mk; Mz;L 6 Mk; ,yf;f „‟ekf;fhf 

ehk; „‟vd;w ghuhSkd;w rl;lj;jpd; fPo; 
epWtg;gl;l ekf;fhf ehk; epjpaj;jpd; 
xJf;fPLfis gad;gLj;jp tPlw;wg;  
 
 
 

 
 

giltPuu;fspd; tPl;Lj; Njitapid G+u;j;jp 
nra;tjw;F Njitahd trjpfs; toq;fg;gLk;. 
 
,q;F nraw;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lk; 
gpujhdkhf 02 tifg;gLk;. 

1. KOikahd tPl;Lf; fUj;jpl;lk; 

   tPlw;w gil tPuu;fSf;fhf KOikahd 
tPLfis mikj;Jf; nfhLj;jy;. 

2. gFjpasT g+u;j;jpailar; nra;Ak; tPl;Lf; 
fUj;jpl;lk; 

   giltPuu;fspd; KOikg;ngwhj tPLfis 
KOikahf mikj;Jf; nfhLj;jy.; 

 

5.1.2 “rj;tpU rd;`pe;j” gilapdupd; 
gFjpasT g+u;j;jpailar; nra;Ak;; tPl;Lf; 
fUj;jpl;lk;  
 
xNu Njrj;ij cUthf;Fk; nghUl;L fLk; 
Aj;jj;jpw;fhf jd;id mu;gzpj;j cd;dj 
,yq;ifau;fshd Kg;gil tPuu;fSf;fhf 
murpd; tuT nryT epjp xJf;fPl;bd; %yk; 
ehL KOtJk; giltPuu;fspdhy; jw;NghJ 
epu;khzpf;fg;gLfpd;w KOikg;ngwhj tPLfis 
mtu;fs; tho;tjw;F  Vw;w tifapy; 
mikj;Jf;nfhLg;gjw;fhf ,f;fUj;jpl;lk; 
ghJfhg;G mikr;rpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;Wj. 
 
5.2 gilf;fy  Nrit cWg;gpdu;fspd; 
eyNdhk;gy; gpupT 
 
vkJ jha; ehl;bd; xUikg;ghl;bw;fhfTk; 
,iwikf;fhfTk; Nghuhba Kg;gilapdu; 
kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G Nritapy; jw;NghJ 
flikg; Gupgtu;fs; xa;T ngw;w 
giltPuu;fSf;fhf eyNdhk;gy; nraw;ghLfs; 
Nkw;nfhs;sg;GLfpd;wd. mjw;fhf fPo;tUk; 
flikfs; epiwNtw;wg;gLfpd;wd. 
 

 .fhzpfs; ,y;yhj gil tPuu;fSf;F 
tPLfs; epukhzpg;gjw;FHF fhzpfisg; 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 giltPuu;fspd; gps;isfs; mur 
ghlrhiyfspy; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; 
NghJ vOfpd;w gpur;ridfisj; 
jPu;g;gjw;fhf     nraw;gLjy;. 

 gilapdupd; tho;f;ifj; Jizf;fhd mur 
Nrit ,lkhw;wk; ngw;Wf;nfhLg;gjw;F 
cjTjy;..  

 giltPuu;fspd; fhzpfs; njhlu;gpyhd 
gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F cjTjy;. 

 giltPuu;fSf;fhd eyNdhk;gy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jy;. 
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nghWg;Gf;fs; nraw;ghLfs; nrayhw;Wif 

 
 
 
tpidj;jpwid Nkk;gLj;jy;. 

fdzp %ykhf nraw;jpwd; kpf;fjhf 
fbjq;fis gfpu;e;jspj;jy;. 

 fpilj;jy; mDg;Gj
y; 

G.jghy; 11,065 11,412 

jdpg;gl;l jfty;fis ,w;iwg;gLj;jpf; 
nfhs;sy;. 

ifapy; 32,162 36,948 

jghy; 29,200 24,380 

KOikg;gLj;jg;gl;l jfty;fs; 
mlq;fpa Nfhg;Gfs;-300 

jhkjkhfhj nrYj;jy;fis milj;jy;. 
tpiyr;rPl;LfSf;fhd mDkjpapid 
toq;fy;. 

epu;thfg;gpupT 
 

3500 

 
 
 
rupahd jPu;Tf;fhd jfty; 
Kfhikj;Jt njhFjpfis 
cUthf;Fjy; kw;Wk; 
GJg;gpj;jy;. 

1.kdpj ts Kfhikj;Jt njhFjp 29 

 Gjpa epakdq;fs; toq;fs;  

 Xa;T ngWjy; 11 

 Gjtp cau;T  07 

 Ntjd cau;tpid 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 

300 

2.thfd Kfhikj;Jt njhFjp 
thfdq;fis ifafg;gLj;jy; jpUj;Jjy; 
tpw;wy; thliff;F ngWjy;. 

thfdq;fs; jpUj;Jjy; -100 
Gjpjhf nfhz;L tug;gl;l 
thfdq;fs;-02 
Vida epWtdq;fSf;F toq;fpa 
thfdq;fs;-35 

 
kdpj tsk; mwpT kW;Wk; 
jpwd;fspdhy; Nkk;gLj;jy;. 

gapw;rp epfo;r;rpfis elhj;Jjy; trjpfs; 
toq;fy;. 

epfo;r;rp gq;Nfw;G 

gapw;rp gl;liwfs; Vw;ghL nra;jy;. 05 300 

eyNdhk;gy; nraw;ghLfis Vw;ghL 
nra;jy;. 

05 1035 

gGapw;rpahsu;fSf;F 06 khj 
gapw;rpapid toq;fy;. 

62 

 

5.1 ml;ltiz: gilapdupd; tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd nraw;wpl;lq;fs; 

 

5.2 ml;ltiz “ekf;fhf ehk;” tPl;Lf; fUj;jpl;;;lk;  

ekf;fhf ehk; “rj;tpU rq;`pe;j” KOikahd tPl;Lj; fUj;jpl;l gadhspfspd; vz;zpf;if-2016 
 

khtl;lk;  jiug;gil flw;gil thd;gil epu;khdpg;gjw;F 
jpl;lkplg;gl;l nkhj;;j 
tPLfspd; vz;zpf;if 
 
 

2016 Mk; Mz;bw;Fs; 
epu;khdpj;J 
ifaspf;fg;gl;l tPLfs; 

mk;ghiu 30 12 8 50 35 

fSj;Jiu 30 12 8 50 fUj;jpl;lj;ij Muk;gpf;f 
Kbatpy;iy 

nghydWit 30 12 8 50 41 

mDuhjGuk;  30 12 8 50 fUj;jpl;lj;ij Muk;gpf;f 
Kbatpy;iy 

kpfpe;J nrj; 
nkJu 

9 - - 9 9 

nkhj;jk; 129 48 32 209 85 
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ekf;fhf ehk; “rj;tpU rd;`pe;j” KOikngwhj tPl;Lf; fUj;jpl;l gadhspfspd; vz;zpf;if-2016 
 

khtl;lk; jiug;gil flw; 
gil 

thd; 
gil 

KOikg;gLj;j 
jpl;lkplg;gl;l 

tPLfspd; vz;zpf;if 

2016 Mz;bw;Fs; 
epu;khdg;gzpfis epiwT nra;J 

ifaspf;fg;gl;l tPLfspd; 
vz;zpf;if 

nghydWit 15 
 

6 4 25 20 

fk;g`  
15 

6 4 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,t; khtl;lq;fspy; 
jpl;lkplg;gl;l KOikg;ngwhj 
tPLfis epu;khzpf;f 
Kbahky; NghdJ. 

Etnuypah  
15 

4 4 24 

khj;jiy  
12 

6 3 21 

nfhOk;G  
15 

6 4 25 

Nffhiy  
12 

6 3 21 

fhyp  
12 

6 4 22 

mDuhjGuk;  
15 

6 4 25 

uj;jpdGup  
15 

6 4 25 

fz;b  
12 

6 4 22 

FUzhfiy  
15 

6 4 25 

kl;lfyg;G  
6 

4 4 14 

gJis  
12 

2 2 16 

nkhj;jk;  
171 

 
70 

 
48 

 
289 

 
20 

5.3  ml;ltiz: ekf;fhf ehk; “rj;tpU rd;`pe;j” KOikngwhj tPl;Lf; fUj;jpl;l gadhspfspd; vz;zpf;if-
2016 

ekf;fhf ehk; rj;tpU rd;`pe;j tPl;Lf; fUj;jplljjpd; fPo; 2016 Mk; Mz;L nraw;gLj;jpa fle;j 
tUlq;fspy; epiwT nra;ag;glhj fUj;jpl;l Ntiyfs; 

KOikahd tPLfs; 

khtl;lk; epu;khzpf;fg;gl;l tPLfspd; vz;zpf;if 

khj;jiu 96 

mk;ghe;njhl;il 12 

mDuhGuk; 19 

nkhj;jk; 127 

 

gFjpasT g+u;j;jpailar; nra;Ak; tPLfs; 

khtl;lk; fl;Lkhdk; epiwT nra;ag;gl;l KOikaw;w tPLfspd; vz;zpf;if 

khj;jiu 25 

mk;ghe;njhl;il 27 

nkhj;jk; 52 

5.4  ml;ltiz: nraw;gLj;jg;gLfpd;w fUj;jpl;lq;fs; 

ekf;fhf ehk; epjpaj;jpd; Clhf giltPuu;Sf;F tPLfs; epu;kzpj;J ifaspf;Fk; ifaspf;Fk; 
fUj;jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; Fiwtile;jikf;fhd fhuzq;fs; 

 kPsikj;jy; nraw;ghLfspd; NghJ Vw;gLfpd;w jhkjq;fs;  
 tpiyf;F thq;Fk; nraw;ghLfspd; NghJ Vw;gLfpd;w jhkjq;fs;  
 Ntiyf; FOf;fspd; gw;whf;Fiwf; fhuzkhf Vw;gLfpd;w epu;thfg; gzpj; jhkjq;fs; 
 fle;j tUl fUj;jpl;lq;fspy; epiwTnra;ag;glhj nraw;ghLfis Nkw;nfhs;sy;.    
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5.2.1 gilapdupd; gFjpasT g+u;j;jpailar; nra;Ak; tPl;Lf; fUj;jpl;lk; 

2016 Mk; Mz;bw;fhd murhq;fj;jpd; tuT nryT jpl;lj;jpd; xJf;fPL &. 200 kpy;ypad 
 

 

5.5  ml;ltiz2016 Mk; Mz;L njupT nra;ag;gl;l gilapdu; gadhspfspd; vz;zpf;if 

 

 
 

5.2.2 Gilf;fyr; Nrit cWg;gpdu;fspd;  eyNdhk;gy; gpupT 
 
 khtl;lk; gpuNjr nrayhsu; 

gpupT 
fhzpapd; ngau; gfpu;e;jspf;fg;gl;l 

fhzp gFjpfspd; 
vz;zpf;if 

01 khj;jiy jk;Gis jpfk;gjf fpuhk mjpfhup 
gpuptpw;Fl;gl;l fhzp 

216 

02 mk;ghiu c`d ghyk; Kfhk; fpuhk mjpfhup 
gpuptpw;Fl;gl;l  rkdgj;j fhzp 

50 

03 FUzhfiy fy;fKt Kffy;fKt fpuhk mjpfhup 
gpuptpw;Fl;gl;l nfh[uhfk fhzp 

65 

 

5.6  ml;ltiz :,uhZt tPuu;fSf;F fhzpfs; toq;Fk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; gfpu;e;jspf;fg;gLk; fhzpfspd; 
tpguk; 

 

,yf;fk; khtl;lk; njupTnra;ag;gl;Ls;s 
vz;zpf;if 

jiug;gil flw; gil thd; gil 

1 nfhOk;G 13 10 2 1 

2 Gj;jyk; 11 4 0 7 

3 fk;g`h 29 22 6 1 

4 FUzhfiy 43 13 23 7 

5 fSJiu 13 7 3 3 

6 mk;ghe;njhl;il 3 2 1 0 

7 gJis 16 14 1 1 

8 nkhduhfiy 10 8 0 2 

9 Nffhiy 30 17 12 1 

10 ,uj;jpdGup 7 4 0 3 

11 mk;ghiu 4 1 2 1 

12 fhyp 15 7 6 2 

13 fz;b 23 18 3 2 

14 Etnuypah 6 5 1 0 

15 mDuhGuk; 27 14 10 3 

16 khj;jiy 13 11 2 0 

17 nghydWit 5 1 2 2 

18 tTdpah 1 1 0 0 

19 khj;jiu 8 4 0 4 

  277 163 74 40 
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5.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 

5.3.1 epu;thfg;gpupT  

 mikr;rpd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
Njitahd gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
,dq;fz;L mjw;fika fw;if newpfis 
Vw;ghL nra;jy;. 

 gapw;rp epfo;rp epuy;fspy; mikr;rpd; 
cj;jpNahfj;ju;fis gq;Fgw;wr;nra;tjw;F 
Mu;t%l;Ltjd; Clhf mtu;fspd; 
Nritfis nraw;jpwd; kpf;fjhf;Fjy;. 

 gpupTfspy; GupAk; flikfSf;F topfhl;ly; 
ifNaLfs; jahupj;jy;. 

 gapw;rp juTj; njhFjpapid mikj;jy;. 

 Kiwahf Nfhg;Gfis Kfhikj;Jtk; 
nra;tjw;F cupa Kiwapidg; 
gad;gLj;jy;.Cjhuzk; mirT gj;jpuq;fs; 
gad;gLj;jy;  

 kdpj tsq;fis tpidj;jpwd; kpf;fjhf 
gad;gLj;jpf;nfhs;tjw;F tpNrl 
jpwikfis ,dq;fhzy;. 

 eyNehk;gy; nraw;ghLfis 
tpUj;jpnra;jy;. 

 nraw;ghLfis ,yFthf;fy;. 

 cjhuzk; -gpur;rpidfis ,dq;fhdYk; 
jPu;Tfis fz;lwpjYk;   

 

5.3.2  ekf;fhf ehk; tPl;Lf; fUj;jpl;;;lk;  
 
ekf;fhf ehk; tPl;Lf; epjpaj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fisiAk; Nehf;fq;fisAk; 
mile;Jf; nfhs;tjw;fhf fPo;tUk; 
fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd.  
 

 fUj;jpl;lk; ,y - 01 
 

 KOikahd tPLfis epu;khdpj;jy; / 
KOikg;ngwhj tPLfis epu;khzpg;gjw;F 

nghUs; cjtp kw;Wk; Ntiyf; FOf;fisg; 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
 
jFjp ngw;w gadhspfs; - ekf;hf ehk; 
gadhspfis njupT nra;tjw;fhf 
epakpf;fg;gl;l Neu;Kfj; Nju;Tf; FOtpd; 
%yk; njupTnra;ag;gl;l fPo;tUk; gil 
tPuu;fs; Mtu;. 

I.  100%  mq;tPdKw;w gil tPuu;fs; 

II. njhopy; Gupa Kbahj 75% f;F 
Nky; mq;ftPdKw;w gil tPuu;fs;  

III. njhopy; Gupa Kbahj 

,we;j/fhzhkw;;Nghd  gil tPuu;fspd; 
neUq;fpa cwtpdu;fs; 
 

fUj;jpl;lk; ,y - 02 

KOikailahj tPLfis trpg;gjw;F Vw;w 
tifapy; epiwT nra;tjw;fhf epjp cjtp 
toq;Fjy;. 
 
jFjp ngw;w gadhspfs;- ekf;fhf ehk; 
epjpaj;jpd; Kfhikj;Jt FOtpdhy; 
epakpf;fg;gl;l Neu;Kfj; Nju;Tf; FOtpd; 
%yk; njupTnra;ag;gl;l gil tPuu;fs; 
 

 fUj;jpl;lk; ,y – 03 
 

 fhzp tpiyf;F thq;Fjy;/tPL mikj;jy; 
my;yJ rPu;; jpUj;Jtjw;Ffhf murpdhy; gjpT 
nra;ag;gl;l epjp epWtdq;fspy; fld;fs; 
ngw;Wf;nfhz;l giltPuu;fs; mf;fld; 
Rikapy; ,Ue;J kPStjw;fhf toq;Fk; 

epjpAjtpapy; 50% I 60 jtizfspy;; kPs; 
nrYj;Jk; mbg;gilapy; epjpAjtp toq;Fjy;.   

jFjp ngw;w gadhspfs;- ekf;fhf ehk; 
epjpaj;jpd; Kfhikj;Jt FOtpdhy; 
epakpf;fg;gl;l Neu;Kfj; Nju;Tf; FOtpd; 
%yk; njupTnra;ag;gl;l gil tPuu;fs;

  ,jw;fhd epjp xJf;fPL 
 
5.3.3 epjp xJf;fPL  
ekf;fhf ehk; epjpaj;jpd; epiyahd itg;G kw;Wk; jpiuNrwp gl;bay; itg;gpw;fhf tUlhe;jk; 
fpilf;Fk; tl;bj;njhifahd .225 kpy;ypad; &gh fPo;tUk; mbg;gilapy; ,j;jpl;q;fSf;F gad;gLj;j 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  
 
fUj;jpl;lj;jpw;fhf gad;gLj;Jk; KOj;njhifapid Kg;gil cWg;gpdu;fspd; rjtpfpjj;jpw;F Vw;g xJf;fPL 
nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
 

               Nritfs; gad;gLj;j vjpu;ghu;f;fg;gLk;  njhif( kpy;ypad; 
&gh) 

jiug;gil 135.0 

flw;gil 56.25 

thd;gil 35.75 

               nkhj;jk;  225.0 

  
5.7  ml;ltiz :jFjp ngw;w gadhspfs; (Nritfs; mbg;gilapy;) 
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fUj;jpl;lk; jiug;gil flw;gil thd;gil nkhj;jk; 

fUj;jpl;l ,yf;fk; 01 
epjpaj;jpd; %yk; KOikahd tPLfis 
epu;khdpg;gjw;fhf Ntiy FO kw;Wk; epjpAjtp 
toq;fy;. 

30 12 8 50 

fUj;jpl;l ,yf;fk; 02 
KOikg;ngwhj tPLfis KOikg;gLj;Jtjw;fhf 
&.750,000.00  epjpAjtp toq;fy;. 

60 25 15 100 

fUj;jpl;l ,yf;fk; 03 
tPl;Lf; fld;fspy; ,Ue;J kPStjw;fhf mjpfgl;rk;  
1,000,000.00 fPo; epjpAjtp toq;fy;. 

45 20 10 75 

nkhj;j gadhspfspd; vz;zpf;if 225 
 

5.8  ml;ltiz: Nkw;fz;l xOq;Fkiwapd; fPo; gad; milgtu;fshf  njupTnra;ag;gl;Ls;s gadhspfspd; 
vz;zpf;if  
 

5.3.4 gilapdupd; KOikangwhj  tPl;Lf; fUj;jpl;lk; 
 

 rj;tpU rd;`pe;j gilapdupd; KOikailahj tPl;Lf; fUj;jpl;lk;- fl;lk; 7 
 

rj;tpU rd;`pe;j gilapdupd; KOikailahj tPl;Lf; fUj;jpl;lk;- fl;lk; 7 w;fhd murhq;fj;jpd; 
tuT nryT epjp xJf;fPl;bd; gb 400 kpy;ypad; &gh epjp xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ.  
7 Mk; fl;lj;jpw;fhf ,yq;if jiug;gil ,yq;if flw;gil ,yq;if thd;gilapy; ,Ue;J 
fPo;tUk; 510 gadhspfs; njupT nra;ag;gl;Ls;sdu;. 
 

 jiug;gil - 306  
 flw;gil - 127 
 thd;gil -  77 

 
 

5.3.5 nraw;ghl;Lj;jpl;lk; 
 

nraw;ghLfs; fhy vy;iy nghWg;Gf; $w Ntz;batu;fs; 

tPl;bd; Muk;g Nrhjid kw;Wk; 
kjpg;gPl;bid Neubahf mikr;rpf;F 
kw;Wk; gpuNjr uPjpapyhhd tpiyf;F 
thq;Fk; Kfhk;fSf;F rku;g;gpj;jy;  

2017 khu;r; 01 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

khtl;l njhlu;G gLj;Jk; 
mjpfhupfspdhy;  

mikr;rpfspdhYk; kw;Wk; 
gpuNjrq;fdpdhYk;  tpiyf;F thq;Fjy; 

2017 Nk 01 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

Kfhk;fs; /gpupT /fUj;jpl;lj;jpd; gpuNjr 
tpiyf;F thq;Fjiy kPsikj;jy; 

gpuNjr kw;Wk; mikr;rpd; Clhf 
tpiyf;F ngw;Wf;nfhz;l nghUl;fis 
gadhspfSf;F gfpu;e;jspj;jy; 

2017 [Pd; 15 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

NghUl;fis gfpu;e;jspg;gjw;fhf 
epakpf;fg;glLs;s xt;ntuU 
khtl;lq;fspy; mike;Js;s Kfhk;fspy; 
ngau; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mjpfhupfs; 
kw;Wk; khtl;l njhlu;GgLj;Jk; 
mjpfhupfs; (Nkw;ghu;it) 

midj;J tpiyf;F thq;fs; 
fzf;Ffis epiwT nra;jy; 

2017 Mf];l; 15 Mk; 
jpfjpf;F Kd 

Kg;gil epjp gzpg;ghsu;fs; 

midj;J ,Wjp mwpf;iffisAk; 
rku;g;gpj;jy; 

2017 nrg;jk;gu; 01 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

khtl;l njhlu;GgLj;Jk; mjpfhupfspdhy; 
gilapdu; Nrit gzpg;ghsu;/eyd;Gup 
gzpg;ghsu;fs; (Nkw;ghu;it) 

 

5.9  ml;ltiz : nraw;ghl;Lj;jpl;lk; 
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5.3.6 gilf;fy Nritapdu;  kw;Wk; eyd;Gup gpupT  

 khtl;lk; gpuNjr nrayhsu; 
gpupT 

fhzpapd; ngau; gfpu;e;jspf;fTs;s 
fhzpapd; msT 

01 fhyp Mf;kPkd mKnfhLt gpuptpw;Fl;gl;l fhzp 
`y;f];Ky;y gpuptpw;Fl;gl;l fhzp 

05 Vf;fu; 

02 mDuhjGuk; fy;Ndt ,y- 473 K];dt JyhNd ,yf;fk;-956 
gpuptpd; 15 Mk; Jz;lk; (fl;lk;-2) 

46 Jz;lk; 

gjtpa ,y-14 Nghfh ntt JyhNd Flh 
uj;kNy rpwpa tPjpapd; ,Ugf;f fhzp 

30 Jz;lk; 

03 nghydWit vynfu jpangJk gpupT nguFk;fk fhzp  152 Jz;lk; 

04 khj;jiy jk;Gs;is jpfk;gjf gpupT fhzp (fl;lk; 2) 126 Jz;lk; 

yf;fy-gy;Nyfk .402 rP ntsptudhnfhs;s gpupT 
nkhufhNghlht fhzp 

18 Jz;lk; 

05 FUzhfiy fy;fKt ,y-60 k`fy;fKt khfhzg; gpupT 
Nfh[uhfk fhzp (fl;lk; 2) 

48 Jz;lk; 

u];ehafGu ,y-303 clN`Ndfk gpupT m.f.gp 
2405 ,y; 1 Mk; Jz;lj;jpd; gpupT 

33 Jz;lk; 

epfuntba Nghnfhs;shfk gpupT m.f.gp 1986 11 
Mk; Jz;lj;jpd; gpupT 

55 Jz;lk; 

06 Gj;jyk; MdkLt ,y-658 rP jpTy;ntt gpupT 
rpak;gyhf`n`d fhzp 

57 Jz;lk; 

tdhjtpy;Yt mOj; vytOd; Fsk gpupT mapypfhL 
fhzpapd; gpupT 

65 Jz;lk; 

Ke;jyk ,y-609 V GGJ fk gpupT fhzp 85 Jz;lk; 

07 gJiy gz;lhutiy kf vy;y gpupT tdrpupfk fhzp 20 Jz;lk; 

5.10  ml;ltiz :2017 Mk; Mz;L gilapdUf;fhf gfpu;e;jspg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s  fhzpfspd; msT 
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6. rptpy; ghJfhg;G kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT  
 

6.1  NkNyhl;lkhd ghu;it 

rptpy; ghJfhg;G gpuptpw;F toq;fg;gl;l 
flikfis epiwNtw;Wk; NghJ fPo;tUk; 
mbg;gil ,yf;Ffis mile;Jf;nfhs;Sk; 
Nehf;NfhL Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

 ghJfhg;ghd rptpy; r%fnkhd;wpidf; 

fl;bnaOg;Gjy;. 

 tzpfj; Jiwapy; ntbg;nghUl;fs; 

gad;gLj;Jk; NghJ ghJfhg;gpid 

cWjpg;gLj;jy;. 

 xOq;FgLj;jg;gl;l jdpahu; ghJfjhg;Gr; 

Nrit trjpfis toq;Fjy; kw;Wk; 

rKj;jpug; ghJfhg;G Nrit trjpfis 

toq;Fk; epWtdq;fis cWjpg;gLj;jy;. 

 gilf;fyr; Nrit nghyp];, rptpy; ghJfhg;G 

gil cWg;gpdu;fSf;F kw;Wk; mtu;fspd; 

gps;isfSf;F fy;t;p kw;Wk; njhopy; 

mgptpUj;jp tha;g;Gfis toq;fy;. 

 rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; epWtd 

,epu;thf kw;Wk; mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fis 

epiwNtw;Wtjw;F cjtpg;Gupjy;. 

 

6.2  2016 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 
 
Nkw;fz;l ,yf;Ffis mile;Jf;nfhs;Sk; 
Nehf;NfhL ,g;gpuptpdhy; 2016.01.01 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2016.12.31 Mk; jpfjp tiuahd 
fhyg;gFjpf;Fs; fPo;tUk; tplaq;fs; 
epiwNtw;wg;gl;ld.  

 2016 Mk; Mz;L Vg;uy; kl;Lk; [Pd; 
khjq;fspy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l 
mDkjpapd;wpa jP MAjq;fis muRf;F  

xg;gilf;Fk 2  Ntiyj;jpl;lq;fspd; fPo; 
mDkjpapd;wpa jP MAjq;fs; 846 ,id 
muR nghWg;Ngw;W mopg;gjw;fhf ,yq;if 
,uhZtj;jplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ 

 Jg;ghf;fpf; fl;lisr; rl;lj;ij jw;fhy 
Njitf;F Vw;wthW kPsikg;gjw;fhd 
tiugpid cWthf;fp rl;l tiuG 
jpizf;fsj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

 15 tUlq;fs; jpUj;jk; nra;ag;glhj 
ntbg;nghUl; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 
mwtplg;gl;l fl;lzq;fs; jw;Nghija 
nghUshjhu epyikfs; kw;Wk;  

 

 nghUj;jkhd tifapy; jpUj;jg;gl;L Gjpa 
tu;j;jkhd mwptpj;jy; ntsaPl;bid  

 
epiwT nra;J 2016.10.01 Mk; jpfjpapy; 
,Ue;J Gjpa fl;lzk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. mjd; %yk; 
ntbg;nghUl;fs; Jiwapy; ngw;Wf;nfhz;l 

tUlhe;j tUkhdk; Fiwe;jJ 300% 

tsu;r;rpapid fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. 

 Jg;ghf;fp cWjpg;gj;jpuk; kw;Wk; 
ntbg;nghUs; cWjpg;gj;jpuk; 
tpepNahfpf;Fk; Ntiyj;jpl;lj;jpid fdzp 
kag;gLj;Jtjw;fhf Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp kj;jpa epiyak; 
Ntiyj;jpl;lq;fis njhlq;fpaNjhL  
Fwpj;j fdzp kagg;gLj;Jk; 
Ntiyj;jpl;lkhdJ 2017 Mk; Mz;L 
njhlf;fk; eilKiwg;gLj;jg;glf;$Lk;. 

 rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gjtp cau;T 
xOq;F Kiwapid Vw;gLj;jp Cjpak; 
kw;Wk; Copau; vz;zpf;if 
Mizf;FOtplk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  
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                         nraw;ghL 
 

2016 2017 

 
epiwT 

 
kpFjp 

ntbg;nghUs; mDkjpg;gj;jpuk; tpepNahfpg;gjw;F mDkjp toq;fy; 
4088 - 

ntbg;nghUs; cj;juTg;gj;jpuk; tpepNahfpg;gjw;F mDkjp toq;fy; 
2209 - 

nkhj;j tpahghupfSf;F ntbg;nghUl;fis tpiyf;F thq;Ftjw;F  mDkjp 
toq;fy; 642 - 

thzq;fs; kw;Wk; ahid ntb cw;gj;jpf;fhf  ntbg;nghUw;fis 
ngw;Wf;nfhs;sy;   80 - 

jPg;ngl;b cw;gj;jpf;fhf  ntbg;nghUw;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F mDkjpapid 
ngw;Wf;nfhs;sy;   89 - 

Ntspehl;L fg;gy;fspd; ghJfhg;gpw;fhf ,yq;ifapy; jq;fpapUf;Fk; 
ntspehl;ltu;fSf;F tPrh tpepNahfpj;jy;  21 - 

Ntspehl;L gpuKfu;fSf;F mDkjp  toq;fy; 
18 - 

jdpahu; ghJfhg;G Kftu; epWtdq;fspd; gjpTfis GJg;gpj;jy;  
352 03 

Mghafukhd nfhs;fyd;fisf; nfhz;l fg;gy;fis nrYj;Jtjw;F  mDkjp 
toq;fy; 1316 - 

,Uz;l fz;zhbfSf;F mDkjp toq;fy; (thfdq;fs;) 
348 03 

rptpy; ghJfhg;G gpupT Copau;fspd; -tUlhe;j rk;gs cau;tpid nrYj;Jtjw;F 
gupe;Jiu kw;Wk; mDkjp toq;fy; 43 - 

rptpy; ghJfhg;G gpupT Copau;fspd ,lkhw;wk; njhlu;ghd flikfs;  
- 02 

tptrha ghJghJfhg;G / tpsq;F Ntshd;ikf;fhf Gjpa jP MAjq;fis Nfhuy;; 
/cj;juTg;gj;jpuk; toq;fy; 

07 125 

jw;fhg;gpw;fhf -38 kw;Wk; 9 mm MAjq;fis Nfhuy;  53 83 

38 kw;Wk; 9 mm MAjq;fSf;fhd cj;juTg;gj;jpuj;jpid GJg;gpj;jy;  1256 349 

mur epWtdq;fspd; ghJfhg;gpw;fhf MAjq;fs; Nfhuy; 
157  

jdpahu;; epWtdq;fspd;  ghJfhg;gpw;fhf MAjq;fs; Nfhuy; 
102  

mur tq;fpfspd;  ghJfhg;gpw;fhf MAjq;fs; Nfhuy; 
425 - 

jdpahu; tq;fpfspd;  ghJfhg;gpw;fhf MAjq;fs; Nfhuy; 
20 - 

tpisahl;L mYty;fSf;fhf  MAjq;fs; Nfhuy; 
08 29 

thA iugy; ,wf;Fkjp nra;jy;  
9229 - 

tpisahl;L fofq;fSf;F MAjq;fis tpepNahfpj;jy; - Gjpa  
08 - 

gOjile;j jP MAjq;fSf;F gjpyhf  Gjpa  jP MAjq;fis  tpepNahfpj;jy; 
32 15 

65 taJ G+u;j;jpaile;j jP MAj cupikahsu;fspd; FLk;gj;jpw;F jP 
MAjj;jpid ifaspg;gjw;fhd tpz;zg;gg;gj;jpuk; / cj;juTg;gj;jpuk;  
tpepNahfpj;jy; 

167 101 

,ytr jP MAj cj;juTg;gj;jpuk;   tpepNahfpj;jy;- kf;fs; gpujpepjpfs; 
(ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; ) 35 - 

,ytr jP MAj cj;juTg;gj;jpu kf;fy; gpujpepjpfs;(kh.rig) 
58 - 

 

6.1 ml;ltiz: rptpy; ghJfhg;G gpupT-2016.01.01 Mk; jpfjp Kjy; 2016.12.31 Mk; jpfjp tiuahd Kd;Ndw;wk; 
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 gzpfs; 
Jg;ghf;fpf;fl;lisr; 

rl;lj;Jf;Fwpa 
flikfs; 

Kd;Ndw;wk; 2017 Mk; Mz;bw;fhd kpFjp 
gzpfs; kw;Wk; rthy;fs; 

01 jw;fhg;gpw;fhf 
ifj;Jg;ghf;fp kw;Wk; 
upthy;tu; tpepNahfk;  

jw;NghJ tiu 1608 jP MAjq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd 
muRf;F xg;gilf;fg;gl;l jP 
MAjq;fspy; ePf;fg;gl;l 1394 

1. 83tpz;zg;gg;gj;jpuq;fs;  
Fiwg;ghLfSld; 
fpilf;fg;ngw;wNjhL 
mf;Fiwg;ghLfis eptu;j;jp 
nra;tjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

2. cj;juTg;gj;jpuk; 
GJg;gpg;gjw;fhf 138 cs;sd.  
mr;nraw;ghLfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

02 tptrhak; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fisg; 
ghJfhg;gjw;fhf  
Jg;ghf;fp tpepNahfk;  

1.    tptrha ghJfhg;gpw;fhf 07 jP 
MAjq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

2.    gOjile;j jP MAjq;fSf;F 
gjpyhf Gjpa jP MAjq;fis 
tpepNahfj;jpy; -32 MFk; 

3.    65 tajpw;F Nkw;gl;ltu;fspd;    
FLk;gj;jpdUf;F jP 
MAjq;fis ifaspj;jy; -
167 MFk; 

   1.  tptrha ghJfhg;G 
tpz;zg;gg;gj;jpuq;fs; 125 
fpilf;fg;ngw;Ws;sd. 
,f;Fiwg;ghLfis eptu;j;jp 
nra;tjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd 
    2.  FLk;gj;jpdUf;F 
toq;fpa  tpz;zg;gg;gj;jpuq;fs; 
72 Fiwg;ghLfSld; ,Ue;jd. 
mf;Fiwg;ghLfs; eptu;j;jp nra;a 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl 
Ntz;bAs;sJ. 

03 tpisahl;L 
mYty;fSf;fhf 
toq;fpa jP MAjq;fs; 

Njrpa iugy; rq;fk; kw;Wk; Njrpa 
Fwpg;ghu;j;J RLk; tpisahl;L 
rk;Nksdj;jpd; fPo; cs;s 
tpisahl;L rq;fq;fs; 15 MFk;. 
mr;rq;fq;fSf;F Gjpa 08 MAjq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd.   

29 tpz;zg;gg;gj;jpuq;fs; 
fpilf;fg;ngw;Ws;sJld;  
Fiwg;ghLfis eptu;j;jp 
nra;tjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

04 thA iugy; 
tpepNahfpj;jy;  

1. thA iugy; 9229  
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sJ   

2. GjpT nra;ag;gl;l 
epWtdq;fs; 07MFk;. 

thA iugy; kw;Wk; thA 
ifj;Jg;ghf;fpfspd; cw;gj;jp 
,e;ehl;by;  ,y;iy. ,g;gpupT 
Nkk;gLj;jg;gl Ntz;bajhFk;.  
 

         gzpfs;           Kd;Ndw;wk;  2017 Mk; Mz;bw;fhd kpFjp 
gzpfs; kw;Wk; rthy;fs; 

05 murpw;F nrhe;jkhd jP 
MAjq;fis 
tpepNahfpj;jy;  

1. 35 kf;fs; gpujpepjpfSf;F 
(ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs;) jP 
MAjq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

2. khfhz rig cWg;gpdu;fSf;fhf 
58 jP MAj cj;juTg; gj;jpq;fs; 
GJg;gpf;fg;gl;Ls;sd 

 

 gzpfs; jdpahu; 
ghJfhg;G Kftu; 
epWtd rl;lk;  

  

06 jdpahu; ghJfhg;G 
Kftu; epWtdq;fs; 

1. GjpT nra;j nkhj;j epWtdq;fspd; 
vz;zpf;if 352 MFk; 

2. mur epWtdq;fSf;F MAjk; 
tpepNahfpj;jy; 157 MFk; 

3. mur tq;fpfSf;F MAjk; 
tpepNahfpj;jy; 425 MFk; 

4. jdpahu; tq;fpfSf;F 20 
MAjq;fs; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd 

5. jdpahu; epWtdq;fSf;F 102 
MAjq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

 

jdpahu; ghJfhg;G Nritapy; 
h.Lg;gl;Ls;s 
cj;jpNahj;ju;fSf;F jFe;j 
xOq;F KiwAld; ru;tNjr 
kl;lj;jpy; njhopy; thz;ikia 
cUthf;Ftjw;F NVQ fw;if 
newpapid Muk;gpg;gjw;F 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

07 tUkhdk;  jP MAjk;/ Njhl;lhf;fs; kw;Wk; 
ntbg;nghUl;fs; tpepNahfpj;jjpy; 
2016 Mk; Mz;L 20.5 kpy;ypad; &gh 
h.l;lg;gl;lJ 

 

08 Jg;ghf;fpf; fl;lisr; 
rl;lk; 

,r;rl;lk; jw;fhyj;jpw;F nghUe;Jk; 
tifapy; jpUj;jpaikg;gjw;F 
mikr;ruitf; Fwpg;G 2017.01.04 Mk; 
jpfjp mikr;ruit mDkjpf;fhf 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

mikr;ruit mDkjp fpilj;jjd; 
gpd;G tiugpid cUthf;Ftjw;F  
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

 gzpfs;/ ntbg;nghUs; 
rl;lk; 
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6.2 ml;ltiz: jw;ghJfjg;G /nrhj;Jf;fisg; ghJfhf;f toq;fg;gl;Ls;s ifj;Jg;ghf;fp/upthy;tu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

09  ntbg;nghUs; 
fl;lisr;rl;lk;  

fl;lzq;fs; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;Ls;sd. 

rl;lj;jpid jpUj;jpaikg;gjw;F 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wNjhL rl;l 
tiughf;FdUf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

10 Jg;ghf;fp cj;juTg; 
gj;jpuk; kw;Wk; 
ntbg;nghUs; cj;juTg; 
gj;jpuk; tpepNahfpf;Fk; 
Ntiyj;jpl;lj;jpid 
fdzp kag;gLj;jy;.   

Muha;r;rp mgptpUj;jp kj;jpa 
epiyaj;Jld; (CRD) 
Ntiyj;jpl;lq;fs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd  

,e;epfo;r;rp jpl;lj;ij 
nraw;gLj;Jtjw;fhf 25 
fdzpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. khtl;l 
nrayhsu; fhupahyaj;Jld; 
,ize;J nraw;gLtjw;F 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 
 

 gzpfs;/ rptpy; 
ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpw;Fwpa 
flikfs; 

              Kd;Ndw;wk; 2017 Mk; Mz;bw;fhd kpFjp 
gzpfs; kw;Wk; rthy;fs; 

11 rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpy; 
flikg; GupAk; 
cWg;gpdu;fSf;fhf 
Xa;T+jpak; ngw;Wf; 
nfhLj;jy;  

,jw;fhd mikr;ruit mDkjpNahL 
jw;NghJ nraw;gLtJld; 2015.04.23 
jpdj;jpy; Neub Nritapy; 
h.Lg;gl;bUe;j/ ,Uf;fpd;w rptpy; 
ghJfhg;G cWg;gpdu;fSf;F Fwpj;j 
Xa;T+jpak; toq;Ftjw;F 
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

vdNt 2015.04.23 Mk; jpfjpf;F 
Kd;G Xa;T ngw;w ,we;j kw;Wk; 
mq;ftPdKw;w rptpy; ghJfhg;G 
cWg;gpdu;fSf;fhf Xa;T+jpak; 
toq;FtJ njhlu;gpy; 
gpur;rpidfs; cs;sd. 
cupatu;fSld;  fye;Jiuahb 
Fwpj;j rYiffs; 
toq;fg;glTs;sd. 

12 rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpw;F 
Copau;fis 
Nru;Jj;Jf;nfhs;Sk; 
Vw;ghLfs;. 

,J njhlu;ghf Cjpak; kw;Wk; 
Copau; vz;zpf;if 
Mizf;FOtpw;F cupa gjtp 
cau;T xOq;F Kiwapid mikj;J 
mDkjp ngWtjw;fhf 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

 

13 uf;dh yq;fh 
epWtdj;ij epiwT 
nra;jy;. 

2016.12.15 Mk; jpfjp mikr;ruit 
jPu;khdj;jpd; gb uf;dh yq;fh 
epWtdj;ij epiwT nra;jw;fhd 
mDkjp fpilf;fg;ngw;wJ 

,r;re;ju;g;gj;jpy; uf;dh yq;fh 
epWtdj;ij epiwT nra;jy; 
nghWj;jkhdJ my;y vd rl;lkh 
mjpgupdhy; MNyhrid 
toq;fg;gl;lNjhL mJ njhlu;gpy; 
kPz;Lk; mikr;ruitf;F 
mwptpf;fg;gl;lJ 
 

14 uf;dh yq;fh 
epWtdj;jpd; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

1300 f;F Nkw;gl;l epyk; kw;Wk; flw; 
ghJhfg;G cj;jpNahj;ju;fs; Nritg; 
Gupe;jNjhL flw; ghJfhtsu;fis 
,yq;if flw;gilf;Fk; epyg; 
ghJfhtsu;fis rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;Jld; my;yJ SLRDC 
f;Fk; ,izj;Jf; nfhs;tjw;F 
fye;jhNyhrpf;fg;gLfpd;wJ 
 

 

15 flw; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
gapw;rpaspj;jy;. 

flw; ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
gapw;rpaspg;gjw;fhf 
epWtdnkhd;wpid mikg;gjw;F 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
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7. epjpg; gpupT 
 

 7.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

ghJfhg;G mikr;rpd;  fzf;F gpuptpd; fPo; 
,aq;Fk;  cg gpupTfs; 

 nfhs;tdT gpupT 
 nfhLg;gdT gpupT 
 epjpg; gpupt 
 fld; gpupT 
 rk;gs gpupT 

 
mjw;F ,dq;f fzf;F gpuptpd; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;l nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
 

 mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; ,aq;Fk; 
jpizf;fsq;fspd; eltbf;if 
nraw;ghLfSk;  kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fSf;fhf nfhs;tdT 
nraw;ghLfs; jpl;lkply; fz;fhdpg;G> 
nfhs;tdT mDkjp kw;Wk; xg;ge;j eph;thf 
nraw;ghLfs; 

 Mz;L tuT nryT jpl;l kjpg;gPL kw;Wk; 
Nkyjpf kjpg;gPLfs; jahhpj;jy; 

 tUlhe;j  Kd; Njitfs; epkpj;jk; 
jpiwr;Nrhpf;F Kd;itj;jy;> jpiwNrhpapd; 
khjhe;j  Kd; Njit fzf;F gphpT 
jpiwNrhp fzf;Fld; xg;ggply; 

 khjhe;j rhuk;r mwpf;if jahhpj;j 
jpiwNrhpf;F rkh;gpj;jy; mikr;rpd; fzf;F 
jpiwr;Nrhp fzf;Fld; xg;gply; 

 xJf;fPl;L fzf;F jahhpj;jy; 

 ntbg;nghUs; kw;Wk; jP MAjq;fspd;  

tUtha; fzf;F jahhpj;jy; (1003/07/05 
fzf;F) 

 mikr;rpd; fPo; cs;s jpizf;fsq;fSf;F 
cj;jpNahf  G+h;t tq;fp fzf;F 
Mugpj;jy;. kw;Wk; jpUj;jq;fs; njhlh;ghf  
jpiwr;Nrhp kw;Wk; tq;fpAld; fUj;J 
ghpkhw;wk; 

 nrhj;J nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
nfhLg;gdTfs; 

 xJf;fPL xJf;Fjy;> Nkyjpf XJf;fPl;il 
Nfhuy; kw;Wk; epjp xJf;fPL mikr;rpd; fPo;  
cs;s epWtdq;fSf;F khw;wPL nra;jy; 

 Njrpa ghJfhg;G epjpaj;Jf;F rk;kjg;gl;l 
eltbf;if njhlh;ghf eltbf;if 
Nkw;nfhs;sy; 

 mgpntDNtd; mgp epjpaj;Jf;F fpilf;Fk; 
ed;nfhilfs; kw;Wk; Vida tUtha; 
Nrfhpg;G> fzf;fpy; ,ly;> tPl;L 
jpl;lj;jpw;fhf gaDs;s tifapy; 
Nkw;nfhs;sy; 

 
 

7.2 2016 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 
  
2016 tuT nryT jpl;lj;jpd; fPo;  ghJfhg;G 
mikr;rpf;F kPz;L tUk; nrytpdj;jpw;fhf 
&gh 5>893 kpy;ypad; XJf;fPl;L msT kw;Wk; 
%yjd nryTf;fhf &gh 11>521 kpy;ypad; 
xJf;fPL xJf;fg;gl;L nfhLf;fg;gl;ls;;sJ. 
mjw;F ,dq;f 2016.12.31 jpfjpf;F ghJfhg;G 
mikr;rpd; epjp Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhW. 

 

 
7.1  ml;ltiz : ghJfhg;G mikr;rpd; epjp 

Kd;Ndw;wk; 

 
7.2.1 nfhLg;gdT gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;Sk; eltbf;fiffs; kw;Wk; 
2016.12.31 jpfjp tiuKd;Ndw;wk; 
 

,t; mikr;rpd; fPo;  cs;s gpd;tUk;  
epWtdq;fSf;F rk;ge;jg;gl;l tt;rh; 

 gj;jpu nfhLg;gdT gpupTf;F rkh;gpj;jy; 

 mikr;rpd; eph;thf rig 

 mikr;rpd;  eph;thf kw;Wk; eph;thf rig 

 mur NtT Nrit 

 ghJfhg;G epiwNtw;W mjpfhhp mYtyfk; 

 mgptpUj;jp kw;Wk; Ma;Tfs; epWtdk; 

 Clf kj;jpa epiyak; 

 
2016..01.01  jpfjp njhlf;fk; 2016.12.31 jpfjp 
tiu  nfhLg;gdT gpupTf;F tt;rh; gj;jpuk; 
11300 msT kl;;Lk;  fpilf;f ngw;Ws;sJ. 
,t; tt;rh; gj;jpuk; midj;Jf;Fkhf 
nfhLg;gdT toq;f gl;Ls;sJ. 2016 tUlk; 
nfhLg;gdT gpupTf;F fpilf;fngw;w tt;rh; 
njhlh;ghf Fwpg;gpl;l fhy tiuaiuapy;.  
nfhLg;gdt gpuptpd;  eltbf;if gpd;tUkhW 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ 
 

 nfhLg;gdT gpupTf;F fpilf;Fk; midj;J 
tt;rh; gj;jpuq;fs; fdzpapy; juT 
gjpag;gl;L nfhLg;gdtpd; gpd;  mjw;fhd 
fhNrhiy gj;jpu ,yf;fk; fzdpapy; 
gjpag;gl;Ls;sJ. 

nryT 2016 xJf;fPL 2016.12.31 
jpfjpf;F 
nryT 

% 

kPz;L 
tUk; 

5>899>762>000 3>302>628>817 56 

%yjdk; 11>576>635>000 3>470>429>594 30 

nkhj;jk; 17>476>397>000 3>979>191.18 38 
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 mikr;rpdhy; ntsp epWtdq;fSf;F 
mspf;fg;gLk; fhNrhiy gj;jpuk; 100 tPjk; 
mr;rplg;gl;L ngw;W nfhLg;gjw;fhf 
Kbe;jjhy; kpfTk; njspthf epWtdk; 
njhlh;ghf ek;gpf;if kpfTk; 
cUjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 mjw;F Nkyhf Nkyjpfkhd epWtdk; 
,th;fSila  fzf;Ff;f ntspapy; rpypg; 
nfhLg;gdT Kiwapy; nfhLg;gdT 
nra;tjpdhy; kpfTk; gad; cWjpahf 
fhzg;gLfpd;wJ. 

 Fwpg;gpl;l msT xJf;fPL ,d;ikahy; 2016 
tUlj;jpw;F rk;ge;jg;gl;l nfhLg;gdT &gh. 
25>757>874.53 msit 2017 tUlj;jpw;Fs; 
nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sy;. 

 

7.2.2 fzf;F gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
flikfs; kw;Wk; 2016.12.31 jpfjp  
Kd;Ndw;wk ; 

 

tUlhe;j tuT nryT  kjpg;gPl;L jpl;lk; 
kw;Wk; KOikahd kjpg;gPL jahhpj;jy;. 

 tUlhe;j xJf;fg;gl;l epjp Njitf;fhf 
jpiwNrhpf;F Kd;itj;J mDkjp 
ngw;Wf;nfhz;L  khjhe;jk; jpiwNrhpapy; 
xJf;fPl;L epjpia ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 
fzf;F gFjpf;F xJf;fPl;L epjpia 
tpyf;fs;  

 khjhe;jk; xd;wpide;j  fzf;F 
rhuk;rj;ij jahhpj;J jpiwNrhpf;F 
rkh;gpj;jy; kw;Wk;  mikr;rpd; fzf;F> 
jpiwr;Nrhp fzf;Fld; xg;gply;. 

 xJf;fPl;L fzf;F jahhpj;jy; 

 ntbg;nghUs; kw;Wk;  jP MAjq;fs; 
mDkjp gj;jpuk; (1003/07/05/ fzf;F) 
jahhpj;jy; 

 mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; cs;s 
jpizf;fsq;fs;> epWtdq;fSf;F  
Njitahd Nkyjpf xJf;fPl;il 
ngw;Wf;nfhs;sy;> xJf;fPl;il tpyf;Fjy; 
kw;Wk; khw;wPL nra;jy; 

 2016 tUlj;jpy; fPo; Fwpgpl;l mgptpUj;jp  
nraw;ghLfSf;F epjp Kfhikj;Jt rhh;e;j  
eltbf;if Nkw;nfhs;sy;. 

 ghJfhg;G jiyikafk eph;khz gzp  
jpl;lk; 

 %Nyhgha ghJfhg;G njhlh;ghly; 
jpl;lk; 

 jdpegh;  milahs nrayhsh; 
mYtyfk; 

 mikr;rpd; fPo; cs;s jpizf;fsq;fSf;f 
cj;jpNahf G+h;t tq;fp fzf;f Mugpj;jy;> 
%Ljy; kw;Wk; Njitahd jpUj;jq;fs; 
Nkw;nfhs;sy; Nghd;wtw;Wf;F rk;ge;jg;gl;l 
tq;fp kw;Wk; jpiwNrhpAld; 
njhiynjhlh;ghly; Nkw;nfhs;sy; 

 ghJfhg;G epjpaj;Jf;F rk;ge;jg;gl;l 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 tUlk; &gh 2016 tUlk; brk;gh; 31 jpfjpf;F &gh 

 Xg;Gjy; Kw;gz 
vy;iy 

xJf;fg;gl;l epjp 
tuT 

Xg;Gjy; Kw;gz 
vy;iy 

xJf;fg;gl;l epjp 
tuT 

kPz;LtUk; 
2,073.32 1,567.53 4,589.09 1,974.39 

%yjdk; 
10,352.25 2,737.43 8,703.69 4,875.95 

m.m.K.gP.fzf;F 
47.48 45.16 50.0 32.0 

 

7.2.  ml;ltiz 2016 Mz;bw;Fs; Kw;gz vy;iy 
  

tUlk; Kjpg;gPl;L &gh (kpy;ypad;) Cz;ikahd tUtha; &gh 
(kpy;ypad;) 

2011 12 10.088 

2012 12.25 10.08 

2013 12.25 11.871 

2014 12.5 12.88 

2015 12.5 12.96 

2016 12.75 13.73 

 

7.3  ml;ltiz ntbg;nghUl;fs; kw;Wk; jP MAjq;fSf;fhd cj;juTg;gj;jpuk; (1003/07/03/fzf;F) 
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7.2.3 nfhs;tdT guptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; nraw;ghLfs; 
kw;Wk; 2016.12.31 jpfjpf;F 
Kd;Ndw;wk; 

 
Kg;gilfs; kw;Wk; mikr;rpd; fPo; ,aq;Fk; 
midj;J jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 
nraw;jpl;lq;fSf;F njhlh;Gila nfhs;tdT 
eltbf;if ,t; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
,jd; fPo; Kg;gilfSf;F njhlh;Gila  &gh 
200 kpy;ypad;  Nkyhd ngUkjpAila 

nfhs;tdT eltbf;if. Mikr;ruitapdhy; 
epakpf;fg;gl;l nfhs;tdT FO- (SCAPC)  
kw;Wk; mikr;rpd; nfhs;tdT nraw;ghL 
(MPC) ,t; gpuptpdhy;  Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
rk;ge;jg;gl;l nfhs;tdT njhlh;ghf midj;J 
nraw;ghLfSk; ,t; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;sg;gl;lJ. mjw;F ,dq;f ,t; 
fhy tiuaiuapy; fPo; Fwpg;gpl;l nfhs;tdT 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 

 

 

7.4  ml;ltiz ngWif eltbf;iffs;- Njrpa epjpak;; 

 

7.5 ml;ltiz,e;jpah kw;Wk; Vida fld; jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w ngWiffs 
 

7.2.3.1 ep.x. mDkjpia ngw;WnfhLj;jy; 

 
,jd; fPo; ep.x.136 mDkjp ngw;Wf;nfhLj;jy;. ,t; fhy tiuaiuaapy; fPo; Fwpg;gpl;lthU mDkjp 
ngw;W nfhLf;fg;gl;lJ. 

 

 
7.6 ml;ltiz ep.x mDkjp toq;fy ; 

 
 

,yf;fk; epWtdk; nfhs;tdT epiy nfhs;tdT msT ngUkjp 
&gh 
kpyad;; 

tUlj;jpDs; 
toq;fg;gl;l 
msT 

01 ,yq;if ,uhZtk; SCAPC 04 2,748 03 

02 ,yq;if tpkhdg;gil SCAPC 03 388 01 

03 ghJfhg;G jiyikafk; 
eph;khdk; 

SCAPC 05 1,769 01 

04 mur NtT Nrit  SCAPC 01 265 01 

05 ghJfhg;G jiyikafk; 
eph;khdk; 

MPC 02 120 02 

06 ,yq;if tpkhdg;gil MPC 03 402 02 

07 ghJfhg;G mikr;R MPC 169 321.5 169 

,yf;fk; epWtdk; nfhs;tdT 
epiy 

nfhs;tdT 
msT 

ngUkjp &gh 
kpy;ypad; 

tUlj;jpDs; 
toq;fg;gl;l 

msT 

01 ,yq;if ,uhZtk; SCAPC 01 1,176 - 

02 ,yq;if flw;gil SCAPC 01 8,184 - 

03 ,yq;if tpkhdg;gil SCAPC 03 874 01 

04 ,yq;if tpkhdg;gil 
– UN rkhjhd 
eltbf;if 

SCAPC 11 11,150 03 

,yf;fk; epWtdq;fs; toq;fg;gl;l mDkjpapd; msT 

01 ,yq;if ,uhZtk; 88 
02 ,yq;if flw;gil 14 
03 mur NtT Nrit 18 
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7.2.3.2 fld; fbjq;fSf;fhf  xg;Gjy; 
ngw;wnfhLj;jy;  

 
,t; fhy tiuaiuapy; fPo; Fwpg;gpl;lthU 
fld; fbjq;fSf;fhf  xg;Gjy; 
ngw;Wf;nfhLj;jy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ 

 
,yf;fk; epWtdq;fs; mDkjptoq;fg;gl;l 

msT 

01 ,yq;if 
,uhZtk 

13 

02 ,yq;if 
flw;gil 

59 

03 ,yq;if 
tpkhdg;gil 

34 

04 ghJfhg;G 
jiyikaf 
eph;khdk; 

09 

 

7.7  ml;ltiz: flz; fbjj;jpw;fhf mDkjp 
mspj;jy; 

,jw;F Nkyhf Kg;gilfSf;F rk;ge;jg;gl;l  
thfdk; thlif Kiw mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F kw;Wk; CEPEC xg;Gjy; 
ngw;Wf;nfhLj;jy; Nghd;w eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 

7.2.4 rk;gs gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
nraw;ghLfs; kw;Wk; 2016.12.31 jpfjpf;F 
Nkk;ghL 

  
mikr;rpd; midj;J cj;jpNahfj;jdh;> mur 
NtT Nrit.  mlq;fshf mikr;Rf;f 
xJf;fg;gl;l midj;J nraw;jpl;lq;fSf;Fk; 
rk;gsk; jahhpf;fg;gl;Ljy;> Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdT toq;fs;> gpuahz nryt (Njrpa 
kw;Wk; ntspehl;L) nfhLg;gdTfis 
toq;fs;. 

 
7.8  ml;ltiz 2016 tUj;jpw;fhd “gP” fzf;F 
tuk;G 
 

 2016 Xa;T+ ngw;w mjpfhhpfs; 32 Xa;T+jpa 
nfhLg;gdT toq;f eltbf;if Nkw; 
nfhs;sy; kw;Wk; Xa;T+jpa rk;gsk; 
fzf;fPL nra;tjw;F eltbf;if 

Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; ,jw;F rk;ge;jg;gl;l 
Mtdq;fis tpiuthf jahhpj;J Xa;T+jpa 
jpizf;fsj;jplk; rkh;gpj;jy;. 

 Rk;gs gbtk; mDg;Gtjw;F gjpyhf rpypg; 
Kiwapd; fPo;  rk;ge;jg;gl;l tq;fpf;F 
nrYj;Jtjhy; Fwpg;gpl;l jpdj;jpy; 
rk;gsj;ij ngw;Wf;nfsf; $bajhf 
mikAk; 

  Mikr;R mlq;fshf ,jd; rk;ge;jg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; mjpfhhpfspd; rk;gs 
mjpfhpg;G> m.ep.R 03/2016 Vw;g mikr;rpd; 
cj;jpNahfj;jpdhpd; rk;gsk; 
jpUj;jpaikf;fg;gly; rk;gsk; mjpfhpg;G> 
kw;Wk; epYit rk;gsq;fis toq;Fjy;. 

 

7.2.5 fld; Kw;nfhLg;gdT gpuptpdhy; 
Nkw; nfhs;sg;gLk; nraw;ghLfs; kw;Wk; 
2016.12.31 jpfjpapd; Kd;Ndw;wk ;  

 
mur cj;jpNahfj;jhpd; ey;tho;Tf;fhf 
murpdhy; rYif tl;b Kiwapd; fPo;  ,t; 
mikr;R kw;Wk; mur Ntt Nrit> ,uh[q;f 
ghJfhg;G mikr;R> Njrpa khztUf;fhd 
gilazp> kw;Wk; nkhopg;gapw;rp kj;jpa 
epiyaq;fspy; Nritapy; cs;s 
mjpfhhpfSf;fhf fld; trjp 
ngw;Wf;nfhLj;jy; kw;Wk; mjw;fhf 
Njitahd trjpfis ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

 
2016 tUj;jpw;fhd xJf;fPl;L rl;lj;jpd; 

Kd;nfhLg;gdT “gP” fzf;Ff;fhf fPo;‟ 
Fwpg;gplg;gl;l msTf;F mjpfhuk; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
 
 
 

 
mur cj;jpNahfj;jpdhpd; eyd;Ghpf;fhf ,t; 
gpuptpdhy; 2016 tUlj;jpy; Nky; Fwpg;gpl;l 
tuk;gpd; fPo;  rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfs; kw;Wk; 
Copah;fSf;fhf murpd; xJf;fPl;by; fPo; 
ngw;W nfhLf;fg;gl;l fld; njhlh;ghd 
rhuk;rk; gpd; tUk;khW;.  

