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பொது ிர்வொகம், உள்ொட்டலுவல்கள், 

நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 
அபநச்சின் அபநச்சரின் ஆசிச் பசய்தி 

 

 

 

 

 

 

திர்ாபாத சயால்களுக்கு நத்தினில் யமங்கல் 
சங்கில் சசனிமந்த 2022 ஆம் ஆண்டு,  நக்கின் 
ாாந்த யாழ்க்ககபம் கூட குகயகடந்து 
சபக, சாருாதாபப் ிபச்சிககள் யற்க 
திர்சகாண்ட ஒரு யருடநாகும். ஆட்சி நாற்ம் 
யகப ீண்டு சசன் இந்தப் ிபச்சிககன, 

நக்கின் யாழ்க்கக ிககன ல் ிகக்கு 
சகாண்டு யரும் நாக்கில் தற்நாகதன 
அபசாங்கத்திால் டுக்கப்ட்ட தீர்நாங்கின் 
ஊடாகநய தீர்க்க படிந்தது.  

அதன் நாது கிபாநின ளச்சி நற்றும் உணவுப் 
ாதுகாப்புக்கா ஒருங்கிகணந்த ல்துக 
ிகழ்ச்சித்திட்டத்கத சயற்ிகபநாக 
கடபகப்டுத்துயதன் பம் நது 
அகநச்சும் சயால்கள் ிகந்த ஒரு சாறுப்க 
ிகநயற்ி யருகின்து.  

ாடு ந்த ிகனில் இருந்தாலும், உற்சாகநா 
ஆநபாக்கினநா யாழ்ககக்குத் நதகயனா 
நாதுநா உணகய, ினானநா யிகனில் 
சற்றுக் சகாள்ளும் ஆற்க உருயாக்கும் 
சதாகநாக்கக பன்ிறுத்தி 
கடபகப்டுத்தப்டும் இந்ிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்கு, அபசாங்கத்தின் நரிப் 
சாருாதாப நறுநர்ச்சி இக்குகில் உனர் 
பன்னுரிகந யமங்கப்ட்டுள்து. ற்கநய 
ஒவ்சயாரு கிபாந உத்திநனாகத்தர் ிரியிலும் 
கிபாநினப் சாருாதாப நறுநர்ச்சி நற்றும் 
உணவுப் ாதுகாப்புக் குளக்கள் அகநக்கும் ணி 
பூர்த்தினகடந்துள்து.  உணவு உற்த்திபடன் 
ின்றுயிடாது கிபாநினக் ககத்சதாமில் 
அியிருத்தி, ற்றுநதி ஊக்குயிப்பு, 
ிள்ககிதும் கர்ப்ிணித் தாய்நார்கிதும் 
நாராக்கு நான் துககள் சதாடர்ிலும் இந்த 
ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஊடாக ஆய்வு 
சசய்னப்டுயதுடன் அதன் பம் நக்கின் 
நாராக்கு சதாடர்ில் யிநசட கயம் 
சசலுத்தப்டும். 

நது அகநச்சின் உள்ாட்டலுயல்கள் ிரிவு, 

நாயட்ட நற்றும் ிபநதச ிர்யாகத்கதபம் 
அநதநான்று கிபாநின நட்டம் யகபனில் ீண்டு 

சசல்லும் அலுயர் யகனகநப்கபம் 
ிர்யகிப்தன் பம் ஒரு சிப்ா ணிகன 
ிகநயற்றுகின்து. 2022 ஆம் ஆண்டில் 
சகாளம்பு நாாகப சக உள்ிட்ட உள்ளூபாட்சி 
ிறுயங்கின் உட்கட்டகநப்பு யசதி 
அியிருத்திச் சசனற்திட்டங்கக 
கடபகப்டுத்துயதன் பம் இந்த 
அகநச்சின் உள்ளூபாட்சிப் ிரிவும் நதசின 
அியிருத்தினின் ங்கார்காகச் சசனற்ட்டது. 

ாபாளுநன் உறுப்ிர்கின் நசகயனின் 
தபத்கத நநம்டுத்துயதற்காகவும் அகநச்சின் 
ாபாளுநன்ப் ிரிவும் ல்நயறு ிகழ்ச்சிகக 
கடபகப்டுத்தினது. 