 

tuk;G/cz;ik xJf;fPl;L kjpg;G mjpfgl;r nryT tuk;G fpilf;fg;ngw;w 
Fiwe;jg;gl;r tuk;G 

gw;W kPjpapd; cr;r 
tuk;G 

xJf;fPl;L rl;lj;jpd; mjpfhu 
toq;fy; tuk;G 2016 50 35 275 

xJf;fPl;L rl;lj;jpd; mjpfhu 
toq;fy; tuk;G 2017 60 45 275 

2016.01.01 njhlf;fk; 2016.08.31 
cz;ikahd xJf;fPl;L tuk;G 40 30 150 

2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12.31 
cz;ikahd kjpg;G 56 47 139 



  

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R  Page 31 
 

 

fld; 
tif 

mur NtT Nrit 
mjpfhhpfSf;fhf(&) 

Mikr;rpd; 
mjpfhhpfSf;fhf(&) 

,uh[q;f mikr;R 
mjpfhpfsf;fhf(&) 

khzth 
gilazpf;fhf (&) 

fhyk; 2016.01.01-

2016.08.31 

2016.09.01-

2016.12.31 

2016.01.01-

2016.08.31 

2016.09.01-

2016.012.31 

2016.01.01-

2016.08.31 

2016.09.01-

2016.12.31 

2016.01.01-

2016.08.31 

2016.09.01

-

2016.12.31 

tpNrl 
Kw;nfhL
g;gdT 

2.5  

- 

 

0.32 

 

- 

0.012  

- 

0.012  

- 

tpoh 
Kd;nfhL
g;gdT 

12.0  

0.25 

 

2.0 

 

0.091 

0.25  

0.02 

0.8  

- 

Mgj;J 
fld; 

10.4 7.1  

8.9 

 

5.4 

1.6  

0.094 

1.3 2.2 

Nkh.tz;
b fld; 

 

- 

 

- 

 

0.072 

 

0.006 

-  

- 

 

- 

 

- 
fld; 
kPl;G 
fld; 

 

- 

 

0.015 

 

0.030 

 

- 

-  

- 

 

- 

 

- 

nkhj;jk; 
24.9 7.365 11.322 5.497 1.862 0.114 2.112 2.2 

 

7.9 ml;ltiz toq;fg;gl;l flz; njhif 

 

 ,jw;F mika 2016.01.01 jpfjp njhlf;fk; 
2016.12.31 tUlj;jpdy; Nky; Fwpg;gplg;gl;l 
mjpfhhpfspd; Rg epfo;TfSf;fhf fldhf 
ngw;Wf;nfhLj;j KO fld; njhif &gh. 

56,230,313 MFk;. 

 2016.01.01 jpfjp njhlf;fk; 2016.12.31 jpfjp 
tiu th;jf tq;fpfSf;F fld; ngw;W 
nfhLg;gJ njhlh;ghf  mDg;gpitf;fg;gl;l 
tpz;dg;g gbtk; rk;ge;jkhf  
tpz;dg;ggbtk; 30 MFk;. 

 Nky; Fwpg;gpl;l fhy tiuaiuf;fhd mur 
mjpfhhpfspd; Kd; nfhLg;gdT fzf;fpd; 
Gjpa fld; toq;fs;> Nkk;gLj;jg;gl;l 
kw;Wk; ghukhpf;fg;gl;l tUfpd;wd. 

 ep.R.506 (B) mikthf  2016.12.31 jpfjpf;F 

mur Kd;nfhLg;gdT “gP” fzf;fpd; 
cs;sthW 2017.03.31 jpfjp fzf;fha;thsh; 
ehafj;Jf;F rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

7.2.6 nghUl;fs; kw;Wk; tpepNahf 
gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
eltbf;iffs;  

 ghJfhg;G mikr;rpd; Nehf;fk; kw;Wk; 
Fwpf;Nfhis epiwNtw;wpf;nfhs;s xOq;F 
tpjpfs; fl;lisfspd; rl;lj;jpw;F mika  
nghUshjhu mbg;gilapy; jpwdhf 
nghUl;fs; nfhs;tdT kw;Wk; 
fyQ;rpag;gLj;jy;> rk;ge;jg;gl;l gpupTf;F 
xg;ggilg;G kw;Wk; Mtzg;gLj;jy;. 

 tUlhe;j tpepNahfj;jpdh; gjpT nra;jy; 
Clhf ,t; mikr;Rf;F  kw;Wk; ,jd; fPo; 
cs;s midj;J jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 
epWtdq;fSf;F Njitahd nghUl;fs; 
nfhs;tdT nra;a trjp Vw;gLj;jy; kw;Wk; 
topf;fhl;ly;. 

 tUlhe;j nghUl;fs; Ma;T eltbf;if 
kw;Wk; nghUw;fs; mfw;wy; eltbf;if 
Nkw;nfhs;sjy; Clhf  ,t; mikr;R 
kw;Wk; ,jd; fPo; nraw;ghLk; 
jpizf;fsq;fs; kw;Wk; epWtdq;fSila 
nghUl;fspd; jd;ikia ghJfhj;jy;> 
Njitapy;yh nghUl;fis mfw;wy;. 

 ,t; mikr;R kw;Wk; ,jd; fPo; nraw;gLk; 
jpizf;fsq;fs; kw;Wk; epWtdq;fspd; 
nrhj;Jf;fSf;F kw;Wk; 
nghUg;ghf;fg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fSf;F 
Nrjk; njhlh;ghf ep.R 102 Kiwf;F 
mika eltbf;if Nkw;nfhs;sy;  mjw;F 
,dq;f  ep.R 104 (3) gpufhuk; tpiuthd 
Muk;g mwpf;if kw;Wk; Ma;T rig 
mwpf;if Nfhug;gl;L mjw;F 
nghUg;ghf;fg;gl;lthplk; ,Ue;J e\;lk; 
mwtpLtjd; Clhf murpd; e\;lj;ij 
Fiwj;jhy;. 

 epiyahd nrhj;J Kfhik mikg;gpd; 
Clhf  mikr;f;F chpj;jhd 
nrhj;Jf;fis Kfhikj;jtk; nra;jy;. 

 Efh;T nghUl;fs; tpepNahfk; kw;Wk; 
ml;ltizg;gLj;jy; njhlh;ghf eltbf;if 
Kiwia Nkw;nfhs;sy;. 

 ep.R 115 chpj;jpd; fPo;  ,t; mikr;R 
kw;Wk; ,jd; fPo; cs;s epwtdq;fs; 
kw;Wk; jpizf;fsq;fspd; fhy jhkjkhd 
nfhLg;gdTfs; njhlh;ghf  Ma;T nra;J 
ghh;j;J mt; nfhLg;gdTfis gpur;rpid 
,d;wp jPh;jypd; Clhf murpd; ntsp 
jiyaPLfis Fiwj;jy;. 
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 ep.R 835 chpj;jpd;  fPo; ,t; mikr;R ,jd; fPo; nraw;gLk; jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 
epWtdq;fspd; Njitahd tPLfis Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;s rk;ge;jg;gl;l 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; Fj;jif toq;fSf;fhf mdkjpia ngw;wf;nfhLj;jy;. 

 ep.x 855 chpj;jpd; fPo;  ,t; mikr;R ,jd; fPo; ,aq;Fk; jpizf;fsk; kw;Wk; epWtdq;fspd; 
Njitfis fUj;jpy; nfhz;L mjw;fhd nghUj;jkhd Kiwapy;  

 nra;jp jhs;fs; nfhs;tdT nra;a Njitahd mDkjpia ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

 &gh ,uz;L yr;rj;jpw;F Nkyhd kjpg;gPlg;gl;l tfdk; kw;Wk; mae;jpu cgfuzq;fs; 
GJgpj;jYf;fhd nfhs;tdT topfhl;bapd; chpj;J 9.3.1 (M) fPo; mDkjp ngw;wf;nfhLj;jy 

 

7.3 Vjpu;tUk; Mz;by; vjpu;ghu;f;fg;gLk; ,yf;Ffs 

 nra;a       vjph;ghh;f;fg;gLk; 
gzpfs; 

Nehf;fk; Vjph;ghf;Fk; ,yf;F 

01 tpepNahfj;jdh; gjpT nra;jy; 
kw;Wk;tpyf;fy; ml;ltizg; 
gLj;jy; 

ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; cs;s 
midj;J epWtdq;dSf;Fk; 
nfhs;tdT nraw;ghLfSf;F 
Njitahd trjpfis jahhpj;jy; 

&gh 40 kpy;ypaDf;F 
mjpfkhd tUtha; 
vjph;ghh;g;G 

02 Nfhs;tdt nraw;ghLfs; mYtyf gFjp kw;wk; ntsp 
epWtdj;jpy; flikfis epiwNtw;w 
Njitahd cl;fl;likg;G trjpfis 
toq;fs; 

jpwikahd nfhs;tdit 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 

 

03 nghUl;fs; 
tpepNahfk;>fsQ;rpag;gLj;jy; 

Jpwikahd kw;Wk; gaDs;s 
Kiwapy; nghUw;fs; tpepNahfk;> 
nfhs;tdT kw;Wk; fsQ;rpag;gLj;jy; 

tpuak; kw;Wk; 
J\;gpuNahfk;   
Fiwj;Jnfhs;sy; kw;Wk; 
ml;ltizg;gLj;jy; 
 

04 nghUl;fs; Ma;T> tpyf;fy; 
kjpg;gPL nra;jy; kw;wk; Vyk; 
tply;> gujhd nghUl;fs; 
njhlh;ghf Njitahd juTfis 
jpiwr;Nrhpf;F ngw;Wf;nfhLj;jy; 

murpw;F chpj;jhd nghUl;fs; 
ghJfhg;G> ghtidapy; xJf;fg;gl;l 
nghUl;fis Njitahd 
epWtdq;fSf;F ngw;wnfhLj;jy;  
kw;Wk Vyk; ,ly; gaz;gLj;j 
Kbahj nghUl;fis mopj;jy;   

mur nrhj;Jf;fis 
ghJfhj;jy; Kiwaw;w 
ghtidia jLj;jy;> 
njwpe;J nfhs;sy;> 
ml;ltizg;gLj;jy; 
kw;Wk; muRf;f tuthia 
<l;b nfhLj;jy; 

05  
fhzkw;Nghd kw;Wk; e\;lk; 
njhlh;ghf ep.x tpjpfspd; gb 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 

 
Murpd; nrhj;Jf;fsf;f Vw;gLk; Nrjk; 
njhlh;ghf nghUg;Gila egiu 
fz;L gpbj;J mjw;F Vw;g e\;aPl;il 
mwtply; kw;Wk;  mt;thuw;w 
re;jh;g;gj;jpy; ep.x. gpufhuk; 
Njitahd eltbf;if 
Nkw;nfhs;sy; 

mur nrhj;Jf;fsf;F 
Vw;gLk; Nrjq;fis 
Fiwj;Jnfhs;sy; 

06 Miah nrhj;J Kfhik %yk; 
epiyahd nrhj;Jf;fis Kfhik 
nra;jy; 

Mikr;rpdhy; ngw;wf;nfhs;sg;gl;l 
mirah nrhj;Jf;fis Njitahd 
re;jh;g;gj;jpy; Njitahd 
epiyaq;fsf;F ngw;W nfhLj;jy; 
,itfspd; rupahdij njwpT 
nra;tJ kw;Wk; cWjp nra;jy; 

mur nrhj;Jfis 
ghJfhg;Gld; ifahSjy; 
nra;tjw;F gpd; Gyj;ij 
mikj;jy; 

07 ep.x. 115 fPo jhkjkhd 
urPj;Jf;fSf;F jPh;tpid toq;Fjy; 

jhkjkhd nfhLg;gdTfSf;fhd 
fhuzj;ij njspTg;gLj;jp nfhs;sy; 

murpd; ntsp flikfis 
Fiwj;Jf;nfhs;sy; 

08 tPl;l thlif ep.x 835 fPo; Nghjpatoq;fs;  ,y;yhj 
re;jh;g;gj;jpy; flikia 
Nkw;nfhs;Sjy; 

Fiwe;j xJf;fPl;bd; 
gaDs;s Kiwapy; 
flik Nkw;nfhs;Sjy; 

09 Nra;jp jhs;fs; nfhs;tdT 
ep.x.855 fPo; 

MjpfhhpfSf;f Njitahd nra;jp  
jfty;fs; kw;Wk; nra;jp 
mwpe;Jf;nfhs; nra;jy; 

Kiwahd  Kfhikapd; 
nra;jp jhs;fis ngw;W 
tpepNahfk; nra;jy; 

10 &gh ,uz;L yr;rj;jpw;F Nkyhd 
kjpg;gPlg;gl;l tfdk; kw;Wk; 
,ae;jpu cgfuzq;fs; 
GJgpj;jYf;fhd nfhs;tdT 
topfhl;bapd; chpj;J 9.3.1 fPo; 
mDkjp ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

thfdk; ,ae;jpu cgfuzq;fs; 
gUJghh;j;jy; Kiwahf nra;a 
trjpfs; Vw;gLj;jp nfhLj;jy;  

Fiwe;jsthd xJf;fPl;by; 
rk;ge;jg;gl;l  flik 
Nkw;nfhs;Sjy;  kw;Wk; 
tpiuaj;ij Fiwj;jy; 
 

7.10  ml;ltiz 2017 vjph;ghh;f;fg;gLk; ,yf;F 
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8. cs;sf fzf;fha;T gphpT 
   
 

8.1 kPs;Nehf;F

2016 Mk; Mz;L cs;sf fzf;fha;T gpuptpd; nrayhw;Wif mwpf;if 2017 [dthp 24 
jpfjp,t;thz;by;fPo;tUk;cs;sf fzf;fha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
 

 

 

8.2 gpur;rpidfSk; rthy;fSk; 
 

 
 wpj;j epWtdq;fspd; jfty;fis cupa Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;tjpy; rpukq;fs;. 
 cs;sf fzf;fha;T nraw;ghl;by; NghjpasT gapw;rpapd;ik. 
 cupa gpupTfSld; xUq;fpizg;G kW;Wk; njhlu;ghlypy; rpukq;fs;. 
 eilKiwapy; cs;s rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;F tpjpfs. ,w;iwg;gLj;jg;glhik. 
 

8.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 
 

 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjp gUt fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jt FOf;$l;lk; 2017 [dtup khjk; 
24 Mk; jpfjp elhj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 

 

 

 

epWtdk; fzf;fha;T gpupTfs; kw;Wk;  fzf;fha;T Nkw;nfhz;l 
jpfjp 

ghJfhg;G mikr;R   
epjpg; gpupT  
fsQ;rparhiy  
nrYj;jw; gpupT 
epu;thfg;gpupT (tpLKiwg; guprPyid)  
Nrth tdpjh gpupT (epjp guprPyid) 
epu;thfg;gpupT (jz;zPu; gl;bay;, kpd;rhu gl;bay;, kw;Wk; 
njhiyNgrp; gl;bay;  nrYj;jiy guprPyid nra;jy;  
Nghf;Ftuj;Jg; gpupT  
epu;thfg;gpupT (tpLKiwg; guprPyid)  
tpNrl fzf;fha;T guprPyid  
mur ntbg;nghUl;fs;  fsQ;rparhiy (ntspru) 
rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsk; mk;ghiu gil fhupahyak;    
rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsk; c`d gil fhupahyak; 
 

Njrpa khztr; rpg;gha;fs; gilazp gpujhd fhupahyak; (ngWifg; ,gpupT fsQ;rparhiy, 
Nghf;Ftuj;Jg; gpupT)  

ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; Kg;gilj; 
jyikafq;fs; epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 
(mFNunfhl) 

ngWifg; gpupT  

uf;dh ghJfhg;G yq;fh (jdpahu;) epWtdk; uf;dh yq;fh Nfl;lupq; ru;tp]; (2016.08.16) 
 

,yq;if flw;gil 
 

czT  ngWifg; gpupT kw;Wk; czTg; nghUl;fs; 
fsQ;rparhiy 

re;j`pU Nra epu;khzf; fUj;jpl;lk; tUlhe;j fzf;F  
= N[hd; nfhj;jyhtiy ghJfhg;G 
gy;fiyf;fofk; 

tUlhe;j epjp ntspg;gLj;jy;  

,yq;if thd;gil toq;fy; kw;Wk;  Nghf;Ftuj;Jg; gpupT 

ghJfhg;G Nrit fl;lisfs; kw;Wk; cau; 
cj;jpNahfj;ju; fy;tp  

ngWifg; gpupT  

flw;fiuNahu ghJfhg;G  jpizf;fsk; nrYj;jg;gl;l tTru;fis guprPypj;jy;  

kpfpe;J nrj; nkJu nrYj;jw; gpupT  
gilapdu; Nrit mjpfhu rig ngWifg; gpupT  

ghJfhg;G  Nrit fy;Yhup fzf;Fg; gpupT kw;Wk; epu;thfg;gpupT  
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9. rh;tNjr cwTfs; gphpT
 

9.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; 
gFjpahdJ ghJfhg;Gr; nrayhsupd; Neub 
Nkw;ghu;itapd; fPo; ,aq;FtJld;> ghJfhg;Gr; 
nrayhsupd; ntspehl;L cwTld; 
njhlu;Ggl;l rfy Kf;fpakhd mk;rq;fisAk; 
ifahs;tJ ,jd; gzpahFk;. ,g;gFjpahdJ 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; ntspehl;L 
cwTfSld; njhlu;Ggl;l NtiyfSf;Fk; 
cjtp toq;FfpwJ. ,g;gFjpahdJ rpNu\;l 
cjtpr; nrayhsu; gjtpepiyapYs;s 
,yq;if ntspehl;L Nritiar; Nru;e;j 
rpNu\;l njhopy; cj;jpNahfj;ju; xUtuhy; 
jiyikjhq;fg;gLfpwJ.   

 

mikr;rpdJ ru;tNjr cwTfs; gFjpahdJ 
ghJfhg;Gr; nrayhsUldhd 
fye;jha;tpd;NghJ ru;tNjr gupkhzq;fisf; 
nfhz;Ls;s Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila 
gpur;rpidfs; kPjhd ghJfhg;Gf; nfhs;if 
epiyikfis toq;FfpwJ.  

   

ru;tNjr cwTfs; gFjpahdJ tof;fkhf 

gpd;tUk; eltbf;iffspy; <LgLfpwJ : 

 

ghJfhg;Gld; njhlu;Ggl;ljhf 
ntspehLfspypUe;J cs;tUfpd;w kw;Wk; 
ntspr;nry;fpd;w Kf;fpakhd mk;rq;fis 

xUq;fpizj;jy;; ntspehl;Lg; gpuKfu;fSld; 
ghJfhg;Gr; nrayhsupd; rfy 

njhlu;ghly;fisAk; ifahSjy;; ntspehl;L 
mYty;fs; mikr;Rld; xUq;fpizj;jYk; 
Njitapd; epkpj;jk; ghJfhg;G cs;sPLfis 

toq;FjYk;; ghJfhg;Gr; nrayhsuhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L tp[aq;fSf;Ff; 

nfhz;Lnry;Yk; nghUl;fs; / ciuahw;Wk; 

tplak; gw;wpa JZf;Ffs; / ciufs; / 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iwj; 
jahupj;jYk; mj;jifa tp[aq;fspy; 

vl;lg;gLk; KbTfis gpd;gw;WjYk;; mjpNkjF 
rdhjpgjp> ntspehl;L mYty;fs; mikr;ru;> 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru; 
Nghd;wtu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L 
tp[aq;fSf;fhd ghJfhg;G cs;sPLfisj; 

jahupj;jy;; ntspehLfSld; Vw;gLj;jg;gLfpd;w 

ghJfhg;G cld;gbf;iffs; / Gupe;Jzu;T 
xg;ge;jq;fSld; njhlu;Ggl;l Ntiyfis 

xUq;fpizj;jy;; If;fpa ehLfs; nghJf; 

$l;lj;njhlUf;fhd (UNGA) ghJfhg;G 

cs;sPLfis toq;Fjy;; If;fpa ehLfs; 
kdpj cupikfs; Mizf;FOtpy; vOfpd;w 
ghJfhg;Gld; njhlu;Ggl;l gpur;rpidfSf;fhd 

gpujpgypg;Gfis xUq;fpizj;jy;; 

Nghijg;nghUs; kw;Wk; Fw;wr;nray;fSf;fhd 

If;fpa ehLfs; mYtyfk; (UNODC) kw;Wk; 
mfjpfSf;fhd If;fpa ehLfs; 

cau;];jhdpfuhya mYtyfk; (UNHCR) 

Mfpatw;Wld; ghJfhg;G mikr;rpd; 

,iltpidfis xUq;fpizj;jy;; gaq;futhj 
vjpu;g;G eltbf;if (I.eh. ghJfhg;Gr; rig 
xOq;Ftpjpfs; 1267> 1373> 1540> Nghd;wit) 
kPjhd Njrpa Gydha;Tj; jiyik 
mYtyfj;jpw;F cjTjy; kw;Wk; 
I.eh.gaq;futhj vjpu;g;G epiwNtw;Wg; 
gzpg;gfj;Jld; ,iltpidfis 

xUq;fpizj;jy;; ghJfhg;G mikr;rpd; 
,Ujug;G ghJfhg;G xj;Jiog;ig 

newpg;gLj;jy;; SAARC, BIMSTEC, rq;fup-yh 

ciuahly;> ASEAN gpuhe;jpa mikak; (ARF), 

ghyp nrad;Kiw Nghd;w gpuhe;jpa 
xOq;fikg;GfSld; ghJfhg;G njhlu;ghd 

tplaq;fis xUq;fpizj;jy;; rPdh kw;Wk; 
,e;jpahTldhd tUlhe;j ghJfhg;G 

ciuahly; Ntiyfis xUq;fpizj;jy;; 
,e;jpah> ,yq;if kw;Wk; 
khiyjPTf;fpilapyhd Kj;jug;G fly; 
ghJfhg;G xj;Jiog;G cld;gbf;if 

Ntiyfis xUq;fpizj;jy;; Ml;flj;jy; 
kw;Wk; Vida ru;tNjrf; Fw;wq;fs; kPjhd 
mT];jpNuypah- ,yq;if ,ize;j gzpf; 

FOtpd; Ntiyfis xUq;fpizj;jy;; MAj 
tu;j;jfk; kw;Wk; MAjg; gutYld; 
njhlu;Gila ru;tNjr fye;Jiuahly;fs; 

kPjhd nfhs;if epiyapidj; jahupj;jy;; 
ru;tNjr xg;ge;jq;fSf;fhd ghJfhg;G 
cs;sPl;ilj; jahupj;jy; kw;Wk; khehLfs; 

[cjhuzk; : rptpy; kw;Wk; murpay; 

cupikfs; kPjhd ru;tNjr khehL (ICCPR)] ; 

I.eh. tpNrl eilKiw Miz 
itj;jpUg;gtu;fshy; ntspg;gLj;jg;gLk; 
ftiyfs; kPJ ghJfhg;Gj; jhgdq;fspypUe;J 

fpilf;Fk; gpujpgypg;Gfis xUq;fpizj;jy;; 
ghJfhg;Gj; jhf;fq;fisf; nfhz;Ls;s 
ntspehl;Lf; nfhs;if tplaq;fs; kPjhd 

mikr;ruit mtjhdpg;Gfisj; jahupj;jy;; 
ru;tNjr gupkhzj;ijf; nfhz;Ls;s ghJfhg;G 
tplaq;fs; kPJ mikr;ruitf;fhd 
mikr;ruitg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; 

Fwpg;Gfisj; jahupj;jy;; Vidatu;fSf;F 
kj;jpapy; type;J kw;Wk; fl;lhag;gLj;jp 
fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; kPjhd I.eh. gzpf; 

FO (UN WGEID) kw;Wk; epahaj;jpw;F 
mg;ghw;gl;l jLg;Gf;fhhty; kPjhd I.eh. gzpf; 

FO (UN WGAD) Mfpatw;Wf;fhd 
gpujpgypg;Gfspd; njhFg;G kPjhd Njrpa 
Gydha;Tj; jiyik mYtyfj;jpd; 

NtiyfSf;F cjTjy;; yq;fh nyh[p];bf; 
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md;l; nlf;Ndhnyh[p ypkpl;. (LLTL) 

ntspehl;L murhq;fq;fSldhd jdJ 
Ntiyfs; njhlu;ghf tpLf;Fk; Nfhupf;iff;F 

cjTjy;; kw;Wk; ntspg; ghJfhg;Gr; #oy; 
kPjhd ghJfhg;G mikr;rpd; nfhs;ifj; 
jpl;lkply; gpupTf;F nfhs;if cs;sPLfis 
toq;FtJk; ,Ujug;G> gpuhe;jpa kw;Wk; 

cyfshtpa je;jpNuhgha mgptpUj;jpfSk;. 

 

9.2 2016 Mk; Mz;by; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffspd; 
Kf;fpa tplaq;fs; 

If;fpa mnkupf;fh - ,yq;if gq;Flik 

fye;Jiuahly; (PD) – 2016 ngg;utup 26, 
thrpq;ld; b.rp.> mnkupf;fh. 

mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjpahdJ 
mnkupfhtpYs;s thrpq;ld; b.rp. ,y; 2016 
ngg;utup 26 ,y; eilngw;w If;fpa 
mnkupf;fh - ,yq;if gq;Flik 

fye;Jiuahlypd; (PD) njhlf;f tpohtpy; 
nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rpapd; 
gq;Fgw;wiy xUq;fpizj;jpUe;jJ. 
gq;Flikf; fye;JiuahlyhdJ If;fpa 
mnkupf;fhTf;Fk; ,yq;iff;FkpilNaahd 
xj;Jiog;gpd; xUq;fpizg;ig ep&gpg;gJld; 
toikahd kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l epfo;tpd; 
Clhf gue;j czu;tpid NkYk; 
typikahdjhf;Ftjw;Fk; ,Ujug;G 
cwTfis Nkk;gLj;Jtjw;Fk; cjTfpwJ.  

,e;J rKj;jpug; gpuhe;jpaj;jpy; fly;rhu; 
ghJfhg;G xj;Jiog;G Kaw;rpfis 
tYg;gLj;Jtjw;F ,U ehLfSk; 
,zq;fpAs;sd. vkJ MAjg; gilfSf;F 
Fwpg;ghf flw;gil> tpkhdg; gil kw;Wk; 
fiuNahu fhty; gil Mfpatw;Wf;F ,e;jg; 
gug;gpy; ,ay;jpwidAk; Mw;wiyAk; 
fl;bnaOg;G tjw;fhd Njitia nrayhsu; 
mtu;fs; vLj;Jf; fhl;bapUe;jhu;.  

$l;lj;jpy;> I.eh. mikjpfhf;Fk; 
eltbf;iffis Nehf;fpa $Ljy; 
gq;fspg;Gf;F ,yq;if toq;fpa 
cWjpnkhopia mnkupf;fh tuNtw;wpUe;jJ. 
mj;Jld; ,yq;ifapy; fz;zpntb mfw;Wk; 
eltbf;iffSf;F njhlu;r;rpahf 
Mjutspg;gjhf If;fpa mnkupf;fh 
cWjpnkhop toq;fpaJ.   

guk;gyw;w Nehf;fq;fspd; cjtpAld; 
Vw;Wkjpf; fl;Lg;ghL kw;Wk; njhlu;Gila 
vy;iyg; ghJfhg;G epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 
Clhf Vw;Wkjpf; fl;Lg;ghl;L xj;Jiog;gpid 
tpupthf;FtNj gpujpepjpj;Jtj;jpd; 
Nehf;fkhFk;. $l;lj;jpy;> ghupa gaq;futhj 
vjpu;g;Gk; Gydha;T xj;Jiog;Gk; kw;Wk; 

jfty;fisg; gupkhwpf; nfhs;sy; mNjNghd;W 
mjpfupf;fpd;w ru;tNjr mr;RWj;jy;fs;; fUjp 
,ay;jpwidf; fl;bnaOg;Gjy; 
Nghd;wtw;Wf;fhd Njitia ,U ehLfSk; 
mq;fPfupj;jpUe;jd. ,U ehLfSk; gzNkhrb> 
gaq;futhjpfspd; epjpaPl;lk; kw;Wk; jPtpu 
td;Kiw Nghd;wtw;Wf;F vjpuhf 
njhlu;r;rpahd xj;Jiog;ig toq;FtJ vd;w 
jkJ cWjpnkhopfis toq;fpapUe;jd. 
jpwe;j kw;Wk; ghJfhg;ghd ,izantsp 
xd;iw Cf;Ftpg;gjw;F ru;tNjr xj;Jiog;gpd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij mq;fPfupj;jy;> kw;Wk; 
Glhng];l; khehl;bw;fhd xNunahU 
njw;fhrpa ehl;Lj; jug;ghf ,yq;ifapd; 
epkpu;T> ,izag; ghJfhg;G kw;Wk; Nghu; 
,izaf; Fw;wk; Nghd;wtw;Wf;fhd 
re;ju;g;gq;fis Muha;tjw;F ,U jug;Gk; 
,zq;fpAs;sd.  

DEFEXPO 28-31 khu;r; 2016, Nfhth> ,e;jpah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjpahdJ> 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru; nfsut 
Uthd; tpN[tu;j;jd kw;Wk; 2016 khu;r; 28 
Kjy; 31 tiu ,e;jpahtpy; eilngw;w 

DEFEXPO ,w;fhd gpujpepjp MfpNahupd; 
tp[aj;ij xUq;fpizj;jpUe;jJ. ghJfhg;Gr; 
nrayhsu; nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp 
mtu;fSk;; ,uh[hq;f mikr;rupd; tp[aj;jpy; 

Nru;e;Jnfhz;lhu;. DEFEXPO ,e;jpah 2016 

vd;gJ ,uz;L Mz;LfSf;F xU Kiw 
eilngWk; jiu> fly; kw;Wk; cs;thupahd 
jhafg; ghJfhg;G Kiwikapd; xd;gjhtJ 
fz;fhl;rpj; njhluhFk;. 15 ehLfspd; 
$lhuq;fSld; 32 ehLfisr; Nru;e;j 
,UE}Wf;Fk; Nkw;gl;l ntspehl;Lf; fk;gdpfs; 
,e;epfo;tpy; fye;Jnfhz;ld. ,J 
fhl;rpg;gLj;Jeu;fSf;F jkJ gpe;ija 
njhopDl;gtpay;fs; kw;Wk; cw;gj;jpfis 
fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhd xU jsj;ij 
toq;fpapUe;jJld; gu];gu ed;ikfSf;fhd 
re;ijiaAk; tpahghur; 
rhj;jpaf;$WfSfisAk; Muha;tjw;fhd 
tha;g;igAk; toq;fpapUe;jJ. fz;fhl;rpia 



  

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R  Page 36 
 

xl;ba ,lj;jpy; ghJfhg;G ,uh[hq;f 
mikr;ru;> ghJfhg;Gr; nrayhsu; kw;Wk; 
,yq;ifg; gpujpepjp MfpNahu; ,e;jpa 
ghJfhg;G mikr;ru; nfsut kNdhfu; gupf;fu; 
kw;Wk; ,e;jpa ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru; 
nfsut uhNah ,e;jpu[pj; rpq; MfpNahiu 
,UNtW re;ju;g;gq;fspy; re;jpj;jpUe;jdu;. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ ,Ujug;G Kf;fpaj;Jtk; 
tha;e;j kw;Wk; gu];guk; njhlu;GilaJkhd 
tplaq;fs; gw;wpf; fye;Jiuahlg;gl;ld. 

,jw;F Nkyjpfkhf> 2016 DEFEXPO ,d; 
,d;ndhU gf;fj;jpy; nfhupa ghJfhg;G 
ifafg;gLj;jy; mikr;ru; rhq; ikNahq;-[pd; 
IAk; ,uh[hq;f mikr;rUk; ghJfhg;Gr; 
nrayhsUk; re;jpj;jpUe;jdu;. ,uh[hq;f 
mikr;ru; kw;Wk; ghJfhg;Gr; nrayhsu; 
MfpNahupd; tp[aj;jpd;NghJ ,yq;if 
flw;gilf;fhff; fl;lg;gl;Lf;nfhz;bUf;fpd;w 
Nkk;gl;l flNyhu Nuhe;Jf; fg;gy; kPJ 
nra;ag;gLk; Kd;Ndw;wq;fis 
cWjpnra;tjw;fhf Nfhth fg;gy; 
fl;Lkplj;ijAk; ghu;itapl;ldu;.    

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ.  

kNyrpahtpy; eilngw;w 15 MtJ ghJfhg;Gr; 

Nritfs; Mrpa fz;fhl;rp kw;Wk; khehL -       

18 - 21 Vg;uy; 2016 

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; 
gFjpahdJ 2016 Vg;uy; 18 njhlf;fk; 21 tiu 
kNyrpahtpd; Nfhyhyk;G+upy; eilngw;w 15 
MtJ ghJfhg;G Nritfs; Mrpa fz;fhl;rp 

kw;Wk; khehl;by; (DSA) ,uh[hq;f ghJfhg;G 
mikr;ru; nfsut Uthd; tpN[tu;j;jdtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gpujpepjpj;Jtg; gq;Nfw;wiy 
xUq;fpizj;jpUe;jJ. ,e;epfo;tpd; xU 
gf;fj;jpy; ,uh[hq;f mikr;ru; mtu;fs; 
kNyrpahtpd; ghJfhg;G mikr;ru; lNuh Nrup 
`prk;KjPd; Jd; `{ird; mtu;fisAk; 
re;jpj;Jf; fye;JiuahbapUe;jhu;. 
,f;fye;Jiuahly; ,U ehLfspdJk; 
ghJfhg;G rk;ge;jg;gl;l tplaq;fspd; 
mbg;gilapy; eilngw;wJ. ghJfhg;Gj; 
jiyik mjpfhup vahu; rPg; khu;\y; Nfhypj 
Fzjpyf mtu;fSk; ,t;tp[aj;jpy; ,ize;J 

nfhz;bUe;jhu;. DSA MdJ 1988 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;ljpypUe;J cyfpd; rpwe;j Ie;J 
ghJfhg;G fz;fhl;rpfspy; xd;whf 
tsu;e;Js;sJld; ,J Mrpahtpd; kpfg;ngupa 
fz;fhl;rpAkhFk;. 30 ehLfisr; Nru;e;j 
njhopw;Wiwapy; Kd;dzp tfpf;Fk; fpl;lj;jl;l 
mWgJ Ngu; ,t;tUl ehd;F ehs; epfo;tpy; 
fye;Jnfhz;bUe;jdu;.  

DCA 2016 cld; ,ize;j tpjj;jpy; 
,uhZtj; jiytu;fspd; tl;lNkirf; 

fye;Jiuahly;fs; (ChART)> Gj;u[a 
mikak;> ,izag; ghJfhg;G mikak;> 

kdpjhgpkhd cjtp kw;Wk; ,lu; kPl;G (HADR) 

mikak; kw;Wk; ,urhad capupay; 

mZFz;L ntbg;Gfs; - CBRNE mikak; 
Mfpad cs;spl;l gy;NtW nrayku;TfSk; 
khehLfSk;$l elj;jg;gl;ld. 

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ.  

15 MtJ IISS rq;fup-yh fye;Jiuahly;: 

Mrpa ghJfhg;G cr;rpkhehL, 3-5 A+d; 2016, 

rpq;fg;G+u; 

15MtJ IISS rq;fup-yh fye;Jiuahly;: Mrpa 
gRgpf; gpuhe;jpaj;jpd; Kd;Ndhl;l ghJfhg;Gj; 
njhlu;Gfs; Mrpa ghJfhg;G khehL 2016 A+d; 
3 njhlq;fk; 5 tiu rpq;fg;G+upy; eilngw;wJ. 
,f;fye;Jiuahly; gpuhe;jpag; ghJfhg;Gf; 
fl;likg;gpd; gpujhd $whf jd;idj; 
jhgpj;jpUe;jJld; gpuhe;jpak; kw;Wk; cyf 
ehLfSf;fpilapypUe;J ghJfhg;G 
mikr;ru;fs;> jiyikg; ghJfhg;G 
mjpfhupfs;> ghJfhg;G mikr;ru;fspd; 
epue;juj; jiyikfs;> Gydha;Tj; 
jiytu;fs;> nfhs;if tFg;ghsu;fs;> 
rpe;jidahsu; Fohj;jpd; fy;tpapayhsu;fs; 
kw;Wk; gpujpepjpfs;> MfpNahUld; ,ize;J 
Kd;Ndhf;fpr; nry;fpwJ. gpujhd ciuapid 
(Xa;Tngw;w) n[duy; rhd;-X-rh> jha;yhe;jpd; 
gpujk ke;jpup mtu;fs; Mw;wpapUe;jhu;. mtu; 
jdJ ciuapy;> gpuhe;jpa xj;Jiog;gpw;fhd 
topfhl;ly;fs; gw;wpAk; ve;jnthUtUk; 
gpd;dilahJ xUtUf;nfhUtu; cjtpahf 
,Ug;gjw;fhd Gjpa rkepiy xd;Wf;fhd 
Njit gw;wpAk; vLj;jpak;gpapUe;jhu;. 

“Mrpahtpd; rpf;fyhd ghJfhg;Gr; rthy;fis 

vjpu;nfhs;sy;” vd;w njhdpg;nghUspy; Muk;g 
ciuia epfo;j;jpa ghJfhg;gpw;fhd mnkupf;f 
,uh[hq;fr; nrayhsu; lhf;lu;. m];ud; fhl;lu; 

mtu;fs; “fl;likf;fg;gl;l ghJfhg;G 

tiyaikg;G” xd;wpidj; jhgpg;gjd; Clhf 

Mrpa gRgpf; gpuhe;jpak; “cau;r;rpAk; nropg;Gk; 
ntw;wpAk; milAnkd mnkupf;fh ek;Gtjhfj; 
njuptpj;jpUe;jhu;. fye;Jiuahlypd; xU 
ikag; Gs;spahf ,Ue;j njd; rPdf; fly; 
gpur;rpidf;F gu];guk; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 
jPu;Tfis fz;lwptjw;fhd Njitia gy 
gpujpepjpfSk; kPz;Lk; kPz;Lk; $wpapUe;jdu;.  

ghJfhg;Gr; nrayhsu; nghwp. fUzhNrd 
n`l;bahuhr;rp mtu;fs; fye;JiuahlYf;fhd 
,yq;ifg; gpujpepjpfSf;Fj; 
jiyikjhq;fpapUe;jhu;. fye;Jiuahlypd; 
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kw;nwhU gf;fj;jpy; fNdba Njrpa ghJfhg;G 
mikr;ru; nfsut `u;[pj; rpq; r[;[hd;> 
Xa;Tngw;w nfsut ikf;Nfy; gy;Nyhd; - 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; ghJfhg;Gf;fhd 
,uh[hq;fr; nrayhsu;> u\;a ghJfhg;Gg; gpujp 
mikr;ru; nfsut mdnuhyp md;lNdht;> 
rpq;fg;G+upd; epue;jug; ghJfhg;Gr; nrayhsu; 
jpU. rhq; n[q; fpl; kw;Wk; mnkupf;f 
flw;gil eltbf;iffs; jiytu; ml;kpuy; 
N[hd; vk;. upr;rl;rd;> MfpNahUld; nrayhsu; 
re;jpg;Gf;fis Nkw;nfhz;bUe;jhu;. ,e;j 
,Ujug;Gf; fye;Jiuahly;fs; fly;rhu; 
ghJfhg;G> ghJfhg;G kw;Wk; Gydha;Tg; 
gupkhw;wq;fs;> ghJfhg;Gg; ngWiffs;> gapw;rp 
kw;Wk; ,ay;jpwidf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd 
cjtp kw;Wk; ghJfhg;G mikaq;fspy; 
gq;Fgw;Wjy; Nghd;wtw;wpd; kPjhd 
Fwpg;gplj;jf;f typAWj;jy;fSldhd 
ehLfspd; mf;fiwAld; ghJfhg;G 
xj;Jiog;ig tYg;gLj;jy; Mfpatw;iw 
ikakhff; nfhz;litahFk;. nrayhsu; 
mtu;fs; 2015 rdtup njhlf;fk; tlf;F 
kw;Wk; fpof;Fg; gFjpfspYs;s fhzpfis 
tpLtpj;jy; kw;Wk; ghJfhg;G fl;Lg;ghLfisj; 
jsu;j;Jjy; Nghd;wtw;wpy; Fwpg;gplj;jf;f 
Kd;Ndw;wk; vl;lg;gl;Ls;sJ vd;gij 
RUf;fkhff; $wpapUe;jhu;.   

fye;Jiuahlypd; kw;WnkhU gf;fj;jpy; 
ghJfhg;Gj; jiyik mjpfhup vahu; rPg; 
khu;\y; Nf.V. Fzjpyf$l mT];jpNuypa 
ghJfhg;Gg; gilj; jiytu; vahu; it]; 
khu;\y; khu;f; gpd;];fpd; kw;Wk; rpq;fg;G+u; 
ghJfhg;Gg; gilj; jiytu; Nk[u; n[duy; 
ngup ypk; nrq;[pT+t; MfpNahiur; re;jpj;J 
gu];gu mf;fiwAs;s tplaq;fs; kPjhd 
gpur;rpidfs; gw;wpf; fye;JiuahbapUe;jhu;. 

rpq;fg;G+Uf;fhd ,yq;if cau;];jhdpfu; 
kjpg;Gf;Fupa epkhy; tPuuj;d> vahu; rPg; 
khu;\y; Nf.V. Fzjpyf> ghJfhg;Gj; 
jiyik mjpfhup upau; ml;kpuy; v];.v];. 
uzrpq;f> flw;gilapd; jiyik mjpfhup 
Nk[u; n[duy; gp.V. ngNuuh> ,uhZtj;jpd; 
gzpg;ghsu; ehafk;> tpkhdg; gilapd; jsthl 
toq;fy;fs; gzpg;ghsu; vahu; it]; khu;\y; 
b.vy;.v];. la]; kw;Wk; ghJfhg;G mikr;rpd; 
rpNu];l cjtpr; nrayhsu; (ntspehl;L 
mYty;fs;) jpUkjp. rrpfyh gpNuktu;j;jd 
MfpNahu; ,yq;ifg; gpujpepjpfs; jug;gpy; 
fye;JiuahlYf;fhd nrayhsUld; 
Nru;e;Jnfhz;ldu;.  

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ.  

SLNS rAuyh ,d; nts;Nshl;lk; – 10 A+d; 

2016, Nfhth> ,e;jpah 

ghJfhg;Gr; nrayhsu; nghwp. fUzhNrd 
n`l;bahuhr;rp mtu;fs; 2016 A+d; 10 Me; 
jpfjp ,e;jpahtpYs;s Nfhth fg;gy; 
fl;Ljsj;jpy; ,yq;if flw;gilf; fg;gy; 

(SLNS) rAuyh ,d; nts;Nshl;l tpohtpid 
myq;fupj;jpUe;jhu;. flw;gil fyhrhuj;jpd;gb> 
ghJfhg;G mikr;rpd; Nrth tdpjh myfpd; 

(MoD SVU) jiytu; jpUkjp. tre;jh 

Fztu;j;jd SLNS rAuyh I itgtuPjpahf 
Muk;gpj;J itj;jhu;. flw;gilj; jsgjp it]; 
ml;kpuy; utPe;jpu tpN[Fzuj;d$l 
,t;tpohtpy; gpurd;dkhfpapUe;jhu;. 

Nkk;gLj;jpa flNyh Nuhe;Jf; fg;gy; (AOPV) 

SLNS rAuyh it G+u;j;jp nra;Ak;NghJ Rkhu; 
74 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; 

nrythfpapUf;Fk;. AOPV Ak;$l 
cyq;FthD}u;jpj; jsj;ijf; 
nfhz;bUe;jJld; 2350 njhd; nfhs;ssitr; 
Rke;J nry;Yk; Mw;wiyAk; nfhz;bUe;jJ. 
,f;fg;gy; fz;fhzpg;G eltbf;iffSf;fhf 
4500 fly; iky;fs; gazQ;nra;Ak; jpwidf; 
nfhz;bUg;gJld; 18 mjpfhupfs; kw;Wk; 100 
khYkpfs; tiu jq;ff;$ba ,lj;ijAk; 
nfhz;Ls;sJ. ,J 105 kPw;wu; ePsKk; 13.6 
kPw;wu; mfyj;ijAk; nfhz;lJ.  

 

,e;jpa ghJfhg;G mikr;rpd; fPOs;s 
thD}u;jpapay; kw;Wk; ghJfhg;G cw;gj;jp 
Mfpatw;wpd; ,izr; nrayhsuhd rpwp 
rQ;ra; gpurhj;> ,e;jpahtpYs;s ,yq;if 
cau;];jhdpfu;> mjpNkjF vry tPuf;Nfhd; 
kw;Wk; jpUkjp tPuf;Nfhd;> flw;gilr; Nrit 
nfhb mjpfhupAk; Nfhth gFjp fl;lisaply; 
nfhb mjpfhupAkhd upau; ml;kpuy; kw;Wk; 
jpUkjp GdPl; Fkhu; ghfy;> ,e;jpaf; 
flw;gilapd; Kd;dhs; jsgjpfs;> ml;kpuy; 
(Xa;Tngw;w) mUz; gpufh\; kw;Wk; ml;kpuy; 
(Xa;Tngw;w) RNu\; Nkjh> Nfhth rpg;ahu;l; 
ypkpl;nll;bd; jiytu; kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 
gzpg;ghsu; upau; ml;kpuy; kw;Wk; jpUkjp. 
Nrfu; kpl;ly;> ,e;jpa murhq;fj;jpd; 
gpuKfu;fs; kw;Wk; tpNrl tpUe;jpdu;fs;> 
,e;jpa kw;Wk; ,yq;if flw;gilapd; rpNu\;l 
mjpfhupfs; MfpNahUk; ,e;epfo;tpy; 
fye;Jnfhz;ldu;.  

,t;tp[aj;jpw;fhd epfo;Tfis ,yq;iff; 
flw;gil xOq;Fnra;jpUe;jJld; mikr;rpd; 
ru;tNjr cwTfs; gFjpahdJ gq;Fgw;wy; 
kw;Wk; Vida jsthl toq;fy; xOq;Ffspd; 
xUq;fpizg;Gf;F cjtpaJ.   

,yq;ifapy; epiyNgwhd rkhjhdk; kPjhd 

nrayku;T: “rkhjhdj;ij epiyepWj;Jtjpy; 
fhzg;gLk; rthy;fs; kPjhd gpujpgypg;Gk; 

mikr;rpd; tfpghfKk;”, 9 - 10 A+d; 2016, 

ghJfhg;G fl;lis Nritfs; kw;Wk; 
cj;jpNahfj;ju; fy;Y}up> khNfhy njw;F 
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gpd;tUk; rpghupRfs; ntspehl;L mYty;fs; 
mikr;R> ghJfhg;G fl;lisr; Nrit kw;Wk; 

cj;jpNahfj;ju; fy;Y}up (DSCSC) 

Mfpatw;Wld; ,ize;J ghJfhg;G mikr;rpd; 
ru;tNjr cwTfs; gFjp> ntspehl;L 
mYty;fs; mikr;R> epA+Nahf;fpy; cs;s 
murpay; mYty;fSf;fhd I.eh. mYtyfk; 
Mfpatw;why; nra;ag;gl;lJld; NkYs;s 
fUg;nghUs; gw;wpa xU nrayku;it 
nfhOk;gpYs;s I.eh. mYtyfk; 
xOq;fikj;jpUe;jJ. ,r;nrayku;tpd; Nehf;fk; 
rpNu\;l ,yq;if ,uhZt mjpfhupfSld; 
Kuz;ghl;Lf; fhyg;gFjp xd;wpd; Clhfr; 
nrd;W rkhjhdj;jpw;F khwpa NtW ehLfspd; 
,uhZtj;jplkpUe;J epGzj;Jt 
mDgtq;fis gupkhwpf;nfhs;Sjy; MFk;.  

ifNlh md;wP]; kjP]; - N[u;kdp (,uhZt 
epWtfk;> N[u;kdp)> jpU. gpypg; gu;dgh]; 

mghNfh – If;fpa ,uhr;rpak; - I.eh. 
(trjpaspg;ghsu;) tpd; murpay; mYty;fs; 

(DPA) jpizf;fsj;jpd; rpNu];l ,ilaPl;L 
MNyhrfu;fspd; jahu; epiy mzpapd; 
cWg;gpdu;> jpU. gpnuz;ld;kf; myp];lu;   - 
If;fpa ,uhr;rpak; - I.eh. (trjpaspg;gtu;) 

tpd; murpay; mYty;fs; (DPA) 
jpizf;fsj;jpd; rpNu];l ,ilaPl;L 
MNyhrfu;fspd; jahu; epiy mzpapd; 
cWg;gpdu;> jpU. gpNdhr; g];ehal;> Neghsk; 
(Kd;dhy; ,uhZt mjpfhup)> jpU. [tau; 

khu;bd; cu;tpdhguB]; / rpyp (Kd;dhs; 
,uhZt mjpfhup)> jpU. gPypf;]; 

mnyf;rhd;lu; Nkau; - uPaPnrf; / x];upah 
(Kd;dhs; ,uhZt mjpfhup) kw;Wk; jpUkjp 
vyd; my;uhb> murpay; mYty;fs; 
jpizf;fsk; - epA+Nahu;f; cs;spl;l cz;ik> 
ePjp> <Lnra;jy; kw;Wk; kWtho;Tf;F 
cj;juthjkspj;jy; vd;gd kPjhd tpNrl 
gjpthsu; jpU. gg;Nyh b fpuPg; ,dhy; I.eh. 
mzp jiyikjhq;fg;gl;lJ.   

Vida ehLfspd; mDgtq;fisg; gfpu;e;J 
nfhs;tjw;F Nkyjpfkhf> ,r;nrayku;tpy; 
murhq;fj; jpdhy; vjpu;nfhs;sg;gl;l 
,zf;fg;ghl;Lr; nrad;Kiw kPjhd 
tpguq;fisf;$l gq;Fgw;Weu;fs; 
toq;fpapUe;jdu;.    

Ml;flj;jy; kw;Wk; Vida ru;tNjr 
Fw;wq;fs; kPjhd ,ize;j gzpf;FOtpd; 
(JWG) 3 MtJ $l;lk;  

Ml;flj;jy; kw;Wk; Vida ru;tNjr 
Fw;wq;fs; kPjhd ,ize;j gzpf;FO 2016 
A+d; 14 ,y; ghJfhg;G mikr;rpy; 
re;jpj;jpUe;jJ. ,ize;j gzpf;FO 
xd;W$ba 3 MtJ re;ju;g;gk; ,JthFk;. 
,J> Ml;flj;jy; kw;Wk; Vida ru;tNjr 
Fw;wq;fSf;F vjpuhfg; NghuhLtij  

ikag;gLj;jp fl;likf;fg;gl;l fye;Jiuahly; 
xd;iw ,ayr;nra;Ak; nghUl;L ,yq;if 
kw;Wk; mT];jpNuypa Mfpa ,U 
ehLfSf;Fk; ,ilapyhd xj;Jiog;gpd; xU 
Gjpa mj;jpahaj;ijj; jpwf;fpd;w tifapy; 
jw;Nghija ,U ehl;L ntspehl;L 
mYty;fs; mikr;ru;fspdhYk; 2012 ,y; 
Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ.      

mT];jpNuypahit Nehf;fp newpg;gLj;jg;gl;l 
gy Ml;flj;jy; Kaw;rpfis ntw;wpfukhfj; 
jLg;gjw;fhf njhlu;r;rpahd jfty; kw;Wk; 
Gydha;Tfisg; gfpu;tjw;fhd Kaw;rpfis 
xUq;fpizg;gjw;F ,yq;if mjpfhupfSf;F 
Kbe;jpUe;jjhf ghJfhg;G mikr;rpd; 
nrayhsu; nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp 
mtu;fs; jdJ Muk;gf; Fwpg;Giuapy; 

njuptpj;jpUe;jhu;. JWG tYthf ,Ug;gjw;fhd 
xj;Jiog;ig cUthf;Ftjw;fhd murpay;rhu; 
cWjpnkhopiaAk; mjpy; mtu; Nru;j;jpUe;jhu;. 
,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd gzf;fhu 
kw;Wk; kf;fSf;fpilapyhd njhlu;GfSk; 
jplkhd KjyPLk; kw;Wk; jw;NghjpUf;Fk; 
tu;j;jfj;jpd; rkj;Jtj;jd;ik Mfpad 
njhlu;gpy; ,U ehLfSf;Fkpilapyhd 
xg;ge;jj;jpd; gue;Jgl;l tplaq;fs; kPJ 
,yq;iff;fhd mT];jpNuypa cau; ];jhdpfu; 
Nkd;ikjq;fpa gpiu]; `l;]rd; 
ciuahw;wpapUe;jhu;. mj;Jld; ,U 
ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ghJfhg;G kw;Wk; 
je;jpNuhghak; gw;wpAk; ghJfhg;Gr; 
nrayhsUld; ,lk;ngw;w gyjug;gl;l 
fye;Jiuahly;fspYk; cau;];jhdpfuhy; 
vLj;Jf;fhl;lg;gl;lJ.    

mT];jpNuypa FbtuT kw;Wk; vy;iyg; 
ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gpujpr; nrayhsu; 
(nfhs;if) jpUkjp. u]y; Nehgy;> ghJfhg;G 
mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsu; (ghJfhg;G) 

jpU. v];. n`l;bahuhr;rp MfpNahu; JWG 

$l;lj;jpd; ,izj; jiytu;fshFk;. 
mT];jpNuypahtpd; tYthd xU gq;fhspahf 
gy Mz;Lfshf Ml;flj;jYf;F vjpuhfg; 
NghuhLtjpy; tpupthd xj;Jiog;ig 
ey;fpajw;fhf mT];jpNuypah ,yq;iff;F 
ed;wpiaj; njuptpg;gjhf gpujpr; nrayhsu; 
Fwpg;gpl;bUe;jhu;. Ml;flj;jy; Kaw;rpfs;> 
xOq;fikf;fg;gl;l Fw;wr;nray; kw;Wk; 
gaq;futhjk; Mfpatw;Wf;fpilapyhd 
njhlu;igf; tpsf;fpaJld; ,U ehLfSk; 
mit njhlu;gpy; jpUg;jpAld; ,Uf;f KbahJ 
vd;Wk; njhlu;r;rpahf mtjhdj;Jld; ,Uf;f 
Ntz;Lk; vd;gijAk; mtu; $wpapUe;jhu;.   

Gydha;T> nfhs;if> fz;lwpjy;> 
kdepiwtpd;ik kw;Wk; kPs;tUiffs;> 
je;jpNuhghaj; njhlu;ghly;fs; (nghJkf;fs; 
tpopg;Gzu;T) kw;Wk; mT];jpNuypahtpypUe;J 
ntspNaw;Wtjw;fhd gpNuupf;fg;gl;l Jupjkhd 
nghwpKiw Mfpa gug;Gfis cs;slf;fpa 
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Ml;flj;jYf;F vjpuhd xj;Jiog;ig 
epiwNtw;WtjpYs;s gpur;rpidfspd; 

tPr;nry;iy gw;wp Muhag;gl;lJ; flypy; 
ru;tNjr Fw;wq;fSf;F vjpuhfg; NghuhLjy; 
(flw;nfhs;is cs;spl;l)> NjLjy; kw;Wk; 
,lu;kPl;G kw;Wk; ghJfhg;ghd fly; gazk; 
Mfpad cs;spl;l Vida fly;rhu; 

xj;Jiog;G; Ml;flj;jy;fhuu;fis tprhuiz 
nra;jy; kw;Wk; Fw;w tof;Fj; njhLj;jy;> 
Ml;flj;jYf;F vjpuhd rl;lj;ij 
tYg;gLj;jYk; xj;jpirthf;FtJk; vd;gd 

Nghd;w gug;Gfspy; rl;l xj;Jiog;G; ghyp 

nrad;Kiw kw;Wk; nfhOk;G RILON (gpuhe;jpa 
FbtuT njhlu;G mYtyu; tiyaikg;G) 
nrad;Kiw kPjhd Kd;Ndw;wk; cs;spl;l 
gpuhe;jpa xj;Jiog;G kw;Wk; vy;iy 
Kfhikj;Jt ,ay;jpwid fl;bnaOg;Gjy; 
Nghd;w FbtuT kw;Wk; vy;iy 
Kfhikj;Jtg; gpur;rpidfs;> vjpu;fhy 
xj;Jiog;Gf;fhd tha;g;Gfs;. Ml;flj;jy; 
kw;Wk; Vida ru;tNjr Fw;wq;fs; tplak; 
njhlu;gpy; Kd;nkhopag;gl;l Gupe;Jzu;T 
cld;gbf;if xd;wpd; kPjhd 
fye;Jiuahly;fs; eilngw;wd.   

JWG ,d; fPo; nra;ag;gl;bUe;j gue;Jgl;l 
Kd;Ndw;wj;ij ,U jug;gpdUk; 
Vw;Wf;nfhz;bUe;jJld; vjpu;fhyj;jpy; 
tYthd xj;Jiog;gpidj; njhlu;tjw;Fk; 
rk;kjpj;jpUe;jdu;.   

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ.  

7 rpahq;rd; mikak;> gP[pq;> rPdh> 11-12 

mf;Nlhgu; 2016 

gP[pq;fpy; eilngw;w 7 MtJ rpahq;rd; 
mika khehl;by; ghJfhg;Gr; nrayhsu; 
nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp 

fye;Jnfhz;bUe;jJld; “cyfshtpa 

MSifapy; ,uhZtq;fspd; tfpghfk;” 
vd;Dk; njhdpg;nghUspy; khehl;bd; 
,uz;lhtJ KOik mku;tpypYk; 
ciuepfo;j;jpapUe;jhu;.    

2006 ,y; ,uhZt mwptpaYf;fhd rPdf; 
$l;likg;gpdhy; Muk;gpf;fg;gl;l rpahq;rd; 
mikakhdJ Mrpahd; ghJfhg;G 

gpur;rpidfs; kPjhd 1.5 cau; ,Wjp (high-

end) fye;Jiuahly; js topj;jlkhf 
,Uf;fpwJ. ,t;thz;bw;fhd fUg;nghUshf 

“ghJfhg;Gf; fye;Jiuahly; kw;Wk; 
xj;Jiog;gpd; Clhf ru;tNjr cwTfspd; xU 

Gjpa tifia fl;bnaOg;gy;” vDk; 

njhdpg;nghUs; ,Ue;jJld; “cyfshtpa 

MSifapy; ,uhZtq;fspd; tfpghfk;”> 

“xj;Jiog;gpd; Clhf Mrpa gRgpf; tyaj;jpd; 

Gjpa ghJfhg;Gr; rthy;fSf;F gjpypWj;jy;”> 

“fly;rhu; ghJfhg;G xj;Jiog;G” kw;Wk; 

“ru;tNjr gaq;futhj mr;RWj;jy;fSk; vjpu; 

eltbf;iffSk;” Mfpa ehd;F jiyg;Gfs; 
KOik mku;Tfspy; fye;Jiuahlg;gl;ld. 
,g;ghJfhg;G jdpf; $l;Lf; FOTf;F ,uhZt 
mwptpaYf;fhd rPdf; fofk; kw;Wk; ru;tNjr 
je;jpNuhgha Ma;TfSf;fhd rPd epWtfk; 
Mfpait mDruiz toq;Ffpd;wd.  

,t;tikaj;jpd; NtnwhU gf;fj;jpy; n[duy; 
rhq; thq;Fthd;> khepyf; fTd;rpyu; kw;Wk; 
rPd kf;fs; Fbaurpd; Njrpa ghJfhg;G 
mikr;ru; MfpNahupd; kupahij epkpj;jkhd 
miog;gpid  nrayhsu; mtu;fs; 
Vw;Wf;nfhz;bUe;jhu;. ghJfhg;Gj; Jiw 
xj;Jiog;ig tYg;gLj;Jtjw;fhf 
,yq;iff;fhd njhlf;f tp[ankhd;iw 
Nkw;nfhs;SkhW mikr;rUf;F nrayhsu; 
mtu;fs; ,yq;if rdhjpgjp kw;Wk; ghJfhg;G 
mikr;ru; MfpNahu; rhu;ghf miog;nghd;iw 
tpLj;jpUe;jhu;.     

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ghJfhg;Gr; nrayhsupd; cj;jpNahfG+u;t 
tp[aKk; 2 MtJ rPd - ,yq;if ghJfhg;G 
xj;Jiog;Gf; fye;JiuahlYk; - 12-15 

mf;Nlhgu; 2016 

rPd murhq;fj;jpd; miog;gpd; Ngupy; 
ghJfhg;Gr; nrayhsu; nghwp. fUzhNrd 
n`l;bahuhr;rp rPdhTf;fhd cj;jpNahfG+u;t 
tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;bUe;jhu;.  

,t;tp[aj;jpd;NghJ> rPdhtpd; kj;jpa ,uhZt 

rigapd; (CMC) ,ize;j mYty; jpizf;fs 
gpujpj; jiytu; ml;kpuy; rz; [pahq;Fth 
cld; 2 MtJ rPdh - ,yq;if ghJfhg;G 
xj;Jiog;G fye;Jiuahlypd; ,izj; 
jiyikia nrayhsu; tfpj;jpUe;jhu;.   
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,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ghJfhg;G 
xj;Jiog;gpd; KOikahd nranyy;iyAk; 
,f;$l;lj;jpy; kPshag;gl;lJ.  

cau; kl;l gupkhw;wq;fs;> ,uhZt cjtpfs;> 
gapw;rp tha;g;Gfs;> ghJfhg;Gr; rpe;jidahsu 
Fohq;fSf;fpilapyhd $l;bizg;G 
Gydha;T xj;Jiog;G> $l;L ,uhZt 
eltbf;iffs; kw;Wk; ghJfhg;Gr; 
nrayku;Tfspy; gq;Fgw;wy;> 

 Ntiyg;gl;liwfs; kw;Wk; fUj;juq;Ffs; 
Mfpait cs;spl;l ghJfhg;G xj;Jiog;gpd; 
KOikahd tuk;ngy;iyia ,U jug;gpdUk; 
kPsha;T nra;jpUe;jdu;. xl;Lnkhj;j ,Ujug;G 
njhlu;Gfspy; xj;Jiog;gpd; Kf;fpakhd xU 
J}zhf ghJfhg;G ,Ug;gij gpujpepjpfs; 
vLj;Jf;fhl;ba mNj Ntis ,f;Nfhsj;jpy; 
tYr; rkepiyapid njhlu;tjw;Fk; ,zf;fk; 
Vw;gl;lJ.     

,f;$l;lj;jpy; RMB Athd; 120 kpy;ypad; 
ngWkjpahd ,U cld;gbf;iffs; 
nra;Jnfhs;sg;gl;ld. mtw;Ws; xd;W> 
flNyhu Nuhe;Jf; fg;gy; (Nghu;f;fg;gy; 
xd;wpypUe;J mikg;G khw;wk; nra;ag;gl;l) 
xd;wpd; Vw;ghl;bw;fhdJ kw;iwaJ ,ytr 
,uhZt cjtpf;fhd Vw;ghl;bw;fhdJ.   

tpkhdg; gil jsgjp vahu; khu;\y; fgpy 
[ak;gjp> flw;gil jiyik mjpfhup upau; 
ml;kpuy; v];.v];.uzrpq;f> ,yq;if ,uhZt 
jd;dhu;tg; gilapd; gilj;jiytu; Nk[u; 
n[duy; vr;.rp.gp. Fzjpyf> ghJfhg;G 
mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhsu; 
(ntspehl;L mYty;fs;) jpUkjp. v];.v];. 
gpNuktu;j;jd kw;Wk; gP[pq;fpy; cs;s 
,yq;ifj; J}juf ghJfhg;G MNyhrfu; 
MfpNahu; cs;spl;l jug;gpdu; 
,f;fye;JiuahlYf;fhd ,yq;ifg; 
gpujpepjpfshf ,Ue;jdu;.  

ehd;fhtJ tUlhe;j ,yq;if - ,e;jpa 
ghJfhg;Gf; fye;Jiuahly;, 2016 entk;gu; 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

,yq;if kw;Wk; ,e;jpahTf;fpilapyhd 
ehd;fhtJ tUlhe;j ghJfhg;Gf; 
fye;Jiuahly; nfhOk;gpYs;s ghJfhg;G 
mikr;rpy; 2016 entk;gu; 3 Me; jpfjp 
,lk;ngw;wJ. ,f;$l;lj;jpw;fhd ,e;jpag; 
gpujpepjpfSf;F ,e;jpag; ghJfhg;Gr; nrayhsu; 
rpwp [p. Nkhfd; Fkhu; mtu;fSk;> ,yq;ifg; 
gpujpepjpfSf;F ,yq;if ghJfhg;Gr; 
nrayhsu; nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp 
mtu;fSk; jiyikjhq;fpapUe;jdu;. 
ghJfhg;Gf; fye;Jiuahly; nrad;KiwahdJ 
tUlhe;j mbg;gilapy; ,U ehLfSf;Fk; 
,ilapyhd ghJfhg;gpd; xl;Lnkhj;j 
gug;igAk; ghJfhg;G xj;Jiog;igAk; kPsha;T 
nra;Ak; Nehf;Fld; 2012 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;ljhFk;.   

,yq;iff;Fk; ,e;jpahTf;Fkpilapy; 
xl;Lnkhj;j ,Ujug;G xj;Jiog;gpd; 
Kf;fpakhdJk; xUq;fpize;jJkhd xU 
gFjp ghJfhg;ghFk; vd;gJld; ghJfhg;G 
xj;Jiog;gpd; Nkk;ghl;bd; Clhf ,e;J 
rKj;jpuj;jpd; Kf;fpa je;jpNuhgha 
xj;Jiog;gpidAk; ,yq;if ghJfhg;Gr; 
nrayhsu; Rl;bf;fhl;bapUe;jhu;. ,e;jr; 
#oypy; ghJfhg;Gf; fye;Jiuahly; 
nghwpKiwapDs; Nkw;nfhs;sg;gLk; gzpfspd; 
Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mtu; typAWj;jpapUe;jhu;.   

tuyhW> fyhrhuk;> ,dk; kw;Wk; ehfuPfk; 
Mfpatw;wpd; gfpu;tpd; %yk; ,e;jpah kw;Wk; 
,yq;iff; fpilapyhd jdpg;gl;l cwT 
kw;Wk; rkj;Jtkhd> tpupthd kf;fspypUe;J 
kf;fSf;fhd ,iltpidfs; Mfpatw;iwf; 
Fwpg;gpl;bUe;jhu;. je;jpNuhgha kw;Wk; 
ghJfhg;G mf;fiwfs; kw;Wk; ,U 
ehLfspdJk; fuprpidfs; Mfpad 
neUf;fkhf ,ilj;njhlu;Gw;wpUg;gJld; 
ghJfhg;Gf; fuprpidfspd; nghJthd 
epiyikahdJ tYthd ,Ujug;G 
cwTfisf; fl;bnaOg;Gtjd; nghUl;L 
njhlu;r;rpahd xj;Jiog;Gf;fhd 
mbg;gilfis mikj;Js;sJ vd;gijAk; 
mtu; njuptpj;jpUe;jhu;.        

gapw;rp kw;Wk; ,ay;jpwidf; fl;bnaOg;Gfpd;w 
gug;Gfspy; tpupthd fye;Jiuahly;fs; 

eilngw;wd; MAjg; gilfSf;fpilapyhd 

je;jpNuhghaf; fye;Jiuahly;; 
,uhZtj;jpypUe;J ,uhZtj;jpw;fhd 

xj;Jiog;G; fly;rhu; vy;iy tpopg;Gzu;T; 

IMBL cldhd fly;rhu; fz;fhzpg;G; 

ghJfhg;G cgfuzk;; ghJfhg;G rpe;jidahsu; 
Fohk;fSf;fpilapyhd je;jpNuhghar; 
rKjhak; kw;Wk; ,iltpidfSf;F 
,ilapyhd ed;ikaspf;Fk; ghJfhg;G 
topfs;> fiuNahuf; fhty; xj;Jiog;G kw;Wk; 

fye;Jiuahly;. 
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,f;fye;JiuahlYf;fhd ,e;jpa gpujpepjpfs; 
FOtpy; ,e;jpa cau;];jhdpfu; vr;.<.it.Nf. 
rpd;`h> ,e;jpaf; flw;gilapd; flw;gilg; 
gpujpj; jiytu; it]; ml;kpuy; [p. mNrhf; 
Fkhu;> ,e;jpa tpkhdg; gilapd; vahu; 
khu;]y; Mu;.Nf.v];. gJupah> ,e;jpa 
,uhZtj;ijr; Nru;e;j nyg;bdd; n[duy; 
v];.Nf.gl;ly;> ,e;jpa gpujp cau;];jhdpfu; 
jpU. mupe;jk; ghf;]p> ghJfhg;G mikr;rpd; 
gzpg;ghsu; rpwP gpujPg; Fkhu; kw;Wk; nfhOk;G 
,e;jpa cau;];jhdpfuhya ghJfhg;G 
MNyhrfu; fg;ld; gpufh\; Nfhghyd; 
MfpNahu; ,lk;ngw;wpUe;jdu;. 

fye;JiuahlYf;fhd ,yq;ifg; gpujpepjpfs; 
FOthdJ> ghJfhg;G mikr;rpd; Nkyjpf 
nrayhsu; (ghJfhg;G) jpU. v];. 
n`l;bahuhr;rp> ghJfhg;Gj; jiyik mjpfhup 
vahu; rPg; khu;\y; Nf.V. Fzjpyf> ,yq;if 
,uhZtj; jsgjp nyg;bdd; n[duy; 
V.lgp.N[.rp. j rpy;th> ,yq;iff; flw;gilj; 
jsgjp it]; ml;kpuy; Mu;.rp. tpN[Fzuj;d> 
,yq;if tpkhdg; gilapd; jiyik mjpfhup 
vahu; it]; khu;\y; Rkq;fy la];> 
,yq;if fiuNahu ghJfhg;Gj; 
jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk; upau; 
ml;kpuy; [p.b.V.v];. tpkyJq;f> Njrpa 
Gydha;Tj; jiytu; (Xa;T ngw;w) b.I.[p. 
Md V.vd;.rprpu nkd;b];> ntspehl;L 
mYty;fs; mikr;rpd; njw;fhrpa kw;Wk; 
rhu;f; gpuptpd; gzpg;ghsu; ehafk; jpU. mNrhf 

fpup`fk> ghJfhg;G mikr;rpd; ntspehl;L 
mYty;fs; fpisapd; rpNu\;l cjtpr; 
nrayhsu; jpUkjp. rrpfyh gpNuktu;j;jd 
kw;Wk; ntspehl;L mYty;fs; mikr;rpd; 
njw;fhrpa kw;Wk; rhu;f; gpuptpd; gzpg;ghsu; 
jpUkjp. md;Ry; [hd; MfpNahiu 
cs;slf;fpapUe;jJ. 

ghJfhg;G mikr;rpd; ru;tNjr cwTfs; gFjp 
,t;tp[aj;jpd; rfy tplaq;fisAk; 
xUq;fpizj;jpUe;jJ 
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10. ghJfhg;G mikr;rpd; Clf ikak 
 
 

10.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

RahjPd ehnlhd;wpd; fl;lhaj; Njitahd 
Njrpa ghJfhg;ig ghJfhf;Fk; Nehf;fpy; 
ghJfhg;Gld; njhlu;Gila nra;jpfis 
Nrfupj;jy; kw;Wk; mtw;iw Ma;T nra;J 
rupahdJk; Neu;j;jpahdJkhd nra;jpfis 
cs;Su; kw;Wk; ru;tNjr Clfq;fSf;F 
toq;Fjy;. gy;NtW Clfq;fs; %ykhf 
ntspaplg;gLk; jtwhd nra;jpfis rupnra;J 
cupa Kiwapy; cs;Su; kw;Wk; ru;tNjr 
Clfq;fSf;F toq;FjYk; ,e;j Clf 
ikaj;jpd; Clhf eilngWfpd;wJ. 

 

10.1.1 nghWg;Gf;fs; 
 

 Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Ggl;l nra;jpfs; 
kw;Wk; jfty;fis xd;Wjpul;b 
NtfkhfTk; clDf;FlDk; Clfq;fSf;F 
toq;Fjy;. 

 Njrpa ghJfhg;gpw;F mr;RWj;jyhf 
fhzg;gLk; nra;jpfis 
milahsq;fhZjy; kw;Wk; mtw;iw 
Clfq;fs; %ykhf eptu;j;jp nra;jy;. 

 Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd jfty;fs; 
njhlu;ghf ghJfhg;G mikr;rpd; 
fPo; ,aq;Fk; gpupTfSld; njhlu;G 
nfhz;L rupahd Kiwapy; Clfq;fSf;F 
ngw;Wf; nfhLf;f top nra;jy;.  

 ghJfhg;G mikr;R> kw;Wk; mikr;rpd; fPo 
cs;s Kg;gilfs; cl;gl Vida 
epWtdq;fs; cldhd njhlu;Gfis 
Nkk;gLj;jy;. 

 vjpu;fhy Njitfspd; NghJ fty;fis 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf nra;jpj;jhis 
Nrfupj;J ghJfhj;J fsQ;rpag;gLj;jy;> 
Mtz fhg;gfk; xd;iw NgZjy;.  

 ghhJfhg;G mikr;rpd; Nehf;fq;fis 
mile;J nfhs;tjw;fhf 
Clfj;JiwapdUld; njhlu;G nfhz;L 
xj;Jiog;Gf;fis ngw;Wf; nfhs;Sjy;  

 Njitfs; Vw;gLk; re;ju;gj;jpy; 
vOj; %ykhf kw;Wk; tha; nkhop %ykhf 
Clf mwpf;iffis ntspapLjy;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.2  ml;ltiz - 2016 
 
,e;j Clf ikaj;jpd; Clhf 11 nra;jpahsu; 
khehLfSk;> 35 Clf mwpf;iffSk; 53 Clf 
nra;jp Nrfupj;jy; epfo;TfSk; ntw;wpfukhf 
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

10.1  ml;ltiz:  Cilf ikaj;jpd; Clhf 
Kd;ndLf;fg;gl;l nra;jpahsu; khehLfs; 
kw;Wk; Clf mwpf;iffs;  
 

 
Clf ikaj;jpw;F Njitahd epjp 
kw;Wk; %yg; nghUl;fs; 2008 Kjy; 2014Mk; 
Mz;L tiuahd fhyg;gFjpfspy; 103-01-06 
vd;w xJf;fPl;bd; %yk; ghJfhg;G mikr;rpd; 
Clhf toq;fg;gl;lJ. vd;whYk; 2015Mk; 
Mz;Lf;fhd epjp xJf;fPLfs;  ghJfhg;G 
mikr;Rf;F xJf;fg;gl;l tuT nryT 
xJf;fPl;bypUe;J ngwg;gl;lJ. Clf 
ikaj;jpw;fhd Njitfs; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW gzpg;ghsupd; 
vOj;J %y Ntz;LNfhSf;F mika 
toq;fg;gl;lJ. 

 
Clf ikaj;jpd; khjhe;j rpW 
NjitfSf;fhf rpy;yiwf; fhNrlhf &gha;. 
5000.00 ngw;Wf; nfhLf;fg;gLtNjhL mtw;wpd; 
nryTfs; gw;wpa tpguq;fis 
gw;Wr;rPl;Lf;fSld; xt;nthW khj ,WjpapYk; 
ghJfhg;G mikr;Rf;F xg;gilj;jy;.  

 
 
 
 
 
 
 

khjk; Clf 
khehL 

Clf 
mwpf;if 

Clfg; 
gpur;rhu

k; 
[dtup 01 01 06 

ngg;utup - 02 06 

khu;r; 01 05 06 

Vg;uy; 01 08 08 

Nk 01 03 04 

[_d; 01 03 02 

[_iy 01 - - 

Mf];l; 01 08 03 

nrg;nlk;gu; 03 01 02 

xf;Nlhgu; - 01 10 

etk;gu; 01 02 04 

brk;gu; - 01 02 
nkhj;jk; 11 35 53 
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10.1 epuy; glk;; rpy;yiwf; fhNrl;bd; gad;ghL  
 
 

10.2  epuy; glk; : Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila mr;R Clf nra;jpr; RUf;fk; - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3  epuy; glk; : Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila njhiyf;fhl;rp nra;jpr; RUf;fk; - 2016 
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10.4  epuy; glk;:  Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila thndhyp nra;jpr; RUf;fk; - 2016 

 

 
10.5 epuy; glk;:  Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila ,izaj;js nra;jpr; RUf;fk; - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
10.5  epuy; glk 2016k; Mz;by; Fw;wtpay; nra;jpr; RUf;fk; 
 
 
10.6 epuy; glk;: 2016 Fw;w mwpf;if Ma;tpd; rhuk;rk;  
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10.3 rthy;fs; kw;Wk; gpur;rpid 
 

 Clf gpur;rhuk; kw;Wk; nghJ kf;fs; njhlu;Gfs; vd;gd fhyj;jpd; fl;lha NjitahFk;. 
mj;Jld; ,e;epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis miltjw;fhf gy;NtW gl;l Kuz;ghLfs; Clf 
ikaj;jpdhy; milahsq; fhzg;gl;Ls;sJ. ,jw;fika Njrpa Njitfis fUj;jpw; nfhz;L  
rptpy; kw;Wk; ,uhZt njhlu;Gfis Nkk;gLj;Jjy; ,e;epWtdj;jpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 
ey;yhl;rpia NgZtjw;fhf Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila epWtdq;fSf;F nghJ kf;fspd; 
xj;Jiog;ig ngw;Wf; nfhLj;jy;.   

 ghJfhg;G mikr;rpd; epu;thfj;jpd; fPo; ,aq;Fk; ,e;j Clf ikakhdJ Njrpa ghJfhg;Gj; 
njhlu;ghd rupahd jfty;fis cldbahf nghJkf;fSf;F ntspapLk; tifapy; nraw;gLk; 
epWtdkhFk;. 

 ,e;j Clf ikaj;jpD}lhf %k;nkhopfspYk; Clf mwpf;iffs; ntspaplg;gLfpd;wd. vdpDk; 
jw;nghOJ jkpo; Clf ,izg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhd  Clftpayhsu; 
khj;jpuk; ,Ug;gJld; rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpy Clf ,izg;G eltbf;iffSf;fhd 
Clftpayhsu;fs; vkJ epWtdj;jpw;Fs; ,y;yhikapdhy; ehl;bd; Njrpa ghJfhg;G njhlu;gpy; 
ru;tNjr Clfq;fspy; ntspaplg;gLk; rupahd jfty;fis kw;Wk; Kiwahd tifapy; 
jfty;fis ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; fz;fhzpg;gjw;F njhopy;rhu; egu;fs; ,y;yhik. 

 Clfj; Njitfs; kw;Wk; Vida Clf nraw;ghLfis Kd;ndLg;gjw;F  Njitahd 
Gifg;gltpayhsu;fs;  tPbNah fkuhf;fs;; > Gifg;gl fkuhf;fs; > xypg;gjpT ,ae;jpuq;fs; 
mwptpg;ghsu;fs; kw;Wk; mwpf;ifapLjy; Nghd;w jpwikAilatu;fs; ,e;j Clf 
ikaj;jpw;F ,y;yhik  

 nghJkf;fs; kw;Wk; epWtdj;Jf;F ,ilapYs;s xj;Jiog;G kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. ,e;j 
epWtdj;jpy; Clfj;Jiw rhu;e;j  mwpTs;s Copau;fs; ,y;yhikapdhy; epWtdj;Jf;Fk; 
nghJkf;fSf;Fkpilapyhd njhlu;Gfs; kl;Lg;gLj;jg;gl;L fhzg;gLtjhy; Clfg; gpur;rhuq;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fs; Fiwthf fhzg;gLfpd;wd.   

 
 
 

10.4  vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 
 

 Njrpa Clf gapw;rp epiyaj;Jld; ,ize;J Clf ikaj;jpYs;s mjpfhupfSf;F Njitahd 
gapw;rpfs;> fw;iffsi toq;Fjy; 

 Njrpa kw;Wk; ru;tNjr kl;lj;jpy; Njrpa ghJfhg;Gf;F kw;Wk; Kg;gilapdUf;Fk; mr;rWj;jy; 
Vw;gLk; tifapy; ntspaplg;gLk; ngha;ahd kw;Wk; jtwhd fUj;Jf;fis Kwpabf;Fk; tifapy; 
cldbahd Clf mwpf;iffis ntspapLjy;.  

 rfy mr;R kw;Wk; ,yj;jpudpay; Clfq;fs; cldhd el;GwT njhlu;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
khehL / Ntiyj;jpl;lq;fis Vw;ghLfs; nra;jy;. 

 Kg;gil / ,yq;if nghyp]; / rptpy; ghJfhg;G gil Mfpatw;wpd; Clf gpupTfis 
xd;wpizj;J mtu;fSf;Fj; Njitahd gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fis elhj;j Vw;ghL nra;jy;. 

 ehl;bd; Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mjDld; njhlu;Ggl;l tplaq;fspy; njhlu;gpy; jtwhd 
gpur;rhuq;fs; nfhz;Lr; nry;yg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; mJ mJ njhlu;gpyhd cz;ik jfty;fis 
Clfq;fSf;F toq;Fk; nghUl;L cldbahf nraw;gLk; tifapy; FO nthd;iw 
cUthf;FtJld; mjw;F Njitahd cgfuzq;fisA ngw;Wf; nfhs;sy;.     (thfd 
trjpAld;)  

 murfUk nkhopfs; jpizf;fj;Jld; njhlu;ig Vw;gLj;jp Clf ikaj;jpd; Copau;fSf;F 
Kk;nkhop gapw;rpfis toq;f jpl;lkply;. 

 Kg;gil / ,yq;if nghyp]; / nghyp]; tpN\l mjpubg;gil / rptpy; ghJfhg;G gil 
Mfpatw;wpd; Clhf Kd;ndLf;fg;gLk; Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mjDld; rhu;e;j nraw;ghLfs; 
njkhlu;ghf khjhe;jk; my;yJ fhyhz;L rQ;rpif my;yJ gj;jpupif  ntspapLjy;. 

 Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mjDld; njhlu;Ggl;l jfty;fspd; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;Jtjw;F 
(irgu; jhf;FjypUe;J ghJfhg;gjw;F) Njitahd cgfuzq;fis Clf ikaj;jpw;F ngw;Wf; 
nfhs;sy;.  
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11. ,uhZt njhlh;G mYtyfk; 
 

11.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

தரதுகரப்பு அமச்சர் னும் மகில் அறமகு 
ஜணரறதறிணரலும் ற்றும் தரதுகரப்பு 
சசனரபரிணரலும் ங்கப்தடும் அநறிப்புகள், 
படிவுகள் ற்றும் உத்வுகமப தஸ்த புரில் 
ற்றும் ிமணத்றநணரண டடிக்மககமப  
உறுறப்தடுத்ல் னும்   மரக்கறல் பப்தமட  
ற்றும் திந றறுணங்கள் இமடம 
எபேங்கறமப்புக்கமப ற்தடுத்ற சசற்தடுது 
இப்திரிின் பக்கற கறதரகம் ஆகும். 

அசரங்கம் ற்றும் தரதுகரப்பு அமச்சறணரல் 
சபிிடப்தடும் சகரள்மக படிவுகமப 
மடபமநப்தடுத்ல் ற்றும் மற்தரர்ம சசய்ல் 
ன்தற்றுடன் எதுக்கலடு சசய்ப்தட்ட பங்கபின் 
மமநகமப ீநறச் சசல்னர மகில் 
அங்கலகரிக்கப்தட்ட திகள் ற்றும் றட்டங்கள் 
றமநமற்றுல் ன்தணரகும். 

11.1.1 கடமப் பதறுப்புகள் 

 அச சசல்தரடுகலக்கு உி ங்குலும் 
எபேங்கறமப்பு சசய்லும் 

 சபிரட்டு திபகர்கபின் ிஜத்றன் மதரது 
உி ங்குலும் எபேங்கறமப்பு சசய்லும் 

 அமச்சுக்கலக்கு பப்தமடகபின் மமகபின் 
மதரது எத்துமப்பு ங்கல் 

 ணிரர் / ிக றறுணங்கபின் 
மமகபின்மதரது பப்தமடகபின் றபுத்தும் 
ற்றும் பங்கள் ன்தணற்மந 
தன்தடுத்துன் பனம் உிபித்லும் 
எபேங்கறமப்பு சசய்லும் 

 இரஜந்ற திரிவுகலடணரண எத்துமப்திமண 
எபேங்கறமத்ல், அந் றறுணங்கபிணரல் 
பன்சணடுக்கப்தடும் றட்டங்கலக்கு இரட 
ரீறினரண உிகமப அபித்ல்  

 இரட றறுணங்கள் ற்றும் சுற்றுப் 
தங்கள் மற்சகரள்ப மட சசய்ப்தட்டுள்ப 
தகுறகமப அடக உள்ரட்டு ற்றும் 
சபிரட்டு  திமஜகலக்கு றகரட்டுலும் 
எபேங்கறமப்பு சசய்லும் 

 மசற தரதுகரப்புக்கு அச்சுறுத்ல் ற்தடுத்தும் 
கரிகள்  சரடர்தரக ஆரய்ல்  

 

 

 

 

 

11.1.2 திண ிடங்கள்  

 

 இரட பகரம்கள் ற்றும் இரட குல 
றறுணங்கலக்கு ிஜம் சசய்பம் சபிரட்டு 
திபகர்கலக்கு எத்துமப்பு ங்குல் . 

 கப்தல்கள் ற்றும் ிரணங்கள் ஆகறற்றுக்கு  
இரஜந்ற அனுற ங்குல் 

 இரட ிரணங்கலக்கு ிரண அனுற 
ங்குல்   

 ிரணங்கள், ிரண உறரிப்தரகங்கள், 
இந்றப்தடகுகள், உள்,சபி தடகு இந்றங்கள், 

ற்றும் ிமசட இரட கபேிகபின் 
இநக்குறகபின்மதரது அனுற 
சதற்றுக்சகரடுத்ல்  

 இரட சலபேமடத்துி ற்றும் உபேமநப்பு 
சரணங்கபின்  உற்தத்ற/ இநக்குற/ ற்றுற 
ற்றும் சகரண்டு சசல்னல் ஆகறற்நறன் மதரது 
அனுற சதற்றுக்சகரடுத்ல் . 

 பப்தமடிணபேடன் சரடர்புமட உத்றமரக 
பூர் மதங்கபின் மதரது எத்துமப்பு 
ங்குல், அசரர்தற்ந றறுணங்கள் ற்றும் 
ற்றும் பபிட்டு ஊடகங்கள் 
ன்தற்நறனறபேந்து பேமக பேம் சபிரட்டுக் 
குலக்கள்/ புத்றஜீிகள்/திபகர்கள் 
ஆகறமரபேக்கு றகரட்டுலும் எபேங்கறமப்பு 
சசய்லும்      
   

 அச அமச்சுக்கலக்கு பப்தமடகபின் உிகள் 
மண்டப்தடும் மமபில் தரிரற்நம் சசய்ல்  

 ணிரர் / ிக றறுணங்கபின் 
மமகபின்மதரது பப்தமடிணரின்  
றபுத்தும் ற்றும் பங்கமப சதற்றுக் 
சகரடுப்தன் பனம் உிபித்லும் 
எபேங்கறமப்பு சசய்லும் 

 இரஜந்ற திரிவுகலடன் எபேங்கறமந்து 
சசற்தடல், இரஜந்ற சசற்நறட்டங்கள் 
ற்றும் தரதுகரப்பு அறகரரிகலடணரண ரரந் 
சந்றப்பு  ன்தணற்நறற்கு இரட 
உிபித்ல்  

 அதரகரண சதரபேட் சகரண்டுசசல்மகின் 
மதரது அனுறபித்ல் 

 மசமில் உள்ப ீர்கலக்கு சரறற்திற்சற 
றட்டங்கமப எலங்கு சசய்ல்  . 

 தரதுகரப்பு அமச்சரின் மண திரிவுகபின் 
மண்டுமகரலக்கறங்க உிகமப ங்கல்  

 அனுரபு கரச பூங்கரின் சந்யறபே 
சச னும் றட்ட றர்ரப்திகபிமண 
எபேங்கறமத்ல்  
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 இரஜரங்க அமச்சர்கள் ற்றும் உர் அச 
அறகரரிகலமட ிரண / கடல் 
கர்வுகலக்கரக  இனங்மக ிரணப்தமட 
ற்றும் இனங்மக கடற்தமட ஆகறற்றுடன்   
எபேங்கறமதிமண ற்தடுத்ல்.      

 மடசசய்ப்தட்ட இரட உதகங்கலமட   
அனுறக்கரக இனங்மக 
சுங்கத்றமக்கபத்துடன் எபேங்கறமதிமண 
மற்சகரள்பல்   

 தரதுகரப்பு அமச்சு அல்னது அமச்சசறன் கலழ் 
சசற்தடும் மண றறுணங்கபில் இரட 
அறகரரிகபின் இமப்திற்கரண 
எபேங்கறமப்திமண மற்சகரள்பல்  

  சபிரட்டு மனர்கள் பேமகின் மதரது 
அற்கரண  எலங்கறமணபம், சபிரட்டு 
அலுல்கள் அமச்சு ற்றும் ஜணரறதற 
சசனகத்றல் இடம்சதறும் ஆம்தகட்ட 
கனந்துமரடனறன் தின்ணர் தின்பேம் உி 
டடிக்மககமபபம் மற்சகரள்பல்.  

 உத்றமரக பூர் மற்திமண மற்சகரள்லம் 
மகில் 19/21 தீங்கற மட்டுக்கள் ீர்த்ல்.  

 உத்றமரக பூர் மரட்டரர் மசக்கறள்கள் 
திிமண மற்சகரள்ற்கரண  
எபேங்கறமப்திமண மற்சகரள்பல். 

 பப்தமடிணர், சலஸ்டி, கரல்துமந 
ஆகறற்நறணரல் மற்சகரள்பப்தடும் கனரசர 
றகழ்ின்மதரது    எபேங்கறமப்திமண 
மற்சகரள்பல். 

 மத ரீறரண அிகுப்பு ரிரமிமண 
மற்சகரள்ட்கரண  எபேங்கறமப்திமண 
மற்சகரள்பல். 

 தரண்டரணரக சர்மச ிரணறமனத்றல்  
ரட்டுக்கு பேமகபேம் மதரதும்  ரட்மட ிட்டு 
புநப்தடும் மதரதும் அச ரிரம 
சசலுத்துற்கரண எலங்குகமப மற்சகரள்பல்.    

 தரரலன்ந பரகத்றனுள் பத் ீர்கபின் 
றமணவுச்சறன்ணங்கலக்கு னர் மப அஞ்சனற 
சசலுத்துற்கரண எபேங்கறமப்திமண 
மற்சகரள்பல்.  

 திபகர்கள் ங்கறிபேக்கும்மதரது 
பேத்துக்குலிணம  இமப்புச் சசய்ல்   

 திபகர்கள் மமமகற்த சதரபேத்ரண உள்லர் 
ிரண மசமிமண ங்குற்கரண 
எபேங்கறமப்திமண மற்சகரள்பல்.  

 கட்டுரக்கர இனங்மக ிரணப்தமட 
பரகத்றல் ிமட ிரணங்கள் ம 
இநங்குற்கும் தரதுகரப்பு ங்குற்கும்  
அனுற ங்குல்.   

 திபகர்கள்  புநப்தடும் பன்ணர் தரதுகரப்பு 
டடிக்மககமப உறுறப்தடுத் மமரண 
எபேங்கறமப்திமண மற்சகரள்பல்.  

 அச றகழ்வுகமப மற்சகரள்ப 
கரனறபகத்றடமன சதற்றுக்சகரள் ற்கு 
துமநபக அறகரசமதபடன் 
எபேங்கறமப்திமண மற்சகரள்பல்.  

 சகரலம்தில் ிமட தகுறகபில் சரமனக்கரட்சற 
ரடகம் தடப்திடிப்பு ற்றும் புமகப்தடங்கள் 
டுத்ல் ஆகறற்றுக்கு அனுறபித்ல்  

 கரனறபகத்றடல் ற்றும் சபிச்சடீு ஆகற 
தகுறகபில் தடப்திடிப்புக்கரண அனுற ங்கல்  

 பேடரந் சதௌத் ஷ்ற றகழ்வுகள், சசரக் 
ற்றும் சதரசன் மதரர றண டடிக்மககள் 
ற்றும் றர்ரதிகலக்கரக றபுத்தும் 
சதற்ந இரட ீர்கள் ற்றும் 
மமனரட்கமப ங்குல் 

 சபிரட்டு இரட திட்சறக்குல 
பேமகிமண எபேங்கறமப்ததுடன் ிரண 
கர்வுகள், கனந்துமரடல்கள் ற்றும் மண 
ிடங்கமப எபேங்கறமக்கும் 
சசற்தரடுகபிமண மற்சகரள்பல்.  

 தரதுகரப்புக்கரண அனுறப்தத்றம் ங்குல்.  

 ஞரதகரர்த் றகழ்வுகபின் மதரது உி 
ங்குல் 

  தரதுகரப்பு அமச்சறல் தரதுகரப்பு எலங்குகமப 
றபேகறத்ல்  

  சகரலம்பு ற்றும் அமண அண்டிபள்ப 
மடதரமகமப தரரிக்கும் திகபிமண 
அரணித்ல் ற்றும் எபேங்கறமப்திமண 
மற்சகரள்பல்.  

  சபக ற்றும் சதரது றகழ்வுகபில் கடரன் 
தங்குதற்றுற்கரக அனுற ங்கல். 

  அச றகழ்வுகலக்கு பப்தமடிணரின் மதண்ட் 
ரத்றக்குலிமண ங்கள். 

 அச றகழ்வுகலக்கு எத்துமப்பு ங்குதுடன் 
அற்நறமண  எபேங்கறமக்கும் 
சசற்தரடுகபிமணபம் மற்சகரள்பல். 

 மமக்மகற்த இரடப்தமடிணம  
ங்கல்.  

 அமப்திழ்கள் ரரித்ல், இபேக்மக 
எலங்குகள் ற்றும் அற்நறமண  
எபேங்கறமத்ல். ( உ + ம் .  சற்நற 
அிகுப்பு )  

 மலும் அறமகு ஜணரறதறிணரலும் ற்றும் 
தரதுகரப்பு சசனரபரிணரலும் ங்கப்தடும் 
மண சசற்றட்ட மமபகமப  
எபேங்கறமத்ல்  
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11.2 ml;ltiz - 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தரரலன்ந மரணம் ற்றும் மட தரம  

 ரன சட்மனன்ட் பூங்கர ற்றும் மட தரம  

 ியரகமி பூங்கர ற்றும் மட தரம 

 ற உண ற்றும் அம சூ உள்ப மட 
தரம 

 சுந்ற சதுக்கம் ற்றும் மட தரம 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரட்டுக்கு பேமகந் சபிரட்டு கப்தல்கள்    

2016ம் ஆண்டுகபில் சகரலம்பு ற்றும் 
றபேமகரமன துமநபகங்கலக்கு பேமகந் 
சபிரட்டு கப்தல்கலக்கு  தின்பேம் 
அடிப்தமடில் இரஜந்ற அனுற 
ங்கப்தட்டுள்பது  

11.1 ml;ltiz: tUif je;j ntspehl;L fg;gy;fs 

2016ம் ஆண்டுக்குள் 292 சபிரட்டு ிரணப்தமட 
ிரணங்கலக்கு  இரஜந்ற அனுற 
ங்கப்தட்டுள்பது  

; 11.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 

மசற தரதுகரப்பு றரக ற்தடும் அமணத்து 
சூழ்றமனகள் அல்னது சம்தங்கமபத் மட 
சசய்ல்சந் யறபே ஸ்தூதம் கட்டுரணப்திகமபத்  
துரிப்தடுத்ல் 

பப்தமடபின் மமப்தரடுகமப றர்த்றக்கும் 
மகில் மதரது அமச்சர்கமப சரடர்பு சகரள்பல் 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

படர் 
இன 

டுகள் கப்தல்கபின் 
எண்ிக்மக 

1 இந்றர 7 

2 தரகறஸ்ரன் 2 

3 துபேக்கற 1 

4 ஜப்தரன் 7 

5 ரமனீவு 1 

6 ஷ்ர 2 

7 திரன்ஸ் 1 

8 சலணர 5 

9 ஏர் மரல் 
கடற்தமட கப்தல் 

4 

10 தங்கபரமஷ் 3 

11 அவுத்றமனறர 1 

12 மஜரீிர 1 

13 சகரரிர 1 

14 சன் ஆதிரிக்க 1 

15 மனசறர 1 

16 சதரி திரித்ரணிர 1 

17 Thailandரய்னரந்து 1 

18 அசரிக்க 
ண்மக்கப்தல் 

1 

19 பெ ஸ் ஸ்  
ண்மக்கப்தல் 

3 
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12. ghJfhg;G gpujhdp jiyik fhhpahyak; 
 

12.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

ghJfhg;G jiyik mjpfhhp mYtyfk; 1985k; 
Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJ. Muk;gfl;lj;jpy; 
uhZt eltbf;iffYf;ffTk;  
Kg;gilfspdJk; nghyp]hupdJk; 
Xd;wpize;j  $l;L eltbf;iffhTk; 
eilKiwgLj;jg;gl;lJ. mf;fhyj;jpy; 
nraw;gl;l Xd;wpize;j  eltbf;if 
mYtyfk; 1999 ij khjk; 4k; jpfjp  
kPy;eph;dapf;fg;gl;J. 2000k; Mz;L mytpy; 
FWfpa fhyk; nraw;gl;l Xd;wpize;j  
eltbf;if mYtyfk; kPz;Lk; Njitf;fhf 
nraw;gLj;jg;gl;lJ. ,uhZt kdpjgpkhd 
eltbf;ifapd; gpd;G Xd;wpize;j  
eltbf;if mYtyfj;jpd; nraw;ghLfs; 
tpUj;jp nra;J 2009 ,yf;fk; 35; ghJfhg;G 
jiyik mjpfhhp thu;j;jkdpapd; gpufhuk; 
jw;Nghja Aj;j eltbf;iffSf;F Vw;g 
jw;Nghija jyik mjpfhhp mYtyfk; 2009 
Mb khjk; 15 epWtg;gl;lJ. 
 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhp epakdk; 
jw;nghija ,yq;if ,uhZt 
Kg;gilfspdJk; cau;e;j gjtpahFk;. 
ghJfhg;G jyik mjpfhhp epakdk; khd;GkpF 
[dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gLk; xU 

epakdkhFk;. Njitf;Nfw;g ,uhZt jsgjp;‟ 

flw;gil jsgjp;‟ my;yJ tpkhzg;gil 
jsgjp Mfpath;fspd XUtiu ,g;gjtpf;fhf 
epakpff;g;gLk;. ghJfhg;G jiyik mjpfhhp 
ghJfhg;G nrayhshpd; MNyhrizfspd; 
gpufhuk; nraw;glNtz;Lk;. 
 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhp mYtyfj;jpd; 
gpujhd Nehf;fk; ,yq;if MAjg;  
gilfspd; eltbf;if rk;ge;jkhf cj;juT 
gpug;gpg;gJk; ftr gilfspd; xd;wpide;j 
Njitf;fhf nraw;gLtJk; mijiz 
eilKiwgLj;JtjhFk;. 
 

12.1.1 ghJfhg;G jiyik mjpfhhpapd; 

nghWg;Gf;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

 MAjg;  gilfspd; eltbf;if rk;ge;jkhf 
cj;juT gpug;gpg;gJk; ftr gilfspd; 

xd;wpide;j Njitf;fhf nraw;gLtJk‟ ; 
mij eilKiwgLj;JtjhFk;. 

 MAjg;  gilfYf;fpilapyhd Gyhdha;T 
rk;ge;jg;gl;l Njitfis Gh;j;jp 
nra;jy;.kW;Wk; ftr gilfspd; 
eltbf;iffspd; NghJ xd;wpize;j 
NjitfSf;fhf jpl;lq;fis mikj;J  
mjid eilKiwgLj;Jjy;. 

 eilKiw jpl;lq;fSf;F Njitahd epjp‟ 
tUlhe;j ftr ,uhZtj;jpd; Ntiy 
jpl;lq;fSf;F xg;Gjy; kw;Wk; tuTnryT 
jpl;lj;Jf;F mika mq;fpfhpf;fg;gl; 
eilKiwfSf;fh MNyhriz toq;Fjy;. 

 kdpj ts cgfuzq;fSf;F rk;ge;jg;gl;l 
MAjk; ,uhZtj;jpd; ePz;l fhy 
Ntiyj;jpl;lq;fs; kw;Wk; nfhs;iffs; 
eilKiwfSf;fh Njit vt;thW vd;gJ 
rk;ge;jkhf MNyhrid toq;Fjy;. 

 MAjg; gilfspd; xd;wpide;j 
gapw;r;rpf;fhf nfhs;iffs;  jpl;lkply; 
kw;Wk;  MAjg; gilfs; rkhjhdg;gil 
eltbf;fifSf;F Njitahd 
nfhs;iffis eilKiwgLj;Jjy;. 

 ghJfhg;G jpl;lkplYf;F mika Aj;j 
Njitfs; fzf;fpLjy; 

 ghJfhg;G jiyik mjpfhhp 
mYtyfj;jpw;F 4F gpujhd fpisfSk; 
cs;ghpghsd Nritf;fhf XU fpisAk; 
mlq;Ffpd;wJ. NkYk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhp nrayhshh; mYtyf;jpdhy; 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpapd; ,izg;G 
rk;ge;jkhd tplaq;fs; eilngWk;. 

ghjmm 

nrayhsh; 
mYtyfk; 

,izg;Gf; 
fpis 

ghpghsd 
fpis 

flw;gil 
kw;Wk; 
tpkhd 
eltbf;if 
fpis 

eltbf;if 
kw;Wk; 
jpl;lkply; 
fpis 

%yjh;kq;f
s; 
kw;Wk;gapw;;
rpf; fpis 

 



  

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R   50 
 

12.2 epWtdj;jpd; epjpg; gad;fs;     

epWtdj;jpd; epjp cgNahfpj;jy; rk;ge;jg;gl;l 

tplak; ,jw;F „m‟ vd;W 
,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

12.2.1.%yjh;kq;fs; kw;Wk; gapw;;rpf; fpis 

 103-01-07-2401 epjp nryT jpl;lj;jpd;gb 2016 
tUlj;jpy; Kg;gilfspd; egh;fspd; 
gapw;rpf;fhf &gh 2000000.00 gzk; vkJ 
mYtyfj;jpw;F jug;gl;Ls;sJ. 

 Kg;gil mjpfhpfs; 27 NgUf;F 

Intercontinental  Instiaute  of  Human Resource 

Management (IIHRM) epWtdj;jpdhy; 

Leadership For Unit Commanders-01/2016 
vd;w jiyikj;Jt fUj;juq;F 2016 khrp 
khjk; 15 - 19 k; jpfjp tiu 
elj;jg;gl;lJld; mjw;fhf &gh 339.600.00 
nrytplg;gl;lJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kg;gilfspd; 30 mjpfhpfs; ,yq;if 

epWtdj;jhy; Capacity Bulding Session 

Advance Programme  fUj;juq;F 
elj;jg;gl;Jld; mjw;fhfh &gh 150.000.00 
nrytlg;gl;lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gpupl;lz; cah;];jhdpfhh; mYtyfj;Jlz; 
,ize;J gpupl;lz; ghJfhg;G 
gy;fiyfofj;jhy; Kg;giliar; nrh;e;j 33 
mjpfhhpfSf;F ghJfhg;G Nrit cj;juT 
rk;ge;jkhd fUj;juq;F elhj;jg;gl;lJ. 

 ghJfhg;G mikr;rufk; „ntspehl;L 
mikr;rufj;jpd; mq;fj;jth;fs; kw;Wk; 
,e;jpa Kg;gil  cah; mjpfhhpfs; 

,ize;J 2nd Strategic Discussion Between 

Armed Forces of India & Sri Lanka   vd;w 
fUj;juq;F 2016.07.13 jpfjp njhlf;fk; 
2016.07.15 tiu vkJ mYtyfj;jpy; 
eilngw;wJ 

 Nltpl; gPup];  epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gl; 
Kr;rf;futz;b kw;Wk; Nkhl;lhh; irf;fpy; 
gapw;rpf;fhf ,uhZt kw;Wk; flw;gil 
tPuh;fs; 51 Nghh; rKfkypj;jJlz; 
gapw;rpiaAk; ngw;wzh; mg;gapw;rp 
2016.03.29 njhlf;fk; 2016.08.10k; jpfjp 
tiu eilngw;W rhd;wpjo; toq;Fk; 
epfo;T 2016.08.30k; jpfjp eilngw;wJ. 

 mnkhpf;fh ehl;ilr; nrh;e;j 
cUg;gpdh;fSld; ,ize;J ,yq;if 
,uhZtj;jpd; kzpj chpik fhf;Fk; 

(Leahy Vetting)  jpl;lk; rk;ge;jkhf 
fye;Jiuahlg;gl;lJ. 

 Kg;gil mjpfhhpfs; Kw;Wk; If;fpa ehl;L 
kzpj chpik Mizahsh; 
mYtyfj;jpypUe;J te;j Human khan 
mjpfhhpAlz; ,yq;if ,uhZtk; 
rkhjhd gil Nritf;fhf Kw;gLj;j Kd; 
kdpj chpik ghJfhf;Fk; kw;Wk; mJ 
rk;ge;jkhf cs;s gpur;rpiz njhlh;ghf 
2016.08.10 vkJ mYtyj;jpy; 
fye;Jiuahlg;gl;lJ. 

 ,t;tUl Kbtpy; ,yq;ifapy; 

eilngwtpUf;Fk; Orientation Module For 

New defence Attaches And Civil Servants 

Involved In International Relations rk;ge;jkhf 
vkJ mYtyfj;Jf;F te;j Rtpw;rh;yhe;J 
cUg;gpdh;fSlz; fye;Jiuahlg;gl;lJ.  

 Kg;gil 22 mjpfhhpfSf;F Intercontinental  

Institute  of  Human Resource Management 

(IIHRM)  epWtdj;jpdhy; Leaderrship For Unit 

Commanders -02/2016 vDk; jiyikj;Jt 
fUj;juq;F 2016.09.05 njhlf;fk; 2016.09.09 
tiu eilngw;wJ. mjd; gapw;rp 
fl;ldkhf &gh 362.880.00Kk; rKfkspj;j 
mjpfhhpfspd; Njitf;fhf 39.490.30  
&ghTk; tphpTiu fl;lzkhf 25.000.00 
&ghTk;  nrytplg;gl;lJ. 
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 Kg;gil 27 mjpfhhpfSf;F Intercontinental  

Institute  of  Human Resource Management 

(IIHRM)  epWtdj;jpdhy; Leaderrship For Unit 

Commanders -03/2016 vDk; jiyikj;Jt 
fUj;juq;F 2016.10.31 njhlf;fk; 2016.11.04 
tiu eilngw;wJ. mjd; gapw;rp 
fl;ldkhf &gh 362.880.00Kk; rKfkspj;j 
mjpfhhpfspd; Njitf;fhf 43.100.80  
&ghTk; tphpTiu fl;lzkhf 25.000.00 
&ghTk; nrytplg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cUg;gpdh;fSk; ,d;dhl;L 13 md;W 
cWg;gpdh;fspd;; gq;Nfw;Gld; Rtpw;]h;yhe;J 

GCSP cUg;gpdh;fspdhy; Defence Attaché 

Orientation Course fUj;juq;F 2016.12.05 
njhlf;fk; 2016.12.09 tiu nfhj;jyhtiy 
ghJfhg;G gy;fiyf;fofj;jpy; eilngw;wJ. 
,jw;fhd mizj;J nryTfSk; GCSP 
epWtdj;jpdhy;  nfhLf;fg;gl;lJlz; 
,t;thud fUj;juq;F elj;Jtjw;fhd 
Ghpe;Jdhh;T xg;ge;jj;jpYk; 
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2 eilKiw kw;Wk; jpl;lf; fpis 

 68 tJ Rje;jpu jpd epfo;Tfs; 2016 khrp 
khjk; 04k; jpfjp eilngw;wJlz; 
mjw;fhd ghJfhg;G MNyhrid kw;Wk; 
ghJfhg;G rk;ge;jkhd tplak; cw;gl 
Njitahd jpl;lq;fis mikj;J 
2016.02.01 Kg;gilfSf;F 
toq;fg;gl;lJlz; mjw;fhd ghJfhg;G 
epth;j;jp nra;ag;gl;lJ. 

 ghJfhg;G mikr;rpdhy; mDkjp 
nguNtz;ba ,wf;Fkjp nghUl;fs; 
rk;ge;jkhf MNyhrpg;gjw;fhf Kg;gilfs; 
kw;Wk; nghyp]; cl;gl Rq;fj; jpizf;fs 
mjpfhhpfs; cs;slf;fpa FO xd;iw 
epakpj;J mjd; mwpf;if ghJfhg;G 
mikr;Rf;F mDg;gg;gl;lJ. 

 mtru NjitfspdNghJ mur 
itj;jparhiyfSf;F Kg;gilfs; 
<LghLj;Jfpd;w NghJ tpjpKiwfs; 
rk;ge;jkhd MNyhriz mlq;fpa mtru 
eilKiw jpl;lk; mikj;J 
Kg;gilfSf;F 2016.03.15 nfhLf;fg;gl;lJ. 

 ghJfhg;G mikr;rpd; MNyhrizf;F 
mika fPo; fhDk; ,lq;fSf;F 
Kg;gilfspd; ghJfhg;G 2016.03.15 
njhlf;fk; 2016.10.20 tiu 
mspf;fg;gl;lJlz; mJ rk;ge;jkhd 

jfty;fs; OCDS/G/SY/15/(17) kW;Wk; 
2016.03.17 vkJ mYtyf fbjj;jpd; 
gpufhuk; ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gg;gl;lJ. 
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rk;ge;jg;gl; 
,uhZtg; 
gilfs; 

 

fphpl; 
,yf;
f 
vz;
zpf;
if 

 
kpd;r
hu 
epi
ya 
vz;
zpf;
if 

Muk;g 
fphpl; 
,yf;f 
vz;zpf;
if 

gil 
vz;zp
f;if 

,uhZtk; 44 15 01 10 x 

625 
flw;gil 05 03 04 12 x 83 

tpkhdg;gil 12 - - 00 x 63 

12.1 ml;ltid: 
 

 2016k; Mz;L Nka; jpd epfo;TfSf;fhf 
elhj;jpa murpay; ahj;jpiufspd; NghJ 
mrk;ghtpjq;;fis jLg;gjw;fhf nghyp];kh 
mjpghpd; Ntz;LjYf;F mika ghJfhg;G 
Njitfis Gh;jp nra;tjw;fhf 2016.05.01 
,yq;if ,uhZt nghyp]; mjpfhhpfspd; 
xj;Jiog;ig vt;thW vd;gij fPNo 
Fwpg;glg;gl;Ls;sJ. 

12.2 ml;ltid. Nk jpdj;jpw;fhf toq;fg;gl;l 

 rPww;u fhyepiy fhuzkhf ehl;by; vw;gl;l 
mdhh;j;jq;fis nghf;Ftjw;Fk; 
ghjpf;fg;gl; kf;fSf;F Njitahd 
cjtpfis nra;tjw;F ghJfhg;G 
mikr;rpdJ Ntz;LjYf;F mika 

Kg;gilfs;‟nghyp]; flw;fiu ghJfhg;G 

jpizf;fsk;‟kw;Wk; mdhh;j;j  
Kfhikj;Jt epUthfpfSlz; ,ize;J 
mdhh;j;j Kfhikj;jt gphpT xd;iw 
2016.05.17 njhlf;fk; 2016.05.29 tiu 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhp mYtyfj;jpd; 
fd;fhdpg;gpd; fpo; Nkw;nfhz;L Njitfis 
Gh;j;jp nra;ag;gl;J. 

 tlNky; khfhzj;jpy; nlq;F Neha; kpfTk; 
Ntfkhf gutpaJlz;  ePh;nfhOk;G 
gpNjrj;jpy; nlq;F Nehahspfs; 200 
NgUf;F rpfpr;ir mspg;gjw;F Njitahd 
trjpfs; ,y;yhikahy; ghJfhg;G mkr;rpd; 
MNyhrizf;F mika 2016.07.01 
njhlf;fk; 2016.07.07 tiu ,uhZt 
jhjpah; FO mjw;fhd xj;Jiog;ig 
toq;fpaJlz; mjd; vz;zpf;if fPNo 
Fw;pg;gplg;;gl;Ls;sJ. 

 ,yq;if ,uhZtj; jhjpah; - 10 

 

 ,yqif tpkhdg;gil jhjpah;- 05 
,yqif flw;gil jhjpah; - 05 

 = jyjh khspifapd; v]s nguN`u 
epfo;T 2016.08.08 njhlf;fk; 10 ehw;fs; 
fz;b efuj;jpy; cyh te;jJlz; 
mjw;fhd ghJfhg;G vw;ghLfis ,yq;if 
,uhZtj;jhy; XOq;F nra;J 
eilKiwgLj;jg;gl;lJ. 

 2016 Mtzp khjk; eilngw;w fy;tp 
nghJj; juhju cah;ju gupl;irf;fhd 
ghJfhg;G vw;ghLfis ,yq;if 
,uhZtj;jhy; XOq;F nra;J 
eilKiwgLj;jg;gl;lJ. 

 jp];]kfhuhk Muk;g itj;jparhiyapy; 
Nritapy; <Lgl;;bUe;j njopyhsh;fs; 
Ntiy epUj;j Mh;ghl;lj;jpy; 
<Lgl;bUe;jikahy; itj;jparhiy 
gzpf;fhf 10 Ngh; mlq;fpa ,uhZtf; FO 
<LgLj;jg;gl;lJ. 

  ePh;nfhOk;G khtl;l itj;jparhiyapy;  
nlq;F Nehahs; ghjpf;fgl;l  Nehahspfy; 
mjpfk; vd;gjhy; mth;fspd; rpfpr;ir 
cjtpf;fhf 2016.12.23y; ,Ue;J Nehia 
fl;Lg;gLj;Jk; tiu ,uhZt jhjpah; FO 
mjw;fhd xj;Jiog;ig toq;fpaJ. 

 fy;tp nghJj; juhju cah;ju gupl;ir‟ 
fy;tp nghJj; juhju rjhud jug; ghpl;ir 
kw;Wk; 5k; Mz;L Gyikg;ghprpy; gupl;ir 
elhj;Jtjw;fhf  ghJfhg;G vw;ghLfis 
Kg;gilfspdhy; XOq;F nra;J 
eilKiwgLj;jg;gl;lJ. 

 2016.12.01 jpfjp es;sputpy; ,Ue;J 
Muk;gpf;fg;gl;l jdpahh; Nghf;Ftuj;J g]; 
Ntiy epUj;jg; Nghuhl;lj;jpw;J xj;Jiog;G 
toq;fhj  jdpahh; g]; Nritapid 
njhlh;e;Jk; Kd;NdLg;gjw;fhd ghJfhg;G 
vw;ghLfis Kg;gilfspdhy; XOq;F 
nra;J eilKiwgLj;jg;gl;lJ. 

 tlkj;jpa kfhz fhTtz;b rhujpfs; 
Ntiy epUj;jg; Nghuhl;ljpy; <Lgl;lJld; 
njhlh;e;Jk; mr;Nritia 
Kd;NdLg;gjw;fhf Kg;gilfspdhy; 
rhujpfs; kw;Wk; cjtp rhujpfspd; 
xj;Jiog;G toq;fg;gl;lJ. 

 tlkj;jpa kfhz fhTtz;b rhujpfs; 
Ntiy epUj;jg;Nghuhl;ljpy; <Lgl;lJld; 
njhlh;e;Jk; mr;Nritia 
Kd;NdLg;gjw;fhf Kg;gilfspdhy; jhjp 
cjtpahsh;fis  toq;fp mjw;fhd; 
xj;Jiog;G toq;fg;gl;lJ. 

 fhyp Kfj;Jthuj;jpy; elhj;jpa ej;jhh; jpd 
nfhz;lhl;lj;jpw;fhf 2016.12.23k; jpfjp 
Kjy; 2017.01.01 tiu epfo;r;rp elhj;jpa 
,lq;fSf;F Njitahd ghJfhg;ig 
Kg;gilfs; kw;Wk; nghyp]hWld; 
,ize;J xUq;fpizf;fgl;lJ. 