 தாநதநகடந்த ஓய்வூதினப் ணிக்சகாகடககச் 
சசலுத்துயதற்கு அகநச்சபகயனின் 
அங்கீகாபத்கதப் ச படிந்தகநபம், 

ஓய்வூதினகாபர் சபதானத்திற்காக நது அகநச்சு 
ிகநயற்ின சந காத் நதகயகனபம் 
யிஞ்சின ஒரு கடகநனாகும். யாடககக்குப் 
சப்ட்ட கட்டடசநான்ில் இனங்கி யந்த 
ிசநதுப அலுயகத்கத அபசாங்கக் 
கட்டசநான்றுக் சகாண்டு யந்ததன் பம் 
யருடாந்தம் 15 நில்ினன் ரூாகய நசநிக்க 
படிந்தகநபம் ஒரு நாற்த் ணினாகும் ன்து 
து ம்ிக்ககனாகும்.   

சுதந்திபத்தின் ின்ர் யந்தகடந்த நிகவும் 
சயால்நிக்க யருடநா 2022ஆம் ஆண்டில் அந்தப் 
சாருாதாபக் கஷ்டங்ககபம் அபசினல் 
தற்ங்ககபம் உச்ச அயில் பகாகந 
சசய்யதற்கு அர்ப்ணிப்புடன் சசனற்ட்ட 
அகநச்சின் சசனார் உள்ிட்ட 
அலுயர்ககபம் ஊமினர் குமாத்கதபம் 
இச்சந்தர்ப்த்தில் ாபாட்டுயது 
சாருத்தநாதாகும்.  திர்யரும் 2023 ஆம் 
ஆண்டு இந்ாட்டு நக்கின் யாழ்க்ககத் தபத்கத 
சநன்நநலும் சிப்ாக்கி இங்ககனர்காக 
சருநிதத்துடன் ளச்சி சறுயதற்கு ாங்கள் 
அகயரும் ஒன்ிகணநயாம்.  

 

தினஷ் குணவர்த, 

இலங்பக சொனக னசொசலிசக் குடினபசின் 
ிபதந நந்திரி, 

பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண 
சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சர் 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க 

அமநச்சர் அயர்கின் சசய்தி 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2020.11.20 முதல் 2021.02.16 யமப 

ாதுகாப்பு அமநச்சகத்தின் கீழ் உள்கப் 

ாதுகாப்பு, உள்ாட்டலுயல்கள் நற்றும் 

அர்த்த முகாமநத்துய இபாஜாங்க 

அமநச்சகநாக சசனல்ட்டு யந்த இந்த 

அமநச்சகம் 2021.02.16 ஆம் திகதினிலிருந்து 

உள்ாடலுயல்கள் இபாஜாங்க 

அமநச்சகநாக ிாிக்கப்ட்டுள்து. மந 27, 

2022 முதல், சாது ிர்யாகம்,  

உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சமகள்  

நற்றும் உள்லபாட்சி அமநச்சு  சனர் 

நாியுள்து. இந்த அமநச்சகத்தின் கீழ், 

உள்ாட்டலுயல்கள் அமநச்சகம் தற்மாது 

இபாஜாங்க அமநச்சகநாக 

சசனல்ட்டுயருகின்து. 

  

புதின அபசினமநப்பு திருத்தங்கள், நாயட்ட 

நற்றும் ஆலமக ிர்யாகத்மத 

சசனற்ிாகவும்  யிமத்திாகவும் 

மடமுமப்டுத்துயற்கா திட்டங்கம 

உருயாக்குயற்கா ிபதா சாறுப்பும் 

இந்த அமநச்சிடம் ஒப்மடக்கப்ட்டுள்து. 

அதற்காக, உட்கட்டமநப்பு யசதிகம 

மநம்டுத்தலுடன், நித ய திம 

அதிகாிப்துடன் சதாமிநுட் யசதிகமயும் 

சற்றுக்சகாடுத்து கிபாநின நட்டம் 

யமபனில் நிகச் சிந்த முகாமநத்துயத்மத 

மநற்சகாள்கிது. 
 

வ்யாானினும், சநர்ப்ிக்கும் இந்த 

அிக்மகனாது இபாஜாங்க 

உள்ாட்டலுயல்கள் அமநச்சகத்தில் 2022 

மத நாதம் 1 முதல் 2022 புபட்டாதி நாதம் 30 

யமப அமடந்த முன்மற் அிக்மகனின் 

சுருக்கநாகும். 

 

இந்த சசனல்தின் அிக்மகனாது 

உகாயின ாீதினில் ற்ட்ட மகாயிட் 

சதாற்றுமாய் நற்றும் சாருாதாப 

சருக்கடிக்கு ற்யாறு நாற்ினமநத்து 

அமத  ஒரு ாடாக நாற்ினமநப்தில்  
 

அப்மாமதன இபாஜாங்க அமநச்சகம் 

மநற்சகாண்ட அியிருத்தி முனற்சிகம 

டுத்துக்காட்டுகிது. 
 

நது அபசாங்கம் அதிகாபத்திற்கு யருயதற்கு 

முன்மப, சயிப்மடனா நற்றும் 

சசனலூக்கநா சாது ிர்யாக 

கட்டமநப்மக் சகாண்ட அபசு மயண்டும் 

ன்து நக்கின் மகாாிக்மககலம் 

அிாமரகலம் ஆகும். அதற்கு 'அபச 

ஊமினாின்' சாறுப்பு நிகவும் 

முக்கினநாது. அதற்கமநன, சாறுப்புள் 

ாட்மட உருயாக்குயதற்காக இந்த 

அமநச்சிால் ஒலங்குடுத்தப்ட்ட அபச 

ஊமினர்கின் சாிமுமனில் 

சசனாற்றுமக ,சாறுப்பும் 

சாறுப்புக்கூலும் சகாண்ட 

சசனலூக்கநா ிர்யாகத்மத சகாண்ட 

ாட்மட உருயாக்குயதற்கு நிகவும் 

முக்கினநாது. 
 

இந்த முன்மற் அிக்மகனாது மதசின 

நற்றும் நாயட்ட அயிா ஒருங்கிமணந்த 

ஒட்டுசநாத்த முனற்சினின் 

யிமயாகவும்,சசனற்திம குப்ாய்வு 

ாீதினாக மாக்கும் மாது, அன்மன 

அமநச்சிால் ற்ட்ட முன்மற்ம் 

நக்கலக்கு கிமடத்த சயற்ி ன்மத 

நகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்மன். திர்காத்தில் 

தநது யாழ்யாதாபங்கம சாி சசய்யதில் 

இங்மக நக்கள் திர்சகாள்லம் 

சயால்கம ீக்கி யநா ாட்மட 

கட்டிசனலப் உதவுயதற்கு இந்த அமநச்சு 

இந்த ஆண்டிலும், யபயிருக்கும் 

ஆண்டுகிலும் சதாடர்ந்து சரும் 

முன்மற்ங்கம மநற்சகாள்லம் ன்மத 

அமயருக்கும் ிமவூட்ட யிரும்புகிமாம். 
 

அமசாக  ிாினந்த (ா.அ) 

உள்ாட்டலுயல்கள்  இபாஜங்க அமநச்சு 

 

 

 



 



khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;@uhl;rpkd;w tptfhu ,uh[hq;f 

mikr;rupd; nra;jp 

 

 

 

 

 

 

 

midj;J cs;@uhl;rpkd;wq;fSk; 
kf;fSf;F mtu;fspd; tho;ehspy; 
mj;jpahtrpa Nritfis toq;FtNjhL 
tho;f;ifj; juj;ij cau;j;Jtjpy; rpwg;Gg; 
gq;F tfpf;fpd;wd vd;gij ehk; xg;Gf; 
nfhs;s Ntz;Lk;. 

nghJkf;fSf;F Nritfis toq;Ffpd;w 
mNj Neuk; cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;Fk;  
tUkhdk; kw;Wk; nrhj;J vd;w 
fUg;nghUl;fSk; nraw;gLj;jg;gl Ntz;Lk; 
vd;gJ vdJ jdpg;gl;l fUj;jhFk; 

gpuNjr thupahf cs;@uhl;rp 
kd;wq;fSf;F  njupT  nra;ag;gLfpd;w  
cs;@uhl;rp kd;wq;fspd;  Mz; ngz; 
gpujpepjpfis kf;fspd; gpur;rpidfis  
milahsk; fhz;gjw;fhf topfhl;Ltij 
vkJ ,yq;if cs;@uhl;rp epWtfk; 
nra;J tUfpd;wik kfpo;r;rpaspf;fpwJ. 

midj;J cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;Fk;  
mLj;J tUk; tUlj;jpy; FWfpa fhy 
kw;Wk; ePz;lfhy mgptpUj;jp jpl;lk; 
xd;iw jahupg;gjw;Fk;  Vida 
mikr;Rf;fspd; %ykhf 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w nraw;ghLfisAk; 
cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; Clhf 
Nkw;nfhs;tjw;fhf cs;@uhl;rp 
kd;wq;fis tYT+l;b gpuNjr uPjpahf 
fhzg;glf;$ba Njitapid mjpfgl;rk; 
epiwT nra;af;$ba tpjkhf 
nraw;gLtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

vkJ mikr;rpd; fPo; ntspehl;L epjp 
cjtpapd; fPo; ,aq;ff; $ba mjpfkhd 
fUj;jpl;lq;fs;  
epu;tfpf;fg;gLfpd;wikapdhy; mtw;wpd; 
100%  Md ed;ikapid nghJkf;fSf;F 
fpilf;fr; nra;tJ vdJ Nehf;fkhFk;. 