 

epiyak; (,lk;) Vz;zpf;if 

Nghuhy;iy nghyp]; 01x30 
ehuhN`d;gpl 
nghyp]; 

01x30 

fpUygd nghyp]; 01x30 
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,uhZtk;

flw;gil

tpkhdg;gil

rptpy; ghJfhg;G
jpizf;fsk;

12.2.3 flw;gil kw;Wk; tpkhdg;gil 
eltbf;if fpis 
 

 ,yq;if ,uhZt 9tJ kw;Wk; 10tJ 
gpuhq;fpg;gilazpapd;  ghtidf;F 
cjthj ntbnghUl;;fs; 37646.25kg  
My;flypy; mspg;gjw;fhf Njitahd 
mZkjpia 2016.02.05 ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gl;lJ. 

 mzh;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd;  
Ntd;LnfhYf;F ,zq;f 2016.03.16 jpfjp 
Gj;jsk; khtl;l itj;jparhiy ghpTfspy; 
vw;glf;Fba mtru jP tpgj;Jf;fs; 
mizg;gjw;F Njitahd eltbf;if 
rk;ge;jkhf kUj;Jtkid gzpahsh;; 
FOTf;F tpkhdg;gil jPaidf;Fk; 
gphpthy; MNyhriz toq;fg;gl;lJlz; 
mjw;fhd vw;ghLfis nra;J 
nfhLf;fg;gl;lJ. 

 2016.03.03 jpfjp mdhh;j;j Kfhikj;Jt 
epiyaj;jpYs;s Kg;gilfspd; ,izg;G 
mYtyfj;jpd; Nritf;fhf Kg;gilfis 
Nrh;e;j giltPu;fis ,LgLj;j 
vw;ghLfis nra;J nfhLf;fg;gl;lJ. 

 2016 gq;Fdp khjk; fSj;jiu kw;Wk; 
khj;jiu khtl;lq;fspy; mjpf 
tuw;rpapdhy;  kf;fs; ghjpg;gile;jJlz; 
mk;kf;fSf;F Njitahd Fb ePh; 
tpdNafpg;gjw;F ,uhZt kw;Wk; 
flw;gilf;F nrhe;jkhd gT]h; tz;bfs;   
toq;Ftjw;fhd vw;ghLfis 
nra;JnfhLf;fg;gl;ld. 

 2016 rpj;jpiu khjf; fhyj;Jf;Fs; 
,uhZtj;jhy; eilKiwgLj;jg;gl;Ls;s 
NjLjy; kw;Wk; kPw;Fk; FOtpw;fhf 

KjYjtp‟ NjLjy; kw;Wk; kPw;Fk; 
rk;ge;jkhd ghlnewp elj;Jtjw;fhd 
vw;ghLfis mdhh;j;j Kfhikj;Jt 
epiyaj;Jlz; ,ize;J 
nraw;gLj;jg;gl;lz.  

 2016.05.16 jpfjp Kjy; ehL KOtJk; 

rpww;w fhy epiyapdhy;  nts;sk;‟ 
kd;rhpTfspdhy; mtru mdhh;jq;fSf;F 
rpf;Fz;l kf;fspd; capiu fhg;gjw;Fk; 
mth;fSila Njitf;Nfw;g epthuzk; 
toq;Ftjw;Fk; Kg;gilfs; fPo; 
Fwpg;gplLs;sthW Nritapy; 
<LgLj;jg;gl;ld. 

 ,uhZtk;  - 14574 
 flw;gil  - 3031 
 <LgLj;jg;gl;l glFfspd;      

mdhh;j;jq;fSf;F 
 vz;zpf;if - 424           

Myhdkhtl;lq;fs; 
 tpkhdg;gil- 1174      

nfhOk;G‟fk;g`h‟Nffhiy 
 tpkhd gad vz;zpf;if- 43    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fhl;Lj; jP kw;Wk; nts;sg; ngWf;Ffs; 
vw;gLk;NghJ epthudg;gdpfSf;fhfTk; 
kf;fis fhg;gw;wTk; mdhh;j;j 
Kfhikj;Jt epiyak; kw;Wk; rptpy; 
epWtdq;fSlz; Kg;gilfs; ,ize;J 
nraw;gLtjw;fhd Njitfis 
xOq;fikj;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 2016.01.01 jpfjp njhlf;fk; ghjmm 
tplk;Myw;w tpkhdq;fis 
cgNahfpg;gjw;fhf mDkjpia ngw 319 
egh;fs; tpz;zg;gpj;jJlz; mth;fspd; 293 
NgUf;F mjw;fhd mDkjp 
nfhLf;fg;gl;lJ. 

 Njrpa nlq;F tpopg;Gzh;T epfo;Tf;fhf 

nghyp];;‟Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; 
ghJfhg;G jpizq;fspd; xj;Jiog;ig 
toq;Ftjw;fhf Njitfis G+h;j;jp 
nra;jJlz; mjd; tpguq;fs; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpd; mq;fj;jth;fs; 
nraw;jpl;lq;fSf;fhf ,ize;j vz;zpf;if 
77.864 

12.1 tiug;glk; Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fs mq;fj;jth;fs; <LgLj;jy;-2016 
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; 

 rptg;G mwptj;jy; 
tplg;gl;l ,lk;  

 rl;l eltbf;if 
vLj;j ,lk; 

 rup nra;j ,lk; 
 mwptpj;jy; 

nra;j ,lk; 
 Njitahd 

eltbf;if 
vLj;j ,lk; 
  

 

gupNrhjiz nra;ag;gl;l ,lq;fspd; 

vz;zpf;if-20,93632 

12.2 tiug;glk :; nlq;F xopg;G Ntiyj;jpl;lk- 
2016 

 ,yq;if md;kpj;j flypy;Ts;s 
,dq;fis gw;wp Ma;T 

nra;jy;;‟ghpNrhjizfspd; NghJ Gifg;glk; 
cl;gl gs;NtWgl;l fly; 
tpisahl;LfSf;fhfTk; mjiz 
eilKiwgLj;jTk; ghJfhg;G mikr;rpdhy; 
mjw;Fwpa Vw;ghLfis nra;tjw;F 
ghJfhg;G jyik mjpfhhp mYtyj;jpw;F 
MNyhrid toq;fg;gl;lJ. mjiz 
eilKiwgLj;Jk; epWtdq;fspd; 
gpujpepjpfSlz; 2013.itfhrp khjk; 13k; 
jpfjp vkJ mYtyf Nfw;Nghh;$lj;jpy; 
fye;Jiuahly; eilngw;wJ. 

 mjd; ,uz;lhtJ fye;Jiuahly; 
2016.Gul;lhjp khjk; 22k; jpfjp 
eilngw;wJld;; mjpy; fye;Jiuahg;gl;l 
Kf;fpa tplaq;fSf;F mika ,yq;if 
flw;gil kw;Wk; ,yq;if flw;fiw 
ghJfhg;G jpizf;fsq;fspd;  
Ntz;LjYf;F mika ,ilf;fhy 
mhpf;if xd;iw mikj;J 2016. fhh;j;jpif 
khjk; 23k; jpfjp ele;j 
fye;JiuahYf;fhf tUif je;j 
th;fsplk; toq;fg;gl;lJlz; 
,df;fg;ghl;bd; gpd; ghJfhg;G mikr;rplk; 
toq;fg;gl;lJ 

 Nky; khfhdj;jpy; mikf;fTs;s 
khbf;fl;bq;fSf;F fl;blk; mikf;Fk;  
xg;ge;j epWtdq;fspdhy; ghJfhg;G 
mikr;rpw;F mDg;Gk; fbjq;fs; vkJ 
mYtyfj;jpw;F fpilf;fg;ngw;wTlz; 
Kg;gilapd; ghJfhg;G mwpf;ifia ngw;W 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpapd; 
mDkjpAld; Njitahd eltbf;iffhf  
kPz;Lk; ghJfhg;G mikrr;ufj;jpw;F 
mDg;gg;gLk;. 

 

 

 

12.2.4 ,izg;Gf; fpis  

 2016 k; Mz;L khrp khjk; 4k; jpfjp 
elhj;jpa Rje;jpu jpd epfo;tpw;fhf 

Kg;gil‟nghyp];;‟ rptpy; ghJfhg;G 

jpizf;fsk;‟; khdth; gilAlz; kw;Wk; 
mur jpizf;fsq;fSlz; ,ize;J 
epo;it ntw;wpfukhf elhj;Jtjw;F 
Njitad vw;ghLfis nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 uztpU Nrth mjpfhhp kw;Wk; 
Kg;gilfspd; Xj;Jiog;Glz; ghuhSkd;w 
ikjhdj;jpy; elhj;jpa Njrpa ,uhZt 
tPuh; epizT $Uk; epfo;tpw;fhd 
Njitfis vw;ghL nra;agg;l;ld. 

 ud[aGu tplikg;G  jpl;lj;jpy;Ts;s 
E}yfj;jpd; $iu kw;Wk; ghlrhiyapd;  
,uz;L tFg;giufs; rpuikg;gjw;F 

ghJfhg;G mikr;rpdhy; &gh 344‟150.72 
ngw;W flw;gilf;F nfhLg;gjw;fhd 
vw;ghLfis nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 ud[aGu tPlikg;G  jpl;lj;jpy;Ts;s 
ghlrhiyapd; ,uz;L tFg;giufs; kw;Wk;  
E}yfj;jpw;fhd fl;blj;ijAk; mikf;f 

mur rhh;gw;w epWtzk; (Room To Read) 

&gh 2‟309‟455‟81 fl;lk; fl;lkhf ngw 
mg;ghlrhiyapd; mjpghpdhy; tpLj;j 
Ntz;LNfhis ghJfhg;G mikr;Rlz; 
,ize;J mjw;fhd mDkjpia 
ngw;Wf;nfhLf;fg;gl;ld. 

 ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpAld;  
Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;Gj; 
jpizf;fsj;Jld; ,ize;J fPo;fhDk; 
xUq;fpizg;Gf;fs; nra;J nfhLf;fgl;ld. 

 mur ntrhf; jpd epfo;T kw;Wk; 
kjtopghl;L epfo;TfSf;fhf Kg;gilfs; 
kw;Wk; rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; 
xj;Jiog;ig  toq;Ftjw;fhd 
vw;ghLfis nra;J  nfhLf;fg;gl;ld. 

 2016.07.23k; jpfjp eilngw Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ue;j mDuhjGu gpr;rky; 
G+i[f;fhf Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; 
ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpdhy; xj;JioG 
toq;ftjw;fhd vw;ghLfis nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 gpujhd ghlrhiyfspd; elhj;Jk;  fy;tp 
rk;ge;jg;gl;l fz;fhw;rpfSf;F  Vw;g 
Kg;gil fhl;rpf; $lKk; mikf;f  vw;ghL 
nra;ag;gl;ld. 

 Rfhjhu mikr;rpdhy; Kg;gil Rfhjhu 
gzpg;ghsh;fSf;F nlq;F  fha;r;ry; -
nlq;F uf;fghd  rk;ge;jg;gl;l 
tplaq;fis  njspTgLj;Jtjw;fhf 
vkJ  mYtyfj;jpdhy; vw;ghL 
nra;J  nfhLf;fg;gl;ld. 
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 fhok;nrd;w rpak; epfha m];fphp 
ghh;rtapd; kfh ehaf;f mjpG+[;[  fyfk 
me;jhjp];] kfh eh`pkpad;Nfapd; filrp 
epfo;Tfis 2016.03.13 fz;b m];fphp 
nghyp]; ikjhdj;jpy; Guz mur 
khpahijAlz; elhj;Jtjw;fhz 
Xj;Jiog;ig Kg;gilfspdhy; 
toq;fg;gl;ld.  

 2016.04.02k; jpfjp nfhOk;gG aNrhjuh 
tpj;jpahsaj;jpy; eilngw;w cyf rpWth; 
jpd epfo;tpw;fd xj;Jiog;ig 
Kg;gilfspdhy; toq;fg;gl;ld. 

 2016.04.02k; jpfjp = gijapy; 3d;W ehl;fs; 
,uhZtj;jhy;  rpukjhd Ntiyfs; 
nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 fhok; nrd;w yypj; mj;Jyj; Kjyp 
mth;fspd; 23 tUl Gh;j;jpia Kz;zpl;;L  
yypj; mj;Jyj; Kjyp kd;wj;jhy; 
2016.04.29k; jpfjp vw;ghL nra;ag;gl;l FUjp 
jhd epfo;tpw;F Njitahd xj;Jiog;ig 
Kg;gilfspdhy; toq;fg;gl;lJ. 

 2016.04.07k; jpfjp gz;lhudhaf;fh rh;tNjr 
epizT kz;lgj;jpy; rphpkhNth 
gz;lhudhaf;fh epizT $Uk; epfo;tpw;F  
Njitahd xj;Jiog;ig Kg;gilfspdhy; 
toq;fg;gl;lJ. 

 Njrpa mghafukhd kUe;J fl;Lg;gLj;jy; 
rig mjpfhhpfspd; xj;Jiog;Gld; vkJ 
mYtyf mjpfhhpfs; kw;iwa 
mq;fjj;th;fs; cl;gl rptpy; 
Nrtfh;fSf;fhhf mghafukhd kUe;J 
ghtizapYUe;J jtph;e;J elg;gJ 
vt;thW vd;gJgw;wp njspTgLj;Jk; epfo;r;rp 
vw;ghL nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 Nguhjiz gy;fiyf;fof gl;ljhhpfspdhy; 
fpof;fpypUe;J Nkw;F tiuapyhd flw;fiw 
ghjahj;jpiuf;F Njitahd xj;Jiog;ig 
Kg;gilfspdhy; tof;fg;gl;ld. 

 42 tJ Njrpa tpisahl;L epfo;T 2016 
Muk;g epfo;T kw;Wk; epfo;r;rp epiwTf;fhf 
Kg;ilfspd; fyhr;rhu FOf;fspd; 
Nritia ngw;Wf;nfhLf;f Njitahd 
vw;ghLfis nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 Colours of Courage Trust vd;w 
mikg;gpdhy; vw;ghLnra;ag;gl;l NjTd;Ju 
JLitapypWe;J NgJW JLt tiuapyhd  
ghjahj;jpiuf;F Njitahd vw;ghLfis 
Kg;gilfspdhy; nra;JnfhLf;fg;gl;ld. 

 MAjg;gil nghgp G+ epizTf;fhf 
2016.09.24k; jpfjp elhj;jpa ghjahj;jpiuf;F 
Njitahd vw;ghLfis Kg;gilfspdhy; 
nra;JnfhLf;fg;gl;ld. 

 whfk itj;jparhiyapy; mgptpUj;jp 
kw;Wk; kpy;;eph;khdpg;G gzpf;fhf 
Kg;gilfspd; xj;Jiog;ig toq;fg;gl;ld. 

 nfsdp gy;fiyf;fofjj;jpd; 25k; tUl 
G+h;j;jpia Kz;zpl;L elhj;jpa itj;jpa 

fz;fhl;r;rpf;fhf Kg;gilfspd; 
xj;Jiog;ig toq;fg;gl;ld. 

 khd;GkpF [dhjpgjpapd; jiyikapy; 
gz;lhudhaf;fh rh;tNjr epizT 
kz;lgj;jpy; 2016.10.27k; jpfjp elhj;jpa 
tPufpah gjf;fk; toq;Fk; epfo;tpw;F 
Njitahd mizj;J NjitfSf;Fk; 
Kg;gilfs; xj;Jiog;G toq;fpaJ. 

 Nffhiy khtl;lj;jpy; mdhu;j;jq;fypdhy; 
ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F Gjpa tPL 
fl;Ltjw;fhf Kg;gilfspdJk; rptpy; 
ghJfhg;G jpizf;fsj;jpdJk; xj;Jiog;G 
toq;fg;gl;lJ 

 2016.10.07k; jpfjp Nrhkhtjpa Gdpj G+kpapy; 
elhj;jpa Nghjp G+i[ topghl;bw;F 
Kg;gilfspd; tPuh;fspd; xj;Jiog;ig 
toq;FtjwF Njitahd vw;ghLfis 
nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 njw;fhrpa ePr;ry; Nghl;bf;fhf ,uhZt 
kw;Wk; flw;gilapd; xj;Jiog;G 
toq;fg;gl;lJ. 

 2016.10.28k; jpfjp Uf;kpdp Njtp epizT 
epfo;Tf;fhf elhj;jpa tpohTf;fhf 
Kg;gilfspd; mq;ftpdKw;w gil tpuh;fs;; 
fse;J nfhs;thw;fhd Vw;ghLfs; 
nra;ag;glld. 

 ,we;j  gz;bj; mkuNjt mth;fspd; 
,Wjpf;fpupia 2016.11.05k; jpfjp Rje;jpu 
G+q;fhtpy; KYikahd mur 
nfsutj;Jlz; elhj;Jtjw;F 
Kg;gilfspd;; xj;Jiog;ig toq;fg;gl;lJ. 

 2016.11.13 Njrpa ePhpopT Neha; jpdj;ij 
Kd;;zpl;L elhj;jpa epfo;TfSf;F 
Kg;gilfspdJk; rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpdJk; xj;Jiog;ig 
toq;fpaJ. 

 2017.01.21fhyp cLfk = rhrdyq;fhu 
Guhz tpfhiuapy; elhj;jpa nguN`u 
epfo;tpw;;F  Kg;gilfspd; tPuh;fSk; 
fye;Jnfhz;L Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;fpaJ. 

 kuehLk; epfo;tpw;fhf tUifje;j 
miztUf;Fk; Njitahd czTfis 
rikg;gjw;fhf ,uhZt tpuh;fs; 
xj;Jioj;jdh;;. 

 2017.01.08k; jpfjp elhj;j;pa Njrpa rk;khdk; 
toq;Fk; epfo;tpw;fhf Kg;gilfspdJ 
J}h;athjf FO toq;fg;gl;lJ. 

 2017 If;fpa ehl;bd; ntrhf; jpd epfo;T 
kw;Wk; rh;NtNjr khehl;bw;fhf 
Kg;gilfspd; tPuh;fSk; fye;J 
nfhz;lJld; mjiz fz;fhdpg;gjw;fhf  
mjpfhhpfis epakpf;fg;gl;ld. 

 2016.12.04k; jpfjp Juq;f juq;f tpisahl;L 
ikjhdj;jpy; kuk; ehLtjw;fhf 
Kg;gilfspdJk; rptpy; ghJfhg;G 
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jpizf;fsj;jpd; xj;Jiog;ig 
toq;fg;gl;lJ. 

 jpafktpy; Kg;gil E}jzrhiyapid 
mikg;gjw;fhf Rkhh; 10 Vf;fh; fhzp 
xJf;fg;gl;Ls;sjlz; ,e;j eph;khzpg;G 
gzpf;fhf &gh 650 kpy;ypad; 
fzf;fplg;gl;J mjiiz xJf;Ftjw;fhf 
mikr;ruit mZkjpngu nraw;jpl;lj;jpd; 
mwpf;if ghJfhg;G mikr;rplk; 
ifaspf;fg;gl;lJ. 

 

12.2.5 ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L 
Kf;fpa gpuKfh;fspdJk; ,uh[hq;f 
gpuKfh;fspdJk; tUif fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
 
13 mT];jpNuypah ehl;L cahp];jhdp 

Robin Mudie mth;fSk; ghJfhg;G 
jyik mjpfhhpfSf;Fkpilapyhd re;jpg;G 
2016. ij khjk; 11k; jpfjp eilngw;wJ. 

14  <uhd; ehl;L J}Jth; Mohammed Zaeri 

Amirani mth;fSf;Fk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. ij 

khjk; 16k; jpfjp eilngw;wJ.  

 

 

 

 

 

 

 Rtpw;rh;yhe;J ghJfhg;G MNyhrfh; fzy; 

Christof Gertsch kw;Wk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. khrp 
khjk; 25k; jpfjp eilngw;wJ. 

 mT];jpNuypah ehl;L cahp];jhdp Bryce 

Hutchesson mth;fSk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 
2016.gq;Fzp khjk; 03k; jpfjp eilngw;wJ. 

 Christian Buhlmann  mth;fs; jiyik 
jhq;Fk; n[dpth ghJfhg;G rk;ge;jkhd 
FOTk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. 
gq;Fdp  khjk; 10k; jpfjp eilngw;wJ. 

 rh; N[hd; nfhjyhty ghJfhg;G 
gy;fiyf;fof cgNte;jh; wpa me;kpuhy; 
[fj; udrpq;f kw;Wk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. khrp 
khjk; 15k; jpfjp eilngw;wJ. 

 mnkhpf;fh If;fpa ehl;bd; 7tJ flw;gil 

fl;liy mjpfhhp tap]; me;kpuhy; Aucoin  
kw;Wk; ghJfhg;G jiyik 

mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. khrp 
khjk; 28k; jpfjp eilngw;wJ. 

 xa;Tngw;w nghyp];kh mjpgh; vd;Nf 
,yq;fNfhd; kw;Wk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. 
rpj;jpiu khjk; 08k; jpfjp eilngw;wJ. 

 jha; mur ftr ghJfhg;G jyik mjpfhhp 

n[duy; Sommai Kaotira jyikjhq;fpa 7 
Ngh;nfhz;l FOTk; ghJfhg;G jiyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 
2016.rpj;jpiu  khjk; 27k; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 [g;ghd; JJth; Kenichi Suganuma kw;Wk; 
ghJfhg;G jyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd 
re;jpg;G 2016. Mb khjk; 16k; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 

 

 

 

 

 

 <];uhapy; ghJfhg;G rkge;jkhd 
MNyhrfUk; jyik ghJfhg;g 
mjpfhhpAf;fkpilapyhd  re;jpg;G 2016. 
Mzp khjk; 14k; jpfjp eilngw;wJ. 

 [g;ghd; ghJfhg;G MNyhrfh; Atsuhiro 
Morore kw;Wk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. Mb 
khjk; 18k; jpfjp eilngw;wJ. 

 ,e;jpa flw;fiu ghJfhg;G gzpg;ghsh; 

n[duhy; Rajendra Singh PTM;TM kw;Wk; 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd 
re;jpg;G 2016. Mb khjk; 19k; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 

 

 

 

 

 

 Neghy; ehl;L khzth; gilazpapd; 
gzpg;ghsh; ehafk; Nk[h; n[duhy; 
Ramindra Chhetri  kw;Wk; 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd 
re;jpg;G 2016. Ig;grp khjk; 21k; jpfjp 
eilngw;wJ. 
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 ;]h;yhe;J J}Jth; khd;GkpF Heinz 
Walker Nederkoorn kw;Wk; ghJfhg;G 
jiyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 
2016. Ig;grp khjk; 26k; jpfjp eilngw;wJ. 

 khiyjPT ghjfhg;G gil Kf;fpa];jh; 

Nk[h; n[duy; Ahemad Shiyam kw;Wk; 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd 
re;jpg;G 2016. fhh;j;;jpif khjk; 07k; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 gP[p ehl;bd; ftr ,uhZt Fbaurpd; gpujp 
fl;liy jsgjp gphpNfbah; n[duhy; 

(Nguhrphpah;) Aziz Moohammed  kw;Wk; 
ghJfhg;G jiyik mjpfhhpf;Fkpilapyhd 
re;jpg;G 2016. fhh;j;;jpif khjk; 16k; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 

 ,e;jpa flw;gilapd; flw;gil jiyik 

mjpfhhp  upah; mj;kpuhy; Sunil Lanba 
kw;Wk; ghJfhg;G jyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. 
fhh;j;;jpif khjk; 29k; jpfjp eilngw;wJ. 

 

 gpuhz;]; $l;L ,uhZtj;jpd; flw;gil 

jiyik mjpfhhp upah; mj;kpuhy; Dider 

Platon kw;Wk; ghJfhg;G jiyik 
mjpfhhpf;Fkpilapyhd re;jpg;G 2016. 
fhh;j;;jpif khjk; 29k; jpfjp eilngw;wJ. 

 fpo;fhDk; tplaq;fSf;fhf Kg;gilfspd; 
mq;fj;jth;fspd; FO mikj;J 
Njitahd KbTfis mq;fpfupj;J 
ghJfhg;G mikr;rufj;jpw;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

 Kg;gil njhz;lh; gilazpapd; 
mq;fj;jth;fSf;fhd nfsutpg;G 
gjf;fq;fis  nfhLg;gjw;fhd 
tpjpKiwfis mikj;J ghJfhg;G 
mikr;rplk; nfhLf;fg;gl;lJ. 

 Kg;gilfspd; J}h;athjf FO  kw;Wk;  
,ir FOf;fspd; Nrtia ngWk;NghJ 

eilKiwgLj;j Ntz;ba 
tpjpKiwfis xOq;F nra;J ghJfhg;G 
 mikr;rpd; mZkjpia ngw;W mij 
eilKiwgLj;Jtjw;fhf 
Kg;gilfSf;F mZg;gg;gl;J. 

 Kg;gilfspd; khzt tsj;ij  Njrpa 
mgptpUj;jpf;fhf cgNahfpg;gJ vt;tW 
vd;gJ rk;ge;jkhf Kg;gilfspd;  cah; 
mjpfhpfSlz; MNyhrpj;J mwpf;if 
xd;iw ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;ld. 

 mjpfhuk;ngw;w ftr MAjg;gil 
mjpfhhpfSf;F nfhLf;fg;gLk; 
nfhLg;gdT rk;ge;jkhf mwpf;if 
xd;iw ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;ld. 

 ghJfhg;G nfhs;iffis  MNyhrpj;J 
mjiz ghJfhg;G  mikr;rpw;F 
mDg;Gtjw;fhd vw;ghLfis nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 C -ntspehLfsps; gl;lg; gbg;ig 
Kbj;j Kg;gil itj;jpa mjpfhhpfis 
tpNrl itj;jpah;fshf gpuflzg;gLj;j 
Kg;gilfspd; cah; itj;jpa 
mjpfhhpfspd; MNyhrizf;F mika  
mwpf;if xd;iw ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;ld. 

 Kg;gilfspd cah; mjpfhpfs; cg 
J}Jth;fyhf (Deputy 
Ambassador) eltbf;if mjpfhhp 
(Deputy Chief Of Mission) 
nghd;w gjtpfspy; Nrit nra;jgpd; 
mt;tud mjpfhhpfSf;F ntspehl;L 
Nrit gjf;fk; nfhLg;gjw;fhd 
Njitfis nra;J nfhLf;fg;gl;ld. 

 uhZt eltbf;iffspd; NghJ 
gaq;futhj jhf;Fjs;fspdhy; 
capupoe;j ,uhZt tPuu;fspd; 

FLk;gq;fSf;F 1982/305 (09) kw;Wk; 
1982.07.28 mikr;rufj;jpd; Kbtpd; 
gpufhuk; 55 tUlk; tiu nfhLf;Fk; 

rk;gsk;;‟nfhLg;gdTfs; 60 taJ tiu 
nfhLg;gjw;F mwpf;if xd;iw 
ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;ld. 

 ,uhZt eltbf;if gpuNjrq;fspy; 
Nrit nra;Ak; NghJ gaq;futhj 
jhf;Fjy; my;yhky; kuzkile;j 
kw;Wk; mq;ftpzk;  mile;j Kg;gil 
mq;fj;jth;fSf;F 1982.07.21 jpfjp 

Fwpg;G /1982/305 (09) mikr;rufj;jpd; 
KbTf;F mika 55 tUlk;  tiu 

rk;gsk;;‟nfhLgg;zTfs; nfhLg;gjw;fhd 
mwpf;if xd;iw ghJfhg;G mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;ld. 

 ,jw;F Nkyhf fPo;fhDk; xt;NthW tplak; 
rk;ge;jkhfTk; FO epakpg;gjw;Fk; 
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mgpg;gpuhahq;fis Kd;itg;gjw;fhd 
Ntz;Lnfhis ghJfhg;G mikr;rplk; 
Kd;itf;fg;gl;lJ. 

 jpafk E}jdrhiy mikg;gjw;F 
Kg;gilfspd; cah; mjpfhhpfisf; 
nfhz;l FO mikf;fg;gl;lJ. 

 Njrpa ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; 
Muk;gpg;gjw;fhd Njitfis 
Muha;tjw;F Kg;gilfspd; FO 
mikf;fg;gl;lJ. 

 ntspehl;L ,uhZt mq;fj;jth;fspd; 
tUif fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJld; 
mjw;F Njiahd vw;ghLfs; nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld.  

 ghfp];jhd; ehl;L Njrpa ghJfhg;G 
fy;Yhpapd; 19mq;fj;jth;fSila FO 
Ma;T Rw;WyhTf;fhf 2016.04.26 k; jpfjp 
vkJ mYtyfj;jpw;F tUifje;jd. 

 nlf;rhdpah  ehl;L Njrpa ghJfhg;G 
fy;Yhpapd; 16 mq;fj;jth;fSila FO 
Ma;T Rw;WyhTf;fhf 2016.07.01 k; jpfjp 
vkJ mYtyfj;jpw;F tUifje;jd. 

 ,e;jpa kw;Wk; ,yq;if 
,;;;uhZtq;fSf;fpilapyhd Aj;j 
je;jpNuhghaq;fs; rk;ge;jkhd 
fye;Jiuahly; xd;W 2016 07 .13k; 
jpfjp njhlf;fk; 2016 07  15k; jpfjp 
tiu eilngw;wJ. 

 rPdh kf;fs; Fbaurpd; ghJfhg;G 
gy;fiyf;fofj;jpd; (NDU) fy;tp 
Rw;Wyhf; FO kw;Wk; jiyik 
mjpfhhpf;Fk; ,ilapyhd re;jpg;G 
2016.fhh;j;jpif khjk; 08k ;jpfjp 
eilngw;wJ. 

 

12.3 gpur;rpizfSk; rthy;fSk; 

 vkJ mYtyfk; rphpa G+kp gpNjrj;jpy; 
mike;Jy;;sjhy;; ghjmm mYtyfj;ij 
elhj;jpfpd;wNghJ kpfTk; rpukk; 
Vw;gLfpd;wJ mNjnghd;W NghjpasT 
jq;Fkpl trjpAk; ,y;iy. 

 gz;lhudhaf;f Qhgfhh;j;j epizT 
kz;lgj;jpy; eilngWk; epfo;TfSffhf 
vkJ mYtyfj;jpw;F tUifjUk; 
ntspehl;L ,uh[je;jphpfs; kw;Wk; 
J}Jth;fs;   cs;ehl;L ,uhZt 
mjpfhhpfspd; Nritf;F ,ilAW 
Vw;gLj;Jfpd;wdh;. 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 

 Kg;gil mq;fj;jth;fis jiyikj;Jt 
gapw;rpapy; <LgLj;jy;. 

 fPo;fhZk; gapw;rp rk;ge;jkhd fUj;juq;F 
Muk;gpj;jy;. 
 

 Kg;giliar; nrh;e;j 40 mjpfhhpfSf;F 
,yq;if rapgh; ghJfhg;G rk;ge;jkhd 
fUj;juq;F elj;jg;gl;ld 

 Kg;giliar; nrh;e;j 30 ngz; 
mjpfhhpfSf;F mwpT fpuhkk; vd;w 
ngahpy; tpNrl epfo;it vw;ghL 
nra;ag;gl;lJ. 

 mdhu;j;j Kfhikj;Jt epWtzj;jld; 
,ize;J Kg;giliar; nrh;e;j 50 
mjpfhhpfSf;F Rfhjhur; Nritapy; 
mdhu;j;jq;fs; rk;ge;jkhf fUj;juq;F 
elhj;jg;gl;ld. 

 Orientation Module For New Defence 

Attaches And Civil Servants Invalid In 

International Relations ,t; tUl 
filrpapy; elhj;j jpl;lkplgg;l;Ls;sJ. 

 Njrpa mur epfo;Tfspd; NghJ 
Njitahd ,izg;Gfis nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpAld; rptpy; 
ghpghsd rl;lk; kw;Wk; rkhjhdj;ij 
epiyehl;l Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;fg;gl;lJ. 

 Ntiy epWj;jk; kw;Wk; mtru 
Nritfspd;  NghJ Ntt;NtW 
epWtzq;fSf;F Njitahd 
xj;Jiog;ig toq;fg;gl;lJ. 

 Njrpa ghJfhg;G E}jdrhiy 
Nkk;gLj;jy;. 

 ntspehl;L Kf;fpa];jh;fs;‟ J}Jth;fs; 
kw;Wk; ntspehl;L 
,uhZtj;jpdh;fSf;fpilapyhd 
foe;Jiuahly;fis xUq;fikj;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 Njrpa mzhh;j;jqfis fl;Lg;gLj;j 
epfo;r;rpfis xUq;fikj;J 
nfhLf;fg;gl;ld. 

 NtW ehLfSld; ,uhZt 
xj;Jiog;ig Nkk;gLj;j Kf;fpa 
foe;Jiuahly;fis elhj;jg;gl;ld. 

 Njrpa nlq;F xopg;G jpl;lj;jpw;F 
Kg;gilfis ,izj;J mjw;Fwpa 
xj;Jiog;G toq;fg;gl;lJ. 
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nryT mwpf;if 2016.12.31 tiu 

nrsTfy;; nrsT tpguq;fs;; 
(M) 

2016 epjp (v) 2016 Nkyjpf 
epjp (V) 

K.Nu .66 
khw;Wjy;; (,); 

KY epjp (<)  
(v) (V) (<) 

nrsTfs;201
6.08.31) © 

nrsT 
2016.09.01 
jpfjp 
njhlf;ffk; 
2016.12.31 
tiu © 

KY nrsT 
(v) © (C) 

epjp kpFjp 
(V)(<)(v) 

kps;eph;khdpg;G nrsT 

Nghf;Ftuj;J 
nrsT 

                  

103-01-07-1102 Nghf;Ftuj;J 
nrsT ntspehl;;L 

3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 3,072,426.00 1,486,771.00 4,559,197.00 2,440,803.00 

nfhLf;fg;gl;l                 

103-01-07-1201 fljhrpg; nghUw;fs; 
kw;Wk; mYtyf 
Njit 

3,000,000.00   (500,000.00) 2,500,000.00 1,269,829.00 1,149,585.44 2,419,414.44 80,585.56 

103-01-07-1202 vd;nda; 10,000,000.00   (1,425,000.00) 8,575,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 1,575,000.00 

103-01-07-1205 vd;nda; 3,650,000.00   600,000.00  4,250,000.00 3,010,912.59 1,177,753.72 4,188,666.31 61,333.69 

ghpghsd nrsT                 

103-01-07-1301 thfdk; 6,300,000.00   (1,000,000.00) 5,300,000.00 1,717,904.79 3,082,095.21 4,800,000.00 500,000.00 

103-01-07-1302 ,ae;jpu 
cgfudq;fs; 

200,000.00   225,000.00  425,000.00 68,472.51 236,694.50 305,167.01 119,832.99 

103-01-07-1303 fl;blk; mikj;jy; 
kw;Wk;; mjiz 
guhkhpf;f  

100,000.00     100,000.00 35,040.00 49,255.05 84,295.05 15,704.95 

Nrit nrsT                 

103-01-07-1401 Nghf;ftUj;J  500,000.00   25,000.00 525,000.00 231,450.00 201,130.00 432,580.00 92,420.00 

103-01-07-1402 jghy; kw;Wk; 
njhiyj;njhlh;G  

2,500,000.00     2,500,000.00 1,451,404.14 921,766.10 2,373,170.24 126,829.76 

103-01-07-1403 ePh;-kpd;rhu 6,200,000.00   (25,000.00) 6,175,000.00 3,704,739.26 1,752,871.65 5,457,610.91 717,389.09 

103-01-07-1404 fl;bl thlif 
kw;Wk; thp 

31,200,000.00 7,200,000.00   38,400,000.00 2,597,900.98 35,539,135.82 38,137,036.8

0 

262,963.20 

103-01-07-1405 NtW 500,000.00     500,000.00 377,891.73 89,862.76 467,754.49 32,245.51 

kps;eph;khdpg;G nrsT 40,900,000.00 10,200,000.00 (1,100,000.00) 76,250,000.00 21,537,971.00 48,686,921.25 70,224,892.25 6,025,107.75 

Gdh;tho;T Nkk;gLj;jy; 
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103-01-07-2002 ,ae;jpk; kw;Wk; 
,ae;jpu 
cgfuzq;fs; 

60,000.00     60,000.00 13,500.00 33,200.00 46,700.00 13,300.00 

103-01-07-2003 thfdk; 800,000.00     800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 

KYikahd epjpr; nrsT                 

103-01-07-2102 tPl;Lj;jsghl 
kw;Wk; mYtyf 
cgfuzk; 

500,000.00   1,100,000.00 1,600,000.00 281,782.50 1,312,239.55 1,594,022.05 5,977.95 

103-01-07-2103 ,ae;jpu kw;Wk;; 
,ae;jpu 
cgfudq;fs; 

500,000.00     500,000.00 470,404.61 23,070.00 493,474.61 6,525.39 

103-01-07-2401 jyik gapw;rp 2,000,000.00     2,000,000.00 599,599.91 1,097,930.71 1,697,530.62 302,469.38 

   vz;zpf;if 3,860,000.00 0.00 1,100,000.00 4,960,000.00 1,365,287.02 3,266,440.26 4,631,727.28 328,272.72 

  KY vz;zpf;if 44,760,000.00 10,200,000.00 0.00 81,210,000.00 22,903,258.02 51,953,361.51 74,856,619.53 6,353,380.47 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

epWtdq;fspd; 
nrayhw;Wif 
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13. fiuNahu ghJfhg;
 

13.1  NkNyhl;lkhd ghu;it 

 
ணது றனப்தப்திமணப் மதரல் நத்ர 7.5 டங்கு 

சரண அபவுீர் தப்திமணக்சகரண்ட இனங்மக 

ீரணது இற்மகரக அமந்தந்ப ினரண 

உிபேள்பற்றும் உிற்நபங்கமப அணதுச 

பத்றப்தப்தில் சகரண்டுள்பது. இக்கடல் பங்கமப 

உச்ச அபில் தன்தடுத்து ன்பனம் 

இப்திரந்றத்றல் அறிமரண சதரபேபரர 

பர்ச்சறசகரண்டரடரக இனங்மகம 

றபிமக்கபடிபம் ன்ததுகண்கூடு. 
இணடிப்தமடில் கடல்சரர்சூ ல்தரதுகரப்பு,தரதுகரப்பு 

ற்றும்அமற ன்தணற்மந உறுறப்தடுத்தும் 

மகில் 2009ம் ஆண்டு ஜளமன ரம்  09ம் றகற 
தரரலன்நத்றல் றமநமற்நப்தட்ட 2009ம் ஆண்டு 

41ம்இனக்க சட்டத்றன் திகரம் இனங்மக 

கடமனரதரதுகரப்புப்தமட ஸ்ரதிக்கப்தட்டது. 
இனங்மகக் கடமனரப்தகுறகள் ற்றும் 

கடல்ல்மனப்தப்திற்குள் சட்டிமர 

டடிக்மககபில் ஈடுதடும் கப்தல்கள்,கனங்கள் 
(தடகுகள்) ற்றும் தர்கமப மடிப்திடித்து அர்கலக்கு 

றரக சட்டடடிக்மக டுக்கும்மகில் இனங்மக 

கடமனர தரதுகரப்புப்தமடக்கு சட்டஅறகரம் 

அபிக்கப்தட்டுள்பது. 1979ம்  ஆண்டு 15ம்  

இனக்ககுற்நில் மடபமந ச்சட்டத்றன்  திகரம் 

கடமனரதரதுகரப்பு தமடத்றமக்கபத்மச் மசர்ந் 

அறகரரிகள் ரபேம் சரரண அறகரரிரகம  

கபேப்தடுர். 
 

     13.2 ml;ltiz – 2016 
13.2.1 பனஜஸ்டிக் மக்கபம் 

 
ீட்மக  ற்றும் பனணச் சசனவு ிதங்கள் இவ் 
ஆத்றன் தின்ணிமப்பு "A" படன் 
இமக்கப்தட்டுள்பது. 

 

13.2.2 ஆபி ற்றும் ருக மக்கபம் 

 

ஆபிிணர்  ற்றும் றர்ரகப்திகம் 
ன்தற்நறன்  பன்மணற்நங்கள் சரடர்தரக 

தின்ணிமப்பு  ‘தி’  ிலும்  இனங்மக  கடமனர  

தரதுகரப்புப்  தமடிணரல் பன்சணடுக்கப்தட்ட கடமனர 

தரதுகரப்புத் பங்கள், றமனங்கள், உிர்கரப்பு 
பமணகள் சரடர்தரண  வு  கள்தின்ணிமப்பு "C" 

ிலும் கரட்டப்தட்டுள்பண. 

 

13.2.3 டடிக்மகத் மக்கபம் 

13.2.3.1  உிர் கப்பு டடிக்மககள் 

 

 2016ம் ஆண்டில் ஆம்த தகுறில் 
இனங்மககடமனர தரதுகரப்புப்தமட ரட்டின் 
கமமரங்கபில் சுரர் தறசணரன்று உிர்கரப்பு  

 

பமணகமப றறுிிபேந்து. 2016ம் ஆண்டு ஜளன், 24 
ற்றும் ஜளமன,29 ஆகற றணங்கபில் மலும் இபே 
உிர்கரப்பு பமணகள் உட்டுண ற்றும் 
சரசகரல்ன ஆகற திமசங்கபில் சபத்ற சூல்  

 தரதுகரப்பு அறகரசமதின் றறபிபடன் 

றறுப்தட்டண. இன் பனம் இனங்மக கடமனர 

தரதுகரப்புப்தமடின் உிர்கரப்பு பமணகள் 13ஆக 
அறகரித்ண. சறநப்தரக திற்று ிக்கப்தட்ட 
உிர்கரப்பு றபுர்கள் குநறத் இம் பமணகபில் 
பேடம் பலதும் உிர்தரதுகரப்பு திகபில் 
ஈடுதடுத்ப் தடுகறன்நணர். 

 இம் பமணகபில் பேடம் பலதும் 
உிர்தரதுகரப்பு திகபில் ஈடுதடுன் பனரக 
132சபிரட்டர்கள் உட்தட சுரர் 250 மதர் 
கரப்தரற்நப் தட்டுள்பணர், இனங்மக 

கடமனரதரதுகரப்பு தமடின் பனம் 

கரப்தரற்நப்தட்மடரர் சரடர்தரண ிரிரண ிபக்கம் 

தின்ணிமப்பு ‘D’ இல்ப்தட்டுள்பது. 
 

13.2.3.2 சட்டிர டடிக்மககமபத் 

டுப்தற்கண கடரனகண்கிப்பு 

 

இந்ரட்டிற்கு உரித்ரண கடல் ல்மனக்குள் சட்டிமர 

டடிக்மக கமபத்டுக்கும் மகில் கடமனர 

தரதுகரப்தமடின் 10ற்கு மற்தட்ட அறமக மரந்துதடகு 

(FPC) ற்றும் கமமர மரந்துதடகு 
(I PC)கண்கரிப்புக்கள் 

இடம்சதறுகறன்நண.டக்குகடற்தப்தில் 
அறகபினரணஅறமகமரந்துதடகுகள் கண்கரிப்பு 

டடிக்மககபில் ஈடுதடுத்ப் தட்டுள்பதுடன்  பன்று 
(03) கமமர மரந்துதடகுகள் (I PC)கண்கரிப்பு 

டடிக்மககபில் ஈடுதடுத்ப் தடுகறன்நண. சற்கு 

கடற்தப்தில் சரிவு சசய்ப்தட்ட ீணதுமந 

பகங்கபில் ஞ்சறபள்ப கமமர மரந்துதடகு 
(I PC)கண்கரிப்புக்கள் இடம்சதற்று பேகறன்நண. 
மற்குநறப்திடப்தட்ட திகலக்கு மனறகரக 

றரிஸ்மகமமர தகுறகபில் உிர்க்கரப்பு திகள் 

ற்றும் றறங்கறனங்கள் சன்தடு மக்கண்கரணித்ல் 

ஆகற டடிக்மககலக்கரக சறனகமமர மரந்துதடகு 
(I PC)கண்கரிப்பு டடிக்மககள் இடம்சதறுகறன்நண.  
இனங்மக  கடமனர  தரதுகரப்புதமட அனகுகபின் 

றமனசகரள்பல் சரடர்தரண ிரிரண ிபக்கம் 

தின்ணிமப்பு ‘EE இல்  இமக்கப்தட்டுள்பது. 
 

13.2.3.3 சட்டிர, ஒழுங்கமக்கப்தட ற்றும் 

கல் அநிக்கப்தட ீன்திடிிமணக்   

கண்கித்ல்.  

ரட்டில் கரப்தடும்  தின்பேம்  ீன்திடித் 

துமநபகங்கபில் சட்டிமர, எலங்கமக்கப்தடர 
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ற்றும் கல் அநறிக்கப்தடர ீன்திடி டடிக்மககள்  

ன்தண  கடமனரதரதுகரப்பு  தமடிணரின் ீன்திடி 
கண்கரிப்பு திரிிணரல்  கண்கரிக்கப்தட்டு  

பேகறன்நண. ீன்திடி டடிக்மககலக்கு 

சசல்லும்பன்னும் ீன்திடி டடிக்மககள் றமநவு 
சதற்ந தின்ணபேம்  ீன்திடி சட்டங்கலக்கு அம 
ீன்திடி கனங்கள் மசரமணிடப்தடுகறன்நண. 

 டிமகரிட்ட 
  மதபேமப 
 அம்தனரங்சகரமட 
 யறக்கடும 
 றரிஸ்ம 
 சவுந் 
  கந் 
 றனரசபி 
  குடரசல்ன 
 யம்தரந்மரட்மட 
 எலுில்   
 கரனற 
 ங்கல்ன   
 சகரட்குடர (றபேமகரமன) 
  ீர்சகரலம்பு 

 

 13.2.3.4 சபக  ிப்பூட்டல்  பசற்தடுகள் 
கமமரப்திமசங்கபில் சறக்கறன்ந க்கலக்கரக  

ஆண்டு பலதும் கலழ்பேம் ிடங்கபில்  

சபகிறப்புர்  வுத்றட்டங்கள்  தன  இடம்சதற்று  

பேகறன்நண.  

 கடனறல் உிர்க்கரப்பு 

 கடல் ரசுறு  மனத்டுத்லும்  கடல்சரர்  

சூல்தரதுகரப்பும் 
 கடமனரப்தரதுகரப்பு 
 உிர்க்கரப்பு 

 கமமர  தூய்மரக்கல்றட்டங்கள் 

 ீண  சபகம்சட்டிமர  ீன்திடிகபில்  

ஈடுதடும  டுக்கும்மகி 
னரணிறப்புர்வுகள் 

  டுமக றட்டங்கள் (சதுப்புறனத்றல் பபேம் 
ரங்கள்) 

 

13.2.3.5 ரடுல்  ற்றும்  ீட்பு  டடிக்மககள் 

 

து சம் கரப்தடுகறன்ந பங்கமபக் சகரண்டு 
கமமரப்திமசங்கபில் மடுல் ற்றும்  ீட்பு 

டடிக்மககமப மற்சகரள்ற்கரக இனங்மக 

கடற்தமட ற்றும்சதரனறஸ் அறகரரிகலக்கு உிகள் 
அபித்ல். 
 

13.2.3.6 சட்ட  அனக்க  டடிக்மககள் 

கடல்  ல்மனக்குள் சட்ட அனரக்க சசற்தரடுகமப 

மற்சகரள்லலும் உரி கடமகமப 

மடபமநப்தடுத் இ மசற சட்ட அனரக்க 

றறுணங்கள் ற்றும் அச அறகர சமதகள் ஆகற 

ற்நறற்கு மமரண உிகமப ங்குலும். 

உரம் -  சதரனறஸ்றமக்கபம், கடற்சநரறல் 

றமக்கபம் ற்றும் ணினங்கு 

தரதுகரப்புத்றமக்கபம்  மதரன்நண. 
இனங்மக  கடற்தமட  ற்றும்  இந்ற 
கடமனரதரதுகரப்புதமட ஆகறற்றுடன் இமந்து 

இனங்மக கடமனரதரதுகரப்புதமட ீணர்கள் தனம 

து ரகத்றற்கு றபேப்தி அனுப்பும் டடிக்மககபில்  

ஈடுதட்டுள்பது. 
 
2016ஆம்  ஆண்டு  கரனப்தகுறில்  றபேப்தி  
அனுப்தப்தட்ட  ீணர்கபின்  ிதங்கள் 

 இந்ற கடமனர  தரதுகரப்பு  தமடிணரல்  

சரத்ரக 09  இனங்மகீணர்கள் றபேப்தி  
அனுப்தட்டணர். 

 இனங்மக  கடமனர  தரதுகரப்பு  தமடிணரல்  

சரத்ரக  333  இந்ற  ீணர்கள்  றபேப்தி  
அனுப்தட்டுள்பணர். 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

13.1 Njly; eltbf;if 

 

 

13.2.3.7 பள்ப ப்திகள் 

 

சலற்ந கரனறமன கரரக ல்ரண, சகரனன்ணர, 
திக, அங்மகரட, சகனணிபல்ன ஆகற 
திமசங்கபில் ற்தட்ட சள்ப அணர்த்ங்கபின் 
மதரது இனங்மக  கடமனர  தரதுகரப்புதமட திப்தரபர் 
ரகத்றன் றகரட்டலுக்கு அமரக ீட்பு 
டடிக்மககபில் பன்சணடுக்கப்தட்டண. 2016ம் ஆண்டு 
ம ரம் 18, 19 ற்றும் 20ம் றகறகபில் 
மற்சகரள்பப்தட்ட ீட்பு திகபில் பனம் 
தரறக்கப்தட்ட க்கள் தனம தரதுகரப்தரண 
இடணகலக்கு சகரண்டு சசல்ன படிந்து. 

 

13.2.3.8 இனங்மக கடரனததுகப்பு புனணய்வு 
அகரிகபின் கதகம்.  

 

இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமட அறகரரிகபிணரல் 

ங்கப்தட்ட கல்கலக்மகற்த தின்பேம் 
சதரபேட்கள் மகப்தற்நப்தட்டதுடன் அற்மந 
கடத்றர்கலம் மகது சசய்ப்தட்டு  சதரனறஸ் 
றமனங்கபில் எப்தமடக்கப்தட்டணர். 
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இன. க பதருட்கள் இடம் டடிக்மக 

01 19.01.2016 சந்மக தர் - 01 

உள்ரட்டு கஞ்சர - 8.335Kg 

சதம சதம ிமட 
அறடிப்தமடிணரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது.  

02 08.03.2016 சந்மக தர் -03 

உள்ரட்டு கஞ்சர - 0.05g 

றக்மகரிட்ட த்மப சதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது.   

03 28.03.2016 சந்மக தர் - 01 

உள்ரட்டு கஞ்சர-  250g 

மதபேமப கலத்துமந சதரனறஸ் 
றமனத்றல் எப்தமடக்கப்தட்டது.   

04 03.04.2016 சந்மக தர் - 01 

உள்ரட்டு கஞ்சர -1Kg 

ன்றன்ன்ண சதம சதரனறஸ் 
றமனத்றல் எப்தமடக்கப்தட்டது.   

05 27.04.2016 சந்மக தர் – 01 

சட்டிமர ினங்குகபின் 
உடற்தரகங்கள்  

 

கறர்கரம் ரனண ஜீரசறகள்தரதுகரப்பு 
றமக்கபத்றடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

06 08.06.2016 சந்மக தர் -03 

கஞ்சர ிமபறனம் – 02 

(0.25க்கர்) 

கஞ்சரசசடி-9000 

ணல்ின கறர்கரம் ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

07 10.06.2016 சந்மக தர் -03 

 

மகபர கஞ்சர -2Kg 

 

சகரலம்பு சகரலம்பு மதரமப் சதரபேள் 
எறப்பு றமக்கபத்றடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

 

08 14.06.2016 சந்மக தர் -03 

உள்ரட்டு கஞ்சர -9.65Kg 

மல்னரம கறர்கரம் ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

09 04.07.2016 சந்மக தர் -02, 

கஞ்சர ிமபறனம் – 01 
கஞ்சரசசடி -300 

ணல்ின அம்தகப  சதரனறஸ் 
றமனத்றல் எப்தமடக்கப்தட்டது 

10 21.07.2016 சந்மக தர் -01 

 

ப்ரீகப்பின்-75mg 

 

சனறக ரத்மந உவு ற்றும் பேந்து 
தரிசசரகர்  கபிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

11 26.07.2016 சந்மகதர்-03 

 

மகபரகஞ்சர-4Kg 

சகரலம்பு கூணசயண ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

12 03.08.2016 சந்மகதர்-01 

 

கஞ்சர -500g 

ரத்மந ரத்மந சதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

13 05.08.2016  சந்மகதர்-01 

சட்டிமரகுற்நறகள்-915Kg 

சதம லுனுகம்சயண  தரதுகரப்பு 
றமக்கபத்றடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

14 28.08.2016 சந்மகதர்- 01 

மகபரகஞ்சர-50g 

அகுங்கல்ன அகுங்கல்னசதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

15 19.09.2016 டப் வுண்டன் சறசகட்  -960 

திமட் சறசகட்-200 

மதபேமப னறப்தன்ண ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

16 29.09.2016 சந்மகதர்-01 

உள்ரட்டு கஞ்சர -2.5Kg 

யளன்க யளன்க சதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

17 03.10.2016 சந்மகதர்-01 

உள்ரட்டு கஞ்சர -04Kg 

ணல்ின ணல்ின சதரனறஸ் 
றமனத்றல் எப்தமடக்கப்தட்டது 
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13.1  ml;ltiz :   ifg;gw;wg;gl;l சட்டிமர ற்றும் இ சதரபேட்கள் தற்நற ிதங்கள் பேரறு 

 

 

இன. க சந்ரக தர்களும் 
மகப்தற்நப்தட்ட 
பதருட்களும் 

இடம் டடிக்மக 

01 29.02.2016 சந்மகதர்-01 

கடல்ண்டு-300g 

ரத்மந ரத்மந கடற் சநரறல் 
தரிமசரகரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது  

02 01.04.2016 சந்மகதர்-05 

கறடிக்கும்சுநர-100Kg 

றரிஸ்ம றரிஸ்ம கடற் சநரறல் 
தரிமசரகரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

03 20.04.2016 சந்மகதர்-06 

உனர்கறடிக்கும்சுநர-12Kg 

றக்மகரிட்ட றக்மகரிட்ட கடற் சநரறல் 
தரிமசரகரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

04 25.04.2016 கறடிக்கும்சுநர52Kg றக்மகரிட்ட றக்மகரிட்ட கடற் சநரறல் 
தரிமசரகரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

05 01.05.2016 சந்மகதர்-08 

கடல்ண்டு-  59 சுறமரடிகள் 
உதகங்கள்  

ரன றஸ்மகரரசதரனறஸ் 
றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

06 01.06.2016 ீணர்கள்-02 

ீன்திடி மனகள் -08 

 

தருத்த்துமந ழ்கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

18 04.10.2016 சந்மகதர்-01 

உள்ரட்டு கஞ்சர -02Kg 

தனயபே சகரஸ்னந் 

சதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

19 09.10.2016 சந்மகதர்-01 

உள்ரட்டு கஞ்சர -3Kg 

உக்குமர ணல்ின சதரனறஸ் 
றமனத்றல் எப்தமடக்கப்தட்டது 

20 25.10.2016 சந்மகதர்-02 

ரணிமநச்சற -101Kg  

ணல்ின ணல்ினண ஜீரசறகள் 
றமக்கபத்றடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

21 02.11.2016 சந்மகதர்-01 

டப் வுண்டன் 06 -தண்டல் 

மதபேமப னறப்தன்ண ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது.  

22 11.11.2016 

 
சந்மகதர்-01 

டப் வுண்டன் -

07தண்டல்,டி&ச்சதரற-  07 

மதபேமப அலத்க ிமடஅ 

றடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

23 19.11.2016 சந்மகதர்-01 

மதரமப்சதரபேள்-3520mg 

மநமடரல் ில்மனகள்-30 

மகபரகஞ்சர-300mg 

றஸ்மகரர கறர்கரம் ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம் 

எப்தமடக்கப்தட்டது 

24 30.12.2016 சந்மகதர்-01 

உள்ரட்டு கஞ்சர-05g, 

த்மப த்மப  சதரனறஸ் றமனத்றல் 
எப்தமடக்கப்தட்டது 

 

(1) மகப்தற்நப்தட்ட ஆபங்கள் ற்றும் சடிசதரபேட்கள் பேரறு 

 

இன. றகற சதரபேட்கள் இடம் டடிக்மக 

01 04.03.2016 தறவு சசய்ப்தடர தடகு 
இந்றம்-

01சடிசதரபேட்கள்-800g 

மசறப்தரன்-680g 

ீன்-11.04Kg 

அயளன்கல்ன அயளன்கல்ன கடற் சநரறல் 
தரிமசரகரிடம் 
எப்தமடக்கப்தட்டது  

02 16.05.2016 சந்மக தர்  - 01 

குறுந்தூ துப்தரக்கற -01 

கறரிந் கறர்கரம் ிமட 

அறடிப்தமடிணரிடம்எப்த
மடக்கப்தட்டது 
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07 09.06.2016 ீணர்கள்-01 

ீன்திடி மனகள் -02 

 

பண்டண
று 

ழ் கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

08 14.06.2016 ீணர்கள்-02 

ீன்திடி மனகள் -02 

 

பரண ழ் கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

09 22.06.2016 ீணர்கள்-01 

ீன்திடி மனகள் -02 

 ழ் கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

10 06.07.2016 சுநபசட்மடகள்- 500g க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

11 14.07.2016 ீணர்கள்-01 

உனர்கடிக்கும்சுந-03Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

12 15.07.2016 ீணர்கள் -02 

ீன்திடி மனகள்-03 

தருத்த்துமந ழ்க்ரகிட்ட கடற் 
பநல் தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

13 19.07.2016 சந்ரகதர்-01 

உனர் ீன ங்கன 
பசட்மட-1.5Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

14 04.08.2016 சந்ரகதர்-06 

கடிக்கும்சுந-54Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

15 11.09.2016 சந்ரகதர் -06 

உனர்கடிக்கும்சுந-50.2Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

16 22.09.2016 சந்ரகதர் -06 

உனர்கடிக்கும்சுந-3Kg, 

சுநபசட்மடகள்-700g 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

17 19.10.2016 சந்ரகதர்-01 

கடல்ண்டு-1.9Kg 

தனப்திட்டி கன  கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

18 27.10.2016 சந்ரகதர்-01 

கடல்ண்டு-03  

ரிஸ்ஸ பனக  கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

19 30.10.2016 சந்ரகதர்-06 

சுநீன்கருடு -57.08Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

20 31.10.2016 சந்ரகதர்-06 

டிங்கரி- 02 

ீன்திடி மனகள்   - 02 

கடல் ண்டுகள்-150 Kg 

ன கரிந் கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

21 02.11.2016 சந்ரகதர்-04 

கருவுற்நகடல் ண்டுகள்  -62  

பூண்டன ஹம்தந்ரட்ட கடற் 
பநல் தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

22 05.11.2016 சந்ரகதர்-01 

சுநீன் கருடு -56.03Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

23 05.11.2016 சந்ரகதர்-06 

சுநீன் கருடு -36.04Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

24 14.11.2016 சந்ரகதர்-01 

சுநீன் கருடு -1.45Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 
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25 19.11.2016 சந்ரகதர்-07 

சுநீன் கருடு -

68.45Kg,சுநீன்பசட்மடகள்- 

4.25Kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

26 21.11.2016 சந்ரகதர்-07 

சுநீன் கருடு-38Kg, 

சுநீன்பசட்மடகள்-1.460g 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

27 13.12.2016 சந்ரகதர்-06 

சுநீன் கருடு-

73.7Kg,உனர் 
சுநீன்பசட்மடகள்-03kg 

க்ரகிட்ட க்ரகிட்ட கடற் பநல் 
தரிரசகரிடம் 
ஒப்தமடக்கப்தட்டது 

 

13.2 : ml;ltiz: ifafg;gLj;jg;gl;l nghUl;fs; 
  

 
13.2.3.9 பபிட்டு  தி  களுடணண  படர்பு.