jw;NghJ jahupf;fg;gl;Ls;s jpl;lj;jpid 
guprPyid nra;J tpupthd kjpg;gPLfspd; 
Clhf nghJ kf;fSf;F Njitahd 
Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; mtu;fspd; 
tho;f;if juj;ij  cau;j;Jtjw;F 

Njitahd epfo;r;rpj; jpl;lk; xd;wpid 
nraw;gLj;Jtjw;F cWjp nra;tJ vdJ 
nghWg;ghFk;. 

cs;@uhl;rp kd;wq;fspehy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w foptfw;Wk; 
eltbf;ifapid xU Kiwahf mikj;J 
Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; fopT  
Kfhikj;Jtj;ij nkd;NkYk; 
Nkw;nfhs;Stjw;F midj;J cs;@uhl;rp 
kd;wq;fspYk; fLikahf cj;jutpl 
Ntz;Lk; vd;gJ vdJ  mgpyhir  MFk;. 

cs;@uhl;rp kd;wq;fspdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w  midj;J tpjkhd 
vOj;Jg; gzpfisAk; b[pl;ly; 
kakhf;Ftjd; Clhf tpidj;jpwd; kpf;f 
Nrit xd;wpid toq;Ftjw;fhf ,yq;if 
jfty; kw;Wk; njhiyj;njhlu;G Kftu; 
epiyaj;jpidj; njhlu;GgLj;jpf;nfhz;L 
vkJ mikr;rpd; G+uz gq;fspg;gpd; fPo; 100   
cs;@uhl;rp kd;wq;fis Kjyhk; fl;lkhf 
b[pl;ly; kag;gLj;Jtjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

cs;@uhl;rpkd;wq;fspy; nghJthf 
fhzg;glf;$ba Fiwghnlhd;whd 
jPaizf;Fk; myfpid fl;lk; fl;lkhf 
Nkw;nfhs;tjw;Fk; Fwpj;j myfpid 
xd;wpizj;Jf; nfhz;L jPaizg;G 
Nritj; jpizf;fsk; xd;iw vdJ 
mikr;rpd; fPo; epWTtjw;Fk; 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sjhy;  mjw;fhf vdJ 
mjpfgl;r ftdk;  nrYj;jg;gLfpd;wJ. 

cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; rl;lq;fspy; 
fhzg;gLk; Vw;ghLfSf;F Vw;g Muk;gg; 
ghlrhiy> Foe;ij fhg;gf kj;jpa 
epiyaq;fs; vd;gtw;wpid jw;fhy 
R+oYf;F Vw;whw;Nghy; mgptpUj;jp 
nra;tij cs;@uhl;rpkd;wq;fspd; %ykhf 
Nkw;nfhs;tjw;Fk;  cs;@uhl;rp kd;wq;fs; 
kw;Wk; kj];jhgdq;fSf;F ,ilNa  
ey;ypzf;fj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
tYthd Njit cs;sJ. 

kf;fspd; tho;thjhuk; Nghd;Nw 
cs;@uhl;rpkd;wq;fspdJk; tUkhdj;ij 
mjpfupg;gjw;fhf jahupf;fg;gl;l fpuhkpa 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisr;  
nraw;gLj;jg;gLtjw;Fk;; jdpegu;>  
nghJkf;fs; kw;Wk;  murhq;fj; 
njhlu;Gfis fl;bnaOg;gp vkJ  
mikr;rpd; midj;J eltbf;iffisAk; 
kpfTk; ntw;wpfukhd Kiwapy; 
nraw;gLtjw;F mikr;rpd; nrayhsu; 
cl;gl rfy Copau;  FohKk; vdf;F 
toq;ff;$ba Mjuit ngupJk;  ed;wpAld; 
epidT $Wfpd;Nwd;. 

[hdf;f tj;Fk;Gw 
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp 
tptfhu ,uh[hq;f mikr; 



 

 



பொது ிர்யொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சின் பசனொொின் யொழ்த்துச் 

பசய்தி 

 

 

 

 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் ககொயிட் 19 

கொய்த் பதொற்றுக்கு நத்தினில் 

திர்பகொள்ப்ட்ட சயொல்கள் நற்றும் 

2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் ொதினில் 

திர்பகொள் கயண்டினிருந்த 

பொருொதொப, சமூக நற்றும் அபசினல் 

சயொல்களுக்கு நத்தினில், பொது 

ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொணசபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சுக்கு யமங்கப்ட்டுள் 

பொறுப்ிப  யித்தினொசநொ 

யமினில் முன்படுக்க 

கயண்டினிருந்ததுடன், அது நிகவும் 

சயொொ ணினொகவும் இருந்தது   

அயற்ில், ொிபொருள் 

தட்டுப்ொட்டுக்கு நத்தினில் 

யமபநகொல் அபச கசபயபன 

கணுதல், கடுபநனொ ணவீக்கச் 

சூமலிலும் அபச ஊமினர்கள் 

ொதிக்கப்டொத யபகனில் ணிக்கு 

அபமத்தல், திர்கொத்தில் 

ற்டக்கூடின பொருொதொப 

வீழ்ச்சிக்கு முகம்பகொடுத்து உணவுப் 

ொதுகொப்ப உறுதி பசய்தல். கொன் 

அண்பநக்கொ யபொற்ில் 

ற்ட்டிபொத ல்கயறு 

ிபச்சபகளுக்கும், சிபநங்களுக்கும் 

நத்தினில் அபச கசபயபன பதொடர்ந்து 

இதுயபப ொம் கணியந்திருப்து 

எருயபகனில் ொம் பற் 

பயற்ினொகும். 

இதற்கொக, ந்து ொடொயின 

கசபயகள் நற்றும் ள இபணந்த 

கசபயகள் மூம் அபச கசபயனின் 

நித யங்கப முகொபநத்துயம் 

பசய்தல் நற்றும் அபத்து நொயட்ட 

பசனகங்கள், ிபகதச பசனகங்கள் 

நற்றும் அபத்து உள்ளூபொட்சி 

ிறுயங்கபக் பகொண்ட இங்பக 

அபச பொிமுபனின் எட்டுபநொத்த 

பசனற்ொட்டு முபபந 

முகொபநத்துயம், அத்துடன் அபச 

பசயிங்கப திம்ட 

ிர்யகிப்தற்கொ முனற்சிகின் 

பயற்ிக்கொக அதிகட்ச ங்கிப்ப 

யமங்கின யிடனத்திற்கு பொறுப்ொ 

பகௌபய ிபதநர் அயர்கள், இபொஜொங்க 

அபநச்சர்கள், அபநச்சின் ஊமினர்கள் 

நற்றும் அபத்து அபசொங்க 

ஊமினர்களுக்கும் து ன்ிபனத் 

பதொியித்துக் பகொள்கிகன். 

 

ம்.ம்.ி.கக.நொனொதுன்க 

பொது ிர்யொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சு 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



அறிமுகம் 

வருட ஆபம்த்தில் இபாஜாங்க அமநச்சுக்கள் 

இபண்டிாலும் அமநச்சபமவ அந்தஸ்துள் 

அமநச்சிாலும் நிறுவப்ட்டிருந்த 

இவ்வமநச்சு இங்மக ஜானக சசாசலிசக் 

குடினபசின் 22.00.2022 ஆந் திகதின நற்றும் 2222/34 

ஆம் இக்க அதிவிசசட வர்த்தநானி 

அறிவித்தலின் மூம் பாது நிருவாக, 

உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண சமகள்  நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி எ மூன்று அமநச்சுக்கமயும் 

இமணத்து பாது நிருவாக, 

உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண சமகள்  நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அமநச்சபமவ அந்தஸ்துள் 

அமநச்சாக தாபிக்கப்ட்டுள்து.  

இந்த அமநச்சின் விடனப் பப்புச் பசனாபாக 

திரு. எம்.எம்.பி.சக. நானாதுன்ச அவர்கள் 

டவடிக்மக எடுத்து வருவசதாடு, பகபவப் 

பிபதநர் திசஷ் குணவர்த அவர்கள் 

அமநச்சுப் தவிமன வகிக்கின்ார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அமநச்சின் கீழுள் நாகாண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி  விவகாபங்களின் விடனப் 

பப்பிம இபாஜாங்க அமநச்சர் பகபவ ஜக 

வக்குபுப அவர்களின் சநற்ார்மவயின் கீழ் 

உள்சதாடு, அமத்து நாவட்டங்கள் நற்றும் 

பிபசதச பசனகங்களின் நிர்வாக 

டவடிக்மககம மடமுமப்டுத்தும் 

வமகயில் உள்ாட்டலுவல்கள் விடனப் 

பப்பின் சநற்ார்மவ இபாஜாங்க அமநச்சர் 

பகபவ  அச ாக பிரினந்த அவர்களிால் 

சநற்பகாள்ப்டுகிது. 