  

இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடரணது 
பன்ணணி கறக்கும்  சபிரட்டு கடமனர 
தரதுகரப்புப்தமட  திறறறகலடனும் அவுஸ்றமனற 
ல்மன தரதுகரப்பு மசம, இந்ற கடமனர 
தரதுகரப்பு தமட, ஜப்தரன் கடமனர தரதுகரப்பு தமட 
ற்றும் அசரிக்க கடமனர தரதுகரப்பு தமட மதரன்ந 
உனகம் பலதும் உள்ப கடல்சரர் 
றறுணங்கலடனும் சரகரண  சரடர்மதப் 
மதிபேகறன்நது. இத்சரடர்பு திரந்ற  ற்றும் 

சர்மச கடல்சரர் எத்துமப்மத தன றகபில் 
மம்தடுத்  உவுகறன்ந அமமமப, இனங்மக 
கடமனர தரதுகரப்பு தமடிணரின் டடிக்மகத் 
றநன்கள் ற்றும் ஆற்நல்கமப பற்மதரக்கரண 
பமநில்  மம்தடுத்து ற்கும் றகுக்கறன்நது. 
குநறத் இத் சரடர்பு பனம் சதநப்தட்டுள்ப 
அமடவுகள் பேரறு : 

 

 இனங்மகின் ீர்றமனகபில் ண்சய்க்கசற 
ிணரல் ற்தடும் அதரகரண சூழ் றமனகமப 

டுக்கும் மகில் சகன சறகலடன் கூடி 
ன்கு குற சதற்ந இனங்மக கடமனர 

தரதுகரப்புப்தமடின் டடிக்மகக்குலிமண 
(ண்சய்கசறவுடுப்புக்குல) றறுவு ற்கு 

ஜப்தரன் கடமனரதரதுகரப்புதமடிணரல் தல்மறு 
உிகள் அபிக்கப்தட்டண. மண ரடுகபின் 

கடமனர தரதுகரப்பு தமடகலம் இமணசரத் 

தல்மறு  உிகமப  இனங்மக  கடமனர  

தரதுகரப்புப்  தமடக்கு  ங்கறபள்பண. 

 ஜப்தரன் கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் திற 
திப்தரபர் ரகம் (தரதுகரப்பு ற்றும் ீட்பு) 
மஸ் அட்றல் யறமரபகற கமணர2016ம் 
ஆண்டு ஜணரி ரம் 26ம் றகற இனங்மகக்கு 
உத்றமரக  பூர் ிஜம் மற்சகரண்டரர். 

 இந்ற  கடமனர  தரதுகரப்பு  தமடின் 
திப்தரபர் ரகம் ரமஜந்ற சறங், 2016ம் ஆண்டு 
ஆகஸ்ட் ரம்16ம் றகற பல் 20ம் றகற ம 
இனங்மகக்கரண உத்றமரகபூர் ிஜம் 

என்நறமண மற்சகரண்டரர். அர்ணது 
ிஜத்றன் மதரது இனங்மக  

கடமனரதரதுகரப்புதமட மனமகத்றன் 

சசற்தரட்டு அலுனகம், தணடீ்டு பரகம் 
ன்தற்மந ஆகஸ்ட்,17ம் றகற மத ரீறரக 
றநந்து மத்துடன் அற்நறன்சசற்தரடுகமப 
தரர்மிட்டரர். 

 திற தரிமசரகர்  ரகபம்  இந்ற  

கடமனரதரதுகரப்புதமட கப்தல்‚சறஜறஸ் சரர்த்‛ 

இன் கட்டமப அறகரரிபரண ஆணந்த் திகரஷ் 
தமடரனர, 2016ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 18ம் 
றகற இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு 
தமடத்பத்றற்கு ிஜம் சசய்துடன் இபேப்பு 
பக்கறத்தும் ரய்ந் ிடங்கள் குநறத்தும் 
கனந்துமரடிணரர். 

 தங்கபரமஷ்  கடமனரதரதுகரப்பு  தமடின் திற 
திப்தரபர் ரகம் சகரமரமடரர் ஹ்ரசசய்த் 
ற்றும் தங்கபரமஷ்கடமனர  தரதுகரப்பு  தமடக் 
கப்தல்கபரண தசீறஜறஸ் ‘சசய்த் ஸ்பேல்’ 

தசீறஜறஸ் ‘ரஜளீன்’ ஆகறற்நறன் கட்டமப 
அறகரரிகள் மகப்டன் பகம்த் மனரயளத்ீன் 
ற்றும் மகப்டன் யசன் ரரிக் ஆகறமரர் 2016ம் 
ஆண்டு எக்மடரதர் ரம் 25ம் றகற இனங்மக 
கடமனர தரதுகரப்பு தமடத்பத்றற்கு ிஜம் 
சசய்துடன் இபேப்பு பக்கறத்தும் ரய்ந் 
ிடங்கள் குநறத்தும் கனந்துமரடிணர். 

 ஜப்தரணி கடல் சரர்ற்தரதுகரப்பு தமடின் 
மசரரனற கடற்த ிசரமக்கு லிற்கரண 
கட்டமபத்பதற சகரரண்டர் சமணர கறற 
2016ம் ஆண்டுடிசம்தர் ரம்05ம் றகற இனங்மக 
கடமனர தரதுகரப்பு தமடத்பத்றற்கு ிஜம் 
சசய்ரர். ஜப்தரணி கடல் சரர்ற்தரதுகரப்பு தமடக் 
கப்தல் ‘கறரிசம‘ இன் அறகரரிகள் கடமனர 
தரதுகரப்பு தமடின் ற்மதரம சசற்தரடுகள் 
ற்றும் அதிிபேத்ற றட்டங்கள் சரடர்தரண 
மனபுக்கபில் ிரிரக கனந்துமரடிணர். 

 ஜப்தரணி கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் கல்ி 
ற்றும் திற்சறகலக்கரண திப்தரபர் மகப்டன் 
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குச்சற 2016ம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம்06ம் றகற 
இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடத்பத்றற்கு 
ிஜம் சசய்ரர். இவ்ிஜத்றன் திரண 
இனக்கு ஜப்தரணி கடமனர தரதுகரப்பு தமடணரல் 
டரத்ப்தடும் ‘கடல்சரர் தரதுகரப்பு றட்டம்’ 

பதுரி கற்மக சநற சரடர்தரண ிபக்கம் 
ற்றும் ரய்ப்புக்கமப ங்குது  சரடர்தரக 
அமந்து. 

 

13.3 ml;ltiz:  eph;khz gzpapd; Kd;Ndw;wk; 
 

13.2.4 திற்ச மக்கபம் 

 

 கடமனர தரதுகரப்பு தமடரணதுறநன், 
சரறல்தட்த அநறவுற்றும் சரறல் றபுத்தும் 

ன்தண ற்மந ிபேத்ற சசய்பம்மகில் 

கடமனரதரதுகரப்பு சரடர்தினரண 

திற்சறத்றட்டங்கள் தனற்மந டரத்றது .இற்கு 

மனறகரக கடமனரதரதுகரப்புப்தமட 
அறகரரிகள் ற்றும் சறப்தரய்கலக்கு சபிரட்டு 

திற்சறசநறகமப தில்ற்கரண றமககமப 
ற்தடுத்றக் சகரடுத்து.அத்துடன் உிர்க்கரப்பு 

தட்தங்கபில் ிறப்புர்ம மம்தடுத்தும் 

மகில் சதரதுக்கலக்கரண 

உிர்கரப்புதரடசநறகள்  

தனவும்டரத்ப்தட்டண. 

 றரிஸ்மில் அமந்துள்ப இனங்மக 

கடமனரதரதுகரப்பு தமடின் 

உர்திற்சறமத்றல் சபிரட்டு சட்ட 
அனரக்க பகர் றமனங்கள், இனங்மக 

கடமனர தரதுகரப்புதமட ிரிவுமரனர்கமபக் 

சகரண்டு கடல் சரர்  சட்ட அனரக்க 
அறகரரிகலக்கு ிரிவுமகமப டத்றது. 

 உள்ரட்டு சபிரட்டு திற்சறகள் சரடர்தரண 
ிரிரணவுகள்  தின்ணிமப்பு "F" ில் 
கரட்டப்தட்டுள்பண. 

 

 

13.2.5 பதநில் மக்கபம்.  

 

2016ம் ஆண்டில் இனங்மக கடமனர 

தரதுகரப்புதமடின் சரறல்தட்த 
றமக்கபத்றணரல்  சசற்தடுத்ப்தட்ட தரரி 
சசற்நறட்டங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ரஹண ப 40 ீற்நர் பமனத்படர்பு ரகபும் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

க பபபகல்ன, உணட்டுண உிர்க்கப்பு 
மனம்.த.த 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  க.த.த ரஹண ப கவுீர் சுத்கரிப்பு மனம் 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

க.த.த ரஹண ப பசற்தட்டு அலுனகம்,  

 

சரசரசகரல்ன ற்றும் 
உணட்டுண உிர்க்கரப்பு 
றமன றர்ரம் 

சற்நறகரக 
படிக்கப்தட்டது. 

(சசற்நறட்ட சசனணீம் 
பை. 4 றல்னறன், றறபி 
-  MEPA) 

க.தர.த மரயண ப 
கறவுீர் சுத்றகரிப்பு 
றமனத்றன்சதரது 
மமனகள், இந்ற 
ற்றும் றன்சர 
உதக றர்ரம் 

 

சற்நறகரக 
படிக்கப்தட்டது. 

(சசற்நறட்ட சசனணீம் - 

பை. 8.5 றல்னறன்) 

க.தர.த மரயண 
ப40m 

சரமனத்சரடர்பு 
மகரபும் றர்ரம் 

 

சற்நறகரக 
படிக்கப்தட்டது. 

(சசற்நறட்ட சசனணீம்  - 

பை.6.5 றல்னறன்) 

கடமனர தரதுகரப்பு 
தமட சசற்தரட்டு 
அலுனகம் ற்றும் 
தணடீ்டு அலுனக 
றர்ரம் 

 

சற்நறகரக 
படிக்கப்தட்டது. 

(சசற்நறட்ட சசனணீம்-

பை.  4.2 றல்னறன்) 

க.தர.த மரயண 
பபமநரிமச  

அமந ற்றும் 
குபினமந றபேத்ம் 

சற்நறகரக 
படிக்கப்தட்டது. 

(சசற்நறட்ட சசனணீம்-

பை.1றல்னறன்) 
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13.2.6 இ பசற்நட்டங்கள். ரல் 
குநப்திடதட்ட பசற்தடுகள் ி கடரன 
ததுகப்பு தமடிணல் தின்ரும் சபகப் 
பதறுப்புகள் மந  ரற்நப்தட்டுள்பண. 

 

 சள்பத்ம, சயறமப, கல்கறஸ்மச ற்றும் 

தனப்திட்டி கடற்மப் திமசங்கமப 

அலகுதடுத்தும்  சசற்நறட்டங்கள்  

பன்சணடுக்கப்தட்டண.  

 தம்தனப்திட்டி சரடக்கம் 

அம்தனரங்சகரடமினரண 

டுமகச்சசற்நறட்டம் கடமனரதரதுகரப்பு 

ற்றும் கடமனர பபகரமத்து றமக்கபம் 

ற்றும் ணிரர் துமநறறுணங்கபின்  

துமபடன்  பன்சணடுக்கப்தட்டது. 

 அச றறுணங்கபின் அவுடன் சடங்கு எறப்பு  
சசற்நறட்டங்கள் பன்சணடுக்கப்தட்டண. 

 இணப்சதபேக்க கரனத்றல் ீன் ற்றும் 
இநரல்திடிில் ஈடுதடல் ற்றும் கடனறல் 
தரதுகரப்பு சதநல் மதரன்நற்நறல் சட்ட ரீறரண 
மரக்கு ன்தம சரடர்தரண ிறப்புர்வு  
ீணர்கலக்கு டரத்ப்தட்டது. 

 உிர்க்கரப்தின் பக்கறத்தும், உிர்க்கரப்பு 

பமநற்றும் ீரில்றக்கமக்கும் ஆமடகள் 

அின் பக்கறத்தும் 

ஆகறணதற்நறதரடசரமன ரர்கள் 

உள்பிட்டதல்மறு ப்திணபேக்கரண 

ிறப்புவுத்றட்டங்கள் பன்சணடுக்கப்தட்டண. 

 

13.3 2017ம் ஆண்டில் பசற்தடுத்பண 
திற்ரதடப்தட்ட பசற்தடுகள்  

 
 02 அறமகமரந்துப் தடகு சகரள்ணவு (FPB) (25-30 

ீட்டர்) 

 02 கமமரமரந்துப் தடகு சகரள்ணவு(IPC), 02 

கணக ிமவுப் தடகுகள்(RHIB), 03 

றக்கும்இநப்தர் தடகுகள் (RFD) சபி மரட்டரர் 
இந்றம் சகறம் (OBM) 04 கடல் மரட்டர் ண்டி 
(Jet Ski). 

 கப்தல் மதரக்குத்து கண்கரிப்பு பமநம  

 ரகண சகரள்ணவு  

 றன்சர & இனத்றணில் சரணங்கள் ற்றும் 
குபிபைட்டிகள் சதரபேத்துல்  

 றன் திநப்திப்தரன் (சஜணமட்டர்) சகரள்ணவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 

 றர்கரன றட்டறடலுக்கு ற்நரறு இனங்மக 
கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் ஆபிம 1,500 
ஆக அறகரித்ல் 

 இனங்மக  கடற்தமட   இபேந்து  இண்டு  

புறகமமர மரந்துதடகுகமப 

மககப்தடுத்ல். 

 றரிஸ்மில் உள்ப இனங்மக கடமனர 
தரதுகரப்பு தமடின் திற்சற றமனத்றல் உர் 
திற்சற சறகமப ற்தடுத்ல் ற்றும் கணிஷ்ட 
சறப்தரய்கலக்குரி ங்குறட பரகத்ம 
றறுவுல் 

 திதனரண கடற்கமமரங்கபில் இனங்மக 

கடமனர தரதுகரப்புதமடின் புற 

உிர்கரப்புமங்கமப  றறுவுல். 

 ீன்திடித்துமந பகங்கபில் சட்டிமர, 
எலங்கமக்கப்தடர ற்றும் கல் 

அநறிக்கப்தடர  ீன்திடி  டடிக்மககள்  

புறகண்கரிப்த  கங்கமபஸ்ரதித்ல். 

 றரிஸ்ம ற்றும் தனப்திட்டிில் அமந்துள்ப 

இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் திற்சற  
றமனங்கபில்  திற்சற  சறகமப  ற்தடுத்ல். 

 இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் ண்சய் 

கசறவு டுப்புக்குல ிணது றநன்கமப அறகரித்ல். 

 இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமட 
றமனசகரண்டுள்ப தகுறகபில் 
(சறனரதம்,சரடுர,கர ஏர, மர, 

தரந்துமந, தனப்திட்டி, கறரிந் ஆகற 
திமசங்கபில் )இடங்கமபப் சதற்றுக்சகரள்பல். 

 இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமட 
றமனத்றமண ஸ்ரதிக்கும் சதரபேட்டு கல்திட்டி 
திமசத்றல் கரிிமணப் சதற்றுக்சகரள்பல்.  

 கடமனர தரதுகரப்பு தமட 
றமனத்றமணஸ்ரதித்ல் சரடர்தரண 
பமனரதர றட்டம் தற்நற ிரிரண  வுகள்  

தின்ணிமப்பு "G" ில்கரட்டப்தட்டுள்பண. 
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தின்ணிமப்பு-  „A‟  

 

பனஜஸ்டிக் மக்கபத்ன்ருடந் பசனற்றுமக அநக்மக - 2016 

 தன்தட்டு  சுருக்கம்- 2016 டிசம்தர் 31 ம 

 
3.4 ml;ltiz:  nrytpdq;fs ; 

 

 

13.2 tiug;glk :; Kd;Ndw;w nrytpdq;fs; 

 

 

 

ிடம் கு ஒதுக்கடு 

(ரூத) 

பசனவு(ரூத) ீ 
(ரூத) 

சம்தபம் & சகரடுப்தணவு 1001 150,000.00 106,946.00 43,054.00 

உள்பகசசனவு 1101 220,000.00 220,000.00 - 

சபிசகரடுப்தணவு 1102  -                          -    - 

கரகறரறகள்&அலுனகம் 1201 2,300,000.00 2,289,112.30 10,887.70 

ரிசதரபேள் 1202 2,180,000.00 1,737,401.83 442,598.17 

உவு&சலபேமடகள் 1203 11,000,000.00 10,996,080.37 3,919.63 

பேத்து சதரபேட்கள் 1204 -                           -    - 

மறு 1205 3,500,000.00 3,494,932.22 5,067.78 

ரகணங்கள் 1301 4,620,000.00 4,194,827.22 425,172.78 

ஆமன ந்றங்கள்&உதகங்கள் 1302 500,000.00 484,811.85 15,188.15 

கட்டிடம் &கட்டுரணம் 1303 800,000.00 731,920.78 68,079.22 

தரல்  &சரடர்தரடல் 1402 2,000,000.00 1,787,823.84 212,176.16 

றன்சரம் &ீர் 1403 9,800,000.00 9,799,330.79 669.21 

ரடமககள்& உள்லர் ரி 1404 200,000.00 153,971.56 46,028.44 

மறு 1405 2,000,000.00 1,974,149.98 25,850.02 

சரத்ம்(பைதர)   39,270,000.00 37,971,308.74 1,298,691.26 
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திண  தன்தட்டு  சுருக்கம்- 2016 டிசம்தர் 31 ம 

ிடம் கு ஒதுக்கடு 

(ரூத) 

பசனவு(ரூத) ீ 
(ரூத) 

கட்டிடம் &கட்டுரணம் 2001 2,000,000.00 1,745.221.23 254,778.77 

ஆமன 
ந்றங்கள்&உதகங்கள் 

2002 4,767,000.00 4,687,000.50 79,999.50 

ரகணங்கள் 2003 2,500,000.00 1,962,273.87 537,726.13 

ஆமன 
ந்றங்கள்&உதகங்கள் 

2102 2,500,000.00 2,458,836.61 41,163.39 

ஆமன 
ந்றங்கள்&உதகங்கள் 

2103 9,000,000.00 8,943,099.12 56,900.88 

கட்டிடம் &கட்டுரணம் 2104 16,000,000.00 15,983,642.06 16,357.94 

ஊறர்கள் திற்சற 2401 1,000,000.00 939,597.90 60,402.10 

சரத்ம்(பைதர)   3,7767,000.00 36,719,671.29 1,047,328.71 

13.5. ml;ltiz:  epjp xJf;fpL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. tiug;glk :; xJf;fPL 

 

 

 

 



  

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R   71 
 

         தின்ணிமப்பு “B” 

 
 

ஆபிற்றும் ருக மக்கபத்ன்ருடந் பசனற்றுமக அநக்மக - 2016 

 

1. ஆபிற்றும் றபேரக றமக்கபத்றணரல் 2016ம் ஆண்டில் பன்சணடுக்கப்தட்ட சசனரற்றுமக சரடர்தரண 
கல்கள் பேரறு  

 

 இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடின் மமின் றறத்ம் மகரரிக்மககமப மடபமநப்தடுத்ல் 

 இனங்மக கடமனர தரதுகரப்பு தமடிணரல் ிடுக்கப்தடும் சர்திப்புக்கள் ற்றும் 
மகரரிக்மகமககமபமகரலல் 

 கடமனர தரதுகரப்பு தமட அமடரப அட்மட ிறமரகம்  

 மமமற்தடும்மதரது கரிகமப சதற்றுக்சகரள்பல் 

 

 
 

  

13.6 ml;ltiz: tUle;j nrayhw;Wif mwpf;if Kd;itg;gG 2016 

 

 

 

 

 

 

 

இன. ிடங்கள் 

01. 

41 கடற்தமட அறகரரிகள் இமத்துக்சகரள்பப்தடல்  

02. 

437 41 கடற்தமட சறப்தரய்கள் இமத்துக்சகரள்பப்தடல்  

03. 

 119 மதர்கபின் மசம ீடிப்பு மகரரிக்மகமககள் தத்றம் சர்திப்பு 

04. 

இ.க.தர.த பே ிற்கரக சுரர் 0.3868 சயக்டர் கரிம சதற்றுக்சகரள்ற்கரண அனுறிமண 
றம்திரிகஸ்ர திமச சசனகத்றடம் இபேந்து சதற்றுக்சகரள்பல்  

05. 

 த்ற இத் ங்கறின் மற்தரர்மின் கலழ் ஜணரறதறஅர்கபின் இண்டரது தி ஆண்மட 
பன்ணிட்டு இ.க.தர.த பேில் ிமட இத் ரண றகழ்வுகள்  

06. 

இ.க.தர.தமடிணர்சனறககடற்கமிமண சுத்ப்தடுத்தும் டடிக்மகில் ஈடுதட்டணர்.( 30ஆகஸ்ட், 

2016) 

07. 

ரடரபரி ரீறில் கடல் சூல்தரதுகரப்பு றமக்கபத்றணரல் ற்தரடு சசய்ப்தட்டகடற்கமகமப 
சுத்ப்தடுத்தும் ரத்றமண பன்ணிட்டு கமமரங்கமப சுத்ப்தடுத்தும் 
டடிக்மகில்இ.க.தர.தமடிணர்   ஈடுதட்டணர்.( 17 சசப்டம்தர், 2016) 

08. 

மசற கமமர ற்றும் கடல் ப தரதுகரப்பு ரம்ற்றும்கடமனர தூய்மரக்கல்  றட்டம் – 

2016 இமண பன்ணிட்டு கடல் சூல்தரதுகரப்பு றமக்கபம்,ணினங்கு தரதுகரப்பு றமக்கபம், 
கமமர தரதுகரப்பு றமக்கபம் 
ஆகறற்நறணரல்பன்சணடுக்கப்தட்டகடற்கமமரங்கமபதூய்மரக்கும் றட்டத்றற்கு 
இ.க.தர.தமடிணர்  ஈடுதடுத்ப்தட்டணர்.( 23 சசப்டம்தர், 2016) 

09. 

"மரத2016"  றட்டத்றன் கலழ் றக்மகரிட்டீன்திடி துமநபகத்றல் டுமக சசய்பம் றட்டம் 
சசற்தடுத்ப்தட்டது. 
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பின்னிணைப்பு -  „C” 

 

 

 



  

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R   73 
 

பின்னிணைப்பு „D‟ 

 

உயிக்ாப்பு விபங்கர் 

உயிப்ாதுகாப்பு முணனகரிய் காப்பாம்மப்படட்லக்ர் (இடலாிாக ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.4 . tiug;glk :; kPl;fg;gl;l caPh;fs; 

காப்பாம்மப்படட்லக்ர்  (ாதாந்த் ) 

 

13.5 tiug;glk :; kPl;fg;gl;lth;fspd; vd;zpf;if 
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கடலயாகை்காைிப்புநடலடிக்ணககர் - 2016 டிச்ப ்31 லண 

RDNRஇன் கீற்  

இணைக்கப்படட்ுர்ரக.பா.ப. கப்பய் 

அதிலலக படகு -

காங்லகசன்துணம 

CG  42 

CG 43 

CG 44 

CG 45 

CG  47 

CG  48 

 

அதிலலக படகு- 

திருலகாைணய 

CG 40 

CG 41 

CG 46 

CG 49 

அதிலலக படகு– 

லடக்குகடம்பிாந்தி் 

CG 15   

CG 16  

 

அதிலலக படகு- தன்ன 

CG 17 

 

RDNRஇன் கீற்  

இணைக்கப்படட்ுர்ரக.பா.ப. கப்பய் 

 

அதிலலக படகு– திக்லகாவிடட் 

மீன்பிடி துணமமுக்  

CG 14  

 

சாதாை படகு-

ககாழு்புதுணமமுக் 

CG 20  

CG 21  

SLCG  CRAFT ATTACHED TO RDSR  

 
அதிலலக படகு– திகாலிதுணமமுக்  

 

அதிலலக படகு- CG 12 

அதிலலக படகு- CG 18 

 

மிிஸ்ஸ 

அதிலலக படகு- CG 19 

அதிலலக படகு- CG 22 

 

 

 

RDSR- தட் பிா்தித ஞி்ாந ்

RDNR- ப பிா்தித ஞி்ாந ்

RDWR- மண் பிா்தித ஞி்ாந ்

FPC – அதிலலக லாந்துப் படகு 

பின்னிணைப்பு- „E‟  
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பின்னிணைப்பு „F" 

 

 

 

 

 
கலரிநாடட்ு பயிம்சிகர் ம்று் விங்கர் 

 

 

 

 

13.7 ml;ltiz: ntspehl;L  gapw;rpfs; 

 

 

 

 

  

இ. க்ககதறிகந் விண்  க. த. 

எஞ்ஞிக்

கக 

ங்கு்றிமதா ் ாடு 

1 பிா்தித க்சா ்பந்நங்கந் மடடுட் 

க்கக தறி  

01 02 அவுஸ்திமலிதா 

2 மடடுட் ண்றுண் மீ்பு யி்சி 01 05 இத்ிதா 

3 க்சாச்் அணாக்க க்கக தறி 01 01 ்ா் 

4 க்சா ்படிக்ககககந் விஜ்ஜா 

முதுணாஞிக்கக தறி 

01 01 சுவீ் 

5 

 

கமா ாதுகா்பு சப்மடச க் சா ்

அதிகாிகந்க்கக தறி 

01 02 அதணிக்கா 

6 IXபது சப்மடச ஒருங்கிகஞட் ாதுகா்பு 01 01 ஷ்தா 

7 3 பது இத்ு சமுடத்ி கத்ுகதா்  01 01 இம்டாமசிதா 

8 ஆசிதகமா ாதுகா்பு டகண 

ிகதங்கநி்கத்ுகதா் 

01 01 இம்டாமசிதா 

9 

 

பங்காந விிகுா ண்றுண் அட்ணா் 

தீவுகநி்  க்சா்ாதுகா்பு ண்றுண் 

குடிதக்வு டடு்பு  

01 01 இம்டாமசிதா 

10 க்சா ்காப் துகயிருக்குக்சா ்

ாதுகா்பு ிப்ாக தி்யி்சிதறி 

01 02 தட்தகாிதா 
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உர்நாடட்ு பயிம்சிகர் 

இ. க்ககதறிகந் விண்  க. த. 

எஞ்ஞிக்

கக 

ங்கு்றிமதா

 ்

பி்குறி்பு  

01 கமா ாதுகா்பு க 

அறிமுக  க்கக தறி 

04 157  

02 க்் பாசஸ்டந அதிகாி 

ாதறி 

03 87 அதணிக்க ணாடுண்யி்சி 

குழு          ( மண்கு) 

03 

 

எஞ்தஞத்க்கசிவு 

டடு்புக்குழு ாதறி 

03 120 மடசிதஎஞ்தஞத்க்கசிவு 

டடு்புக்குழு–்ா் 

04 RFD ககதாளுகக ண்றுண்  

மசச்ுபாட்க்டகந் 

தடா்ா  ாதறி 

01 10  

05 ிகன்வுகந் 

க்கநடத்டாகுதி 

ாதறி 

02 17  

06 அட்ட்டடு்பு ண்றுண் 

சூன் ாதுகா்புாதறி 

02 27  

07 SAR ஒடத்ுகன்பு ணறுண் 

கமுக்டுடட்் 

ாதறி 

01 6  

08 

 

உயிக்ா்பு ண்றுண் மீ்பு 

அடி்காதறி 

 

07 கமா 

ாதுகா்பு - 72 

க்க - 26 

விணா்க- 

10 

சிவி்- 22 

 

09 

 

உயிக்ா்பு ண்றுண் மீ்பு 

இகிகாதறி 

 

03 கமா 

ாதுகா்பு-52 

க்க - 04 

 

10 

 

உயிக்ா்புதபஞ்க 

டக்க ாதறி 

 

01 க்க - 04 

 

 

11 

 

IRB சாதி ண்றுண் திட் ீ ்

யி்சி  

 

01 கமா 

ாதுகா்பு -21 

க்க - 10 

இாணுபண் - 10 

தாலிஸ் - 02 

சிவி் - 11 

விக்மாிதாஉயிக்ா்பு 

பிிவு, அவுஸ்திமலிதா 

13.8. ml;ltiz: cs;ehl;L gapw;rpfs; 
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13.9 ml;ltiz: epWtg;gl;l Kfhk;fs;  
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14. பஜணல் ரசர் ரஜன் பகத்னன ததுகப்புக் 
தல்கமனக்ககம்

14.1 கண்ரட்டம் 

சஜணல் மசர் மஜரன் சகரத்னரன தரதுகரப்புக் 

ககரணது (சகர.தர.த.) 1981ஆம் ஆண்டின் 68ஆம் 

இனக்க மசர் மஜரன் சகரத்னரன தரதுகரப்புக் ககச் 

சட்டத்றணரல் றறுப்தட்டதுடன், அன் றர்ரகம் 

தின்ணர் சசய்ப்தட்ட தன றபேத்ச் சட்டங்கபின் கலழ் 

றுசலமக்கப்தட்டது. அன் 1988 ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் 

இனக்க (றபேத்ச்) சட்டத்றணரல் இக் ககரணது எபே 

தல்கமனக்கக அந்ஸ்றற்குத் ம் 

உர்த்ப்தட்டதுடன், 2007ஆம் ஆண்டின் 50ஆம் இனக்க 

(றபேத்ச்) சட்டத்றன் தடி சஜணல் மசர் மஜரன் 

சகரத்னரன தரதுகரப்புக் தல்கமனக்ககம் ண ீபப் 

சதரிடப்தட்டது. இப் தல்கமனக்ககத்றணரல் 

ங்கப்தடும் தட்டங்கள் இனங்மக தல்கமனக்கக 

ரணிங்கள் ஆமக்குலிணரல் 

அங்கலகரிக்கப்தடுதுடன், சகர.தர.த. சதரதுனர 

தல்கமனக்ககங்கள் சங்கம் (க்கற இரச்சறம்) 

ற்றும் சர்மச தல்கமனக்ககங்கள் சங்கம் (IAU) 

ன்தற்நறல் அங்கத்துத்மபம் சகரண்டுள்பது. 

 

தல்கமனக்ககரணது, தரதுகரப்பு அமச்சறன் 

பகரமத்துச் சமதின் கலழ் றபேகறக்கப்தடும் 

சுரீண றறுகம் என்நரக சரறற்தடும் அச 

தல்கமனக்ககம் ன்ததுடன், பப்தமடகபின் 

திரபர்கலக்கும் ரட்டிலுள்ப இமபஞர் 

பறகலக்கும் சபிரட்டு ரர்கலக்கும் 

ணிரர் ற்றும் அச துமந உத்றமரகத்ர் கலக்கும் 

இபரி ற்றும் தட்டமற்தடிப்பு றமனகபில் உர் 

கல்ி ரய்ப்புக்கமப சம்தந்ப்தட்ட தரட துமநகபில் 

ங்கற பேகறன்நது. தல்கமனக்ககரணது, ற்மதர 

சந்ர்ப்தத்துக்கு ற்த லகறன்ந சரல்கலக்கு 

பகங்சகரடுக்கும் மதரது கலம குநறப்திடப்தடும் 

சரமனமரக்கு, சசற்தி ற்றும் சரறற்தரட்டு 

குநறக்மகரள்கமப அமடந்து சகரள்ற்கரக 

சசனரற்றுகறன்நது. 

14.2  ml;ltiz – 2016 

சகர.தர.த. இன் பனண ற்றும் ீண்டுபேம் 

மமப்தரடுகலக்கரக மசற வு சசனவுத் 

றட்டத்றன் ஊடரக சதரதுத் றமநமசரிரணது எதுக்கலடு 

சசய்கறநது. அணடிப்தமடில், 2008 பல் 2016 ம 

சதற்றுக்சகரண்ட வு சசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகபின்  

சதரறப்பு கலம ப்தடுகறன்நது. 

 

ருடம் அசங்க தங்கபிப்பு இனங்மக ரூ. 

ல். 

ீண்படழு
ம் 

பனணம் பத்ம் 

2008 186 11 197 

2009 208 33 241 

2010 222 136 358 

2011 310 387 697 

2012 342 421 763 

2013 377 451 828 

2014 649 519 1168 

2015 981 537 1518 

2016 1030 122 1152 

14.1 ml;ltiz 2008-2016 tuT nryT xJf;fPL 

மற்குநறப்திடப்தட்ட கரனப்தகுறக்கரண வு சசனவுத் 

றட்ட எதுக்கலடுகள் தற்நற தின்பேம் மதில் 

கரட்டப்தட்டுள்பது. 

 

14.1 tiug;glk :; epuy; glk; 

மலும், தல்கமனக்கக மத்றசரமன 

றர்ரிப்பு 2013 இல் ஆம்திக்கப்தட்டது. 

மத்றசரமன கபேத்றட்ட றர்ரித்ல் ற்றும் 

பேத்து உதகங்கள் ன்தற்நறன் 

சசனவுகலக்சகண மணக் கடன் சறரக மசற 

மசறப்பு ங்கற பனம் .அ.சடர. 201.629 றல்னறன் 

ங்கப்தட்டுள்பது. அத்துடன், 2014 ற்றும் 2016 

ஆண்டுகலக்கரண ட்டித் மகமபச் 
சசலுத்துற்கரக வு சசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகள் 

ங்கப்தட்டுள்பண. ிதம் கலம ப்தட்டுள்பது. 
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ஆண்டு அசங்க தங்கபிப்பு இனங்மக ரூ. 

ல். 

2014 940 

2015 1541 

2016 2077 

14.2 ml;ltiz: tl;b toq;Ftjw;fhf  

mகட்டிசலப்தப்தட்ட சுற்நரடல் ற்றும் இடஞ்சரர்ந் 

ிஞ்ஞரணங்கள் தடீம் ற்றும் கிணிில் தடீம் 

ன்தண உபேரக்கப்தட்டன் பனரக  2014 இன் 

ஆம்தத்றல் சற்கத்ற பரகத்றன் றர்ரிப்பு 

டடிக்மககள் சரடங்கப்தட்டண. கபேத்றட்டத்றன் 

பனரம் கட்டத்றற்கரக இனங்மக பை.1,000 றல்னறன் 

றப்தீடு சசய்ப்தட்டுள்பதுடன், றர்ரிப்பு 

மமனகமபத் சரடங்குற்கரக இனங்மக பை. 600 

றல்னறன் சரமகசரன்று ிமசட 

அதிிபேத்றிமண ஆம்திப்தற்கரண றறத்றன் 

பனம் 2014 இல் ங்கப்தட்டது. அத்துடன், 2015 இல் 

சரமனத்சரடர்புகள் எலங்கு தடுத்தும் 

ஆமக்குலின் பனம் இனங்மக பை. 250 றல்னறன் 

ங்கப்தட்டது. கட்டடங்கள் ற்றும் உட்கட்டமப்பு 

சறகபின் றர்ரிப்புக்கள் இனங்மக 

கடற்தமடிணரல் துரிரக சசற்தடுத் 
ப்தட்டதுடன், உள்பக ீற மனமப்பு 

மமனகபரணது இனங்மக மப் தமடிணரல் 

சசற்தடுத்ப்தட்டது. 

14.2.2 திண பனண கருத்ட்டங்கபின் 

பதௌக பன்ரணற்நம் 

சகர.தர.த. இன் பனம் மற்சகரள்பப்தட்டுபேம் ரன்கு 

கபேத்றட்டங்கமப றகப் திரணரண பனண 

கபேத்றட்டங்கபரக இணங்கரனரம். அம பேரறு: 

 பேத்து தடீ கட்டட றர்ரம். 

 சதரநறில் தடீக் கட்டட றர்ரம். 

 தல்கமனக்கக மத்றசரமன றர்ரம். 

 சற்கத்ற பரகத்ம சூரிச 

தகுறில் றறுவுல். 

 

14.2.2.1 பேத்து தடீ கட்டட றர்ரம் 

 

இக் கபேத்றட்டரணது 2010 ஆம் ஆண்டில் 

ஆம்திக்கப்தட்டதுடன், இக் கபேத்றட்டத்றன் 

றப்திடப்தட்ட சரத்ச் சசனவு இனங்மக பை.1,477 

றல்னறணரகும். இக் கபேத்றட்டத்றன் பனரது 

ற்றும் இண்டரது கட்டங்கள் பமநம 2012 ற்றும் 

2013 ஆண்டுகபில் பூர்த்றசசய்ப்தட்டண. பேத்து தடீ 

கட்டடத்சரகுறின் பன்நரம் கட்டரணது, சறநப்பு 

அம்சங்கலடணரண ணீ மகட்மதரர்கூடசரன்மந 

தல்கமனக்ககத்றற்கரக றர்ரிப்தரகும். பேத்து 

தடீ கட்டடத் சரகுறின் மகட்மதரர்கூடம் ற்றும் 

மண உட்கட்டமப்பு அதிிபேத்றகமப கூடி 

ிமில் பூர்த்றசசய் றர்தரர்க்கப்தட்டுள்பது. 

ணினும், வு சசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகள் 

மறுக்கப் தடுரல் கபேத்றட்டத்றமண 

பூர்த்றசசய்பம் கரனப்தகுறரணது 2017 ம ீடித்துச் 

சசல்ன கரரகறபள்பது. 

றர்ரிப்பு மமனகலக்கரக 2015.12.31ஆம் றகற 
ம சரத்ரக இனங்மக பை. 948.5 றல்னறன் 

சசனிடப்தட்டுள்பது. 2015.12.31 ஆம் றகறில் 

றர்ரித்ல் சரடர்தரண சதௌறக பன்மணற்நத்றன் 

ிகறரணது 65% ஆகும். 

14.2.2.2 சதரநறில் தடீக் கட்டட றர்ரம். 

 

இனங்மக பை. 500 றல்னறன் சசனில் 

றர்ரிக்கப்தடும் சதரநறில் தடீ புற கட்டடரணது 

2013 இல் ஆம்திக்கப்தட்டதுடன், றர்ரித்ல் 

மமனகலக்கரக பேடரந்ம் வு சசனவுத் றட்ட 

எதுக்கலடு ங்கப்தடுகறநது. இக் கட்டடத்றன் I ஆம் 

கட்டரணது 2015 ரர்ச் ரம் பூர்த்ற 
சசய்ப்தட்டதுடன், II ஆம் கட்ட றர்ர மமனகள் 

2016 இலும் சரடர்துடன், வு சசனவுத் றட்ட 

எதுக்கலடுகள் மறுக்கப்தடுன் கரரக 2017 

இற்கும் ீடித்துச் சசல்கறநது. றர் கரனத்றல் ரர் 

சக்றிமண அறகரிப்தற்கரக புற கட்டடத்றன் பனம் 

றநன்றக்க கல்ி, சதரபேபரரம், லு, சுற்நரடல் 

றமனமதநரண ன்ம ற்றும் சதரநறில் தடீத்றணது 

ஆற்நமன உர்த்துல் ன்தற்றுக்கு தங்கபிப்பு 

ங்கவுள்பது. 

 

றர்ர மமனகள் சரடர்தரக 2015.12.31 ஆம் றகற 
ம சரத்ரக இனங்மக பை. 252 றல்னறன் 

சசனிடப்தட்டுள்பது. 

14.2.2.3 தல்கமனக்கக மத்றசரமன றர்ரம். 
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தல்கமனக்ககரணது, பேத்துப் தடீ சறகறச்மசக 

மதரமண சறகமப ங்குற்கரக தினறந்மன 

மநமய தகுறில், .அ.சடர. 201.629 றல்னறன் 

சசனில் தல்கமனக்கக மத்றசரமனம 

ற்கணம றர்ரிக்கத் சரடங்கறபள்பது. சகன 

சறகமபபம் சகரண்டு அமந் மதரணர 

மத்றசரமனரண இறல், 704 தடுக்மககலம், 50 

ிமசட அறற (VIP) அமநகலம் ற்றும் ந்து 

மதரசறரிர்சரர் கற்மக அனகுகலம் 

உள்படங்கறபள்பண. இது, 2017 ஆகஸ்ட் ரபில் 

அன் சசற்தரடுகமப ஆம்திக்கவுள்பது. 

மத்றசரமனிமண றர்ரித்து படிப்தற்கரக 

வும் மத்றசரமனக்குத் மமரண பேத்து 

ற்றும் மண உதகங்கமபப் சதற்றுக் 

சகரள்ற்கரகவும் .அ.சடர. 201.629 றல்னறன் 

மக் கடன் சறரணது மசற மசறப்பு 

ங்கறரல் (NSB) ங்கப்தட்டுள்பது. கடன் சற 
சம்தந்ப்தட்ட மசமகலக்கரக, அரது கடன் ட்டி 

ற்றும் கடன் பல் மகமப ீபச்சசலுத்துல் 

மதரன்நண றமநமசரிிணரல் சசலுத்ப்தடுகறநது. 

தல்கமனக்கக மத்றசரமனின் றர்ரப் 

திகபரணது சபிரட்டு எப்தந்க்கரரல் துரிரக 

மற்சகரள்பப்தடுகறன்நது. இற்கரண றண்ட சரத்ச் 

சசனவு .அ.சடர. 162 றல்னறணரகும். 

2015 ஆம் ஆண்டு இறுறம மசற மசறப்பு 

ங்கறரணது (NSB) றர்ர மமனக்கலக்கரக 

சரத்ம் .அ.சடர. 114.7 றல்னறமண ங்கற 
உள்பதுடன், எப்தந்க்கரபேக்கு சரத்ம் .அ. சடர. 95 

றல்னறமண ிடுிப்புச் சசய்துள்பது. 

2015 ஆம் படிமடபம் மதரது, 58% இற்கும் அறகரண 

றர்ரிப்பு திகள் பூர்த்ற சசய்ப்தட்டுள்பதுடன், 

2017 ரர்ச் ரபில் இங்கவுள்பது. 

14.2.2.4 பற்கத் பகத்ம சூரிப 

தகுில் றுவுல். 

சகர.தர.த. இணரல் சற்கத்ற பரகம் சம்தந்ரண 

றர்ர மமனகள் இனங்மக கடற் தமடின் 

தங்கபிப்புடனும், ீற மனமப்மத அமத்ல் 

இனங்மக மப் தமடின் தங்கபிப்புடனும் 

சசற்தடுத்ப்தட்டது. 2015ஆம் ஆண்டு இறுறம, I 

ஆம் கட்ட றர்ர மமனகள் (90% இற்கும் 

அறகரணம) பூர்த்ற சசய்ப்தட்டுள்பண. 2015 

சதப்திரி ரத்றல் கட்டிசலப்தப்தட்ட சுற்நரடல் 

ற்றும் இடஞ்சரர் ிஞ்ஞரணங்கள் தடீத்றணதும் 

கிணிில் தடீத்றணதும் கற்மகசரர் சசற்தரடுகள் 

பன்சணடுக் கப்தட்டதுடன், பரகரணது அறமகு 

சணரறதற அர்கபரல் 2015 ம ரம் 5 ஆம் றகற 
மத ரீறரக றநந்து மக்கப்தட்டது. 

14.2.3 ஈட்டப்தட்ட சு ருணம் பனம் 
பிப்பு பசய்ப்தட்ட திண பனண 

கருத்ட்டங்கபின் பதௌக பன்ரணற்நம். 

2012 ஆண்டுக்கு பன்பு, பனணக் கபேத்றட்டங்கள் 

ரவும் அசரங்கத்றணரமன றறபிப்புச் 

சசய்ப்தட்டண. பனணக் கபேத்றட்டங்கள் 

ரற்றுக்கும் பேடரந் வு சசனவுத் றட்ட 

எதுக்கலடுகள் ங்கப்தட்டண. தல்கமனக்ககத்றன் 

ற்மதர பகரமத்துரணது, சகர.தர.த. இன் 

பனரக ரர்கபது உர் கல்ிசரர் 

மகமகமப சபிரட்டு ரர்கள் உட்தட 

ரள்பமந ரர்கள் ஆகறமரபேம் சதற்றுக் 

சகரள்ற்கரண ரிமனத் றநந்துிடுற்கு படிவு 

சசய்ரல், ஈட்டப்தட்ட சு பேரணபம் தடிப்தடிரக 

உர்மடந்து. அணடிப்தமடில், ஈட்டப்தட்ட சு 

றறத்றனறபேந்து பனணக் கபேத்றட்டங்கலக்கு 2012 

இல் இபேந்து றறரணது தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

ஈட்டப்தட்ட சு பேரணத்றன் பனம் தின்பேம் 

கபேத்றட்டங்கலக்கு றறபிப்பு சசய்ப்தட்டுள்பண. 

 இனங்மக பை. 85 றல்னறன் சதறுறரண சரஜன்ட் 

ற்றும் சறநற றமன உத்றமரகத்ர்கபின் 

உகம் ற்றும் ஆறு அடுக்குரடி ிடுறக் 

கட்டடத்சரகுற. 

 இனங்மக பை. 28 றல்னறனுக்கும் அறக சரமக 

ங்கறக் கறமப ற்றும் றிட சறகலக்கரண 

பன்று அடுக்குரடிக் கட்டடத்றற்கு 

சசனிடப்தட்டுள்பது. 

 தட்டமற்தடிப்புக் கற்மககள் தடீ கட்டடத் சரகுற 
றர்ரம். 

 ரர்கலக்கரண ிடுற சறகள் ற்றும் 

திரட்கலக்கரண 20 அடுக்குரடி 

குடிிபேப்புக்கள் அமத்ல். 

 

ங்குறட சற மமரண கல்ிசரர் 

திரட்சடரகுற உறுப்திணர்கலக்கு ங்குறட 

சறிமண ங்குற்கரக 20 அடுக்குரடி 
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குடிிபேப்புக்கமபக் சகரண்ட ஆறு அடுக்குரடிக் 

கட்டடம் ற்றும் ரர்கலக்கு ஆறு அடுக்குரடி 

ிடுறக் கட்டடம் ன்தற்மந றர்ரிப்தற்கு 

சகர.தர.த. டடிக்மககமப டுத்துள்பது. இக் 

கபேத்றட்டம், 2014 இனறபேந்து மடபமநப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பது. 

இற்கரக இனங்மக பை. 460 றல்னறன் மக் கடன் 

சறமப் சதற்றுக்சகரடுப்தற்கு சம்தத் ங்கற தீல்சற. 
னறற. இக்கம் சரிித்துள்பது. கடன் சம்தந்ப்தட்ட 

மசமகபரணது ஈட்டப்தட்ட சு றற பனரக 15 

பேடக் கரனப்தகுறில் சசலுத்ப்தடவுள்பதுடன், 

ஈட்டப்தட்ட சு றற பனம் றபேப்திச் சசலுத் 

றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

கபேத்றட்டத்றற்கரண அமச்சமின் அங்கலகரம் 

உட்தட அமணத்து மடபமநகலம் கடன் சறபம் 

படிவு சசய்ப்தட்டுள்பண. அமமமப, 

றர்ரிப்தற்கரண ண் றப்புல் சசற்தரடுகள் 

ற்கணம பூர்த்ற சசய்ப்தட்டுள்பதுடன், ரர் 

ிடுறக்கரண கட்டடத்றன் றர்ரப் திகள் 

புகழ்சதற்ந றர்ர எப்தந்க்கரரிணரல் 

மற்சகரள்பப்தட்டுபேகறன்நண. அடுக்குரடி 

குடிிபேப்புக்கமப றர்ரிப்தது சரடர்தரண 

சகரள்ணவுசரர் மடபமநகள் தற்நற இறுற படிவு 

டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

14.2.4 திபர்கபது ஆளும ிருத் 
சம்தந்க ரற்பகள்பப்தட்ட 

பசற்தடுகள் 

 

14.2.4.1 திபர்கள் னன்புரி சம்தந்ண 

குறுக ிதம். 

 

 திரபர்கபின் மசமகலக்கரண தரரட்டுல். 

 

 ஊறர்கலக்கு சறநந் சறில் திரபர் 
சரன்நறழ் ங்கப்தட்டண. 

 

 ீண்டகரன மசமச் சரன்நறழ். 

 

 30 பேட மசமிமணப் பூர்த்ற சசய் 

ஊறர்கலக்கு சள்பிப் தக்கபம் த 

வுசபேம் ங்கப்தட்டண. 

 25 பேட மசமிமணப் பூர்த்ற சசய் 

ஊறர்கலக்கு சரன்நறழ், த வுசர் 

ற்றும் சண்கனப் தக்கம் ஆகறண 

ங்கப்தட்ட துடன், மண ஊறர்கலக்கு 

சரன்நறழ் ங்கப்தட்டண. 

  20 மசமிமணப் பூர்த்ற சசய் 

ஊறர்கலக்கு சரன்நறலம் த வுசபேம் 

ங்கப்தட்டண. 

 சகர.தர.த. திரபர்கலக்கு ங்கப்தட்ட கடன் 
தற்நற ிதம் கலம ப்தட்டுள்பது. 

 156 ஊறர்கலக்கு இடர் கடணரக  

    பை. 17,701,267.32 

 83 ஊறர்கலக்கு சு த றறக் கடணரக பை. 

6,078,535.00 

 166 ஊறர்கலக்கு றந் சறில் 

திரபர்கள் னன்புரி றறக் கடணரக 

பை.2,808,000.00 

 

 சகர.தர.த. ஊறர்கலக்கரக பை.5000.00 தரிசு 

வுசர்கள் ங்கப்தட்டண 

 

 

14.2.5 2015 சணரி பல் 2015 சம்தர் ம 

ந் சில் திபர்கள் னன்புரி 

த்ன் பனம் ரற்பகள்பப்தட்ட 

பசற்தடுகள். 

 2015.06.29 – “சத்ல் சதரசன் தற கல  சி” 

றகழ்ச்சற டரத்ப்தட்டது. 

 2015.11.05 – பேடரந் கூட்டம் டரத்ப் தட்டது. 

 அங்கத்ர்கள் 126 மதர் புறரக மசர்த்துக் 

சகரள்பப்தட்டணர். 

 சகர.தர.த. ஊறர்கள் பர் சரடர்தரக, ந்ரம் 

ஆண்டு புனமப்தரிசறல் தரீட்மசில் சறத்றமடந் 

திள்மபகள் இபேபேக்கு பை.5,000.00 

புனமப்தரிசறல்கள் ங்கப் தட்டதுடன், க.சதர.. 

சர./. தரீட்மசில் சறத்றமடந் 

ரசரபேபேக்கு பை.7,500.00 புனமப்தரிசறலும் 

ங்கப்தட்டது. 

 ஏய்வுசதற்ந ஊறர்கள் 5 மதபேக்கு பை. 220,000/- 

தப் தரிசுகள் ங்கப்தட்டண. 

 

14.3   அடுத் ஆண்டு (2017) ம 

ஒத்ப்ரதடப் தட்ட ரமனகள் 

 

 ருத்து தீட கட்டடத்பகுின் பன்நது 

கட்ட ர்ிப்பு கருத்ட்டம் (ரகட்ரதர்கூடம்). 

 பக.த.த. மத்சமன ர்ித்ல். 

 பதநில் தீட II ஆம் கட்ட ர்ிப்பு 

கருத்ட்டம். 

 பற்கத் பகத்ன் II ஆது ற்றும் III 

ஆது கட்டங்கள். 
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14.4   ீபய்வு கனப்தகு சம்தந்க 

றுணத்ன் பசனற்நல் ற்றும் 

றுணம் எர்ரக்க சக்கல்கள் 

ற்றும் சல்கள் தற்ந 

பததுண ப்தீடு 

 

 தினறபல் அலுனர்கலக்கு றிட சறகள் 

ங்கப்தட்ட மதரறலும், ரள்பமந 

ரர்கலக்கரண ங்குறட சறகமப 

ங்குது சறரணரகும். 

 தினறபல் அலுனர் தல்கமனக்ககத்துடன் 

திம உத்ரத்றல் அரது, தட்டத்ம பூர்த்ற 
சசய்ன் தின்பு 12 ஆண்டுகள் சரர்தரக திம 

உத்ரசரன்நறல் மகச்சரத்றட மண்டி 

மமப்தரட்டிணரல், சகர.தர.த. இல் மசபேற்கு 

சறன இமபஞர்கள் க்கம் கரட்டுகறன்நம. 

 சகர.தர.த. சரடர்தரக சதரது க்கபிமடம 

மதரறபவு ிறப்புர்வு இன்ம. 

 ிபேப்தத்துடன் றட்டறடப்தட்ட றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கமப அபனரக்குற்கரக மமப்தடும் 

சசனவுகலடன் வு சசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகள் 

எத்துச்சசல்னரம. 

 மண தல்கமனக்ககங்கபில் திம உத்ர 

பமநம இல்னரணரலும், சறன ிமசட துமநகள் 

சரர்தரக அம சதர் சதற்றுள்பரலும் அப் 

தல்கமனக்ககங்கபரல் ரர்கள் கர்ந்து 

ஈர்க்கப்தடுகறன்நம. 

 சறநந் கல்ிரபர்கமப உள்பரீ்ப்தது ற்றும் 

ஆட்மசர்ப்தது சரடர்தரண மதரட்டித் ன்ம. 

 சகர.தர.த. சரடர்தரக உர் கல்ிசரர் 

மதரட்டிரபர்கள் ற்றும் இரட ிமர 

அமப்புக்கள் ன்தற்நறன் றர்மநரண 

ணப்தரங்கு ற்றும் திச்சரம். 

 சறன சறில் ரர்கள் எலக்கரண சூனறல் கல்ி 
கற்தற்கு க்கம் கரட்டுல். 

 

14.5 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs) 

 

 யம்தரந்மரட்மடிலுள்ப சூரிச தகுறில் 

அமந்துள்ப சகர.தர.த. சற்கத்ற பரகத்றன் 
கட்டம் II ற்றும் III ன்தற்மந 
பூர்த்றசசய்ல். 

 சகர.தர.த. பரகசரன்மந ட ரகரத்றல் 

அமத்ல். 

 சகர.தர.த. திரபர் திறமனகமப 

றுசலமத்ல். 

 பேத்து தடீத்துக்கரக மதரணர 

மத்றசரமனசரன்மந உபேரக்குல். 

 க.சதர.. உ/ தரீட்மச உர் சரமணரபர்கலக்கு 

சகர.தர.த. தட்டத்மப் திலுற்கண புனமப் 
தரிசல்கமப ங்குல். 

 சகர.தர.த.  சரர்தரக புற சட்டபனசரன்மந 
இற்றுல். 

 உள்பக கக்கரய்வுப் திரிம ிரிவுதடுத்துல். 

 தகுறம தட்டரரி றகழ்ச்சறத்றட்டங்கமப 

அநறபகப்தடுத்துல். 

 தரதுகரப்பு ற்றும் உதர கற்மககலக்கரக 

சறந்மணரபர் ன்நசரன்மந அமத்ல். 

 சதரநறில் ஆமனரசமண சரர் மசமகமப 

ங்கும்  றமனசரன்மந உபேரக்குல். 

 சதரநறில் தடீத்றல் உிரில் பேத்து 

சதரநறில் னும் புற றமக்கபசரன்மந 

உபேரக்குல். 

 மகத்சரறற்துமந திற்சறபிப்பு திரிவு ற்றும் 
சரறல் றகரட்டி திரிவு ஆகறற்மந 

உபேரக்குல். 

 சுகரர அநறில்கள் சரர் தட்டப்தின்தடிப்பு 

றறுகத்ம உபேரக்குல். 

 பகரமத்தும், சபக ிஞ்ஞரணங்கள் ற்றும் 

ரணிடில் சரர்தரண அறசறநந் ீபரய்வுக்கு 

உட்தட்ட தபே சஞ்சறமகம அநறபகப்தடுத்துல். 

 சற்கத்ற பரகத்றல் ீக அபம சரர்ந் 

அபமில் திரிசரன்மந உபேரக்குல். 

 புிமற்தப்தில் ஆய்வுகூடம் உபேரக்குல். 

 டிமப்பு ற்றும் உசரவுமக மசமகள் 

றமனசரன்மந உபேரக்குல். 

 அபமில் ிஞ்ஞரணங்கலக்கரக குனறன் 

அபம றர்ித்ல் சரர்ந் பசரன்மந 

அமத்ல். 

 டிமப்பு சரர்ந் சகன சறகலடணரண கூடம் 

(ஸ்டூடிமர) ற்றும் கட்டட றர்ரக்கமனசரர் 

மமனத்பம் ன்தற்மந றர்ரித்ல். 

 சசிப்புன கட்புன ஆய்வுகூடத்ம அமத்ல். 

 றநந்சபி அங்கசரன்மந றர்ரித்ல். 

 கிணி தடீத்றற்கரக கரப்தகப் திற்சறப் 

மதரனறசரன்மந ஆம்தித்ல். 

 CCNA ஆய்வுகூடசரன்மந அமத்ல். 

 HUAWAI தரிமசரமண கூடம் அமத்ல். 

 றன்னுர்த்றசரர் மசரமணகூடம் அமத்ல். 

 பகரமத்தும் ற்றும் றற றமக்கபத்ம 

றுசலமத்ல். 

 பப்தமட ற்றும் மசற மமப்தரடுகலக்கு 

ற்ந மகமசதற்ந சரறல்ரண்மரபர் 

கமப ங்குற்கரக புற தரடசநறகமப 

உபேரக்குல். 

 சகர.தர.த. றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் சரடர்தரக 

சர்மச இமப்புக்கள், எத்துமப்புக்கள், 

அங்கலகரித்ல்கள் ற்றும் தங்கரண்மகள் 

ஆகறற்மந ற்தடுத்துல் அத்துடன், சர்மச 

றகரட்டுல்கள் ற்றும் அபடீ்டுப் 

புள்பிிடல்கள் ன்தற்மந திமரகறத்ல். 

 மசற றறுணங்கலடன் இமப்புக்கள், 

எத்துமப்புக்கள், அங்கலகரித்ல்கள் ற்றும் 

தங்கரண்மகள் ன்தற்மந உபேரக்குல். 