 

 
ககளோவ பிோதர் தினேஷ் குணவர்தே அவர்கள் 

அமச்சுப் கைொறுப்மை ஏற்றுக்ககொண்ட னைொது 

வமோைடம்  - அமச்சின் கீழுள்ள திமணக்களங்கள், நிொதிச் சட்டசமை நிறுவேங்கள் ற்றும் அோச 

கூட்டுத்தொைேங்கள் 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

லரபட பட்டில் 

ரதடம் 1.1   - பதொது நிர்ொக பிரிவின் கணத்திற்குள்பொண முக்கி துரநகள் 3 

ரதடம் 1.2 - விடத் துரநகளின் கீழ் தல்வறு துரநகள் அரந்துள்ப விம் 4 

ரதடம் 2.1 - ொடபொவி வேரகளில் ஆண் ற்றும் பதண் 

உத்திவொகத்ர்களின் பிதிநித்தும் 

7 

ரதடம் 2.2 - அரச்சின் கீழ் நிர்கிக்கப்தடும் ொடபொவி வேரகளின் 

பொத் ஆண் ற்றும் பதண் உத்திவொகத்ர்களின் தல் 

7 
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13 
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பொரனவதசி ற்றும் இர ேதிகளுக்கொண பேனவுகள் 

14 

ரதடம் 5.2 - 2022.09.30 ஆம் திகதி ரயில் ொகண தொரிப்பு ற்றும் 

ரிபதொருள் பேனவு 

14 

ரதடம் 5.3 - 2022.09.30 ஆம் திகதி ரயில் அரச்சின் தொல் பேனவுகள் 15 

ரதடம் 5.4 - மூனண பேனவுகளுக்கொண ற்தொடுகள் ஒதுக்கீடு ற்றும் 

2022.09.30 ஆம் திகதிக்கு உண்ரொண பேனவு 

15 

ரதடம் 5.5 - மீண்டுரும் பேனவுகளுக்கொண ற்தொடுகள் ஒதுக்கீடு ற்றும் 

2022.09.30 ஆம் திகதிக்கு உண்ரொண பேனவு 

15 

ரதடம் 6.1 - ஒழுக்கொற்றுக் குழுவிடம் ேர்ப்பிக்கப்தட்ட வகொப்புக்களின்  18 
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அட்டர 6.2 - ஓய்வூதி பிரிவிணொல் பளியிடப்தட்ட சுற்நறிக்ரககள், 
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அட்டர 7.7 - ருொண வேகரிப்பு 27 
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1.அறிமுகம் 

சிவில் நிர்ாகத்தின் ககந்தி நிலனாக 

விபங்கி க்கலப லப்தடுத்தி அச 

கசலக்காண பதாது நிருாக, 

உள்ாட்டலுல்கள், ாகா சலதகள்  ற்றும் 

உள்ளூாட்சி அலச்சு, அச 

பதாறிமுலநயினுள் முன்லாண தணிகள் 

இங்கு இடம்பதறுகின்நண. அங்கு அசாங்க 

பகாள்லககலப திட்டமிடுல், னி ப 

முகாலத்தும், நிறுண ரீதிாண விருத்தி 

ன்தணற்றிலண ணதிற்பகாண்டு 

லடமுலநப்தடுத்ப்தடும் தந் 

விடப்தப்புடன் கூடி அபப்தரி தணிகலப 

நிலநகற்றும் அலச்சாகவும் விபங்குகின்நது. 

கசி அபிவிருத்திச் பசற்தாடுகலப 

கற்பகாள்ற்காக ாடபாவி ரீதிாண 

கசலகள் ற்றும் எட்டுபாத் இலந் 

கசலகளின் நிர்ாக டடிக்லககலப 

நிலநகற்றி அச கசலயினுள் னி 

பத்திலண உர் உற்தத்தித்திநன் மிக்காக 

முகாலத்தும் பசய்லண அடிப்தலட 

காக்காகக் பகாண்டு அலச்சு 

டடிக்லககலப கற்பகாள்கிநது.   

பதாதுக்களுக்கு திருப்திகாண அச 

கசலல ங்குற்காக நிாத் ன்ல, 

எருலப்தாடு ற்றும் விலணத்திநனின்தால் 

விகட கணம் பசலுத்தி நிர்ாக ற்தாடுகள் 

ற்றும் சட்ட விதிகலப ாரித்ல் 

இவ்லச்சின் மீதுள்ப அடிப்தலடப் 

பதாறுப்தாகும். அற்கிங்க ாதண 

விதிக்ககால ற்றும் அனுடன் 

பாடர்புலட அசாங்க நிர்ாக 

சுற்நரிக்லககலப ாரித்ல், திருத்திலத்ல், 

கலப்தடும் சந்ர்ப்தங்களில் அனுலடன் 

பாடர்புலட அாணங்கலப பதற்றுக் 

பகாடுக்குபம் பசற்தாடும்  

இடம்பதறுகின்நண.  அசாங்க நிர்ாக 

டடிக்லககள் பாடர்பில் கசி ட்டத்தில் 

பகாள்லககலப ாரித்ல், பதாருள்ககாடல் 

ற்றும் அனுடன் பாடர்தாண 

ழிகாட்டல்கலப ங்குல் ன்தண 

இவ்லச்சின் மூனம் நிலநகற்நப்தடும் 

ற்றுபாரு னித்துாண தணிாகும்.   

அனூடாக மிகவும் உற்தத்திதிநன் ாய்ந் 

கசலபான்றிலண பதற்றுக் பகாடுக்க 

முடியுாண லகயில் எட்டுபாத் அச 

கசலயிணதும் பசற்தாடுகலப 

கட்டிபழுப்புல் ற்றும் நிர்ாகம் 

இனூடாக இடம்பதறுகின்நது.  அச 

கசலயின் தணிக்குாத்தின் திநலல 

கம்தடுத்துற்காக அசிப்தடும் 

தயிற்சிகலப ங்கும் பசற்தாடும் இந் 

அலச்சின் விகசட பசற்தாடுகளில் என்நாகக் 

காப்தடுகிநது. இற்கு கனதிகாக, 

தாாளுன்நத்துடன் பாடர்புலட 

தாாளுன்ந அலச்சர்களின் 

டடிக்லககளுக்கு உரித்ாக அசிணால் 

கற்பகாள்பப்தட கண்டி தணிகள் ற்றும் 

அச பாழிக் பகாள்லகல 

லடமுலநப்தடுத்துற்கு உரித்ாண 

டடிக்லககளும் இவ்லச்சின் மூனம் 

இடம்பதறுகிநது. 

தொலனநொக்கு 

"நறசி னகொணதித்நேநொசதிஅறதிநறல"  

 

தணிக்கூனறு 

"த்நேதிநிசொகம், முகொலசிதும்தி

னறும்திசீச ருசிங்கள்தின்தனறுக்கூடொகதி

ஆனநல்திதகொண்டதினிதிபங்களுடன்தி

உன்ணதிஅறதிநறலயிலணதி

உறு ப்தடுசில்" 

ததொதுதி நிசொகப்தி பிரிவிடம்தி

ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்பதி தணிகளும்தி

தறனதொடுகளும் 

 வீண்விம் ற்றும் ஊலன எழிக்கும் 

லகயில் அச கசலல சீர்திருத்ல் 

 ற்கணக உள்ப சட்ட திட்டங்கள் ற்றும் 

எழுங்குமுலநகலப ளிாக்கல் 

 அச கசலயில் பிக்குகலபத் 

தீர்ப்தற்காக டுர் பசன்முலநல 

அறிமுகப்தடுத்ல். 

 அச ஊழிர்  னி பத்ல முகால 

பசய்ல் 

 ாதண விதிக்ககாலயின் கீலந் 

பசற்தாடுகள் 

 அச கசலப் தயிற்சிகலப 

பசம்லப்தடுத்ல். 

 ஏய்வூதிப் பிாங்கலப 

லடமுலநப்தடுத்ல். 

 தாாளுன்நம் ற்றும் தாாளுன்ந 

உறுப்பிணர்களின்  பசற்தாடுகள் 

பாடர்தாக அசங்கத்ால் பசய் 

கண்டி தணிகள்  
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முக்கிதிநிகழ்வுகள் 

 ஷ்க்தி குடித்ன்தி இனங்லகக்கொணதி

தூதுசதி னறும்தி ததொதுதி நிருொக, 

உள்ொட்டலுல்கள், ொகொதி றலதகள்திதி

னறும்தி உள்ளூொட்த்தி அலச்றருக்குதி

இலடயினொணதிறே ப்புதி 

ஷ்ா குடிசின் இனங்லகக்காண தூதுர் 

திரு. யூரி.பீ.   படரி அர்கள் ற்றும் 

பதாது நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள், 

ாகா சலதகள்  ற்றும் உள்ளூாட்சி 

அலச்சர் திகணஷ் குர்ண 

அர்களுக்கிலடக 29.06.2022 ஆந் திகதி 

பதாது நிருாக அலச்சில் சந்திப்பதான்று 

இடம்பதற்நது. அத்காடு இரு 

ாடுகளுக்கும் இலடயினாண ற்கதால 

நிலனல ற்றும் இருப்பு உநவுகள் 

தற்றி கனந்துலாடப்தட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தகொரிொதி றசநறதி ஒசிதுலப்புதி முகசதி
நிறுணம்தி (KOICA) னறும்தி அலச்சுக்குதி