 ரண கற்தித்ல், ஆய்வு ற்றும் இமச் 

சசற்தரடுகள் ன்தற்மந உறுறசசய்ற் கரக 

சகர.தர.த. தடீங்கள் ற்றும் றமக்கபங்கள் 

ஆகறற்றுக்கு றக ணீ சறகமப 

சதற்றுக்சகரடுத்ல். 
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 திரபர்கள் ற்றும் ரர்கள் ஆகறமரபேக்கு 

மதரதுரண றிட ற்றும் உக சறகமப 

ங்குல். 

 உர் த்றனரண ிமபரட்டு ற்றும் திற்சற 
சரர் சறகமப சதற்றுக்சகரடுத்ல். 

 தல்கமனக்கக பரகத்றனுள் உர் த்றனரண 

தரதுகரப்பு ற்றும் சுத்ரண சதபறக சூல் 

ஆகறற்மந ற்தடுத்றக் சகரடுத்ல். 

 சசல்றநமண உர்த்துற்கரக மண 

மசமகள் ற்றும் சறகள் ஆகறற்மநப் 

சதற்றுக்சகரடுத்ல். 

 அர்ப்திப்பு ற்றும் கடமபர்வு சரர்தரக 

திரபர்கமப ஊக்குித்ல். 

 சகர.தர.த. திரபர்கலக்கரண சரறல்சரர் 

ிபேத்றக்கரண ரய்ப்புக்கமப ங்குல். 

 தரதுகரப்புடன் சரடர்புதட்ட புற தரடசநறகமப 

அநறபகம் சசய்ல். 

 தரதுகரப்பு கற்மககள் தற்நற ஆய்வுகள் சரடர்தரக 

திரந்றத்றனுள் றக அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

றமனரக சகர.தர.த. உபேரக்குல். 

 தட்டரரி ரர்கலக்கு புந தரடிரண 

சசற்தரடுகள் ற்றும் இம தரடிரண 

சசற்தரடுகள் சரடர்தரக ரய்ப்புக்கமப 

சதற்றுக்சகரடுத்ல். 

 ீண்ட கரன தன்தரடுறக்க கற்நல் 

சசற்தரடுகலக்கு மமரண சு 

ஊக்குிப்புடன் ரர்கமப லுவூட்டுல். 
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15. mur NtTr; Nrit epWtdk; 
 
15.1 kPs; ghu;it 

Njrpag; ghJfhg;gpw;F fLikahd 
mr;RWj;jyhfTk; rthyfTk; fhdg;gl;l 
,uz;L gpujhd fpsh;r;rpfs; kw;Wk; 
gaq;futhjg; gpur;rpid Nghd;w fhyg; 
gFjpfspy; ,Ue;J ,d;W tiuapYk; 
murhq;fj;jpw;F; Njitahd midj;J 
Gydha;Tj; jfty;fisAk; toq;fp 
tUfpd;wJ. 

Njrpa ghJfhg;G rk;ge;jkhd Gydha;tTj; 
jfty;fis ngw;Wf; nfhs;s Gydha;Tj; 
Jiwapdh; gy jpl;lq;fis Nkw;f; nfhz;L 
tUfpd;wdh;. me;j tifapy; mur NtTr; 
Nrit epWtdk; jkJ ,yf;Ffis 
,yFthfTk; rpwe;j KiwapYk; Nkw;f; 
nfhs;sTk; fz;fhdpf;fTk;; gpd;tUk; 
mbg;gilapy; mjd; gphpTfis 
tphpTgLj;jpAs;sJ. mjhtJ 05 
tyaq;fshfTk; 13 khfhd kl;l 
njhFjpfshTk; 93 khtl;l fpisfshTk; 
gphpf;fg;gl;Ls;sJ. Njrpa ghJfhg;G 
rk;ge;jkhd murpay,; nghUshjhu, 
ghJfhg;G kw;Wk; r%fk; rk;ge;jkhd 
jfty;fs; ,e;j khfhd khtl;l Gydha;Tf; 
fpisfs; %yk; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 
mt;thW vkJ epWtdk; cyfpy; cs;s 
Kd;dzp Gydha;T epWtdq;fSld; 
njhlh;g;Gfis Nkw;f; nfhz;Lk; tUfpd;wJ. 
mt;thNw cyfpy; cs;s Kf;fpa 
efuq;fspYk; fpisfis Vw;gLj;jp rh;tNjr 
jfty;fisAk; ngw;Wf; nfhz;L tUfpd;wJ 

Njrpa ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jf; $ba 
,yq;ifapd; Kjd;ikahd Gydha;Tr; Nrit 
epWtdkhf mur NtTr; Nrit epWtdk; 
fhzg;gLtjw;F mq;F Nrit nra;Ak; 
jpwikahd nghWg;Gf; $wf; $ba 
nfsutkhd cj;jpNahj;jh;fNs gpujhd 
fhuzk; vd gy epGdh;fspd; fUj;jhFk;. 

15.1.1 vkJ ngWkjp 

 jpwik - cah; njhopo; epakk; kw;Wk; 
njhlh; Njh;r;rp  

 Rje;jpuk; - ntspf;fs jiyaPLfspd;wp 
epWtdj;jpd; nfhs;iff;Fk; juj;jpw;Fk; 
Vw;g  nraw;gly; 

 $l;Lg; nghWg;G - q;F 
midj;J nraw;ghLfSk; $l;lhf 
,ize;J nraw;gLfpd;wJ 

 ek;gpf;ifAk; xOf;fKk; - mur NtTr; 
Nritapd; mbg;gi Nehf;fk; gu];gu 
ek;gpf;ifAk; Gupe;Jzh;TkhFk;. nghyp]; 
mjpfhuq;fs; kw;Wk; gjtpfs; 
fhzg;gl;lhYk; rptpy; cilapy; Ntiy  

 

 

 nra;af; $ba mDgtKk; jpwikAk; 
nfhz;l cj;jpNahfj;jh;fshf fhzg;gly; 

 tuNtw;G - ehl;bd; Kjd;ikahd 
Gydha;Tj; Jiw  epWtdk; vd;gjhy; 
cs;ehl;bYk; ntspehLfspYk; cah; 
tuNtw;G fhzg;gLfpd;wJ. mjdhy; mur 
NtTr; Nrit epWtd cj;jpNahfj;jh;fs; 
jkJ epWtzj;ijg; gw;wp ngWik 
milfpd;wdh;. 

 ed;kjpg;G - rpwe;j gapYdh; 
cj;jpNahfj;jh;fs; ed;kjpg;igAk; 
ghuhl;ilAk; ngw;Wf; ; 

 tpidjpwdhd R+oy;  - ahUk; Ntiy 
nra;af; $ba mth;fis cl;rhf;ggLj;jf; 
$ba R+oy; fhzg;gLjy; 

 etPdkag;gLj;jy; - fhyj;jpw;F Vw;wthW 
Gjpa fUj;Jf;fs,; jpl;lq;fs; kw;Wk; 
njhopy;El;gq;fis Vw;W 
eilKiwg;gLj;jy; 

 nghWg;Gk; flikAk;  -jkJ  
nghWg;igAk; flikiaAk; Kjd;ikahff; 
nfhz;L nraw;gLjy ; 
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2016-01-01- ,y; ,Ue;J 2016-12-31 tiuahd fhyg; gFjpfSf;fhd nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fspd; epiyikfs; 

,y nraw;jpl;lj;jpd; ngah; Vjph;ghh;f;fg;gLk; Nehf;fk; xJf;fg;gl;
l epjp 
(kpy;yp.) 

nryT ngsjPf ngWkhdk; 
 

     msTj; 
jpl;lk; 

,yf;F ngWNGW 

01 Fsp&l;b ,ae;jpuk; 10 nfhs;tdT trjpahdmYtyfr; R+oy; xd;iw 
cUthf;Fjy;  

01 0.744 10 80% 100% 

02 fdzp 30 A.gp.v];.30 nlhl; gphpd;l; 
,ae;jpuk; 05 Nyrh; gpujpgd;dy; ,ae;jpuk; 
05 nfhs;tdT 

njhopy;El;g tyaikg;ig tphpTgLj;jy; 03 3.05 70 85% 100% 

03 njhiyf;fhl;rp 20 nfhs;tdT ehshe;j jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;sTk; nghOJNghf;F 
trjpfSf;fhfTk; 

0.8 0.87 20 80% 100% 

04 ,y. 34 kyyNrfu khtj;ij 
mYtyfj;jpw;F njhiyj; njhlh;g;G 
cgfuzq;fs; nfhs;tdT 
 

njhlh;ghly; Nkk;gLj;jy; 01 0.63 01 nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
Vw;ghLfs; Nkw;f; 
nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

05 Gpujhd mYtyfj;jpd; Fsp&l;bfs; 
gOJghh;j;jy; 

Trjpahd mYtyfr; R+oy; xd;iw 
cUthf;Fjy; 

2.36 2.36 01 nghUj;Jtjw;Fhd Vw;ghLfs; Nkw;f; 
nfhs;s;gl;Ls;sd. 

06 IBM AS/ 400 gOJghh;j;jYk; 
nraw;gLj;jYk 

rpwe;j nraw;ghLfSf;F 0.4 0.38 - 80% 80% 

07 Fire Wall and Spam 
Filtering gOJghh;j;jYk; 
nraw;gLj;jYk 

rpwe;j nraw;ghLfSf;F 0.099 0.103 - 80% 80% 

 

08 Licence Subcription of 
Virus Guard nraw;ghL kw;Wk; 
gOJghh;j;jy; 

Jfty; fsQ;rpag; ghJfhg;gpw;F 0.099 0.1 - 80% 80% 

 

09 kpd; cah;j;jp gOJghh;j;jYk; 
nraw;gLj;jYk; 

rpwe;j nraw;ghLfSf;F 0.3 0.3 - 80% 80% 

10 gpujhd Fsp&l;b tyaikg;G gOJ 
ghh;j;jy; 

rpwe;j nraw;ghLfSf;F 3.52 3.49 - 80% 80% 

11 ,y. 34 kyyNrfu khtj;ij 
mYtyfj;jpd; njhiyNgrp tyaikg;G 
gOJghh;h;j;jy; 

njhiyNgrp tyaikg;G rpwe;j 
Kiwapy; nraw;gLj;jy; 

0.12 0.12 - 80% 80% 

 

15.1 ml;ltiz. 2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12.31 tiu nraw;jpl;l Kd;Ndw;wk; 
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gapw;rp newpfspd; rhuhk;rk; 

 
,y. 
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nkhj;jk; 

01 ntspehl;L fw;ifnewpfs; 10 11 02 00 00 23 

02 ntspehl;lth;fs; ,yq;ifapy; Nkw;f nfhz;l fw;if newpfs; 12 45 02 00 08 67 

03 Gydha;T gapw;rp newpfs; 37 184 494 01 00 716 

04 Mq;fpy nkhop fw;ifnewp 00 57 115 00 00 172 

05 jkpo; nkhop fw;ifnewp 00 03 127 00 00 130 

nkhj;jk; 59 300 740 01 08 1108 
 

15.2 ml;ltiz: gapw;rp newp rhuk;rk; 

 

15.3 ml;ltiz: jd;dpaf;f mikg;G nraw;jpl;lk; 

nraw; 
jpl;lj;jpd; 
ngah; 

,lk; nraw; 
jpl;lj;il 
Nkw;f; 

nfhs;Sk; 
epWtdk; 

epjp toq;fg;gLk; 
%yk; 

fhyk; vjph; ghh;f;fg;gl;l ngWkjp 
 

ngsjPfg; ngWNgW 

      gad;ghL 
2016 brk;gh; 

tiu 

nryT ,yf;F tpidjpwd; 

Ra jfty; 
nraw;jpl;lk; 

mur Nttr; 
Nrit 

rd;N[ yq;fh 
jdpahh; 
epWtdk; 

,yq;if muR 02 
tUlq;fs; 

264.6 200 72 etPdkag;gLj;j
y; 

jpl;lj;ij 
Muk;gpj;jy; 
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16.Ma;T kw;Wk; Nkk;ghl;L kj;jpa epiyak ; 
 

 
16.1 kPs; ghu;it 
 
ru;tNjruPjpahd Nghl;b Kiwik kw;Wk; 
jPu;TfSld; ghJfhg;Gg; gilfs; mNjNghd;W 
Vida murhq;f epWtdq;fSf;fhf cyfj; 
juk; tha;e;j tpQ;Qhdj; njhopDl;g mbg;gil 
kw;Wk; trjpfisj; jhgpg;gjd; %yk; 
ghJfhg;Gg; gpuNahfq;fSf;fhd RNjr 
jPu;Tfisg; ghJfhg;gjw;fhd topfis 
tbtikj;jYk; mgptpUj;jp nra;jYk; 

topfhl;lYk;.  

 

16.1.1 Nehf;fq;fs; 
 

 ghJfhg;Gj; Jiwapy; fhzg;gLk; rpwe;j 
eilKiwfs; kw;Wk; fpilf;ff;$ba 
tsq;fspd; mbg;gilapy; rpwe;jnjhU 
Kiwikia nfhs;tdT nra;jYk; 
tbtikj;jYk; 

 ghJfhg;Gj; Jiwapy; jfty; 
njhopDl;gkw;w kw;Wk; jfty; 
njhopDl;gj;jpd; mbg;gilapyike;j 
,af;fg;ghl;L Kiwikfis 
xd;wpizg;gjw;Fj; Njitahd 
,ilKfq;fis tbtikj;jy;  

 Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd 
epiyaj;jpd; tpisjpwd; kw;Wk; 
nghUj;jg;ghl;bid Kd;Ndw;Wtjw;Fk; 
kjpg;gpLtjw;Fk; mjid KOikahf 
tsu;j;njLj;jy; 

 ,yq;ifg; ghJfhg;Gj; Jiwf;fhd Ma;T 
kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdnkhd;iw 
KOikahf eilKiwg;gLj;jy; 

     

16.2  Mz;bd; fhyg;gFjpapDs; 
milag;ngw;w rhjidfs; 
 
16.2.1 nghJ epu;thf tplaq;fspd; 
Kd;Ndw;wk; 
 

CRD MdJ Kjypy; gdhnfhil ,uhZt 
Kfhkpd; ,yq;if irifg; gilazpapd; 
jiyikaf nu[pnkd;by; mike;jpUe;jJ. 
mjidj; njhlu;e;J mJ nfhj;jyhnty 
ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fof tshfj;jpw;F 

khw;wg;gl;lJ. mjd;gpwF CRD, 2015 ,y; 
nkhuf`d tPjp> gpl;bg;gdtpy; mjd; nrhe;jf; 

fl;llj; njhFjpf;F ,lkhw;wg;gLk;tiu BMICH 
nfhOk;G 7 ,y; thliff;F vLf;fg;gl;l 
mYtyf ,lg;gug;gpw;F ,lkhw;wg;gl;bUe;jJ. 
mjidj; njhlu;e;J epu;thfj; njhopw;ghLfs; 
kw;Wk; Vida jq;Fkpl trjpfSf;fhf 
,uz;L khbf; fl;llk; xd;W 

epu;khzpf;fg;gl;lJ. %d;whtJ fl;lkhf CRD  

 

 

,w;F ,izf;fg;gl;Ls;s Ma;T 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F jq;Fkpl trjpia 
toq;Ftjw;fhf ,d;DnkhU ,uz;L khbf; 
fl;llk; epu;khzpf;fg;gl;lJld; ,g;Gjpa fl;llk; 
2017 rdtup 20 ,y; ghJfhg;G mikr;rpd; 
nrayhsuhy; cj;jpNahfG+u;tkhfj; 
jpwe;Jitf;fg;gl;lJ.   
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njh. 
,y. 

nraw;wpl;lj;jpd; ngau; kjpg;gplg;gl;l  
nryT (&.)  

cz;ikahd 
nryT 
(&.) 

ntspehl;L my;yJ 
cs;Su; re;ij tpiy 

nkhj;jr; Nrkpg;G 
(&.) 

ntspehL 

(&.) 

cs;ehL 

(&.) 

 

1 rpwpa MAjq;fs; RLjy; Nghyp 1,600,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 

(mz;zsthf) 

 6,000,000.00 

2 K-8 Nghyp – nraw;wpl;lf; fl;lk; I 3,240,000.00 3,240,000.00 1,368,000,000.00 

8 kpy;. mnk.nlh. 

 1,364,760,000.00 

3 fs Ml;bywp Kiwikr; nraw;wpl;lk; 4,500,000.00 4,500,000.00 150,000,000.00 

   1 kpy;. mnk.nlh. 

 145,500,000.00 

4 Fthl; nfhg;lu; nraw;wpl;lk; 250,000.00 143,000.00 280,000.00   

5 PRI fzf;fPl;L Kiwikr; nraw;wpl;lk; 250,000.00 250,000.00 2,000,000.00  1,750,000.00 

6 cau; - El;g giltPuu; ,izar; nrayp 380,000.00 380,000.00 140,000,000.00  139,620,000.00 

nkhj;jk;  10,220,000.00  1,678,370,000.00 1,668,000,000.00  1,657,630,000.00 

 

16.1 ml;ltiz: Kg;gilapduplKk; ifaspf;fg;gl;l G+u;j;jpahd nraw;wpl;lq;fspd; tpguq;fs;    
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njh
.,y
. 

nraw;ghL / nraw;wpl;lk;  
Kf;fpaj;Jtk; 

1 

nrYj;Jjy; Nghyp (Driving Simulator) 

,k;Kiwik nka;epfu; #oypy; ,yFuf kw;Wk; fduf rhujpfspd; gapw;rpf;fhdJ.   

fhg;gf rhujpg; gapw;rpf;F Kd;du; ,yFuf kw;Wk; fduf rhujpfspd; 
gapw;rpf;fhf Nghyp Kiwik xd;iw Kg;gilapdupd; rhujpg; gapw;rpg; 
ghlrhiy Njitg;gLj;jpaJ.  ,k;KiwikAld; rhujpfshy; kpfTk; 
tpisjpwd; kpf;f tifapy; gapw;rp ngw KbAk;. 

2 
nraw;if mtaq;fSf;fhd %is fl;Lg;gLj;jg;gl;l ,ilKfk; (BCI) 

,t;tha;tpd; Nehf;fk; %is fl;Lg;gLj;jg;gl;l nraw;if mtaq;fis 
tbtikj;jYk; tpUj;jp nra;jYkhFk;. 

,t; mtaq;fs; mq;ftPdKw;wtu;fshy; gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

3. 

Hexacopter ,d; mgptpUj;jp 

,r;nraw;wpl;lk; Quadcopter nraw;wpl;lj;jpd; mjpfupj;j Nkk;ghlhFk;. 

gaz vz;zpf;iffis  Nkk;gLj;jy;> jhq;F Rikapid Nkk;gLj;jy;> 

tpidj;jpwid mjpfupj;jy; Nghd;w rpwe;j ,ay; jpwDld; Hexacopter I 
tpUj;jp nra;a 

 

4 

fg;gy; juT fz;fhzpg;G Kiwik (SDMS) 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; guhkupg;Gf;fhf fg;gy; jsk; kPjhd nkhdpl;lu; 
guhkPw;wu;fspd; fz;fhzpg;G Kiwikia tpUj;jp nra;tjhFk;. 

 

,k;Kiwikahy; mjpfsT gzk; Nrkpf;fg;gLfpwJ. NkYk; ,jid cs;Su; 
njhopDl;gj;Jld; guhkupf;f KbAk;. 

 

5 

eNdh njhopDl;gj;ijg; gad;gLj;jp rpjpyj; jLg;G kw;Wk; mupg;Gj; jLg;Gj; 
jPe;ijapid tpUj;jp nra;jy; 
,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; ,yq;ifapd; Ml;Gy vy;iyf; Fl;gl;l ePupYs;s 
capupay; uPjPahd rpjpyq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; tiffs; njhlu;gpy; Ma;T 
nra;tJk; eNdh njhopDl;gj;ijg; gad;gLj;jp cs;SupNyNa rpjpyj; jLg;Gfs; 

kw;Wk; mupg;Gj; jLg;Gfis tpUj;jp nra;jYk;.  

 

 

,yq;ifr; #oikTf;Fg; nghUj;jkhd nghUs; xd;iwr; 
rku;g;gpf;f ,ayr;nra;Ak;. 

 

 

6 

Customizable Fire Control Solution With Stabilize Platform 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; NtWgl;l NjitfSf;Fg; nghUe;jf;$ba 
nghUj;jkhdnjhU Kiwapy; cWjpahd jPf; fl;Lg;ghl;L Kiwikapid 
mgptpUj;jp nra;tjhFk;. 

,k;Kiwik Kg;gilapdUf;Fj; Njitg;gLk; tifapy; jPf; fl;Lg;ghl;L 
Kiwikf;fhd nghJthd jsnkhd;iw tpUj;jp nra;a toprikf;Fk;. 

 

 
K-8 tpkhdj;jpw;fhd gapw;rpg; Nghyp – fl;lk; II 

nraw;wpl;lj;jpd; fl;lk; 1 Vw;fdNt epiwT nra;ag;gl;Ls;sNjhL fl;lk; II 

eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpwJ. tu;j;jfuPjpapy; fpilf;fpd;w K8 Nghyp fSf;F 
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7 
cz;ikahd tpkhdq;fis gapw;rpf;Fg; gad;gLj;Jtjhy; mjpfnryT Vw;gLk; 

vd;gjhy; igyl; gapw;rpf;F toq;Ftjw;F K8 tpkhdg; gapw;rpg; Nghypia 
tbtikj;jy;. tpkhdg; gapw;rpg; NghypahdJ gapw;rpr; nrytpidf; 
Fiwf;fpwJ. ,J cs;Su; nghwpapayhsu;fspd; cjtpAld; tpUj;jp 
nra;ag;gLfpwJ. 

100 kpy;ypad; tiu nrythFk;. vt;thwhapDk;> tu;j;jfuPjpapy; fpilf;ff;$ba 
Nghypfis gapw;rpj; NjitfSf;fhf ,zf;fkhf;F tjw;F 

f\;lkhf ,Ug;gJld; CRD My; tpUj;jp nra;ag;gLk; K8 Nghypfs; cs;Su; 
gapw;rpj; NjitfSf;Fg; nghUe;jf;$bathW ,yFthfTk; ,Uf;fpwJ.  

 

 

8 

thd; Nghf;Ftuj;Jf; fl;Lg;gLj;jpfSf;fhd gapw;rpg; Nghyp  

gapw;rpr; nryitf; Fiwf;Fk; Nehf;Fld; thd; Nghf;Ftuj;Jf; fl;Lg;ghl;L 
epiyaq;fspy; Clhl;lg; gapw;rpf;fhd Nghypnahd;iw tpUj;jp nra;tjw;fhd 
Ma;T  

thd; Nghf;Ftuj;Jf; fl;Lg;ghl;Lg; gapw;rpf;fhf tu;j;jf uPjpapy; fpilf;ff;$ba 
gapw;rpg; Nghypf;fhd nryT fpl;lj;jl;l 20 kpy;ypad; MFk;. 
vdNt ,r;nraw;wpl;lk; gzj;ijr; Nrkpf;f cjTk;. 

 

 

9 

Guided Rocket and Missile Kiwik tpUj;jpr; nraw;wpl;lk; 
,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; nuhf;nfw; Kiwikfspy; topfhl;lg;gl;l 
njhopDl;gj;ij nfhs;tdT nra;jYk; Nkk;gLj;jYk; MFk;. ,J nuhf;nfw; 
VTjy;> KaYjy; kw;Wk; topelj;jy; Mfpatw;wpd; KjyhtJ 
gbKiwahf ,Uf;Fk;. 

 

,J gpd;tUtdtw;iw ,ayr; nra;Ak; ; 

 

,yq;ifapDs; nuhf;nfw; kw;Wk; VTfiz njhopDl; gj;ijj; jhgpg;gjw;F 

Njrpa ghJfhg;G Nehf;fj;jpw;fhf Njitahd cau; El;g MAjq;fis 
tu;j;jfuPjpapy; cw;gj;jp nra;tjw;F 

ehl;bw;fhd me;epaehl;Lr; nryhtzpiag; ghJfhg;gjw;F  

 

 

10 

Quod Copters kw;Wk; UAVS ,w;fhd Ijurd; vupnghUl; fy mgptpUj;jp 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; gwg;G jlitfis mjpfupg;gjw;F quad copter kw;Wk; 

UAVs fspy; gad; gLj;jf;$ba cau; tpidj;jpwDk;> Fiwe;j vilAk;> cau; 
nfhs;ssTk;> ePz;l ehs; ciof;ff;$ba Ijurd; vupnghUs; fyq;fis tpUj;jp 
nra;jYk; 

 

,f;fyq;fs; (gw;wupfs;) cau; nryTkpf;fit vd;gJld; guhkupg;Gf;F cau; 
njhopDl;gKk; Njitg; gLk;. ,r;nraw;wpl;lj;jpd; gpujhd Nehf;fk; Njitahd 
njhopDl;gj;ijg; ngWjyhFk;. 

 

 

11 

,yj;jpudpay; tiuaiwf;fhd ,yf;Ffs; kw;Wk; RLjy; kjpg;gPL mgptpUj;jpAk; 
Gduikg;Gk; 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; cau; El;g cgfuzq;fSld; gdhnfhl 
Kfhkpy; ,yj;jpudpay; RL tPr;rpid etPdg;gLj;JtJld; Jy;ypakhd gapw;rp 
Kiwikia jhgpj;jYk; 

 

Fiwe;j nrytpy; ,t;tif Kiwikia tpUj;jp nra;tjw;F Njitahd 

njhopDl;gj;ijAk; mwpitAk; CRD ngw;Ws;sJ. 

 

 

 

12 

 

Armor Tank Nghyp Kiwik mgptpUj;jp 
,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; Aj;j jhq;fpg; gilazpf;F gapw;rpf;fhf Aj;jjhq;fp 
xd;iw tpUj;jp nra;tjhFk;. 

 

Aj;jjhq;fpfs;> RLjy; kw;Wk; ,af;fq;fs; kPjhd Aj;jjhq;fpg; 
gapw;rpf;F ,g;Nghyp Kiwik tifnra;Ak;. 
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13 

 

Development of virtual reality parachute jumper and skydiver training Simulator 

Kg;giliaAk; Nru;e;j gu#l;by; ,Ue;J Fjpg;NghUf;F mtu;fs; cz;ikahd 
#oiy vjpu;nfhs;tjw;F Kd;ghf mtu;fSf;F nka;epfu; (kha) nka;ikAzu;Tr; 
#oiy toq;Ftjw;F nka;epfu; nka;ikAzu;T thd; fuzkbg; gtu; kw;Wk; 
gu#l;by; Fjpg;gtu; MfpNahUf;fhd Nghypfis tbtikj;jy;. Kiwik 
fz;fhzpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;s gapw;Wtpg;ghsu;fis 
mDkjpg;gJld; ,jid Fiwe;j nryTld; tpUj;jp nra;aTk; KbAk;. 

jiyik fz;fhzpg;G czup Fwpaply; Nkk;ghLk; ghu;itg; gpupg;GfSk; 
eilngWfpd;wd. ,r;nraw; wpl;lk; 2016 Mk; Mz;L Kba Kd; epiwT 
nra;ag;gl;L gapw;rpf;fhf toq;fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 

14 

Braille to Sinhala Converter 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; ghu;itaw;wtu;fs; jkJ guPl;ir 
KbTfis ,yFthfTk; tpidj;jpwDlDk; ngWtjw;F fzpdpia 
mbg;gilahff; nfhz;l Kiwik xd;iw tpUj;jp nra;tjhFk;.  

,k;Kiwik ghu;itaw;Nwhu; jkJ fy;tpia Kiwahfj; njhlu;tjw;F 
topnra;Ak;. 

15 

Under Water Surveillance & Detection System 

flw;gug;gpy; cs;sf eltbf;iffisj; njuptpg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; 
cgfuzkhFk;. ,J flw; fz;fhzpg;G eltbf;iffSf;F cjtp nra;Ak;. 
Ma;tpd; fl;lk; 1 epiwtile;Js;sJld; juTr; Nrfupg;G eilngWfpwJ. 

 

16 

ehl;gl;l rpWePuf NehahspfSf;fhd G+Nfhs jfty; Kiwik 

,r;nraw;wpl;lk; rpWePuf Nehahspfspd; juTj;jsj;ij tpUj;jp nra;tjw;F 
tbtikf;fg;gLfpwJ. ,jid rpWePuf NehAld; NghuhLk; rk;ge;jg;gl;l Rfhjhu 
mjpfhupfSk; gad;gLj;jyhk; 

,k;Kiwik rpWePuf Nehahspfspd; jutpidg; ngWtjw;Fk; gFg;gha;T 
nra;tjw;Fnkd fzpdp kag;gLj;jg;gl;l rhjdk; xd;whf 
tpUj;jpnra;ag;gLfpwJ. 

17 

HF/VHF, UHF Radio Transceiver ,d; tbtikg;Gk; mgptpUj;jpAk; 

,t;tha;tpd; Nehf;fk; cs;Su; njhlu;ghlYf;fhf ghJfhg;ghd thndhypj; 
njhFjpnahd;iw tpUj;jp nra;tjhFk;. 

mk;gpspgau; myfpd; Nkk;ghLfs; kw;Wk; FwpKiwahf;f khjpupapd; mgptpUj;jp 
vd;gd eilngWfpd;wd. ,r;nraw;wpl;lj;ij 2016 ,Wjpf;Fs; epiwTnra;a 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

 

16.2  ml;ltiz : 2016 Mk; Mz;by; njhlq;fg;gl;L 2017 Mk; Mz;bw;Fk; nfhz;Lnry;yg;gl;l nraw;wpl;lq;fs; 
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i. Gifapujf; fz;fhzpg;G kw;Wk; jfty; Kiwik 

 

,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; ,yq;ifg; Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; fl;Lg;ghl;L 
miwapd; epu;thf Nehf;fq;fSf;fhf [p.gp.v];. njhopDl;gj;ijg; gad;gLj;jp 
Gifapujq;fspd; topj;jlj;ij milahsk; fhz;gjhFk;. ,J ,yq;ifg; Gifapujj; 
jpizf;fsj; jhy; epjpaplg;gl;L eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; xU nraw;wpl;lkhFk;.     

 

mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJld; ,r;nraw;wpl;lj;ij 2017 Mk; 
Mz;by; Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; rfy Gifapujq;fisAk; cs;slf;Fk; 
tifapy; eilKiwg;gLj;j vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

ii. Aj;jfsj;jpy; ngwg;gLk; Gydha;Tfis xUq;fpizj;jYk; (IPB), DSCSC ,w;fhd 
gapw;rpg; Nghypia tpUj;jp nra;jYk;  

gzpahsu; fy;Y}upapd; gapw;rp Nehf;fq;fSf;fhf [p.I.v];. mbg;gilapyhd Aj;j 
tpisahl;L nkd;nghUs; xd;iw tpUj;jp nra;jy; 

,r;nraw;wpl;lj;ij 2017 Mk; Mz;by; gzpahsu; fy;Y}upaplk; xg;gilf;f 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

iii. fsdpntsp Gifapuj khu;f;fj;jpd; Gduikg;G 

 

nfhOk;G cgefu Gifapujr; nraw;wpl;l (CSRP) Nehf;fj;jpw;fhf CRD ,dhy; tpUj;jp 
nra;ag;gl;l Fthl; nfhg;lu;]; Ig; gad;gLj;jp fsdpntsp Gifapuj khu;f;fj;jpd; 
thd;topg; glq;fs; kw;Wk; epfo;glq;fis vLg;gjw;fhd xU nraw;wpl;lkhFk;. ,J 
Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tpkhd Nritfs; mikr;rpdhy; topelj;jg;gLfpwJ.  

 

fsdpntsp Gifapuj khu;f;fg; GJg;gpg;G Ntiyia Muk;gpg;gjw;fhf 
fsdpntsp Gifapuj khu;f;fj;jpd; thd;topg; glq;fisAk; epfo;glq;fisAk; 
toq;Fjy; 

iv. rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 
,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fk; ghJfhg;G mikr;rpd; rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jhy; 
tpepNahfpf;fg;gl;l MAjq;fs; kw;Wk; ntbnghUl;fspd; juTfisr; Nrkpf;fTk; 
gFg;gha;T nra;aTnkd juTj;jsk; xd;iw tpUj;jp nra;jy;  

,r;nraw;wpl;lj;jpd; nkd;nghUs; tpiutpy; ifaspf;fg;gLk;.  

   

 

16.3 ml;ltiz : 2016 ,y; NtW mur epWtdq;fspypUe;J nghWg;Ngw;fg;gl;L 2017 ,y; ifaspf;f vjpu;ghu;f;fg;gLk; nraw;wpl;lq;fs; 
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16.2.2 Kg;gilapdu; kw;Wk; Vida 

murhq;f epWtfq;fSf;F CRD ,dhy; 
elj;jg;gl;l gapw;rpfs; 
 

 GIS njhopDl;gk; njhlu;ghf Kg;gilapdu;> 
nghyp];> tpNrl mjpubg; gil> Fw;wtpay; 
tprhuizfs; jpizf;fsk; kw;Wk; mur 
Gydha;Tj; jpizf;fsk; Mfpatw;iwr; 
Nru;e;j 50 cj;jpNahfj;ju;fs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldu;. 

 CRD ,dhy; tpUj;jp nra;ag;gl;l 
nu[pnkd;ly; fzf;fPl;L nkd;nghUs; 
njhlu;gpy; 600 mjpfhupfs; kw;Wk; 2500 
Vida gjptp epiyapdu; MfpNahUf;F 
gapw;rp toq;fg;gl;lJ. 

 ghJfhg;G mikr;Rf;fhf mQ;ry; 
Kfhikj;Jt Kiwik nkd;nghUs; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJld; mJ gw;wpa 
gapw;rpAk; toq;fg;gl;lJ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16.2.3 fpilf;fg;ngw;w tpUJfs;  

2016 ,y; gpd;tUk; tpUJfs; CRD ,w;F toq;fg;gl;ld.  

 

 Njrpa rpwe;j ju ICT tpUJ – 2016 - “ nts;sp” – njhw;W Neha; Ma;T kw;Wk; fz;fhzpg;G 
Kiwik 

 jha;thdpy; eilngw;w gpujpepjpj;Jt Mrpa gRgpf; ICT $l;lzp tpUJ (APICTA 

tpUJ) ,yq;ifapypUe;jhd xNunahU gpujpepjpj;Jtk; ,JthFk; 
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16.3 2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12.31 
tiuahd fhyg;gFjpapy; 
vjpu;nfhs;sg;gl;l gpur;rpidfs;> 
rthy;fs; gw;wpa nghJthd kjpg;gPL 

 CRD MdJ MOD ,y; gjpTnra;ag;gl;l 
toq;Feu;fsplkpUe;J kl;LNk Ma;Tr; 
nraw;wpl;lq;fSf;Fj; Njitg;gLk; 
cUg;gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w 
Njitg;ghl;ilf; nfhz;bUf;fpwJ. ,t;thW 
Njitg;gLk; Fwpg;gpl;l rpy cUg;gbfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fisg; ngWk;NghJ cau; 
tpiy $wg;gLjy;> Fwpg;gpl;l 
nghUl;fSf;fhd toq;Feu;fs; 
fpilf;fhik> Xlu; nra;ag;gl;l cUg; 
gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjpy; 
fhzg;gLk; jhkjk; Nghd;w fhuzq;fshy; 
f];lq;fis vjpu;Nehf;Ffpd;wJ. vdNt 
jpwe;j re;ijapy; Nghl;bkpf;f 
toq;Feu;fsplkpUe;J cUg;gbfisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd xU 
nghwpKiwia Vw;Wf;nfhs;s Ntz;ba 
Njit typAWj;jg;gLfpd;wJ. 

 ngupastpyhd gpe;ija njhopDl;gq;fisg; 
gad;gLj;jp> Kg;gilfs; kw;Wk; Vida 
murhq;fj; jpizf;fsq;fSf;fhd Ma;Tr; 

nraw;wpl;lq;fs; CRD ,dhy; 
Kd;ndLf;fg;gl;ljhy; mtw;Wf;F 
,lkspg;gjw;fhf ,Uf;ff;$ba 
cl;fl;likg;G trjpfs; Nghjpasthf 
fhzg;gltpy;iy.  

 

16.4  vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 
 

 KOikahd Ma;T epWtfj;ijj; jhgpj;J> 
rfy gFjpfspdJk; KOikahd 
njhopw;ghLfis ,ayr;nra;tjw;fhf etPd 
Ma;T$l trjpfSld;$ba 6 khbf; 
fl;llj;jpd; epu;khzj;ij Muk;gpj;jy;  

 CRD apw;fhd tpNrlj;Jtkpf;f 
Mszpapdiu Neubahfr; 
Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd Maj;jq;fisr; 
nra;jy; 

 CRD apd; Ma;T mYtyu;fSf;fhd tpNrl 
Ma;Tf; nfhLg;gdit toq;Ftjw;F 
xOq;Ffisr; nra;jy; 

 CRD nraw;wpl;lq;fspy; 
gy;fiyf;fofq;fspd; cs;Siw Kjpu; 
khztu;fSf;F trjpaspg;gjw;F 
Njitahd xOq;Ffisr; nra;jy; 

 yq;fh nyh[p];bf; md;l; nlf;Ndhnyh[p 
ypkpl;nll; Clhf cs;ehl;bYk; 
ntspehl;bYk; KbTg; nghUl;fisr; 
re;ijg;gLj;Jtjw;Fg; nghUj;jkhd 
nghwpKiwia tpUj;jp nra;jy; 

 kj;jpa tPr;R Mspy;yh tpkhdj;jpw;fhd 

(MRUAV) Nkk;ghLfis G+u;j;jpnra;jYk; 
mjid ntspehl;Lr; re;ijfspy; jhf;fy; 
nra;tjw;fhd xOq;Ffisr; nra;jYk; 

 CRD ,id xU RahjPdj; jhgdkhf 
kPsTk; jhgpj;jy;   
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jiug;gil

flw;gil

tpkhdg;gil

nghyp]; tpN\l
mjpubg;gil

48% 

25% 

16% 

11% 

17. xd;wpide;j Nrit nkhopg;gapw;rp epiyak; 
 

17.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

 1986 Mz;L ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; 
,g;gapw;rp epiyak; nkhopg;gapw;rp epiyakhf 
Muk;gpf;fg;gl;lNjhL> ghJfhg;;G Jiwapy; 
Nrit nra;Ak; tPuu;fspd; jkpo; nkhop mwpT 
%yk; vOJ> thrpf;Fk;> NgRk; jpwid 
tsu;g;gNj ,e;epiyaj;jpd; gpujhd 
Nehf;fkhFk;. ,Jtiu 93 ghlnewpfs; 
rpwg;ghf elhj;jp> Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
tpN\l mjpubg;gil tPuu;fSf;F jkpo; nkhop 
gapw;rp toq;fg;gl;Ls;sJld;> 119 
mjpfhupfSk; 8052 Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
mjpubg;gil tPuu;fSk; ,g;ghlnewpia 
gapd;Ws;sdu;.  

17.2 tsu;r;rp kPsha;T - 2016  

 2016 Mz;L 03 jkpo; nkhopg;gapw;rp 
ghlnewpfs; elhj;jg;gl;Ls;sJld;>  
,jw;fhf Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 395 Ngu;fs; 
gq;Nfw;Ws;sdu;.  

 

 

 

 

 

 

 rpg;gha;fspd; eyNdhk;gYf;fhf Gjpa 
eyNdhk;gy; tu;j;jf epiyankhd;W 
epu;khzpf;f nryT : 850>007.00 &gha;  

 Gjpjhf rpif moq;fhu epiyak; 
epu;khzpf;f nryT : 18>345.00 &gha; 
ghlnewp khztu;fSf;fhf Gjpa kyry$l 
fl;blnkhd;W epu;khzpf;f nryT : 
369>095.00 &ghamjpfhupfspd; tjptpl 
Eiothapy; kw;Wk; mjd; Kw;wj;ij jhu; 
,l;L fhu;g;gl; Nghl  

 ,k;nkhopg;gapw;rp epiyaj;jpd; Njitf;fhf 
Gjpa mjpFspu;rhjd ngl;bnahd;iw 
tpiyf;F thq;f - nryT  55>999.00 &gha;  

 Nfl;Nghu; $lj;Jf;F Fiwg;ghlhf 
fhzg;gl;l tpupTiu ahw;Wk; Nkir 
tpiyf;F thq;f - nryT  11>500.00 &gha;  

 fzdp gpupT kw;Wk; njhiyNgrp 
guptu;j;jid gpuptpd; ghJfhg;Gf;fhf Gjpa 
Fsp&l;bnahd;iw nghUj;j - nryT 
75>699.00 &gha;  

 
 

 Kfhkpd; ghJfhg;G gpupT jq;fpapUf;Fk; 
tjptplj;ij Gzuikf;f - nryT 299>553.30 
&gha; 

 Kfhkpd; myq;fhuj;ij 
elhj;jpr;nry;tjw;fhf Fiwg;ghlhf 
fhzg;gl;l Gy;ntl;Lk; ,ae;jpunkhd;iw 
tpiyf;F thq;f - nryT 42>500.00 &gha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 : 2016 Mk; Mz;by; ,e; epWtdj;jpdhy; 
elhj;jg;gl;l ghlnewpfSf;fhf 
fye;Jf;nfhz;l Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
tpN\l mjpubg;gilapd; mq;fj;jtu;fs; fPo; 
fhl;lg;gl;Ls;sthW.   

17.3 epWtdk; vjpu;f;nfhs;Sk; 
gpur;rpidfs; 

 ,g;nghOJ ,e;epiyaj;jpd; epue;ju 
flikg;GupAk; tPuu;fSf;F kw;Wk; 
ghlnewpapd; khzt khztpfSf;F 
Njitahd msT tjptpl trjp ,y;yhik. 

 epWtdj;jpd; epUthf NtiyfSf;fhf 
,yFuf thfdnkhd;W ,y;yhik. 

 jiug;gilapdhy; Gjpjhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s vupnghUs; nfhs;if 
jpl;lj;jpd; fhuzj;jpdhy; epUthf 
Ntiyfis nra;Jf;nfhs;s toq;Fk; 
vupnghUs; Nghjhik. 

 ghJfhg;G mikr;rpdhy; ,izf;fg;gl;Ls;s 
rpw;W}opau;fs; Nritf;F tUif jUtJ 
mjpUg;jpahd epiyapy; cs;sik.  
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17.4 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 

 Mq;fpy nkhop ghlnewp Muk;gpj;jy;. 

 Gjpa fhupahya fl;blnkhd;iw 
epu;khzpj;jy;.  

 mjpfhupfs; kw;Wk; mjpfhupfs; epiyaw;w 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf tjptplnkhd;iw 
epu;khzpj;jy;. 

 gpujhd Eiothapy; mikj;jy;.  

 khzt mjpfhupfspd; tjptplj;ij 
Gzuikj;jy;.  

 

ghlnewp. 
,y 

ij khrp gq;Fdp rpj;jpiu itfhrp Mdp Mb Mtzp Gul;lhrp Ig;grp fhu;j;jpif khu;fop 

91   22                     

92     16         26         

93                 05       

 

17.1 ml;ltiz : 2016 Mz;by; elhj;jg;gl;l ghlnewpfspd; tpguq;fs; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sthW. 
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18. tiuaWf;fg;gl;l yq;fh nyh[p];hpf; vd; nlf;nehy[p 
epWtdk;

18.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

 tiuaWf;fg;gl;l னங்கர சனரஜறஸ்ரிக்ஸ் அன்ட் 
சக்சணரசனரஜஸீ் னறறசட் கம்சதணி ணது 
சரடக்கத்றல் இபேந்ம கடந் கரனப்தகுற 
பூரிலும் மற்சகரண்டரறு சரறல்ரண்ம 
ரீறரகவும் அமணத்மபம் உள்படக்கறரகவும்   
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட இரடம்சரர் பத் 
சரணங்கமப தரதுகரப்பு அமச்சுக்கு 
ங்குற்கரண சதறுமக சறகமப ங்கும 
சற்நறகரக சசய்துந்துள்பது. தின்ணர் 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி மண துமநகமப மரக்கறத் 
ணது சசற்தரடுகமப தன்மகமப்தடுத்ற 
உள்பமரடு தரதுகரப்பு அமச்சு ற்றும் 
அசரங்கத்றன் எபேசறன றறுணங்கபின் கலழ் 
இங்கறபேகறன்ந மசற தரதுகரப்பு சரடர்தில் 
ரக்கத்ம ற்தடுத்துகறன்ந றகபக்கறரண எபேசறன 
கபேத்றட்டங்கலக்கரண கபேத்றட்ட பகரமரபர், 

றபமரபர் ற்றும் ீர்வு ங்குணரகவும் 
ற்மதரது சசனரற்நற பேகறன்நது. ற்மதரது 
மடபமநிலுள்ப துரி தன்மகமப்தடுத்ல்  
கபேத்றட்டத்றன் எபே தகுறரக பமநரண 
மர்ச்சறபமட ப்திணர்கலடன் எத்துமத்து 
இனங்மக தரதுகரப்பு தமடக்கரக சுமச தரதுகரப்பு 
மகத்சரறசனரன்மந றறு  ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
கபேறபள்பது.  

18.2 திண பசற்தடுகள் 

தரதுகரப்பு தமடிணர் ற்றும் சதரனறசுக்கரக சதறுமக 
சற ங்குணரக ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி ஆண்டில் 
றனி மகள்ிம றர்த்ற சசய்து. புற 
சரறல்தட்திமன அநறபகஞ் சசய்பம்சதரபேட்டு 
இறுறப் தரமணரபர்கலக்கரக எபேசறன 
சர்ப்தித்ல்கள் மற்சகரள்பப்தட்டண.   

அத்துடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் ரனறில் மசமக்கரக 
ஈடுதடுத்ப்தடிபேந் இனங்மக இரடப் 
தமடிக்கு அசறரண பத் சரணங்கபின் 
துரி சதறுமக றகழ்ச்சறத்றட்டத்றற்கரக சறகமப 
ங்குமகில்ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி பன்மச் 
சசற்சதரறுப்திமண ஈமடற்நறது. இந் சதறுமக 
தல்மறு மகினரண இரட மகிணங்கமப 
உள்படக்கற இபேந்து. 

   சுமச தரதுகரப்புக் மகத்சரறல் ற்றும் மண 
அச றறுணங்கலக்கரக கல் சரடர்தரடல் 
சரறல்தட்தபம் கல் தரதுகரப்பும் ற்றும் 
தரதுகரப்பு உட்கட்டமப்பு சறகமபச் சரர்ந் 
கபேத்றட்டங்கமப அபனரக்குல்ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணிின் கபேத்றட்டப் திரிின் சதரறுப்தரகும். 

அசரங்கத்றற்குச் சசரந்ரண கம்சதணிகள் ற்றும் 
அசரங்க றறுணங்கலக்கு கபேத்றட்ட 
பகரமத்தும் ற்றும் றபம மசமகமப 
ங்குல் சரடர்தில் இப்திரிவு ணது 
கபேத்றட்டங்கமப ிரிரக்கற கணஞ் 
சசலுத்றபள்பது. 
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ிதம் 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

ஒன்தது 
ங்கபின் 
பதறுரதறுக

ள் 
(கக்கய்

வு 
பசய்ப்தட

து) 

ல். ரூ. ல்.ரூ. ல். ரூ. ல். ரூ. ல்.ரூ. ல். ரூ. 

பேரணம் சரர்ந் சசனரற்றுமக 

பேரணம் 69.97 130.62 95.17 92.74` 127.90 59.73 

சரத் இனரதம் 69.46 99.68 81.50 84.67 122.70        57.11 

ட்டி ற்றும் ரிக்கு பந்ற 
சரறற்தரட்டு இனரதம்  

4.28 13.81 8.46 7.85  

58.43 

 

15.85 

ரிக்கு பந்ற இனரதம் 7.62 17.38 14.49 12.05 61.84 23.10 

ரி 2.91 3.23 4.70 3.31 8.54  

ரிக்குப் திந்ற இனரதம் 4.71 14.15 10.88 7.42 53.30  

சசரத்துக்கள் சதரறுப்புக்கபின் றமனம 

மடபமநல்னரச் சசரத்துக்கள் 15.48 12.53 8.56 10.76 5.63 3.6 

மடபமநச் சசரத்துக்கள்  194.46 159.09 157.02 149.73 215.51 207.36 

சரத்ச் சசரத்துக்கள்  209.94 171.62 165.75 160.49 221.14 210.96 

சரத் உரிமப்தங்குகள் 106.97 107.32 109.22 110.39 162.98 180.72 

மடபமநல்னரப் சதரறுப்புகள் 19.30 4.08 4.04 7.32 5.47 5.46 

மடபமநப் சதரறுப்புகள் 83.67 48.14 52.50 42.77 52.70 24.77 

மநற சசரத்துக்கள்  106.97 119.39 109.22 110.39 162.98 180.72 

சௌருறப்தடுத்ற தங்கறனரதம்  - 1.05 1.20 1.20 5.4  

 

18.1 ml;ltiz nrd;w tUlq;fspy; y.nyh.nl.ep. epjp Kd;Ndw;wk; 

 
ிதம்  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ீப் தகுப்தரய்வு 

தங்சகரன்றுக்கரண ஈட்டல் (பை.) 22,974 69,003 1.36 0.93 6.72 

தங்சகரன்றுக்கரண மநற சசரத்துகள் (பை.) 521,818 582,400 14.00 13.8 20.37 

உரிமப் தங்குகள் ீரண இனரதம்  % 4.40 11.85 9.97 6.72 32.71 

சரத் சசரத்துக்கள் ீரண இனரதம் % 2.24 8.24 6.57 4.62 24.10 

சரத் இனரத ீம் % 99.28 76.31 85.63 91.30 99.68 

சரறற்தரட்டு இனரத ீம் % 6.12 13.31 16.36 11.57 47.44 

மநற இனரத ீம் % 6.73 10.58 8.89 8.47 43.30 

மடபமநச் சசரத்துக்கள் ீம் ( டமகள்)  2.32 3.30 2.99 3.50 4.0 

 

18.2 ml;ltiz: tUkhdk; nraw;ghl;L mwpf;if 
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18.1 epuy; glk;: சசரத்துக்கள் ற்றும் சதரறுப்புக்கபின் றமனம 

 

 

18.2:;  epuy; glk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3  epuy; glk;: சதௌீக பன்மணற்நம் 
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 2016 ஆம் ஆண்டில் டுத் ற்றும் தரரி அபினரண ண்தத்சரன்தது (89) சதறுமக சறகள் 
றகழ்ச்சறத்றட்டங்கலக்கரண  (எப்தந்ங்கள்) மமனகள் றமநவு சசய்ப்தட்டண.    

கருத்ட்டம் ன.பன.ப.ன. 
கம்பதணிின் 

பசற்பதறுப்பு 

ிதம் 2016 இல் மநவு 
பசய்ப்தட்ட 

அச உபவுச் 
மசமக்கரண 
பமநம 
ன்ணிக்கரக்க
ல் கபேத்றட்டம்  

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர் 

அச உபவுச் மசமிடம் உள்ப 
தறமட்டு அடிப்தமடினரண 
கல்கபின் 
இனக்கபமநப்தடுத்ல்  
இக்கபேத்றட்டத்றல் 
உள்படங்குகறன்நது. 

இக்கபேத்றட்டத்றன் கபேத்றட்ட 
பகரமரபரக அமது 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிரகும். 

 

ன்சதரபேள்கள்: ன்சதரபேள் தடீம் 
ற்றும் மனமப்பு 
உட்கட்டமப்பு  

திமரக சன்சதரபேள்: தறமட்டு 
அடிப்தமடினரண கல் 
மமனப்தரய்வு ஊடரக 
இனக்கபமநரக்கல்  

இண்டு 
ஆக்கக்கூறுகலக்குரண 
மகள்ிப்தத்றங்கள் 
பூர்த்றசசய்ப்தட்டு அபிப்புச் 
சசய்ப்தட்டது. 

ன்சதரபேள்கபின் திரண 
தரகங்கள்2016 இன் இறுறில் 
ங்கப்தட்டிபேந்ண.  

 

பன்மணற்நம்:  

ன்சதரபேள்: 60% 

 

திமரக சன்சதரபேள் : 30% 

பமனரதர 
தரதுகரப்பு 
சரடர்தரடல் 
மனமப்புக் 
(ப.தர.சர..) 

கபேத்றட்டம் 

 

சதறுமக 
சறங்குணர் 

ப.தர.சர.. கபேத்றட்டம் ந்து 
மகள்ிப் தத்றங்கமப 
உள்படக்கறரகும்.  

மகள்ிப் தத்றம்I: உத்மச சு 
உி ரன்கு தர சரடர்தரடல் 
மகரபுங்கமப றர்ரிக்க 
இணங்கண்ட தறசணரபே இடங்கபின் 
துமபிடுல் பனரக ண் 
தரிமசரமணம மற்சகரள்பலும் 
ண் தரிமசரமண அநறக்மககமப 
சர்ப்தித்லும்.  

மகள்ிப் தத்றம் II: படிகலடணரண  
எனறத்டுப்பு 
சசய்ப்தட்டஇபேதத்றண்டு 
(22)றன்திநப்தரக்கற 
கூறுகமபங்கல், சகரண்டுந்து 
எப்தமடத்ல், சதரபேத்துல் ற்றும் 
இக்குல். 

மகள்ிப் தத்றம்III: உதகக் 
கூடங்கமபக்சகரண்ட ந்து (05)சு 
உி சரடர்தரடல் மகரபுங்கமப 
ங்குல், சகரண்டுந்து 
எப்தமடத்ல், றர்ரித்ல், 

சதரபேத்துல் ற்றும் அபனரக்கல் 
சதறுமக. 

மகள்ிப் தத்றம்IV: உதகக் 
கூடங்கமபக்சகரண்ட ஆறு (06)சு 
உி சரடர்தரடல் மகரபுங்கமப 
ங்குல், சகரண்டுந்து 
எப்தமடத்ல், றர்ரித்ல், 

சதரபேத்துல் ற்றும் அபனரக்கல் 
சதறுமக. 

மகள்ிப் தத்றம்V: சசநறரண 
அமனரிமச ரசணரனற 
சரடர்தரடல் பமநமகமப 
ங்குல், சகரண்டுந்து 

மகள்ிப்தத்றம்Iற்றும்IIசரர்ந்
 அமணத்துச் 
சசற்தரடுகலம் 2015 இல் 
றமநவுசசய்ப்தட்டண. 

மகள்ிப் தத்றம் III, 

IVற்றும்V 2016 ஆம் ஆண்டில் 
அங்கலகரிக்கப்தட்டண. தரதுகரப்பு 
அமச்சு இந் பன்று 
மகள்ிப்தத்றங்கலக்கரக 
மகட்புிமன மகரரிமரடு 
அற்நறன் றப்தடீ்டுச் 
சசற்தரடு கடந் சறன 
ரங்கபரக 
மற்சகரள்பப்தட்டு ந்ண.  

கபேத்றட்டங்கபின் 
பன்மணற்நம்:ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணிக்கு மகபிக்கப்தட்ட 
சதறுமக சற சரடர்தரண 
மகள்ிகள் III, IV, V 

ன்தற்றுக்கரக 80%. 
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எப்தமடத்ல், சதரபேத்துல் ற்றும் 
அபனரக்கல். சதறுமக. 

சறநற ஆப 
ரரிப்புத் 
சரறற்சரமனசர
ன்மந றறுவுல் 

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர் 

7.62 x39 ற.ீ உற்தத்ற 
சரறற்சரமனசரன்மந றறுவுல் 

ற்றுக்சகரள்பப்தட்ட 
உற்தத்றரபர்கபிடறபேந்து 
சதநப்தட்ட சரறல்தட்த 
ற்றும் வுசசனவு 
பன்சரறவுகள் இனங்மக 
இரடத்றடம் 
மகபிக்கப்தட்டுள்பது. 

பூர்ரங்கத் றட்டறடல் 
மற்சகரள்பப்தட்டு 
பேகறன்நது. 

றமகரண 
இரட 
உதகங்கமப 
ிற்தமண சசய்ல். 

 சதறுமக 
சறங்குணர் 

றமகரண இரடம்சரர் 
உதகங்கமபபம் 
பத்சரணங்கமபபம் மககற்நல்.   

றமகரண மகிபேப்புகமப 
மககற்றுற்கரக 
அமச்சம அங்கலகரம் 
சதநப்தட்டது. சநறப்தடுத்ல் 
குலசரன்றும்   றப்தடீ்டுக் 
குலசரன்றும் 
றறக்கப்தட்டுள்பது. 

ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
மகள்ிப்தத்ற 
ஆங்கமபத் 
ரரித்மரடு தண்டங்கமப 
ிற்தமண சசய்ற்கரக 
தரதுகரப்பு அமச்சு 
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட மகள்ி 
மடபமந ஊடரக 
ிமனனுக்கள் மகரப்தட்டண. 

ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிரல் 
சன்மலும் மடிரண 
ிமனனுக்கள் 
சதநப்தட்டுள்பண. 

சரிவுசசய்ப்தட்ட 
மகிணங்கமப ிற்தமண 
சசய்ற்கரக 
மதச்சுரர்த்மகள் 
மற்சகரள்பப்தட்டு 
பேகறன்நண.  

சபத்றஞ்சரர் 
கண்கரிப்பு 
பமநமக் 
கபேத்றட்டம் 

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர் 

ிரிரணஎபேங்கறமந் 
சபத்றஞ்சரர் கண்கரிப்பு 
பமநமம றறுவுல். 

ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
பூர்ரங்க றப்தீடுகமப 
றமநவுசசய்து கபேத்றட்ட 
பன்சரறவுகள் 
அங்கலகரத்றற்கரக மசற 
றட்டறடல் றமக்கபத்றற்கு 
சர்ப்திக்கப்தட்டண.  

றமக்கபத்றல் இன்நபில் 
அது அங்கலகரிக்கப்தட்டு றறசரர் 
சரத்றப்தரட்டுக்கரக 
சபிரட்டு பங்கள் 
றமக்கபத்றடம் 
சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது.   

சபத்றஞ்சரர் 
ிதத்துகள் 
தரதுகரப்பு 
இமப்தரக்க  
றமனக் 
கபேத்றட்டம் 

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர் 

சபத்றஞ்சரர் மடல் ற்றும் 
ிதத்து தரதுகரப்பு சரறற்தரட்டு 
பமநமசரன்நறமண  றறுவுல். 

ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிரல் 
சர்ப்திக்கப்தட்ட கபேத்றட்ட 
பன்சரறிமணக் 
கட்டங்கட்டரக அபனரக்க 
மசற றட்டறடல் 
றமக்கபம் அங்கலகரம் 
ங்கற உள்பது. ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணிரல் ரரிக்கப்தட்ட 
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அமச்சமப் தத்றம் 
தரதுகரப்பு அமச்சுக்கு 
சர்ப்திக்கப்தட உள்பது.  

இரட த்மச் 
மசர்ந் தரிகள் 
ரரிப்புத் 
சரறற்சரமனசர
ன்நறமண ரதித்ல்  

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர்  

தரதுகரப்பு தமடிணபேக்கரண 
இரட த்மச் மசர்ந் 
தரிகள் ரரிப்புத் 
சரறற்சரமனசரன்நறமண 
ரதித்ல் 

கபேத்றட்ட சரத்றப ஆய்வு 
றமநவுசசய்ப்தட்டுள்பது. 

அங்கலகரத்றற்கரக கபேத்றட்ட 
பன்சரறசரன்மந 
ரரிக்கும் சதரபேட்டு 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
உள்ரட்டிமணப் மதரன்மந 
சபிரட்டுத் 
ப்திணர்கலடனும் 
மதச்சுரர்த்மகள் 
மற்சகரள்பப்தட்டு 
பேகறன்நண.     

இரடத்றற்குச் 
சசரந்ரண 
றறுணங்கலக்கரக 
சூரி சக்றலுப் 
திநப்தரக்கற 
சதரநறகத்ம 
றறுவுல்.   

 

கபேத்றட்ட 
பகரமரபர் 

தரதுகரப்பு தமடிணபேக்கு சூரி 
சக்றலுிமண அநறபகஞ் 
சசய்ற்கரண எலங்குறுத்ல் 
கபேத்றட்டசரன்நறமண 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 2012 ஆம் 
ஆண்டில் ஆம்தித்து. சலணரின் 
சலசக் இன்சணல் கம்சதணிின் 
உிபடன் என்று 20 கறமனரசரற் 
சகரண்ட சூரி சக்றலு 
சதரநறத்சரகுறக்கரண பன்று 
கபேத்றட்டங்கள் ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணி 2014 ஆம் ஆண்டில் 
சற்நறகரக ரதிக்கப்தட்டது. 2016 

ஆம் ஆண்டில் மற்சகரள்பப்தட்ட 
றப்தரய்ில் பப்தமடகலம் இந் 
சக்றலு சதரநறத்சரகுறகபில் 
றபேப்றகரண சசனரற்றுமகம 
தறவுசசய்மரல்  தரதுகரப்புச் 
சசனரபர், தரதுகரப்பு திி 
மனமறகரரி ற்றும் 
பப்தமடத் பதறகபின் 
உத்றமரகபூர் குடிமணகமப 
உள்பிட்ட இரடம் ற்றும் ஞ்சற 
றறுணங்கலக்கும் சூரி 
சக்றலுிமண அநறபகஞ்சசய் 
தரதுகரப்பு அமச்சு ீர்ரணித்து.  

இக்கபேத்றட்டத்றன் 
சரறல்தட்த ற்றும்  றறசரர் 
எத்துமப்புக்கரக தரதுகரப்பு 
அமச்சு சலணரின் சலசக் 
இன்சணல் கம்சதணிபடன் 
2016 ஆம் ஆண்டில் 
உடன்தடிக்மகசரன்நறமண 
சசய்துசகரண்டது. 

 

பூர்ரங்க சரத்றப ஆய்வு 
மற்சகரள்பப்தட்டு 
பேகறன்நது.  

மரட்டரக்கபின் 
தரகங்கமப 
திரித்சடுக்கும் 
சதரநறத்சரகுறம
க் சகரள்ணவு 
சசய்ல்  

 சதறுமக 
சறங்குணர் 

கரனரறரண மரட்டரக்கமப 
தரதுகரப்தரக மககற்றுற்கரக 
டரடும் மகமச் மசர்ந் 
மரட்டரக்கபின் தரகங்கமப 
திரித்சடுக்கும் 
சதரநறத்சரகுறசரன்மநக் 
சகரள்ணவு சசய்பரறு தரதுகரப்பு 
அமச்சுக்கு ஆமனரசமண 
ங்கப்தட்டுள்பது.     

மரட்டரக்கபின் தரகங்கமப 
திரித்சடுத்ல் தற்நற 
றனவுகறன்ந சரறல்தட்தம் 
ற்றும் அத்மக 
சதரநறத்சரகுறின் 
ரரிப்தரபர்கள் 
சரடர்தினரண அடிப்தமடக் 
கற்மகசரன்நறமண தரதுகரப்பு 
அமச்சு சரர்தரக 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி  
மற்சகரண்டது. இந் 
அநறக்மகம 
அடிப்மடரகக்சகரண்டு 
சதரபேத்ரண 
ர்த்கர்கபிடறபேந்து 
சரறல்தட்த ற்றும் றறசரர் 
பன்சரறவுகமப 
மகரபேற்கரண 
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ஆங்கமபத் 
ரரிப்தற்கரக ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணிக்கு அங்கலகரம் 
ங்கப்தட்டது.  

 

பன்சரறவுக்கரண 
மகரரிக்மகம ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணி தரதுகரப்பு 
அமச்சறன் சசனரபரிடம் 
2017 சணரி ரத்றல் 
சர்ப்தித்து. 

கண்டி ரக 
சமதக்கரண 
ன்ணிக்கரக்க
ல் கபேத்றட்டம் 

ீர்வு ங்குணர் சதரதுக்கலக்கு 
மசமரற்றுமகில் 
ிமணத்றநமண 
பன்மணற்றுற்கரண பற்சறரக  
ணதுசசற்தரடுகமப 
ன்ணிக்கரக்கும் சதரபேட்டு 
கண்டி ரகசமத 
கபேத்றட்டசரன்மந 
ஆம்தித்துள்பது. 

 

மனமப்புக் கபேத்றட்டம்: 130 

கணிகமப என்றுடசணன்று 
இமக்கும்சதரபேட்டு  
மசமங்குணம 
அடிப்தமடரகக்சகரண்ட கணி 
மனமப்சதரன்று அநறபகஞ் 
சசய்ப்தட்டது. 

 

திமரக சன்சதரபேள் கபேத்றட்டம்: 

ஆண ரி, மண தல்மறு 
ரிகள், ங்கல்கள், ீர்க்கட்டக் 
கக்குகள் ற்றும் இறுறக் 
கக்குகள் மதரன்ந துமநகலக்கரக 
திமரக சன்சதரபேள்கமப 
அநறபகஞ்சசய்ல். 

இந் இண்டு 
கபேத்றட்டங்கமபபம் 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
சதரறுப்மதற்றுள்பது.  

பன்மணற்நம்:  

மனமப்தரக்கலும் 
ன்சதரபேள்கலம் 
ரதிக்கப்தட்டுள்பண. 

சன்சதரபேள்கள் 
ரரிக்கப்தட்டு பேமரடு 
எபே சரடிபல் ற்சகணம 
ரதிக்கப்தட்டுள்பது.   

ஆரய்ச்சற ற்றும் 
அதிிபேத்ற 
றமனத்துடணரண 
எத்துமப்பு 

 சதறுமக 
சறங்குணர் 

தரதுகரப்பு அமச்சறன்ஆரய்ச்சற 
ற்றும் அதிிபேத்ற றமனம் 
இரடத்றற்கரக தரதுகரப்புடன் 
சரடர்புமட படிவுப்சதரபேட்கமப 
உற்தத்ற சசய்துள்பது.    

 

இந் படிவுப்சதரபேட்கமப 
உனகபரி ரீறில் 
சந்மப்தடுத்துற்கரக ஆரய்ச்சற 
ற்றும் அதிிபேத்ற றமனத்துடன் 
தங்கரண்மபடன் சசனரற்நற 
பேகறன்நது.  

தரதுகரப்பு சரர்ந் 
உற்தத்றகமப 
ிற்தமணசசய்றல் 
ஈடுதட்டுள்ப எபேசறன 
ர்த்கர்கலடன் 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
சரடர்புசகரண்டுள்பமரடு 
அர்கபின் திறதனறப்திமண 
றர்மரக்கற உள்பது.   

இனங்மக சமணர 
சரறல்தட்த 
றறுகத்துடணரண 
எத்துமப்பு 

சதறுமக 
சறங்குணர் 

இனங்மக சமணர சரறல்தட்த 
றறுகம் சமணர சரறல்தட்தம் 
சரடர்தரண தன ஆரய்ச்சறக் 
கபேத்றட்டங்கமப ஆம்தித்துள்பது.  

இந் ஆரய்ச்சறத்துமநகபின் 
சதறுமதறுகமப இனங்மக தரதுகரப்பு 
தமடிணரல் தரமணக்கு டுக்க 
இலும். 

ணது தரமணக்கு 
சதரபேத்ரண 
படிவுப்சதரபேட்கமப 
இணங்கரண்தற்கரக இனங்மக 
சமணர சரறல்தட்த 
றறுகத்துடன் கூட்டரக 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
தரதுகரப்பு அமச்சுக்கரக 
ிறப்புர்வூட்டல் 
றகழ்ச்சறகமப டத்ற உள்பது. 

சப் ப 
அதிிபேத்ற 

ீர்வு ங்குணர் ணது தன்மகமப்தடுத்துல் 
றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் எபே தகுறரக 

ீற அமச்சுக்கரக மனர - 

சற், இனங்மக 
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ீர்வு ங்குணர் ன்ந மகில் 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி கல் 
சரறல்தட்தத்துமநில் 
திமசறத்துள்பது.  அச ற்றும் 
அச சரர்தற்ந 
அமப்தரண்மகலக்கு 
தரதுகரப்புறக்க சப்பங்கமபத் 
ரரித்லும் அபனரக்குலும் 
அன் பற்கட்டரக அமகறன்நது.  

உர்ிக்கச்சசய்ிக்கறன்ந 
ற்றும் ீி திரிின் 
பேத்துர்கள் சங்கத்றற்கரண  
SAARCAA 2017. 

 

18.3 ml;ltiz: கபேத்றட்டப் திரிவு 

கருத்ட்டம் ிதம் 

மசற ஆட்கள் தறக (ம.ஆ.த.) 

கபேத்றட்டம் 

இக்கபேத்றட்டத்றன் இண்டரது கட்டத்றற்கரண சதறுமக சறகமப 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி றமநவுசசய்து சம்தந்ப்தட்ட ஆங்கமப 
தரதுகரப்பு அமச்சு ஊடரக  உள்பக அலுல்கள் அமச்சுக்கு 
எப்தமடத்து.  

 

இப்திக்கரண  சகரடுப்தணவுகள் ஆட்தறவுத் றமக்கபத்றணரல் 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிக்கு  சசலுத்ப்தட்டது.  

சதரனறசு கல் ற்றும் சரடர்தரடல் 
பமநம 

கபேத்றட்டங்கபின் றட்டறடல் ற்றும் சதறுமக சரடர்தரண அமணத்து 
ஆங்கலம் சட்டபம் எலங்கும் அமச்சறடம் எப்தமடக்கப்தட்டது.   

க அதிிபேத்ற அறகரசமதக்கரண 
சரறல்பற்சற பங்கள் றட்டறடல் 
ீர்வு 

இறுற சரறல்தட்த றப்தீட்டு அநறக்மக  க அதிிபேத்ற 
அறகரசமதிடம் மகபிக்கப்தட்டது. 

சற்று தீங்கற மரட்டரக்கபின் 
தித்மப உமநகமப ிற்தமண 
சசய்ல் 

அங்கலகரத்றன் சதரபேட்டு அமச்சம றபேதம் தரதுகரப்பு அமச்சு 
ஊடரக சர்ப்திக்கப்தட்டது. 

 

18.4 ml;ltiz: கலம கரட்டப்தட்ட கபேத்றட்டங்கபில் ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிின் சரடர்பு 2016 ஆம் ஆண்டில் 
படிமடந்து.

பகள்நன் அதிிருத் : அமப்தரண்மசரர்ந் 
அதிிபேத்ற ற்றும் சற்நறக்கரக திிின் 
திற்சற றகவும் பக்கறரணசண  ன.சனர.ச.னற. 
கம்சதணி கபேதுகறன்நது. ஊறசரபேர் ன்கு 
திற்நப்தட்டரல்  அர் ிமணத்றநன்றக்கரகவும் 
தனுறுறறக்கரகவும் அமரர். ணது சரறல் 
சதரறுப்புகள் தற்நற றகவும் தனரண புரிந்துர்வு 
ஊறரிடம் இபேப்தரல் திற்சற பனரக ஊறரின் 
ம்திக்மகபம் கட்டிபர்க்கப்தடும். இந் ம்திக்மக 
கரரக சறநப்தரக கடமகமபப் புரிவும் ணது 
றநமகமப சபிக்கரட்டவும் உவுகறன்ந புற 
கபேத்துக்கள் தற்நறச் சறந்றக்கவும் அர்கலக்கு 
தூண்டுல் ற்தடும். அத்துடன் இமடநர திற்சற 
துரிரக ரநறபேகறன்ந சரறல்பற்சற 
சுற்றுச்சூனறன்  புத்ம்புற ிபேத்றப்மதரக்குகள் 
தற்நற ஊறர்கள் ிறப்புர்வூட்டப்தடுர். 

றநன்கள்சகரண்ட ற்றும் ரநறபேகறன்ந 
சரறல்பற்சற சுற்றுச்சூனறல் உச்சட்டத்றல் 
இபேக்கறன்ந பமநரக திற்நப்தட்ட ஊறர்கள் 
சரறல்பற்சற ட்டத்றல் மனரகவும் 

தனம்சதரபேந்ற மதரட்டிரபரகவும் ணது 
அந்ஸ்றமணப் மதி ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி 
உறுதுமரக ிபங்குசன்தறல் சந்மகம 
கறமடரது.   

அற்கறங்க கபேத்றற்சகரள்பப்தட்ட 
கரனல்மனக்குள் 09 திிிணபேக்கு 07 திரண 
துமநகபில் ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி திற்சற 
அபித்துள்பது.  

18.3  2017 இல் பன்பணடுத்துச் 
பசல்னப்தடவுள்ப திகள் 
 

 2017 ஆம் ஆண்டிலும் அற்கு அப்தரலும் பூர்த்ற 
சசய்ற்கரண ண்தத்றண்டு (82) சதறுமக 
சறகள் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஈமடற்நப்தட்டு 
பேகறன்நண. 

 அச உபவுச் மசமகள் கபேத்றட்டம் 

 பமனரதர  தரதுகரப்பு அதிிபேத்ற 
மனமப்புக் கபேத்றட்டம் 
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 சறநற அபினரண ஆப உற்தத்ற 
சரறற்சரமனசரன்மந றறுவுல் 

 றமகரண இரடம்சரர் சரணங்கமப 
ிற்தமண சசய்ல் 

 சபத்றஞ்சரர் கண்கரிப்பு பமநமக் 
கபேத்றட்டம் 

 சபத்றஞ்சரர் ிதத்துக்கள் தரதுகரப்பு 
இமப்தரக்க றமனக் கபேத்றட்டம் 

 இரடத்றற்குச் சசரந்ரண 
றறுணங்கலக்கரண சூரி சக்றலு திநப்தரக்கல் 
சதரநறகத்ம ரதித்ல் 

 மரட்டரக்கபின் தரகங்கமப திரித்சடுப்தற்கரண 
சதரநறத்சரகுறக் சகரள்ணவு 

 கண்டி ரகசமதக்கரண ன்ணிக்கரக்கல் 
கபேத்றட்டம் 

 ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிிபேத்ற றமனத்துடணரண 
எத்துமப்பு 

 இனங்மக சமணர சரறல்தட்த 
றறுகத்துடணரண எத்துமப்பு 

 சப் ப அதிிபேத்ற 

 

18.4 சக்கல்களும் சல்களும் 

 தரதுகரப்பு தமடிணபேக்கு ங்கப்தட்ட 
மசமகலக்கரக பேறரண தத்ம 
சதற்றுக்சகரள்றனரண சரமன சரடர்ச்சறரக  
றர்மரக்கறது.  

 தரதுகரப்பு அமச்சறன் ிடப்தப்தில் 
அடங்குகறன்ந திரண கபேத்றட்டங்கள் 
தனற்மந ஆம்திக்மகில் ங்கற 
மசமகலக்கரக உநப்தட்ட சசனவுகமப 
சசனவுீபபிப்புச் சசய்மகில் இடம்சதற்ந 
அரசறரண ரறப்புகள். 

 மமநகள் ிறக்கப்தட்ட தண்டங்கலக்கரக 
சபிபரட்டு ங்கனரபர்கபின் உள்ரட்டுப் 
திறறறகள் உபேரல். 

 மமநகள் ிறக்கப்தட்ட இரடப் 
தண்டங்கமப ங்குமகில் அசரங்கத்றன் 
எபேசறன ட்டுப்தரடுகலம் சர்மச 
எலங்குிறகலம். 

 துரிரக ர்ந்துபேகறன்ந சரறல்தட்தம் 
கரரக திிின் றநன்கமப 
இமடநரல் பர்த்மண்டி மரிடுல். 

 தரதுகரப்பு சரடர்தரண சுமச மகத்சரறமன 
ஆம்தித்லும் அதிிபேத்ற சசய்லும்  

 அசரங்கத்றன் மண றறுணங்கலக்கரண 
சதறுமக சறகள் சசற்தரட்டின் ிரிரக்கம். 

 அசரங்க றறுணங்கலக்கரக கல் 
சரடர்தரடல் சரறல்தட்த கபேத்றட்டங்கமப 
அநறபகஞ்சசய்ல். 

 

18.5 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 
 

தனம்சதரபேந்றதும் உறுறரணதுரண ஈட்டல்கள், 

கரசுப் தரய்வு ற்றும் சதறுற மசர்த்ல்கமப 
திநப்திக்கும் மரக்கத்துடன் சரடர்புமட 
தல்மகமப்தடுத்ப்தட்ட றறுணசன்ந மகில்  
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி  இடஅமவு சதற்று 
பேகறன்நது. தல்மறு பர்ச்சறக் கட்டங்கமப 
அகப்தடுத்றக்சகரள்கறன்ந அமமமபில் 
ரறுபேகறன்ந எபே சூனறல் கம்சதணிின் 
உறுறறமனிமண மம்தடுத்றக்சகரள்ப இந் 
தன்மகமப்தடுத்துல்  ன.சனர.ச.னற. கம்சதணிக்கு 
ஆற்நமன ங்குகறன்நது. மரண சதறுமக 
சறகமப ங்குகறன்ந சசற்தரடு ீங்கனரக 
ன.சனர.ச.னற. கம்சதணி தரதுகரப்பு சரர்ந் கல் 
சரடர்தரடல் சரறல்தட்த  உட்கட்டமப்பு 
சறகமப பன்மணற்றும இனக்கரகக்சகரண்ட  
அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்கமபப் மதரன்மந  மசற 
பக்கறத்தும் ரய்ந் கபேத்றட்டங்கமப 

றமநமற்றுறலும்  ஈடுதட்டு பேகறன்நது. அம 
த்றில் ணித்துரண கபேத்றட்டங்கபரக 
அமண: 

 மசற சபத்றஞ்சரர் ஆற்நல்கமப ிபேத்ற 
சசய்ற்கரண பமநமகமப அநறபகஞ் 
சசய்ல். 

 தரதுகரப்பு ற்றும் சதரதுக்கள் தரதுகரப்புக்கரக 
சரடர்தரடல் உட்கட்டமப்பு சறகமப 
பன்மணற்றுல் 

 மசற கல் பமநமகமப 
பன்மணற்நகரக்குல் 

 சசற்தரடுகமப ீபத் றட்டறடல் சரர்ந் 
கபேத்றட்டங்கமப ஆம்தித்லும் உள்பக 
தரதுகரப்பு அசறப்தரடுகலக்கரண ீர்வுகமப 
புதுப்தித்லும் 

 சறநற அபினரண ிட்டம்சகரண்ட 
மரட்டரக்கமப உற்தத்றசசய்கறன்ந 
சதரநறத்சரகுற மதரன்ந தரதுகரப்புடன் 
சரடர்புமட சுமச மகத்சரறல்கமப 
ஆம்தித்லும் அதிிபேத்ற சசய்லும் 
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19. Njrpa ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk; 
 

19.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

Njrpa ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk;> 
,yq;if> ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; Njrpa 
ghJfhg;G rpe;jidahsu; Fohk; xd;whf 
mjpNkjF rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd 
mtu;fshy; 2016 Mf];l;by; jhgpf;fg;gl;lJ. 
,J ghJfhg;Gr; #o;epiyia ed;F 
tpsq;fpf;nfhs;tjw;fhfTk; Njrpa ghJfhg;ig 
cWjpg;gLj;Jk; Nehf;Fld; mJ rk;ge;jkhf 
tpthjpj;J> fye;jhNyhrid nra;J Ma;T 
nra;Ak; epGzj;Jtj;jpd; Clhf iftpid 
Mjhuj;jpd; mbg;gilapyike;j nfhs;ifj; 
njupTfs; kw;Wk; je;jpNuhghaj;jpw;fhf 
murhq;fj;Jld; ,ize;J Ntiy 
nra;tjw;fhfTk; vd cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 
,jw;F gzpg;ghsu; ehafk; mrq;f 
mNgFzNrfu jiyik tfpf;fpwhu;. 
Muk;gj;jpy; mjd; tiuaWf;fg;gl;l 
njhopw;ghLfis Kd;nfhz;L nry;tjw;fhf 
xU rpy jw;fhypf mYtyu;fis ,e;epWtfk; 

nfhz;bUe;jJ. mjidj; njhlu;e;J 2017 

rdtup 02 Me; jpfjp Kjy; nraw;glj; 

njhlq;fpa INSSSL> jw;NghJ ,uz;L 
gzpg;ghsu;fs;> xU Muha;r;rpg; gFg;gha;thsu;> 
%d;W Muha;r;rp cjtpahsu;fs; kw;Wk; xU 
rpy gapw;rp ngWNthUld; epue;ju gjtpazp 
mYtyu;fisf; nfhz;bUf;fpwJ. 
njhlq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J epWtfj;jpy; 
eilngw;w epfo;Tfs; fPNo gl;bayplg;gLfpwJ.   

19.1.1 epWtfj;jpd; Nehf;F: 

 cau; juk; tha;e;j Muha;r;rp kw;Wk; 
mjprpwe;j gFg;gha;tpd; Clhf nfhs;if 
kw;Wk; jPu;khdnkLj;jiy Nkk;gLj;Jjy; 

19.1.2 epWtfj;jpd; gzp: 

 ghJfhg;G mikr;rpd; Nehf;fj;jpw;F 
njhlu;r;rpahd Mjuit toq;Ftjw;fhd 
cau; juk; tha;e;j Muha;r;rpapypUe;J 

„gpuhe;jpa xUikg;ghl;Lld;$ba 
ghJfhg;ghd ,iwikAs;s ehl;bid 
ghJfhg;gjw;fhd je;jpNuhghaj; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; nfhs;iffis mikj;jYk; 

nraw;gLj;jYk;‟  

19.1.3 Nehf;fq;fs;:  
 

 cs;sf kw;Wk; ntspaf 
mr;RWj;jy;fspypUe;J ,yq;ifiag; 
ghJfhg;gjw;fhd Njrpa ghJfhg;G 
tplaq;fs; kPjhd Mokhd kw;Wk; cupa 
Neu kjpg;gPLfis toq;Fjy;  

 ,yq;ifapd; ghJfhg;G kw;Wk; 
epiyg;Gj;jd;ikiag; ghjpf;fpd;w 
gpur;rpidfs; gw;wp xd;whfr;Nru;e;J 
tpthjpj;Jf; fye;JiuahLtjw;F 
murhq;fk;> jdpahu; Jiw kw;Wk; rptpy; 
r%fk; Mfpatw;Wf;fhd xU jskhfr; 
nraw;gLjy 

 ;fye;jha;Tf;fhd xU fUthfTk; Njrpa 
ghJfhg;G mk;rq;fisf; nfhz;l epWt 
fq;fis tYg;gLj;Jtjw;fhd xU 
,ay;jpwd; fl;likg;ghsuhfTk; 
nraw;gLjy; 

 Njrj;jpd; xUikg;ghL kw;Wk; xw;Wikf;F 
mu;g;gzpj;j mwpQu;fs; kw;Wk; 
gapw;rpahsu;fs; Mfpa ,UtupdJk; 
mwptpd; Xu; kj;jpa fsQ;rpakhfr; 
nraw;gLjy; 

 

19.2  2016 Mf];l; njhlf;fk; bnrk;gu; 
tiuahd fhyg;gFjpf;fhd rhjidfs;  

2016 Mf];by; epWtdk; jhgpf;fg;gl;ljpypUe;J 

eilngw;w epfo;Tfs; / gad;fs; / rhjidfs; 

gpd;tUkhW:  

19.2.1 tl;l Nkirf; fye;Jiuahly;fs; 

INSSSL ghJfhg;G $lk; 

INSSSL ghJfhg;G $lkhdJ> cupa 
Neuj;jpYk; Njrpa> gpuhe;jpa kw;Wk; ru;tNjr 
ghJfhg;G mf;fiwAld; njhlu;Gila 
njhdpg;nghUs; gw;wpa fye;Jiuahly;fis 
cUthf;Fk; Nehf;fj;Jld; njupTnra;ag;gl;l 
Gfo;ngw;w khehLfis elhj;Jk; xU %ba 
fjT tl;l Nkir epfo;thFk;.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 mf;Nlhgu; 5 Me; jpfjp ghJfhg;G 

mikr;rpdhy; „ghJfhg;G $lk;‟ njhlq;fp 
itf;fg;gl;lJ. ,J mwpthu;e;j 
Cf;Ftpg;igAk;> uh[je;jpu kw;Wk; murpay; 
tpthjq;fSf;fhd xU ,lj;jpid 
nfhOk;gpy; cUthf;fpapUe;jJld; 
njupTnra;ag;gl;l ghu;itahsuhy; 
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Fwpg;gpl;l njhdpg;nghUs; xd;wpd; kPJ 

fye;jha;itAk; cUthf;fpaJ. „,e;jpa 

ghfp];jhd; epiyik‟ vd;w jiyg;G kPjhd 
rpwg;Gg; Ngr;rhsuhf Nguhrpupau; vkpupl;l]; 
v];.b. Kdp> ghJfhg;Gf; Ma;Tfs; kw;Wk; 
gFg;gha;T epWtdj;jpd; Gfo;ngw;w rfh 

(IDSA), GJby;yp mtu;fs; ,Ue;jdu;. 
nfhOk;gpy; ,t;tifahd KjyhtJ 
$l;lk; ghJfhg;Gr; nrayhsu; nghwp. 
fUzhNrd n`l;bahuhr;rp jiyikapy; 
eilngw;wJld; ,jpy; mwpQu;fs;> 
,uh[je;jpu r%f cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 
gilr; Nritiar; Nru;e;jtu;fs; MfpNahu; 
gq;Fgw;wpapUe;jdu;.  

  ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk;> ,yq;if 

(INSSSL) jdJ ,uz;lhtJ „ghJfhg;G 

$lj;ij‟ ghJfhg;G mikr;rpy; 2016 
mf;Nlhgu; 28 ,y; elhj;jpaJ. 
je;jpNuhghaf; fw;iffSf;fhd gpuhe;jpa 

epiyaj;jpd; (RCSS) epiwNtw;Wg; 

gzpg;ghsu; „cyfkakhjy; fhyj;jpd; 

ghJfhg;G‟ vd;w njhdpg;nghUspy; rpwg;Giu 
Mw;wpapUe;jhu;. ,jw;F ghJfhg;G 
mikr;rpd; nrayhsu; nghwp. fUzhNrd 
n`l;bahuhr;rp jiyikjhq;fpapUe;jJld; 

INSSSL ,d; gzpg;ghsu; ehafk; mrq;f 
mNgFzNrfu jpwe;j fUj;Jf;fis 
Kd;itj;jpUe;jhu;. lhf;lu; m`kl; 
mtu;fs; khepyq;fs; kw;Wk; khepyq;fsw;w 
ebfu;fs; jw;Nghija G+Nfhs murpaypy; 
mjpf <LghL nfhz;bUg;gJ gw;wpg; 
NgrpapUe;jhu;. 

 ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk;> ,yq;if 

(INSSSL) jdJ %d;whtJ „ghJfhg;G 

$lj;jpid‟ ghJfhg;G mikr;rpy; 2016 
entk;gu; 18 ,y; ntw;wpfukhf elhj;jpaJ. 
,jpy; rpwg;Gg; Ngr;rhsuhf tpQ;Qhdk; 
kw;Wk; njhopDl;gtpaYf;fhd 
Nehu;Nt[pad; epWtfj;jpd; murpay; 
tpQ;Qhd Nguhrpupau; ,e;jpu B nrha;rh 
mtu;fs; ciuahw;wpapUe;jhu;. mtu; 

ciuahw;wpa njhdpg;nghUs; “jPtpu  
Kuz;ghL : ,yq;ifapd; ghJfhg;Gf; 
nfhs;iff;F topfhl;Ltjw;fhd 

Nfhl;ghl;ilg; gad;gLj;jp” vd;gjhFk;. 
,t;TiuahdJ ghu;itahsu;fshf ,Ue;j 
mwpQu;fs;> gapw;rpahsu;fs;> J}Jtu;fs; 
kw;Wk; rpNu];l ,uhZt mjpfhupfs; 
MfpNahiu czu;r;rpkpf itj;jJld; mJ 
,yq;ifapd; ghJfhg;G epytuj;jpw;F 
kpfTk; Kf;fpaj;JtkhdjhfTk; ghJfhg;G 
epytuj;Jld; njhlu;Ggl;l 
njhdpg;nghUshfTk; fhzg;gl;lJ.    

  

 

 

19.2.2 ntspaPLfs; 

 
INSSSL ghJfhg;G fhyhz;Lr; nra;jpkly; 

 
INSSSL ghJfhg;Gf; fhyhz;Lr; nra;jpkly; 
vd;gJ epWtfj;jpy; eilngWfpd;w nra;jpfs; 
kw;Wk; epfo;Tfisr; Rke;J tUtJk; %d;W 
khjq;fSf;F xU Kiw ntspaplg;gLtJkhd 
xU nra;jpkly; MFk;. ,J epWtfj;jhy; 
elj;jg;gl;l epfo;Tfs;> gpe;ija ntspaPLfs;> 
gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; mYtyu;fs; 

fye;Jnfhz;l ru;tNjr khehLfs;> INSSSL 
,w;F tUif je;j ru;tNjr mwpQu;fs; kw;Wk; 

fUj;Jj; JZf;Ffs; / fl;Liufs; 
Mfpatw;iw cs;slf;fpAs;sJ. 
,f;fhyhz;Lr; nra;jpkly; cs;Su; kw;Wk; 
ru;tNjr fy;tpahsu;fs;> rpe;jidahsu; 
Fohk;> Ma;T epWtfq;fs;> mur epWtfq;fs; 
kw;Wk; Vida ehl;lKila egu;fs; 
MfpNahupilNa gfpug;gLfpd;wJ. 

 

 “INSSSL ghJfhg;G kPsha;T 2017” vd;gJ 
Njrpa> gpuhe;jpa> ru;tNjr ghJfhg;G kw;Wk; 
G+Nfhs murpay; njhlu;ghd Gupe;Jzu;it 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd xU Kd;DupikAld; 
ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;G Ma;Tfs; kPjhd 
xU Ma;Tj; jsj;jpid toq;Fk; Nehf;Fld; 
ntspaplg;gl;lJ. fl;Liu vOJk; 
vOj;jhsu;fs; Njrpa> gpuhe;jpa> ru;tNjr 
ghJfhg;G Kd;khjpupfspy; mz;ika 
epfo;Tfs; kw;Wk; rk;gtq;fs; kPjhd 
jq;fSila epGzj;Jtf; fz;Nzhl;lq;fis 
toq;fp xU Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;igr; 
nra;fpd;wdu;. mtu;fs; ,e;J rKj;jpug; 
gpuhe;jpaj;jpd; gpuhe;jpa ty;yuR> 
Mg;fhdp];jhdpy; Kbtpy;yh Nkhjy;fs;> 
,yq;ifr; #oiktpy; Nkhjy;fs; kw;Wk; 
mjDld; njhlu;Gilatw;wpd; Nfhl;ghLfs;> 
tisFlhtpd; ghJfhg;G> Gjpa cyf 
tupirapy; ,e;jpah> jha;thd; ePupizapd; 
ghJfhg;G Kd;Ndhf;Fk; rk gyKk;> 
gpuhe;jpaj;jpy; jpwd;kpf;f tpkhd rf;jpf;fhd 
Nehf;Ffs;> ,e;J rKj;jpuj;jpy; rPNdh - 
=yq;fh cwTfs;> ,yq;if njhlu;ghd 
fpsu;r;rpAk; vjpu;f; fpsu;r;rp je;jpNuhghaq;fSk; 
Nghd;wit njhlu;ghf vOJfpd;wdu;. 
Cl;lkspg;gdthfTk; jftyspg;gdthfTk; 
,Uf;fpd;w ,e;jf; fl;Liufs; 
ed;ikaspf;ff;$baJ vd;gJld; ghJfhg;G 
kw;Wk; ghJfhg;G Ma;Tfs; njhlu;gpy; 
ehl;lKilatu;fSf;F thrpg;gjw;fhd 
ehl;lj;ijAk; Vw;gLj;JfpwJ.  
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19.2.3 tiyaikg;Gk; xj;Jiog;Gk; 

njw;fhrpa rpe;jidahsu; Fohj;jpd; (COSATT) 

$l;likg;Gld; xd;wpize;J INSSSL ,dhy; 

xOq;fikf;fg;gl;l “gpuhe;jpag; ghJfhg;G 

Kd;Ndhf;Ffs;” vd;w fye;jha;T ghJfhg;G 
mikr;rpd; nrayhsu; nghwp. fUzhNrd 
n`l;bahuhr;rp mtu;fspd; jiyikapy; 2016 
Mf];l; 26 Me; jpfjp mikr;R tshfj;jpy; 
njhlq;fpitf;fg;gl;lJ. gpuhe;jpaj;jpypUe;J 
gjpide;J Gfo;ngw;w mwpQu;fs; ,jpy; 
fye;Jnfhz;ldu;.  

 
19.2.4 cj;jpNahfG+u;t tp[aq;fs; 

 1952 ,y; jhgpf;fg;gl;l Nlhf;fpNahtpy; 
cs;s ghJfhg;G Ma;TfSf;fhd 

epWtfj;jpw;F (NIDS), INSSSL ,d; 
gzpg;ghsu; ehafk; mtu;fs; tp[ak; 
nra;jpUe;jhu;. ,yq;ifg; ghJfhg;G 
rpe;jidahsu; Fohj;jpd; cWg;gpdu; xUtu; 

NIDS ,w;F tp[ak; nra;j KjyhtJ 
re;ju;g;gk; ,JthFk;.  ,jidj; njhlu;e;J> 

NIDS ,ypUe;J jpUkjp. kup NahrpNahfh 
,Rahkh kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jp 
epWtfj;jpd; jpUkjp. muha; vl;Rnah 
MfpNahu; 2016 bnrk;gupy; epWtfj;jpw;F 
cj;jpNahfG+u;t tp[ak; xd;iw 
Nkw;nfhz;bUe;jdu;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 nrg;nuk;gu; 02 Me; jpfjp rpq;fg;G+upy; 
cs;s rq;fup-yh N`hl;lypy; eilngw;w 

,e;J rKj;jpu khehL 2016 ,w;F INSSSL 
,d; gzpg;ghsu; ehafk; mtu;fs; 
miof;fg;gl;bUe;jhu;. ,yq;ifapd; gpujk 
ke;jpup nfsut uzpy; tpf;fpukrpq;f 
mtu;fs; njhlf;f ciuia 
Mw;wpapUe;jhu;. ,q;F murhq;fk;> 
gpuhe;jpaj;jpd; cau; rpe;jidahsu; 
Fohj;jpd; cWg;gpdu;fs;> Gfo;ngw;w 
,uhZt mjpfhupfs;> Kd;dhs; 
,uh[je;jpupfs;> mwpQu;fs; vdg; gyUk; 
gq;Fgw;wpapUe;jdu;. 

 2016 entk;gupy; gP[pq; Nehu;ky; 
gy;fiyf;fofk; kw;Wk; ep]hd; cyf 
gz;ghLfs; mikak; Mfpatw;why; 
elj;jg;gl;l ru;tNjr rka fpof;fhrpa 

gz;ghLfs; gupkhw;wf epfo;tpy; INSSSL ,d; 
Muha;r;rpr; rfghb uk;yh t`hg; ry;khd; 
mtu;fs; epWtfj;ijg; gpujpepjpj;Jtg; 
gLj;jpapUe;jhu;. uk;yhtpd; 

Kd;itg;gpDila njhdpg;nghUs; “,e;J 
rKj;jpuj;jpd; Clhf rPNdh - = yq;fh 

njhlu;GfSf;fhd tuyhw;W mk;rq;fs;” 
vd;gjhFk;. ,jpy; flypYs;s gUj;jp 
kw;Wk; thridj;jputpag; ghij Clhd 
rkak; rhu;e;j> mwpT rhu;e;j kw;Wk; 
gz;ghL rhu;e;j gupkhw;wq;fs; 
vLj;Jf;fhl;lg;gl;ld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 entk;gu; 7 – 8 tiu rPdhtpd; gP[pq; 

efupy; “nty;l; md;l; Nuhl; ,dprpNal;bt;” 
vd;w njhdpg;nghUspy; 1 MtJ Njrpa 
tpQ;Qhd Muha;r;rp mikaq;fspd; 

cr;rpkhehl;by; INSSSL ,d; rhu;gpy; 
Muha;r;rpg; gFg;gha;thsuhd fhaj;jpup b 
nrha;rh mtu;fs; fye;Jnfhz;lhu;. ,q;F> 
mtu; ,yq;ifapd; epiyNgwhd 

mgptpUj;jpia Nehf;fp” vd;Dk; jiyg;gpy; 

INSSSL ,d; rfghb Muha;r;rpahsuhd fdpJ 
tPurpq;fTld; ,ize;J vOjpa 
fl;Liuiar; rku;g;gpj;jpUe;jhu;.  

 COSATT MdJ 2016 entk;gu; 28 ,y; 
jha;yhe;jpYs;s Ngq;nfhf; ,y; njw;fhrpa 
rpe;jidahsu; Fohq;fspd; jiyikAld; 

$l;lj;jpw;F jpl;lkpl;bUe;jJ. ,jpy; INSSSL 
,d; gzpg;ghsu; ehafk; fye;Jnfhz;lhu;. 
ek;gpf;ifiaf; fl;bnaOg;Gjy; gw;wpa 
Gfo;ngw;w FO xd;wpd; mq;fkhf 
,Ug;gjw;F n`hurp]; Mrpah $l;lj;njhlu; 
mtUf;F miog;G tpLj;jpUe;jJ. 

 INSSSL ,d; gzpg;ghsu; ehafk; “Nkhb 
Nfhl;ghL : ,e;jpa ntspehl;Lf; 

nfhs;ifapd; Gjpa Kd;Djhuzq;fs;” 
vd;w jiyg;gpyhd xU Gjpa 
Gj;jfj;jpw;fhd mj;jpahak; xd;Wf;F 
gq;fspg;ig toq;fpapUe;jhu;. mtu; 2016 
Mf];l; 13 ,y; eilngw;w mjd; njhlf;f 
epfo;tpy; fye;Jnfhz;bUe;jhu;. 
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19.3 Kd;Ndw;wq;fs;> gpur;rpidfs; 
kw;Wk; rthy;fs; gw;wpa nghJthd 
kjpg;gPL 
 
epWtdk; Muk;gpf;fg;gl;ljpypUe;J FWfpa 
fhyg; gFjpapDs; (Ie;J khjq;fs;) 
Kd;ndLf;fg;gl;l Ntiyfs; jpUg;jpfukhf 
,Ue;jd. ,e;epWtfj;jpd; fl;likg;G> 
nraw;ghLfs; kw;Wk; ntspaPL vd;gtw;wpy; 
kfj;jhd Kd;Ndw;wq;fs; nra;ag;gl;bUe;jd.  

2016 Mf];l;by; jhgpf;fg;gl;ljpypUe;J> INSSSL 
MdJ tiuaWf;fg;gl;l tsq;fs;> jw;fhypf 
Copau;fs;> kw;Wk; jd;dhu;t mbg;gilapy; 
Ntiy nra;Ak; cs;spUg;ghsu;fSld; jdJ 
Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;tjw;fhfg; 
gzpahw;wpapUe;jJ. vt;thwhapDk;> 
njhlf;fepiy jlq;fy;fSf;F kj;jpapYk;> 

INSSSL ,dhy; 2016 Mk; Mz;bw;fhd mjdJ 
rfy Nehf;fq;fisAk; mile;Jnfhs;s 
Kbe;jpUe;jJ. ,jpy; gy;NtW tl;lNkirf; 
fye;jha;Tfis elhj;jpapUe;jik> ghJfhg;G 
epGzu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
gq;fspg;Gld; Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa ghJfhg;G 

gw;wpa tUlhe;jr; rQ;rpif xd;iw 
ntspapl;lik kw;Wk; fhyhz;Lr; nra;jpkly; 
ntspapl;lik> ghJfhg;Gg; gpur;rpidfs; gw;wpa 
rpwe;j mwpQu;fs; kw;Wk; gapw;rpahsu;fspd; 
tsthsu; FO xd;iw cUthf;fpaik kw;Wk; 
2017 rdtupapy; cj;jpNahfG+u;t 
,izaj;jsk; xd;iw Muk;gpj;jik 
Nghd;wit cs;slq;fpapUe;jd.  

epWtfk; tiuaWf;fg;gl;l epjpapidf; nfhz;L 
jdJ gzpfis jlq;fypd;wp 
Kd;ndLg;gjw;fhd nghUl;fs; kw;Wk; 
Nritfis ngWk; nraw;ghl;bid 
Nkw;nfhz;bUe;jJ.   

ghJfhg;G mikr;rpy; Kd;gpUe;jij 
mbg;gilahff; nfhz;L> 2017 rdtup 02 Me; 
jpfjp gj;juKy;iyapy; mike;Js;s 
„RFWgha” ,y; 8 Me; jsj;jpid jdJ Gjpa 
mYtyfkhfg; ngw;Wf;nfhz;l INSSSL, xg;ge;j 
mbg;gilapy; Muha;r;rp mYtyu;fisAk; 
Ml;Nru;j;Jf;nfhz;lJ. 
 
     

 

 

 

19.4 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 

 

 

 

19.1 ml;ltiz: je;jpNuhghaj; jpl;lk; 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2017 2018 2019 2020 

ghJfhg;Gf; $lk; khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) 

mr;RWj;jy; 
tpy;iyfs; 

khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) khjhe;jk; (12) 

nghJ tpupTiu fhyhz;Lf;F 1,  (4) fhyhz;Lf;F 2 (8) fhyhz;Lf;F 2 (8) fhyhz;Lf;F 2 (8) 

$l;L epfo;Tfs;/ 
khehLfs; 

1 2 3 3 

gpuhe;jpa 
nrayku;Tfs; 

1 2 2 3 

ghJfhg;Gf; 
fhyhz;Lr; 
nra;jpkly; 

fhyhz;Lf;F 1 (4) fhyhz;Lf;F 1 (4) fhyhz;Lf;F 1 (4) fhyhz;Lf;F 1 (4) 

ghJfhg;G kPsha;T 1 1 1 1 
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20. Njrpa khztrpg;gha;fSf;fhd gilazp 
 

20.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

மசற ரச்சறப்தரய்கள் தமடி தரடசரமன 
ஆண் ற்றும் சதண் ரச் சறப்தரய்கலக்கு 
திற்சற அபிப்தமம திரண மரக்கரக சகரண்டு 

இங்குகறன்ந றறுணரகும். ீின் என்தது 
ரகரங்கமபபம் உள்படக்கற 1873 ரச் சறப்தரய் 
குலக்கள் (46825x ரச்சறப்தரய்கள்) இபேக்கறன்நண. 
மசற ரச்சறப்தரய்கள் தமடிின் 
அறகரரிகள் அமணபேம் தரடசரமன ஆசறரிர்கள் 
ஆர். குநறத் இவ் அறகரரிகபின் திற்சறகமப 
மம்தடுத்தும் மகில் மசற ரச்சறப்தரய்கள் 
தமடிின் இமப்புச் மசமக்கு ஈடுதடுத்ற 
ரச் சறப்தரய்கலக்கு திற்சற ங்குற்கும் 
ற்றும் தல்மறு மகரண றர்ரக 
திகலக்கரகவும் இமத்துக்சகரள்பப்தடுகறன்நணர். 

 

ரச ச்சப்தய்கள் தமடிின் 
கட்டமப்பு தின்ருறு அமக்கப்தட்டுள்பது. 

 

அ. ரச ச்சப்தய்கள் தமடிின் 
மனமகம் 

  

மசற ரச்சறப்தரய்கள் தமடிின் 
மனமகம் தரன்கமடில் அமந்துள்பமரடு 
குநறத் இத்மனமகத்றல் 35 அறகரரிகள் 21 
சறப்தரய்கள் ற்றும் 34 சறில் உத்றமரகத்ர்கள்  
ஆகறமரர் கடமில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 
இந்றறுணத்றன் அமணத்து சசற்தரடுகலம் 
தரதுகரப்பு இரஜரங்க அமச்சறன் கலழ் 

சசற்தடுகறன்நது. 
 
 

ஆ. ன்படம்ரத திற்ச பகம் 

 

குநறத் இப்திற்சற பகரறல் ரச்சறப்தரய்கலக்கு 
திற்சற ங்குதுடன் இப்தமடிின் 
இரகவும் கபேப்தடுகறநது. இங்கு 24 அறகரரிகள் 

54 சறப்தரய்கள் ற்றும் 56 சறில் உத்றமரகத்ர்கள் 
ஆகறமரர் கடமில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 

 

இ. 9 கங்கபின் மனமகங்கள் 

 

என்தது ரகரங்கபில் அமந்துள்ப 
மனமகங்கபில் 7 அறகரரிகள் 8 சறப்தரய்கள் 
ற்றும் 7 சறில் உத்றமரகத்ர்கள் ஆகறமரர் 
கடமில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 
 

ஈ. 38 தமடப்திரிவுகள் 

ரடு பூரகவும் உள்ப 9 ரகரங்கபில் 38 

தமடப்திரிவுகள் கரப்தடுகறன்நண. குநறத் 
இப்தமடப்திரிவுகபின் திரண மரக்கரணது 
எலங்கமத்ல் ற்றும் யர்ன் லூஸ், டீ சசரய்சர 
சற்நறகறண் மதரட்டிகலக்கு குற சதபேம் 
மகில் தரடசரமன ரச் சறப்தரய் 
குலக்கலக்கு திற்சற ங்குரகும். 
இப்தமடப்திரிவுகபில் 104 அறகரரிகள் 138 சறப்தரய்கள் 
ற்றும் 56 சறில் உத்றமரகத்ர்கள் ஆகறமரர் 
கடமில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ன்படம் 
திற்ச 
பகம் 

9 x க 
மனமகம் 

 

38 
தமடப்திரிவுகள் 
 

மனமகம் 
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20.1.1 ரச ச் சப்தய்கள் 
தமடிின் தூ ரக்கு  

 

தரடசரமன ரச் சறப்தரய்கள் தமடிரணது 
அன் சகன உறுப்திணர்கலம் ஏிரக 
சறந்றக்கறன்ந, சசல்தடுகறன்ந ஆறக்கம் 
சசலுத்துகறன்ந றறுணத்றன் மதரட்டித்ன்ம றக்க 
றமனரண பன்மணற்நத்றமண மம்தடுத்துகறன்ந , 
ரட்டின் மசற அதினரமசகள் ற்றும் ிலறப் 
தண்புகபின் மம்தரட்டிற்கு என்நறமந்து மரள் 
சகரடுக்கும் மசற சக்றரகும். 

20.1.2 ரச ச் சப்தய்கள் 
தமடிின் குநக்ரகள்கள் 

 மனமத்துத்ம ஊக்குித்ல், ஆம்தித்ல் 
ற்றும் குலச்சசற்தரடு 

  இமபஞர்கபின் கற்தமணகமப ிபேத்றசசய்ல் 

  றர்கரன மனர்கமப உபேரக்கும் மகில் 
குலச்சசற்தரடு ற்றும் உபப்தகுப்தரய்வு 
றநன்கமப சதற்றுக்சகரள்லம் மகில் ஆம்த 
ண்க்கபேிமண ஊக்குித்ல்  

1 NCC  -  கரனற 
2 NCC  -  கண்டி 

3 NCC  -  சகரலம்பு 

4 NCC  -  குபேரகல் 

5 NCC  - அனுரபும் 

6 NCC   -  ததுமப 

7 NCC   -  கம்தயர 

8 NCC   -  இத்றணபுரி 

9 NCC   -  மககரமன 

10 NCC    -  ங்கரமன 

11 NCC   -  சதரனன்ணறும 

12 NCC    -  கலத்துமந 

13 NCC   -  ரத்மப 

14 NCC   - குபிரப்திட்டி 

15 NCC   -  சரணரகமன 

16 NCC   -  ரத்மந 

17NCC    -  அம்தரமந 

18 NCC   -  தசனறர 

19 NCC    -  தன்ணிதிட்டி 

20 NCC   -  ரழ்ப்தரம் 

21 NCC   - றபேமகரமன 

22 NCC   -  வுணிர 

23 NCC    - குண்டசரமன 

24 NCC    -                    யம்தரந்மரட்மட 

25 NCC (G)   -  டமல் ரகரம்  

26 NCC  (G)   -  மல் ரகரம் 

27 NCC (G)    -  சன் ரகரம் 

28 NCC  (G)   -  த்ற ரகரம் 

29 NCC  (G)  -  சப்கப ரகரம் 

30 NCC  (G)   -  ட ரகரம் 

31 NCC  (G)   -  கறக்கு ரகரம் 

32 NCC  (G)                        -                    ட த்ற 
ரகரம் 

33 NCC  (G)   -  ஊர ரகரம் 

34 NCC  -  பல்மனத்ீவு 

35 NCC  -   புத்பம் 

36 NCC  -   ன்ணரர் 

37 NCC  -  கறபிசரச்சற 
38 NCC  -  ட்டக்கபப்பு 
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 இமபஞர்கபின் சபக மசம ற்றும் 
சதரறுப்புக்கள் ன்தற்நறமண  ஊக்குித்ல் 

 உடனறல், அநறில் ற்றும் சபகில் 
ஆகறற்மந ிபேத்ற சசய்பம் மகில் 
சந்ர்ப்தங்கமப உபேரக்குல். 

 

20.1.3 தேசிய மாணவச் சிப்பாய்கள் 

படையணியின் பயிற்சிகள் 
 

20.1.3.1 தடசமன ச் சப்தய்கபின்  

 

திற்சற – ரடு பூரகவும் தந்துதட்டு 
கரப்தடுகறன்ந 1873 ரச் சறப்தரய் 
குலக்கலக்கு தின்பேம் திற்சறகள் 
டரத்ப்தடுகறன்நண. 

 மப்தமட ஆண் 
ரச்சறப்தரய்கலக்கரண கிப்தடீ்டு 
பகரம். 

 மப்தமட சதண் 
ரச்சறப்தரய்கலக்கரண கிப்தடீ்டு 
பகரம். 

 கடற்தமட / ரன்தமட  / கரற்துமந 
ரச்சறப்தரய்கலக்கரண  கிப்தடீ்டு 
பகரம். ( ஆண் / சதண் ) 

  தரடசரமன ட்ட திற்சறகள். 
 தமடப்திரிவு ட்ட திற்சறகள். 

 எபே ரள் பகரம் 

 எபே ரள் பகரம் 

 ரகர ட்ட திற்சறகள். 
 எபே ரள் பகரம் 

 எபே ரள் பகரம் 

 
  

20.1.3.2  அகரி திற்சகள் 

 திலுர் அறகரரி  திற்சற தரடசநற 
 அறகரரி  திற்சற தரடசநற 
 மதண்ட் ரத்ற குல திற்சற தரடசநற 
 

20.1.3.2   ரச ட்ட பசற்தடுகள்  

 யர்ன் லூஸ் பகரம் 

 டீ சசரய்சர பகரம்  

 அகறன இனங்மக கலமத்ம / மமனத்ம 
மதண்ட் ( ஆண் / சதண்) பேடரந் கிப்தடீ்டு 
பகரம். 

  சுந் ண அிகுப்பு 
 

20.1.3.4 ிரசட பகம்கள் 

 ரச்சறததரய் உர் தரடசநற 
(ரச்சறததரய்) 

 கணிஷ்ட மனமத்து தரடசநற 
(ரச்சறததரய்) 

 மதண்ட் ஆம அங்கறகரம் சதநர 
அறகரரிகபின் தரடசநற           
(ரச்சறததரய்) 

 

 

 

20.2 2016 ஜணரி பல் டிசம்தர் மண கனப்தகுின் அமடவுகள் 

 
2016 ஆம் ஆண்டில் ன்படம்ரத திற்ச பகல் இடம்பதற்ந திற்ச தடபநகள் தின்ருறு  

ப

ட

ர் 
 இ

ன
 

 
திற்ச ட்டத்ன் மககள் 

திற்ச 
இடம்பதறும் 
இடம்  

த
ிற்

ச
 

ப
தறு


ர்க

ப
ின்

 
எ
ண்


ிக்

ம
க
 

A
   

   
   

   
   

 

ப
க
ம்

 

B
 

ப
க
ம்

 

1 கணிஷ்ட ரச்சறப்தரய்கள் மனமத்து திற்சற தரடசநற   396 

2 மதண்ட் ஆம அங்கறகரம் சதநர அறகரரிகபின் தரடசநற  
(ரச்சறததரய்) 

  254 

3 கிப்தடீ்டு பகரம்  1 (ஆண்கள்)   1222 

4 கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (ஆண்கள்)   1193 

5 கிப்தடீ்டு பகரம்  3(ஆண்கள்)   1086 

6 ரன்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  1 (ஆண்கள்)   655 

7 கிப்தடீ்டு பகரம்  4(ஆண்கள்)   1097 

8 ரன்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  1 (சதண்கள்)   578 

9 கிப்தடீ்டு பகரம்  5(ஆண்கள்)   1215 

10 கிப்தடீ்டு பகரம்  6 (ஆண்கள்)   1092 

11 ரன்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (ஆண்கள்)   641 

12 கிப்தடீ்டு பகரம்  7 (ஆண்கள்)   1130 

13 ரன்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (சதண்கள்)   361 
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14 கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (சதண்கள்)   722 

15 கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (சதண்கள்)   931 

16 கிப்தடீ்டு பகரம்  8 (ஆண்கள்)   1295 

17 கரற்துமந கிப்தீட்டு பகரம்   (ஆண்கள்)   636 

18 கிப்தடீ்டு பகரம்  9 (ஆண்கள்)   1248 

19 கரற்துமந கிப்தீட்டு பகரம்   (சதண்கள்)   534 

20 கிப்தடீ்டு பகரம்  10 (ஆண்கள்)   1261 

21 கடற்தமட கிப்தீட்டு பகரம்  1 (ஆண்கள்)   646 

22 கிப்தடீ்டு பகரம்  11 (ஆண்கள்)   1076 

23 கடற்தமட கிப்தீட்டு பகரம்  1 (சதண்கள்)   559 

24 திலுர் அறகரரி திற்சற தரடசநற 37   80 

25 அறகரரி திற்சற தரடசநற   116 

26 கிப்தடீ்டு பகரம்  12 (ஆண்கள்)   1171 

27 கடற்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (ஆண்கள்)   671 

28 அகறன இனங்மக மமனத்ம மதண்ட் ( ஆண் / சதண் ) கிப்தடீ்டு 
பகரம். 

  1030 

29 கடற்தமட கிப்தடீ்டு பகரம்  2 (சதண்கள்)   652 

30 அகறன இனங்மக கலமத்ம / மதண்ட் ( ஆண் / சதண் ) கிப்தடீ்டு 
பகரம். 

  1090 

31 டீ சசரய்சர பகரம்    796 

32 யர்ன் லூஸ் பகரம்   1584 

33 ரச்சறததரய் உர் தரடசநற    383 

34 சுந்ற றண அிகுப்பு   525 

சரத்ம்   27926 

 

20.1 ml;ltiz : tUlj;jpy; gapw;rp epiyak; uz;jk;Ng 

 

20.3 NkNyhl;l ghh;it 
 

 ன்சடம்மத திற்சற பகரறல் னசனக்கூடம், 
குபிப்தமந சறகள், ிடுற மதரன்நண 
பமணற்நப்தட மண்டி உள்பது. 

 குமநரண மதரக்குத்து சறகள் ற்றும் 
ற்மதரது தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந ரகணங்கள் 
தம றமனில் கரப்தடுரல் சறன புற 
ரகணங்கள் மமரக உள்பது.  

 றநன் ற்றும் உற்தத்றம ிபேத்ற சசய்பம் 
மகில்  மசற ரச் சறப்தரய்கள் 
தமடிம ீப எலங்கு சசய்ல் ற்றும் 
புணமப்பு சசய்ல். 

 

20.4   vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs 

 டு பூகவும் பு ச் சப்தய்கள் 
குழுிமண ஆம்தித்ல் ற்றும் அித்து 
ரச தடசமனகள் த் க 
ித்னங்கள் ற்றும் ித்னங்கபில் 
ச் சப்தய்கள் திற்சிமண 
டத்துல். 

 குநக்ரகள் 2. 2017 ஆம் ஆண்டில் கணிஷ்ட 
ச் சப்தய்கள் பசற்தடுகமப 
ஆம்தித்ல். 

 குநக்ரகள் 3. ன்படம்ரத திற்ச பகல் 
திற்ச பதறும் ச்சப்தய்கமப  27000 
பல் 40000 ம அகரித்ல். 

 ன்படம்ரத திற்ச பகல் ீர் சுத்கரிப்பு 
மனங்கமப ர்ித்ல். 

 ன்படம்ரத திற்ச பகல் னசனக்கூடம், 
குபினமந சகள் ற்றும் ிடு 
ரதன்நற்நமண ருத்துல் ற்றும் 
பன்ரணற்றுல். 

 ரச ச் சப்தய்கள் தமடி 
மனமகத்ன்  கமநிமண 
ருத்துல் ற்றும் புணமப்பு பசய்ல் 

 ரச ச் சப்தய்கள் தமடி 
மனமகத்ன் 80 X 20  அபவு 
பகண்ட சப்தய் ிடுிமண ர்ித்ல். 

 பன்று டி கட்டிடத்ன் கழ் டிிமண 
பூப்தடுத்ல். 

 ன்படம்ரத திற்ச பகல் 
சப்தய்களுக்கண 10 னசனக்கூட 
பகுிமண ர்ித்ல். 

  ரச ச் சப்தய்கள் தமடி 
மனமகத்ல் 12 X 6 அபவு பகண்ட 
பபிதர்களுக்கண கமநிமண 
ர்ித்ல். 

 ரச ச் சப்தய்கள் தமடி 
மனமகத்ல் கவு ீர்  ரசகரிக்கும் 
பட்டிிமண றுவுல். 
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21. gilapdu; Nrit mjpfhu rig 
 

21.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 
 

21.1.1 Nehf;F 
 இரட ீர்கள் ரத்றற்கு  மசத்றன் 

ன்நறிமண சபிப்தடுத்ல் 

 

21.1.2 எது திரக்கு 

 இனங்மகின் எற்றுமிமணப் தரதுகரக்கும் 
சதரபேட்டு, கரரல் சசன்ந, அங்கணீபற்ந 
து உிரிமணத் றரகம் சசய்துள்ப இரட 
ீர்கபிணதும் ற்றும் இரட ீர்கபின் 
குடும்த உறுப்திணர்கபிணதும், உப ற்றும் சபக 
உறுறிமண உறுறப்தடுத்துல் ற்றும் 
மசமிலுள்ப இரட ீர்கள் ற்நம்  
அர்கபின் குடும்த உறுப்திணர்கள் ஆகறமரரின்  
ண லச்சறக்கரண டடிக்மககமப 
மற்சகரள்பல்  

 

21.1.3 எது கதகம் 

 (1999 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இனக்க ிபே மசர 
சட்டத்றற்கம)  

 இரட டடிக்மககபில் அங்கணீபற்ந 
பப்தமடகள் ற்றும் சதரனறஸ் உறுப்திணர்கபின் 
திற் தரரிப்பு ற்றும் புணர்ரழ்வுக்கரண 
எலங்குகமப மற்சகரள்ல்.  

 இரட டடிக்மகின் மதரது 
அங்கணீபற்றுள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கலக்கும் ற்றும் இரட 
டடிக்மகின் மதரது இநந்துள்ப அல்னது 
கரரற் மதரபள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கபின் ங்கறரழ்மரர்கலக்கும் 
டீுகமபபம் உிிமணபம் ங்குல்.  

 

 

 

 

 

 இரட டடிக்மகின் மதரது 
அங்கணீபற்றுள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கலக்கும் ற்றும் இரட 
டடிக்மகின் மதரது இநந்துள்ப அல்னது 
கரரற் மதரபள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கபின் ங்கறரழ்மரர்கலக்கும் 
பேத்து சறகமபபம் உிிமணபம் 
ங்குல்.   

 இரட டடிக்மகின் மதரது 
அங்கணீபற்றுள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கள் ற்றும் இரட டடிக்மகின் 
மதரது இநந்துள்ப அல்னது கரரற் மதரபள்ப 
பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் உறுப்திணர்கபின் 
ங்கறரழ்மரர்கள் கபேற கல்ிக்கரண 
அமடிமண ற்தடுத்தும் மரக்குடன் புனமப் 
தரிசறல்கமபபம் மண உிிமணபம் 
ங்குல்.  

 இரட டடிக்மகின் மதரது 
அங்கணீபற்றுள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கபின் ங்கறரழ்மரர்கள் கபேற 
ஆக்கத்றநன் ரய்ந் சரறனறல் 
ஈடுதடுற்கரண உிிமண ங்குல்  

 இரட டடிக்மகின் மதரது 
அங்கணீபற்றுள்ப பப்தமட ற்றும் சதரனறஸ் 
உறுப்திணர்கள் சரறனறல் ஈடுதடுமண 
இலுமப்தடுத்தும் மரக்குடன் சரறல்தட்த, 

ிசர அல்னது ர்த்க சரறல்பற்சறகமப 
ஸ்ரதித்ல். அத்துடன் 

   அறகர சமதின் பமநரண 
சரறற்தரட்டிமண உறுறப்தடுத்தும் சதரபேட்டு 
அசறரண ற்றும் சரகரண சகன 
சசற்தரடுகமபபம் ற்றும்  சகன 
டடிக்மககமபபம் மநசகரள்பல்.  

 

21.2 gzpfspd; Kd;Ndw;wk;-2016 

 

ிதம்  2016 ஆம் ஆண்டுக்கண 
ப்தீடு  

(ரூத. ல்னன்) 

2016-12-31 ஆம் க 
மினண 
பன்ரணற்நம்  

% 

பனணச் சசனிணம்  

 (01-01-2016 இனறபேந்து 31-12-2016 ம)  
490.79 475.39 96.86 

ீண்சடலம் சசனிணம்  

(01-01-2016 இனறபேந்து 31-12-2016 ம) 
73.31 67.83 92.52 

 

21.1 ml;ltiz: tPl;L jpl;lk; eph;khzpg;gjw;fhf xJf;fPL 
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21.2.1 ருத்து சகமபபம் உிிமணபம் ஏற்தடு பசய்ல். 

 

இரட டடிக்மகின் மதரது அங்கணீபற்ந, ற்றும் அர்கபது குடும்தத்றல் சபேங்கற உநிணர்கள் 
ற்றும்  கரரற்மதரண அத்துடன் து உிரிமணத் றரகஞ்சசய் இரட ீர்கபிணது சபேங்கற 
உநிணர்கள் ஆகறமரரிமண உடல், உப ஆமரக்கறத்றமண உறுறப்தடுத்தும் சதரபேட்டு பேத்து சறகறச்மசக் 
கூடங்கமப டரத்துல், அசரண சத்ற சறகறச்மசகலக்கரண கடன்கமப ங்குல், உிகமப ங்குல் 
ற்றும்ண றமனிமண லுவூட்டுற்கரண தல்மறுதட்ட திற்சறப் தட்டமநகள் ற்றும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கமப 
டரத்துல் ன்தண இக் குநறக்மகரபின் கலழ் மற்சகரள்பப்தடும் சறன சசற்தரடுகபரகும்.   

 

 

21.2 ml;ltiz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.2 ருத்து சகமபபம் உிிமணபம் ஏற்தடு பசய்ல் 

 

இணு டடிக்மகின் ரதது அங்கணீபற்ந, ற்றும் அர்கபது குடும்தத்ல் பருங்க உநிணர்கள் 
ற்றும்  கற்ரதண அத்துடன் து உிரிமணத் கஞ்பசய் இணு ீர்கபிணது பருங்க 
உநிணர்கள் ஆகரரிமண உடல், உப ஆரக்கத்மண உறுப்தடுத்தும் பதருட்டு ருத்து சகச்மசக் 
கூடங்கமப டத்துல், அசண சத் சகச்மசகளுக்கண கடன்கமப ங்குல், உிகமப 
ங்குல் ற்றும்ண மனிமண லுவூட்டுற்கண தல்ரறுதட்ட திற்சப் தட்டமநகள் ற்றும் 
கழ்ச்சத் ட்டங்கமப டத்துல் என்தண இக் குநக்ரகபின் கழ் ரற்பகள்பப்தடும் சன 
பசற்தடுகபகும்.   
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352 

 

9.15 

 

474 

 

9.15 

itj;jpa trjp Gjpa 63 5.72 78 5.71 

itj;jpa trjp gya 97 97 
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பசற்தடு ருடந் 
இனக்கு 

2016 ஆண்டுக்கண 
ஒதுக்கடுகள்  

( ரூத. ல்னன்)  

2016-12-31 

ஆம் க 
மண 
அமடவுகள்   

 

2016-12-31 ஆம் 
க ம 
பசனக்கப்தட்ட 
பமக ( ரூத. 

ல்னன் )  

கடன்கபின் அடிப்தமடில் டீுகமப 
றர்ரித்ல்  

133 54.10 183 52.02 

றடீர் இடர்கபின் மதரரண உி  171 5.35 194 5.30 

ன்சகரமடகள் அடிப்தமடில் 
டீுகமப றர்ரித்ல்  

25 5 23 4.58 

ன்சகரமடகள் அடிப்தமடில் 
டீுகமப றர்ரித்ல் –தம 

76 76 

கரிிமண ங்குல் உட்கட்டமப்பு 
சறகமப அதிிபேத்ற சசய்து 
சகரடுத்ல் 

400 0.28 319 0.009 

கரிகமப அமடரபங் கரல் 
ற்றும்  கரிகமப டுத்ல் 

6 0.5 8 0.18 

21.3 ml;ltiz : tPl;L jpl;lk; eph;khzpg;gjw;fhf xJf;fPL 
 

21.2.3 itj;jpa Nrit toq;fs 

 

 

 

 

பசற்தடு ருடந் 
இனக்கு 

ஆண்டுக்கண 
ஒதுக்கடுகள் 

(ரூத. 

ல்னன்) 

2016-12-31 ஆம் க 
மண 
அமடவுகள் 

2016-12-31 ஆம் க 
ம 

பசனக்கப்தட்ட 
பமக (ரூத. 

ல்னன்) 

சுகரர மம்தரட்டுப் திற்சறப் 
தட்டமநகள்  

7 0.91 11 0.90 

பேத்துக் கடன்கள்  20 0.50 2 0.20 

பேத்து உி -புற 80 3.28 70 3.29 

பேத்து உி – தம 480 446 

உபில் ிஞ்ஞரண ரீறரண 
லுவூட்டல் சரடர்தரண 
திற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்  

3 0.12 2 0.11 

பலுி திற்சறச் 
சசனர்வுகள் 

2 0.60 4 0.44 

ரக்கதத் இரட ீர் 
பறமரர் இல்னம் ற்றும் ப 
றமனத்றமணத் ரதித்ல்  

1 3.75 பனரம் கட்டத்றல் 

கறட்டத்ட்ட 85% ம 

பூர்த்ற 
சசய்ப்தட்டுள்பது. 

3.57 

21.4 ml ;ltiz: itj;jpa Nrit toq;fs; 
 

 

 

 

 

  

 

21.2.4 புனமப் தரிசறல்கள் ற்றும் 
மண உி ஆகறற்றுக்கூடரக 
கல்ி ற்றும் உர்கல்ிிமண 

அமடற்கரண ரய்ப்புக்கமப 
ங்குல்  

 

21.2.4   Gyik ghprPy; toq;fs;                    
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21.2.4  Gyik ghprPy; toq;fs; 

 

 ம் 6 இனறபேந்து க.சதர.. (சர/) ம கல்ி 
திலும் ரர்கலக்கும், தல்கமனக்ககங்கள், 

கல்ிற் கல்லூரிகலக்கு ற்றும் மண உர் 
கல்ி றறுணங்கலக்குத் சரிரண 
ரர்கலக்கும் புனமப் தரிசறல்கமப ங்குல் 

ற்றும் 5 ஆம் ப் புனமப் தரிசறல் தரீட்மசகமப 
சறத்றசய்தும் ரர்கமபப் தரரட்டுல் ற்றும் 
ணிப்தட்ட சதரபேபரரப் திச்சறமணகலக்கு 
பகங்சகரடுக்கும் ரர்கலக்கரக ரரந்ப் 
கல்ி ன்சகரமடகமப ங்குல் ஆகறண இன் 
பனம் மற்சகரள்பப்தடும் .   

 

 

 

  

பசற்தடு ருடந் 
இனக்கு 

2016 ஆண்டுக்கண 
ஒதுக்கடுகள்  

(ரூத. ல்னன்) 

2016-12-31 ஆம் 
க 
மண 
அமடவுகள்  

2016-12-31 ஆம் 
க ம 
பசனக்கப்தட்
ட பமக (ரூத. 

ல்னன் )   
ிரு தூரு ரசப்பு 
பலீட்டுப் புனமப் தரிசல்கள்  

 
700 

22.42 821 22.25 

-பன்மண பகடுப்தணவுகள்  1338 560 

க.பத.. ச/, உ/. புனமப் 
தரிசல்கள்   

350 253 

- பன்மண பகடுப்தணவுகள்  638 389 

தல்கமனக்கக 
ர்களுக்கண த 
புனமப் தரிசல்கள்   

50 

 

58 

- பன்மண பகடுப்தணவுகள் 158 139 

ப்தி பகப்தகரு புனமப் 
தரிசல்கள்  

700 

 

700 

- பன்மண பகடுப்தணவுகள்  144 189 

ிரசட கல்ித் நன்களுக்கக 
 உிகமப ங்குல்  

15 1.90 41 1.88 

 

21.5 ml;ltiz: Gyik ghprPy; toq;fs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

21.2.5 ஆக்கத்நன் ய்ந் பல்கமப உறுப்தடுத்துற்கண உி 
 

இரட ீர்கபின், சதரபேபரரப் திச்சறமணகமப ீர்க்கும் சதரபேட்டு இரட ீர்கலக்கரண ரரந்ப் 
தடிசரன்றும் ிமட சதரபேபரரப் திச்சறமணகமப றர்சகரள்லம் இரட ீர்கபின் சதற்மநரர்கலக்கு 
ரரந் ிமசட றற உி என்றும் சசலுத்துல், ஊமப்புப் தமடிில் உள்ப இரட ரீ்ர்கபின் 
உநிணர்கமப ிமபறநன் றக்கமகில் திசரன்நறல் ஈடுதடுத்துற்கரக ிமபரட்டுக்கள், கமனகள் 
ற்றும் மண றநன்கமப மம்தடுத்துற்கும் சு சரறல்கபில் ஈடுதடுத்வும் இன் பனம் டடிக்மகள் 
மற்சகரள்பப்தடும். 
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பசற்தடு ருடந் 
இனக்கு 

2016 

ஆண்டுக்கண 
ஒதுக்கடுகள் 

(ரூத. 

ல்னன்) 

2016-12-31 ஆம் 
க 

மண 
அமடவுகள் 

2016-12-31 ஆம் 
க ம 

பசனக்கப்தட்
ட பமக 

(ரூத. 

ல்னன்) 

ிரு ப்தி சுபக்கு – 
பன்மணது   

1416 32.06 1420 31.56 

ிரு ப்தி சுபக்கு – புது  84 36 

இணு ீர் பதற்ரநர் ததுகப்பு 
ன்மகள்   

35,000 283.50 34,717 291.91 

சு பல் உி  15 3.00 16 2.64 

கபிர் கப்பு கழ்ச்சத்ட்டங்கள் 282 3.83 279 1.34 

இணு ீர்களுக்கண இமபஞர்  
பகம்கள் 

4 1.44 1 1.44 

சன்ச றுணத்துடணிமந்து 
ிமபட்டுக் ககங்கமப 
கட்டிபழுப்புல்  

20 10 

ிரு தித ிக்கமப ஏற்தடு 
பசய்ல்  

1 1.16 1 1.05 

 

21.6  ml;ltiz: tpNrl fUj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jy; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.6  பல் ய்ப்புக்கமப ங்கும் ரக்குடன் பல்தட்த, ிச அல்னது ர்த்க 
பல்பற்சகமப ஸ்தித்ல் 

  

அற்கறங்க, இரட சபகத்றமண து சசரந்க் கரனறல் றற்தற்குத் மமரண அநறவு, புரிந்துர்வு ற்றும் 
றநன் ஆகறற்றுடன் ன்ணம்திக்மகிமணபம் கட்டிசலப்புற்கரண கரனத்றற்குரி மமப்தரடு என்று ன்ந 
மகில் அர்கலக்கு திற்ச்சறச் சசனர்வுகமப ற்தரடு சசய்ல் ீறகு இரட ீர்கபின் சதபேக்கு 
சபகத்றல் உரி சகௌத்றமண அபிக்கும் சதரபேட்டும் ற்றும் சகௌத்றமணப் மதடற்கரகவும் பேடரந்ம் 
மசற ற்றும் ரகர ட்டத்றல் இரட ீர் ஞரதகரர்த் மதங்கமப ற்தரடு சசய்ல் இன் பனம் 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
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பசற்தடு ருடந் 
இனக்கு 

2016 ஆண்டுக்கண 
ஒதுக்கடுகள்  

(ரூத. ல்னன்) 

2016-12-31 ஆம் 
க மண 
அமடவுகள்  

2016-12-31 ஆம் 
க ம 

பசனக்கப்
தட்ட பமக 
(ரூத. 

ல்னன்)  

அலுனர்கலக்கரண திற்சறப் 
தட்டமநகமப டரத்துல்  

8 2.40 19 0.25 

சன்ச சகரத்ி 
எபேங்கறமப்திமணக் 
கட்டிசலப்புல்  

30 1.00 33 0.96 

இரட ீர் ஞரதகரர்த் 
மதங்கள்  

8 7.28 8 7.24 

ினப்திட்டிில் இரட ீர் 
றமணவுச்சறன்ணப் பூங்கரிமண 
அதிிபேத்ற சசய்ல்   

3 1.95 3 1.88 

அலுனகங்கலக்கு றமனரண 
சசரத்துக்கமப ங்குல்  

9 1.3 சகரள்ணவு 
பூர்த்றமடந்து 

உள்பது 

1.30 

  

21.5 ml;ltiz: gapw;rp nraw;jpl;lk; xOq;F gLj;jy; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

nray; jpwd; mwpf;if 2016 – ghJfhg;G mikr;R   120 
 
 

21.3 vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; 
 

ிபே மசர அறகர சமதிணரல் இரட 

சபகத்றற்கரக மற்சகரள்பப்தடும் னன்புரிச் 

மசமகபரணம உரி கரனத் மமப்தரடுகலக்கு 

ரற்நபநச் சசய்ல் புற றபேரகத்றன் பனம் 

2015/2016 ஆம் ஆண்டுகபில் மற்சகரள்பப்தட்டது. 

அற்கறங்க, ரரிக்கப்தட்ட திரக் குநறப்பு 

ற்றும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கமப அபல்தடுத்துற்கு 

2017 ஆம் ஆண்டில் றர்தரர்க்கப்தடுதுடன் அன் 

அடிப்தமடில் கலம குநறப்திடப்தட்டுள்ப  

இனக்குகமப மரக்கற இரட மசமகள் 

அறகரசமத சசற்தடுற்கு றர்தரர்க்கறன்நது.  

 அச ற்றும் ணிரர் றறுணங்கள் ற்றும் 

பப்தமடகள்,சதரனறஸ் ற்றும் சறில் தரதுகரப்பு 

றமக்கபத்றன் எத்துமப்புடன்  ிபே 

டீுகபின் மமப்தரடுகமபப் பூர்த்ற 

சசய்ற்கரக புற எபே கபேத்றட்டரக 

மடபமநப்தடுத்ப்தடும் “ிபேசுறத்துபே” 

டீமப்பு கபேத்றட்டத்றன் பனம் 3,650 டீுகமப 

5 பேடங்கலக்குள் றர்ரித்து படித்ல்.  

 ிபேச சறறுப்புரிமகள் கரட் அட்மட பனம் 

மலும் இரட ீர்கலக்கு ரபரண 

சறநப்புரிமகலக்கரக ரய்ப்புக்கமப ங்குல்.  

 1999 ,54 ஆம் இனக்க ிபே மசர அறகர 

சமதகள் சட்டத்றன் பனம் இனக்குக் குல  

ற்றும் தன்கமப மலும் ிரிவுதடுத்துற்கு 

டடிக்மககமப மற்சகரள்லல். 

 இரட ீரின் ற்றும் அர்கபது 

குடும்தத்றன் ரழ்க்மகக் மகரனத்றற்கு 

எத்துப்மதரகும் மகினரண ரன்கு சக்க 

ரகணம் என்நறமண றர்கரனத்றல் 

ங்குற்கு டடிக்மககமப 

மற்சகரள்லல். 

   ரக்கதத் பறமரர் இல்னம் ற்றும் ப 

த்ற றமனத்றன் பற்கட்ட றர்ர 

மமனகமபப் பூர்த்ற சசய்ல் ற்றும் 

இண்டரது கட்ட மமனகமப ஆம்தித்ல்  

 இரட சபகத்றல் றற பகரமத்துத்றமண 

ற்தடுத்ற கறமடக்கும் தத்றமண 

சறக்கணப்தடுத்தும் மகில் சசற்தடுற்கு 

தக்குல்.  

 இரட குடும்தங்கமப ங்கறரலம் 

றமனினறபேந்து ீட்தற்கரக இரடப் 

சதண்கமப  சதரபேபரர,சபக ற்றும் 

கனரச்சர ரீறில் லுவூட்டலுக்கரண 

டடிக்மககமப மற்சகரள்லல். 

  இரட சபகத்றமண சரறல்பற்சறகபில் 

ஈடுதடுத்ற  

 மசற சதரபேபரரத்றல் தங்குதற்நச்சசய்ல்.  
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22. ghJfhg;G Nritf; fl;lis kw;Wk; gzp FO tpj;jpahyak;
 

22.1 nghJ epytuk; 

ghJfhg;G Nritf;fl;lis kw;Wk; gzp FO 
tpj;jpahyak; (ghNrfgFtp) Kk;gilfspd; 
kj;jpa juj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F fy;tp 
toq;Fk; epWtdkhFk;. ghNrfgFtp mt; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F xd;wpize;j gil 
nraw;ghLfs; njhlu;gpyhd Muk;g fw;wy; 
eltbf;iffSf;fhd jsj;ij mikj;J 
nfhLf;Fk;. 2016 tUlj;jpy; fw;if kw;Wk; 
epu;thf Mfpa ,U gpupTfspYk; ntw;wpfukhd 
tUlkhFk;. ghNrfgFtp njw;fhrpahtpy; 
Kd;dzp gil fw;if epWtdkhf mJ 
mile;Js;s fPu;j;jpia cWjpgLj;Jk; tifapy; 
2016 tUlj;jpDs; nraw;gl;Ls;sJ. 
 
ghNrfgFtp epu;thf rignahd;wpd; %yk; 
epu;tfpf;fg;gLk;. mjd; gzp FOtpy; 
Kk;gilfisr; Nru;e;jtu;fs; Nghd;W ghJfhg;G 
mikr;rpd; fPo; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;l rptpy; 
gpui[fSk; gzp Gupfpd;wdu;. ghNrfgFtpd; 
gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju; gil 
fl;lis jsgjpahFk;. 
 
2016 tUlj;jpy; ghNrfgFtpdhy; 10 ghl 
newpfs; elhj;jg;gl;ld. mg; ghlnewpfs; 2016 
[dtup 03k; jpfjp Muk;gkhfp  2016 brk;gu; 
12k; jpfjp epiwT ngw;wd. 
 
2016 tUlj;jpy; mNefkhd Nfhl;ghL uPjpahd 
cs;sPu;fs; epfo;e;Js;sd. tpj;jpahyj;jhy; gj;J 
gpupTfSld; $ba mu;j;j G\;bAs;s 
fl;likg;nghd;iw njupT nra;jJk; ,t; 
tUlj;jpNyNa. me;j mu;j;j G\;bAs;s 
fl;likg;gpw;F   cs; thq;Ftjd; Clhf 
xUtupd; jdpgl;l mgptpUj;jpw;F top tFf;Fk;. 
mjd; %yk; mtupd; epWtdj;jpd; tsu;r;rpf;F 
gq;fspg;ig ngw;Wf; nfhs;s 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. me;j mu;j;j G\;b 
fl;likg;G fPo; fz;ltjhFk;. 

 fw;wy; 
 mgpkhdk; 
 fz;zpak; 
 xOf;fk;  
 cau;epiy 
 GJ cs;sPL 
 nghWg;G  

njhopy; rhu;e;j jd;ik  
 rhjidahd fl;lis 
 vopy;kpF Rw;W R+oy;  
 topfhl;lypd; jhu;kPfk; rkNahrpj Gj;jp 

 

 

22.2 [dtup - brk;gu; tiuapyhd 
gpujpgypg;Gfs; 

2016 nraw;ghL jpl;lj;jpd; gpujhd tplaq;fs;:-
2016 tUlj;jpy; fPo; fhZk;  
nraw;wpl;lq;fSf;fhf jpiwNrupahy; xJf;fPLfs; 
xJf;fg;gl;Ls;s  
 ,U khbfs; trjpfs; epiyak; 
 mjp njhopy;El;g ,uhZtg; gapw;rp epiyak; 
 jfty; njhopy;El;g nraw;wpl;lq;fs; 
 
Nkw;gb nraw;wpl;lq;fs; midj;Jk; epiwT 
ngw;wpUg;gJld; ,U khb trjpfs; 
epiyaj;jpw;fhf &gh 17 kpy;ypaDk; mjp 
njhopy;El;g gapw;rp epiyaj;jpw;fhf &gh 308 
kpy;ypaDk; Vida jfty; njhopy;El;g 
nraw;wpl;lq;fSf;fhf&gh 13 kpy;ypaDk; 
nrytplg;gl;Ls;sd. 
 
,yf;FgLj;jg;gl;l ngWNgWfSf;fhf fw;if 
Ntiyj;jpl;lq;fis Kiwahf 
nraw;gLj;jg;gl;ld. fw;if Neu R+rpapy; khw;wk; 
Vw;gltpy;iy. fw;gpj;jy; nghwpKiwfs; kpfTk; 
ngU$lg;gl;ld. 

ghJfhg;G Nrit fl;lis kw;Wk; gzp FO 
tpj;jpahyj;jpw;F 2016 tUlj;jpw;fhf njhq;f 
nryTf;fhf &gh 128.5 kpy;ypaDk; %yjd 
nryTfSf;fhf &gh 115.4 kpy;ypaDk; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

 
22.1 ml;ltiz: 
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1 %yjdk;  eilKiw my;yhj 
nrhj;Jf;fs; 
kWrPuikg;G kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy; 

38.5  

eilKiw my;yh 
nrhj;Jf;fs; 
ifafg;gLj;jy; 

31.9  

Vida %yjd 
nryTfs;  

60.4 130.8 

2 epiya 
epu;thf 
nryT 

rk;gsk; Cjpak; 
kw;Wk; 
nfhLg;gdTfs;  

44.8  

toq;fy; 30.7  
guhkupg;Gfs;  8.9  
,dq;fg;gl;l 
Nritfs; 

46.6 131.0 

3 KOj;njh
if  

  261.8 
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njhq;fPl;L nryTf;fhf toq;fg;gl;l xJf;fPl;L 
msT fle;j tUlj;Jld; xg;gpLifapy; &gh 30 
kpy;ypad; Fiwe;Js;sJ. ,t; tUlj;jpy;; 
tpj;jpahyj;jpy; ntw;wplkhf epytpa rptpy; 
gzpahs; gjtpfSf;fhd Gjpa gzpahl;fis 
cs;thq;Ftjw;F nraw;gl;ljhy; rk;gsj;jpw;fhd 
nryTfs; fle;j tUlj;jpw;F xj;jjhf 
mjpfupj;Js;sd. ,e; epiyapy; njhq;fPl;L 
nryTfis Kfhikj;JtgLj;Jtjw;fhf ghupa 
Kaw;rpia Nkw;nfhs;s Neupl;lJ. mjw;F 
mikthf tpj;jpahyj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gl;l 
kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; rpf;fg;gLj;Jk; nraw;ghL 
kpfTk; ntw;wpaspj;jJld; mjd; %yk; 
njhq;fPl;L nryTfspd; msit Fwpj;j 
vy;iyapy; Kfhikj;JtgLj;j ,aYkhdJ. 
 
%yjd nryTfSf;fhf toq;fg;gl;l &gh 115.4 
kpy;ypad; 2016 tUlk; Mf];l; khjkstpy; 
nryT nra;J Kbf;f jpl;lq;fs; 
tFf;fg;gl;lJld; %yjd xJf;fPL %yk; 
Nkw;nfhs;s  cj;Njrpj;j midj;J 
nraw;wpl;lq;fs; %yjd nfhs;Kjy; kw;Wk; 
eilKiw my;yhj nrhj;Jfs; kWrPuikg;G 
nra;jy; eltbf;iffs; jpl;lkpl;lthW epiwT 
nra;a ,t; tUlj;jpy; Kbe;jik tpNrl 
tplakhf Fwpg;gplyhk;. 
 
%yjd nryTfs; Clhf jpl;lkpl;l trjpfs; 
epiyaj;ij epu;khzpg;gjw;fhf &gh 17.0 
kpy;yad; nrythdJld; mjd; %yk; 
tpj;jpahyaj;jpy; fy;tp gapYk; cs;ehl;L 
kw;Wk; ntspehl;L khzt 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F kw;Wk; mtu;fspd; 
FLk;g mq;fj;jpdu;fSf;F eyd;Gup kl;lj;jpy; 
Nrit toq;f Kbe;jikapd; thapyhf 
Fwpg;ghf ntspehl;L khit 
cj;jpNahfj;ju;fspd; Njitfis epiwT 
nra;tjd; %yk; ,f; fy;Yhup gw;wp rpwe;j 
kdghq;Ffis ntspehLfspy; gpugy;ak;gLj;j 
Kbe;jikapd; gpujpgydhf ntspehl;L khzt 
cj;jpNahfj;ju;fs; mjpfstpy; tutiof;f 
cWJizahFk;. 
 
mt;thNw &gh 13.4 kpy;ypad; nryT nra;J 
Nkw;nfhs;sg;gl;l jfty; njhopy;El;g 
nraw;wpl;lq;fSs; fzdp kag;gLj;jg;gl;l 
,uhZt gapw;rp nraw;ghL epiyak; 
tpN\lkhFk;. etPd cyfpy; ,yq;if 
ghJfhg;G gilfSf;Fupa rhjid kl;lj;ij 
nkd;NkYk; NkNyhq;f nra;Ak; tifapy; etPd 
KiwikfSld; ,uhZt njhopy;El;g 
Kiwfis fzdp rhu;e;jjhf rk;gpujha 
fyit nra;tjd; Clhf Gjpa gapw;rp 
%Nyhghaq;fs; njhlu;ghf khzt 
cj;jpNahfj;ju;fis Cf;Ftpg;gjd; %yk; 
njhopy; rhu; ,uhZtj;jpy; KOikahd gil 

tPuu;fis cUthf;Fjy; fy;Yhupapd; 
vjpu;ghu;g;ghFk;. mjw;fhf ,r; nraw;wpl;lj;ij 
Kd;Ndhb nraw;wpl;lkhf mKy;gLj;j KbAk;. 

m. NkYk; khzt cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
Njitahd Ehyf trjpfis Nkk;gLj;jp 
,yj;jpudpay; Ehyf trjpfis mikg;gjw;fhf 
mbg;gilahd mbjsj;ijapLtjd; %yk; 
KbAkhdJ. 

M. cyfj;jpy;  etPd mYtyf 
Kiwikfs; gad;ghl;bd; gad;gLj;jtjd; 
%yk; fljhrpia Fiwj;jy; Nfhl;ghL kPJ 
mbg;gilahf nfhz;l kpd;dQ;ry; kw;Wk; 
fzdp kag;gLj;jpa R+oypy; jkJ gzpfis 
epiwNtw;w gzp FOit <LgLj;jTk; 
fy;Yhupf;F Kbe;jJ. 

Nkw;gb nraw;wpl;lq;fSf;F Nkyjpfkhf &gh 
38.5 kpy;ypad; nrytpy; ,f;fy;Yhupapd; 
fl;blq;fis etPd kag;gLj;j nraw;gl;lJld; 
mjd; %yk; 17 fl;blq;fs; kPz;Lk; ePz;l 
fhyk; gad;gLj;j $bathW 
rPu;nra;ag;gl;Ls;sd. ,f; fl;blq;fs; 
midj;Jk; 50tUlq;fSf;F Nky; gioik 
tha;e;jJld; ePz;l fhyq;fshf gyjug;gl;;l 
epWtdq;fshy; cgNahfpf;fg;gl;ld. mNj 
Ntis Kiwahf guhkupf;fg;glhjjpdhy; 
fLikahf cUFiye;jJ fhzg;gl;lJ. 
jpiwNrupahy; toq;fg;gl;l epjpapdhy; 
fl;blq;fis etPd kag;gLj;jpaJld; jw;NghJ 
mf; fl;blq;fs; rfy trjpfSld; $ba 
mYtyq;fshFk;. tpLjpahfTk; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,itfis NkYk; ePz;l 
fhyq;fSf;F gad;gLj;j Kbe;jikahdJ. 
Gjpa fl;blq;fis epu;khzpg;gjw;F nrythFk; 
ghupastpy; epjpia Nrkpf;f Kbe;Js;sJ.  
 
mt;thNw &gh 31.9 kpy;ypad; nrytpy; %yjd 
nghUl;fs; nfhs;tdT nra;a  
nraw;gLj;jg;gl;lJ. ,f; nfhs;tdT Nja;T kPs; 
tFj;jYf;fhf mNj Ntis fy;Yhupapd; 
NjitghLfSf;fhTk; gad;gLj;Jtjw;FkhFk;. 
 
jpl;;lkpl;lthNw %yjd nraw;wpl;lq;fs; 
Mf];l; kjkstpy; epiwT nra;a 
Kbe;jikahy; 2017k; tUlk; nraw;gLj;j 
jpl;lkpl;bUe;j nraw;wpl;lq;fSk; 2016 
tUlj;jpy; vQ;rpa rpy khjq;fSs; nraw;gLj;j 
Kbe;jikapdhy;  mjw;fhd Nkyjpf 
xJf;fPLfs; ghJfhg;G mikr;rpd; nryT 
tplaq;fs; Clhf ngw;Wf; nfhz;L nraw;gLj;j 
Kbe;jik kfpo;r;rpf;Fupa tplakhFk;. mjw;fhd 
Nkyjpf xJf;fPLfSf;F nryTf;fpilapy; 
xJf;fPLfis khw;wQ; nra;tjd; %yk; &gh 10 
kpy;ypaid ngw;Wf; nfhLf;f ghJfhg;G 
mikr;R nraw;gl;lJ. me;j xJf;fPLfs; 
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ClhfTk; kpFjpahfTs;s cUFiye;j 
fl;blq;is etPd kag;gLj;Jk; nraw;ghLfis 

Nkw;nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

2016 tUlj;jpy; elhj;jg;gl;l ,y 10 
ghlnewpapy; 126 khzt cj;jpNahfj;ju;fs; 
,Ue;jdu;. mjpy; ,uhZtj;jp;y; 63 Ngu; flw; 
gilapy; 27 Ngu; tpkhd gilapy; 24 Ngu; xU 
epu;thf cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; 12 ehLfis 
gpujpepjpj;JgLj;Jk; tifapy; 12 Ngu; 
mlq;fpdu;. PSC vDk; jifikiag; ngw;W 
99% khzt cj;jpNahfj;ju;fs; ghl newpia 
rpj;jpaile;Js;sdu;. mjpy; 62% njhjshts 
ghJfhg;G gy;fiyfofj;jhy; toq;fg;gLk; 
fitkhzp gl;l Ntiy jpl;lj;jpw;fhf jifik 
ngw;Ws;sdu;. ghlnewp ,y 10 jpd; gl;lkspg;G 
tpoh 2016 brk;gu; 12k; jpfjp eilngw;wJ. 

tplaj;jpw;Fupa fhygFjpapDs; fy;Yhupf;F 
nghUj;jkhd kl;lj;jpy; fl;blq;fis 
guhkupg;gjw;fhf &gh 38.5 kpy;ypad; 
nrytplg;gl;Ls;sJ. NkYk; &gh 17 kpy;ypad; 
nrytpy; ,U khb trjpfs; epiyak; 
epu;khzpf;fg;gl; 

 “fw;wy;” vDk; Nfhl;ghl;bd; fPOs;s 
epWtdkhf ,f; fy;Yhupapd; gzp jpwd; 
Nkk;ghl;bw;fhf gzp FOtpd; (fw;wy; / 
epu;thfk;)mq;fj;jpdu;fs; fw;wy; kw;Wk; gapw;rp 
Nrit jpl;lj;jpw;F cs;thq;fg;gl;ldu;. 
fy;Yhupahy; tUlhe;jk; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
ntspehl;L fw;if gzp FOtpd; 
mq;fj;jpdu;fs; xd;W Nru;f;fg;gl;ldu;. 2016 
tUlj;jpy; 08 ehLfs; ,r; Rw;Wyhtpy; 
mlq;fpdu;. fw;if gzp FOtpw;F kpf tpupthd 
mwpitg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhf md;dpNahdpa 
gupkhw;w gl;liw Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; 
gq;fshNj\; ghJfhg;G Nrit fl;lis kw;Wk; 
gzp FO fy;Yhupapd; fw;if gzp FO 
mq;fj;jpdu;fs; ,f; fy;Yhupf;F tp[ak; nra;J 
gl;liwnahd;iw elhj;jpdu;. ,f; fy;Yhupapd; 
fw;if gzp FOtpd; gpujpepjpfSk; 
gq;fshNj\; gzp FO fy;Yhupapy; 
mt;thwnjhU gl;liwnahd;iw elhj;jpdu;. 
ghfp];jhd; kw;Wk; kNy\pah gzp FO 
fy;Yhupfspd; fw;if gzp FOtpd; ,U 
mq;fj;jtu;fs; tPjk; ,f; fy;Yhupapd; fw;if 
eltbf;iffSf;fhf gq;Fgw;w top 
tFf;fg;gl;ld. ,e;jpah ghJfhg;G 
gilapypUe;J tUif je;j MNyhrfu;fshy; 
,uhZt njhopy; El;gk; gl;liwnahd;W 
elhj;jg;gl;lJ. gzp FOtpw;fhf gl;liwfs; 
kw;Wk; nrhw;nkhopTfs; mlq;fpa cs;sf 
gapw;rp Ntiyj;jpl;lnkhd;W 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. rpy gapw;rp mku;Tfs; 
kw;Wk; gl;liwfSf;fhf ntspahy; 
nrhw;nkhopthsu;fis tutioj;jJld; rpy 

re;ju;g;gq;fspy; gpwepWtdq;fs; fw;if 
Rw;Wyhfis Nkw;nfhz;ldu;.  

fw;w ghlq;fs; :- Kiwahf jpl;lkplg;gl;l 
ntspg;gilahd nfhs;tdT jpl;lnkhd;wpd; 
%yk; jpUg;jpfukhd epjp fl;Lg;ghl;bapy; 
Nkw;nfhs;s fy;Yhupf;F Kbe;Js;sJ. 
midj;J nraw;wpl;lq;fSf;fhf 
gupe;Jiuf;fg;gl;l epjp, nrythFk; epjp, 
kpFjpahFk; epjp Nghd;w tplaq;fs; njhlu;ghf 
ftdk; nrYj;jp xJf;fPLfis ifahs 
cj;jpNahfj;ju;fs; khf;Ftpf;fg;gl;ldu;. mjd; 
%yk; epjp rkhspg;Gf;F top tFj;jy; 
tpad;jpwd; kw;Wk; mD$yk; NkNyhq;fpAs;sd. 
 
nghJthf 2016 tUlj;jpy; epjpapay; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; NghJ 
ftdpf;fjf;f rh;r;irFupa epytuk; vOe;j 
NghjpYk; 2016 k; tUl ,Wjp fhy gFjpapYk; 
$l jpiwNrupahy; epjp toq;fg;gl;lJ. &gh 5.9 
kpy;ypad; Fiwthf ngw;Wj; je;jikapdhy; 
,t; tUlj;jpy; me;j mstpw;fhd 
fr;rhj;Jfis nrYj;jp jPu;f;f Kbahkw;  Nghd 
fhuzj;jhy; 2017 tUlj;jpw;fhf vLj;Jr; nry;y 
Neupl;lJ.  

22.3 kj;jpafhy nraw;ghLfs;  

Vw;ghL uPjpahf khzt cj;jpNahfj;ju;fspd; 
Muha;r;rp gbtnkhd;wpf;fhf Njitahd 
trjpfis Kiwahf mikj;Jf; nfhLf;f 
fy;YHupf;F Njitg;gl;Ls;sJ. Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp eltbf;iffSf;fhf xJf;fg;gl;l 
fw;if gpupnthd;iw ,izf;Fk; gpuptpd; fPo; 
epWTjy; fy;Yhupapd; mgpyhi\ahFk;. 
mjw;fhd ntwpwplq;fis epug;Gtjw;fhf 
Fwpg;ghf Kk;gilfspypUe;J tUif jUk; gzp 
FOnthd;W ,jw;fhf Njitg;gLk;. mt;thNw 
gapw;rp cjtp eltbf;iffSf;fhfNt <LgLj;j 
,aYkhd gil FOnthd;Wk; fy;Yhupapd; 
Njitg;ghlhFk;. ,t;tpU NjitghLfSf;F 
NjitglhJ 

%yjdk; - kj;jpafhy jpl;lj;jpd; 
Kd;dpiygLj;Jgitfspy; cl;fl;likg;G 
trjpfs; Nkk;ghL gpujhdkhFk;. ghNrftpd; 
ghlnewp tjptpl ghlnewpahf ,Ug;gjpdhy; 
khzt cj;jpNahfj;ju;fSf;F tpthf tPLfs; 
kw;Wk; Vida trjpfis ghlnewp fhy 
gFjpapy; toq;f ,aYkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
mt; Ntiyjpl;lj;jpw;fhf vjpu;tUk; %d;W 
tUlq;fSf;fhf &gh 20 kpy;ypaid ngw;Wf; 
nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. %d;W 
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23. ghJfhg;G Nrit fy;Yhup 
 

23.1 NkNyhl;lkhd ghu;it 

Kg;gil kw;Wk; nghyp]; jpizf;fs 
mq;fj;jpdu;fspd; gps;isfSf;F gpugykhd 
ghlrhiyfis ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf 
vOe;Js;s rpukq;fis Nghf;FtJ kw;Wk; 
mtu;fSf;fhf cau; juj;jpyhd fy;tp 
tha;g;ig ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;fj;jpy; 
2007 [dtup khjk; 17k; jpfjp kNy tPjp 
nfhOk;G 02apy;  nfhOk;G ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhup Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,f; fy;Yhupapd; 
fy;tp rk;ge;jkhf midj;J nghWg;Gf;fs; 
kw;Wk; epu;thfk; fy;tp mikr;rpdhYk; 
gupghyk; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jpw;Fupa nghWg;Gf;fs; ghJfhg;G 
mikr;rpdhYk;  Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

NkYk; ghJfhg;G Nrit ghlrhiy 
Nfhl;ghl;bd; gb jPtpy; midj;J 
khfhzq;fisAk; cs;thq;fg;gl;lthW 
ghJfhg;G Nrit fy;Yhup fl;liknghd;whf 
mgptpUj;jp nra;J elhj;jpr; nra;tJ 
njhlu;ghf ngwg;gl;Ls;s mikr;ruit 
mq;fPfhuk; kPJ jw;Nghijf;F nfhOk;G 
ghJfhg;G fy;Yhup kw;Wk; FUehfy; ghJfhg;G 
Nrit fy;Yhup Muk;gpj;J elhj;jpr; 
nry;yg;gLfpd;wd.    

23.1.1 Nehf;F 

ghJfhg;G Nrit kw;Wk; nghyp]; 
mq;fj;jpdu;fspd; gps;isfSf;fhfNt 
xJf;fg;gl;Ls;s ,f; fy;Yhup 2020 tUlkhFk; 
NghJ ,yq;ifapy; Kd;dzp ghlrhiyfSs; 
cs;slf;fTk; vjpu;fhyj;jpy; mg; 
ghlrhiyfSs; Kd; epiy tfpj;jy;.     

23.1.2 nraw;gly; 

fy;tp mir;rpd; epGzj;Jt mwpT kw;Wk; 
fy;tp nghwpKiwnahd;Wld; ghJfhg;G 
mikr;rpd; kw;Wk; Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
jpizf;fsj;jpd; gupghyd jpwikfs; kw;Wk; 
Mw;wy;fs; mNj Neuk; mtu;fsplKs;s 
trjpfisAk; xd;wpizj;J xOf;fkhd 
Rw;whlypy; vjpu;fhy Nghl;bfupkhd 
rthy;fSf;F kd  ek;gpf;ifAld; kw;Wk; 
Jzpr;ryhf Kfq;nfhLf;ff;$ba Mw;wy;kpF 
gps;is rKjhankhd;iw cUthf;Fjy; 
MFk;. 

 

 

 

 

 

23.1.3 ghJfhg;G Nrit fy;Yhup 
epWtdj;jpd; Nehf;fq;fs;   

 jPtpd; gpugy;akhd ghlrhiyfSf;F 
jw;fhyj;jpy; gps;isfis Nrh;f;Fk; NghJ 
Kg;gilapd; kw;Wk; nghyp]; 
mq;fj;jpdu;fs; Kfq;nfhLf;Fk; 
gpur;rpidfSf;F gupfhuk; mikj;jy;. 

 cau; kl;lj;jpy; rpwe;j fy;tpia  

gps;isfSf;F toq;Ftjw;F murhq;fk; 
Nkw;nfhs;Sk; Kaw;rpf;F gupfhukhf 
xOf;f tpOkpaKs;s Rw;whlypy; 
jpl;lkpl;lg;gl;l Gjpa epu;thf 
Kiwnahd;iw guPrpj;J ghu;j;jy;. 

 Kg;gilapd; kw;Wk; nghyp]; trKs;s 
rpwe;j Kfhikj;Jt Mw;wy; kw;Wk; 
Vida tsq;fis gad;gLj;jp fzdp 

fy;tp ghl mbg;gil nraw;ghLfs;, nkhop 

Nju;r;rp, thrpg;G gof;fk;, tpisahl;L 
nraw;ghLfs; Mfpa Gjpa fy;tp 
Njitfis Nkk;gLj;jy;. 

 fy;tp mikr;rpd; njhopy;rhu; kw;Wk; 
mDgtkpf;f fy;tp gzp FOtpd; cjtpia 
ngw;W cau; juj;jpyhd fy;tpia 
gps;isfSf;F toq;fy;. 

 kpf tpiuthf Kd;Ndw;wj;ij Nehf;fp 
gazpf;Fk; cyfj;jpy; epyTk; 
rthy;fSf;F kd ek;gpf;ifAld; 
Kfq;nfhLf;f gps;isfSf;F Njitahd 
cau; juj;jpyhd Mq;fpy fy;tpia  

ngw;Wf; nfhLf;f tpNrl mu;g;gzpg;Gld; 
nraw;gly;.  

 

23.1.4 ghJfhg;G Nrit fy;Yhup - 
nfhOk;G  

2017k; tUlk; [dtup khjk; 17k; jpfjp 
Muk;gpf;fg;gl;l nfhOk;G ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhup mur Njrpa ghlrhiyahf 
juKau;j;jp fytd; ghlrhiyahf elhj;jpr; 
nry;yg;gLfpd;wJ. jw;Nghijf;F fy;Yhupapy; 
juk; 11 tiu 2864 khzt khztpfs; fy;tp 

fw;gJld; vjpu;fhyj;jpy; f. ngh. (c/j) 
tFg;Gfs; Muk;gpf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 
NkYk; ,f; fy;Yhupapd; khzt khztpfspd; 
ry;tp eltbf;iffSf;F Nkyjpfkhf 
Gwf;fpUj;jp nraw;ghLfd; kw;Wk; Mw;wy;fis 
NkNyhq;f nra;tJ njhlu;ghf tpNrl tdk; 
nrYj;jp fy;tp mikr;R kw;Wk; ghJfhg;G 
mikr;rpd; topf;fhl;lypd; fPo; elhj;jpr; 
nry;yg;gLk; 
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.  

23.1.5 ghJfhg;G Nrit fy;Yhup - FUehfy;   

2009 [dtup khjk; 29k; jpfjp Muk;gpj;j FUehfy; ghJfhg;G Nrit fy;Yhup tlNky; khfhz 

fy;tp mikr;rpd; fPo; fytd; ghlrhiyahf elhj;jp nry;tJld; jw;Nghijf;F juk; 9 tiu 1023 
khzt khztpfis nfhz;L elj;jpr; nry;yg;gLfpd;wJ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.2 gzpfspd; Kd;Ndw;wk;-2016 

 

23.2.1 

njhlu; ,y. tplak; epjp xJf;fPL  
&gh. kpy;ypad; 

31.12.2016 
jpfjpf;F Kd;Ndw;w 
(&gh kpy;ypad; ) 

01 %yjd nryTfs; 202.8 192.55 

(94.95%) 

02 njhq;fPL nryTfs; ---  

03 KOj; njhif 202.8 19.32.55 

(94.95%) 

 
23.1ml;ltiz: 2016 tUlj;jpDy; ngw;Wnfhz;l ntw;wpfs ; 
 

23.2.2 tpLjp fl;ll epu;khz nraw;wpl;lk; - nfhOk;G ghJfhg;G Nrit fy;Yhup 

nfhOk;G ghJfhg;G Nrit fy;Yhupf;F Jhu gpuNjrq;fspypUe;J tUif jUk; fy;tp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; gps;isfSf;F kpfTk; ghJfhg;ghd tpLjp trjpfis toq;Fk; 
Nehf;fpy; ,e;j tpLjp fl;l epu;khz nraw;wpl;lk; Muk;gpj;Js;sJ. Fwpj;j nraw;wpl;lj;jpd; Muk;g 
fl;l epu;khz gzp 2015 tUlj;jpy;; ,Wjp gFjpapy; &gh 16 kpy
;ypad; Ntiyfs;  2015 ,Wjpapd; NghJ 
Kbtile;jpUe;jJ. 

 

mjd; gb 2016 tUlj;jpy; Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpy; epu;khz gzp &gh 140.95 kpy;ypad; njhifia 
nrytypj;J Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; mjw;Fupa tpguq;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
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23.2 ml;ltiz: Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.2.3 Vida mgptpUj;jp nraw;wpl;lq;fSf;F cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;jy; - 

nfhOk;G ghJfhg;G Nrit fy;Yhup fl;ll njhFjpf;Fupa trjpfis Nkk;gLj;jy;    
kw;Wk; nfhOk;G kw;Wk; FUehfy; ghJfhg;G Nrit fy;Yhupfspd; fy;tp njhlu;ghd   
trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhf Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT  
nra;jy;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nraw;wpl;
l/ tpguk;   

tUlj;jpy; mile;j ntw;wpfs;  
 
NtW 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

tpguk;  Kd;Ndw;wk;  vjpu;ghu;j;j 
nryTfs;  

cz;ikahd 
nryTfs;  

cj;Njr 
ehd;F 
khb 
tpLjp 
fl;ll 
epu;khz
k;  

 tpLjp fl;bj;jpy; 
ehd;fhtJ khb 
tiu nfhq;fpupl; 
fl;likg;ig 
KbTWj;jp midj;J 
khbfSf;Fkhd 
nfhq;fpuPl; ,l;L 
G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 Rw;wptu kjpy; 90%  
G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

(2016 tUlj;jpy; 
vjpu;ghu;j;j Ntiyfspy; 
( 95% G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ.) 

&gh 148.6 
kpy;ypad; 

&gh 140.95 
kpy;ypad;  
 
94.85% 

 

2016 [dtup khjk; 01k; 
jpfjpf;F Kd;Ndw;wk;  

2016.08.18 jpfjp nfsut 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rupd; 
fz;fhdpg;G tp[ak;   

2016 brk;gu; khjk; 31 
jpfjpf;F Kd;Ndw;wk; 

නව ග ොඩනැගිල්ල ප්රධානන ගරොටුව ක්රීඩන ටිය  

පරි ණක විරයන නට  විරයනලය   වත පනපප  නව ජල වයනපිය  
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nraw;wpl;l/ tpguk; 

tUlj;jpy; mile;j ntw;wpfs; 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk; 

tpguk; Kd;Ndw;wk; vjpu;ghu;j;j 
nryTfs; 

cz;ikahd 
nryTfs; 

nfhOk;G ghJfhg;G 
Nrit fy;Yhup 
fl;bl njhFjpapd; 
trjpfis 
Nkk;gLj;jy; 
kw;Wk; nfhOk;G 
kw;Wk; FUehfy; 
ghJfhg;G Nrit 
fy;YhupfSf;F 
Njitahd 
cgfuzq;fis 
nfhs;tdT 
nra;jy;    

 fy;Yhupapd; Muk;g gpupT 
fl;blj;jpd; ghJfhg;G 
fl;likg;ig nghUj;jp 
KbTWj;jy;. 

 fy;Yhup fl;bl njhFjpapy; 
ePu; frpit jLf;f nfhq;fpuPl; 
,ly;. 

 Muk;g gpupT kw;Wk; epu;thf 
gpupT fl;blq;fspy; 
mYkpdpak; nghUj;Jjy;. 

 nfhOk;G kw;Wk; FUehfy; 
ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhupfspd; fzdp Ma;T 
$lq;fs; kw;WK; Vida 
gpupTfSf;F Njitahd 
cgfuzq;fs; nfhs;tdT 
nra;jy;. 

 mYkpdpak; 
nghUj;jiy jtpu 
kpFjp Ntiyfs; 
Kbtile;Js;sJ.  

 mYkpdpak; 
nghUj;jYf;F 
mikthf 2016 
tUlj;jpy; 
vjpu;ghu;j;j 
Ntiyfspy; 75% 
Kbtile;Js;sd.  

&gh 29.3 
kpy;ypad; 

&gh 28.4 
kpy;ypad;  
 
96.93% 

FUehfy; 
ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhupapd; 
mgptpUj;jp 
eltbf;ifs; 

 FUehfy; ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhupapy; epu;khzpf;fg;gLk; 
Gjpa fl;blj;jpy; gzp G+u;j;jp 
nra;jy;. 

 fy;Yhupia Rw;wp kjpy; 
kw;Wk; Eiothapy; 
epu;khzpj;jy; . 

 cs;sf ghij epu;khzpj;jy; 
kw;Wk; epy may;fhu 
nraw;ghLfis G+u;j;jp 
nra;jy;. 

 tpisahl;L ikjhdk; 
epu;khzpj;jy;. 

 Gjpa ePu; nraw;wpl;lk; 2.4 
Fwpg;G 

(2016 tUlj;jpy; 
vjpu;ghu;j;j gzpfspy; 
98% G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ) 

&gh 24.9 
kpy;ypad; 

&gh 23.2 
kpy;ypad;  
 
93.17% 

23.3 ml;ltiz ntw;wpfs; kw;Wk; Vida mgptpUj;jp jpl;lq;fs; 
 

23.2.4 gzp FOtpd; Fzhjpra jd;ikia kw;Wk; njhopy;rhu; jpwikfis  
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 2016 tUlj;jpw;F mikthf. 

 

23.4 ml;ltiz Copah; gilia jpwkpf;fjhf;f Nkw; nfhz;l nraw;ghLf;s 
 

 

 

 

 

nraw;ghLfs; tsgq;fspg;G / Nkw;nfhs;sg;gl;l 
epWtdk;  

,yf;Fkag;gLj;jg;gl;l FO  

1. tY rf;jp ghJfhg;G 
kw;Wk; gaDs;s 
tifapy; gad;gLj;jy; 
njhlu;ghd gzp FO 
mwpTWj;Jk; gl;liw  

epue;ju tY rf;jp mjpfhu rig epu;thf gpupT gzp FO  

2. neLQ;rhiy xOf;fk; 
kw;Wk; tpjpKiwfs; 
njhlu;ghd gl;liw  

nghyp]; jpizf;fs Nghf;Ftuj;J 
nghyp]; gpupT  
  

fy;Yhupapd; epu;thf gpuptpw;Fupa 
rhujpfs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J gpupT 
gzp FO 

3. fpoikNjhWk; gapw;rp 
Ntiyj;jpl;lq;fs; 

miog;GtpLj;j nrhw;nkhopthsu; / 
epWtd gzp FO  

epu;thf gzp FO 
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23.3 mLj;j tUlj;jpw;F gpw;Nghlg;gl;Ls;s  gzpfs; 

 

 
 23.5 ml;ltiz 2017 gpw;Nghlg;gl;l nraw;jpl;lq;fs; 
 

23.4 NkNyhl;l ghh;it 

nfhOk;G ghJfhg;G Nrit fy;Yhupf;F toq;fg;gl;Ls;s cau; juj;jpyhd trjpfis elhj;jpr; 
nry;yy; kw;Wk; guhkupg;gpw;fhf epjp xJf;fPL toq;fg;gltpy;iy. mjw;fhf nryTfis ghJfhg;G 
Nrit fy;Yhup fzf;fpdhy; nrytplg;gLk;. mf; fzf;fpw;fhf 2016 tUlj;jpw;Fupa nryTfSf;F 
mikthf tUkhdk; NghjpasT ,y;yhj fhuzj;jhy; ,t; trjpfis cupa Kiwapy; elhj;jpr; 
nry;tJ fbdkhfTs;sJ. mjw;F mikthf Fwpj;j fzf;fpw;F epjp xJf;fPl;il ngw;Wf; nfhs;tJ 
njhlu;ghf epue;ju eilKiwnahd;iw mikg;gJ mj;jpahtrpakhFk;. 

 

23.5 2018 - 2020 kj;jpa fhy mikg;gpw;F mikthf  Nritfs; Nkk;gLj;jy; 
njhlu;ghd Nahriz 

nraw;ghL vjpu;ghu;f;Fk; nryT mD$yq;fs;  

1. nfhOk;G ghJfhg;G 
Nrit fy;Yhupf;fhd 
tpisahl;L ikjhdk; 
epu;khzpj;jy;. 

  khzt khztpfSf;fhf 
tpisahl;L kw;Wk; Gwf;fPu;j;jp 
nraw;ghLfSf;fhd trjpfis 
Nkk;gLj;jy;.  

2. FUehfy; ghJfhg;G 
Nrit fy;Yhupf;fhd 
nghJ trjpfs; 
fl;blnkhd;iw 
epu;khzpj;jy;. 

md;dythd kjpg;gPL &gh 126 
kpy;ypad; (ciog;G $yp kw;Wk; tup 
,d;wp) 

 FUehfy; ghJfhg;G Nrit 
fzdp Ma;T $lk; kw;Wk; 
mYtyf trjp cs;spl;l 
Vida trjpfis toq;fy;.  

 

23.6 ml;ltiz 2018- 2020 tUlj;jpw;Fs; rk;ge;jg;gl;l Nritia Nkk;gLj;jy; nra;tjw;fhd Kk;nkhopT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

njh
lu; 
,y 

tpguk;  2017 tUlj;jpw;F 
vjpu;ghu;f;Fk; 
xJf;fPL  

xg;ge;jfhu 
epWtdk; 

NtW 

01 tpLjp fl;blj;jpd; kpFjpia 
G+u;j;jp nra;jy; 

&gh 91.9 kpy;ypad; 6 (njh) 
nghwpapay; Nrit 
gilazp  

 
 
 
 
2017 tUlj;jpw;fhd 
fpilf;fTs;s  &gh 
115 kpy;ypad; &ghtpy; 
,e;j mgptpUj;jp 
nraw;wpl;lq;fs; 
Nkw;nfhs;s 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02 nfhOk;G ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhup epu;thf gpupT kw;Wk; 
Muk;g gpupT fl;blj;jpd; 
mYkpdpak; nghUj;Jjiy 
G+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; cau;ju 
tFg;GfSf;F ku nghUl;fs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

&gh 16.9 kpy;ypad;  ,yq;if 
mYkpdpak; 
(jdpahu;) fk;gdp 

03 FUehfy; ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhupapd; Rw;W kjpy; kw;Wk; 
Gjpa ePu; nraw;wpl;lj;ij G+u;j;jp 
nra;jy;. 

&gh 6.2 kpy;ypad; ,yq;if flw;gil 
ePu; toq;fy; 
kw;Wk; 
tbfhyikg;G 
rig  

04 nfhOk;G ghJfhg;G Nrit 
fy;Yhupf;F R+upa tY kpd;rhu 
fl;likg;G nghUj;Jjy; 

&gh 30 kpy;ypad; xg;ge;jfhu 
epWtdj;ij 
njupT 
nra;atpy;iy 

fy;tp mikr;Rf;F ,r; 
nraw;wpl;lj;jpw;fhd 
xJf;fPL 
Nfhug;gl;Ls;sJ. 
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