இலடயில்தி தகொநொணொதி தொனறுநொய்தி

கொனசி ல்தி ஆனநதி குடும்தங்கலபதி

லுவூட்டுனகொணதி  ட்டசி ல்தி

லகச்றொசி டல் 

 

நுபலிா ற்றும் ததுள்லப ாட்டங்களில் 

ககாவிட்-19 பாற்றுகாயிணால் தாதிக்கப்தட்ட 

க்களுக்கு சமூக- பதாருபாா மீள்திநலண 

லுப்தடுத்தும்  பசற்திட்டத்திலண பகாரிா 

சர்கச எத்துலப்பு முகர் நிறுணம், 

க்கி ாடுகளின் னி குடிகற்நத் 

திட்டத்துடன் (UN-Habitat) இலந்து 

இவ்லச்சிணால் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பகாடு, 28.09.2022 ஆ 

திகதி முத்ப்பிணதும் கனந்துலாடல்  

அறிக்லக எப்தந்ம்  (Record of Discussion) 

ட்டப்தட்டது.இச்பசற்திட்டத்திற்காக 

பகாரிா அசிணால் 6.0 அப. படா. மில்லின் 

பாலக ங்கப்தடவுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அறகருதிதொழிகள்தி ணசிலதிமுன்னிட்டுதி
டொசிப்தட்டதிகட்டுலப்திநதொட்டிதி 

ருடாந்ம் ஜூலன ாம் 01 ஆந் திகதி  முல் 

05 ஆந் திகதி ல அனுஷ்டிக்கப்தடும் 

அசகரு பாழிகள் ாத்ல முன்னிட்டு 

அசாங்க கசல ஆலக்குழு, கசி 

பாழிகள் சத்து கம்தாட்டுச் 

பசற்திட்டத்துடன் (NLEAP) இலந்து 2022 

ஆம் ஆண்டில் டாத்ப்தட்ட ாடபாவி 

ரீதியினாண தாடசாலன கட்டுலப் கதாட்டிக்காக 

சிங்கபம், மிழ் ற்றும் ஆங்கினம் ஆகி 

மும்பாழிகளிலும் தங்ககற்று பற்றியீட்டி 

ார்களுக்கு பகப பிர் ற்றும் 

பதாது நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள், ாகா 

சலதகள்  ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சரிணால் 

தரிசில்களும் சான்றிழ்களும் ங்கப்தட்டண. 

 அறகருதி தொழிதி ஆலக்குழுவின்தி

உசி நொகபூசதிஇலசிபதிதளியீடு 

அசகரு பாழி ஆலக்குழுவின் 

உத்திகாகபூர் இலத்பம் இந் 

அலச்சின் அலச்சரும், பசனாபரும் ற்றும் 

அசகரு பாழிகள் ஆலக்குழுவின் 

லனரிணால் ஆம்பித்து லக்கப்தட்டது. 

 ஓய்வுதிததனநதிஅறதிஊழிசகளுக்குதிலிவுதி
விலனயில்திபுட்தித்ட்டிதிமூனம்திததொருட்கலபதி

தகொள்ணவுதிதறய்ல் 

ஏய்வு பதற்ந அச ஊழிர்களுக்கு லிவு 

விலனயில் புட் சிட்டி ர்த்க லனலப்பின் 

ஊடாக பதாருட்கலப பகாள்ணவு 

பசய்ற்காண எப்தந்த்தில் 

லகச்சாத்திடுற்கு இவ்ருடத்தினுள் 

முடிந்துள்பது. 

 இனங்லகதி விஞ்ஞொணதி நறலக்கொணதி தி பு திதி
உசி நொகசிசகளுக்குதி நிணக்தி

கடிங்கலபதிங்குல் 

 

இனங்லக கட்டிடக் கலனஞர் கசலக்கு 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தலடயில் 

 
நுதலிொதினறும்திததுள்லபதிொட்டங்களில்தி

நகொவிட்-19திதொனறுநொயிணொல்திதொ க்கப்தட்டதி

க்களுக்குதிறமூக-திததொருபொொதிமீள் நலணதி

லுப்தடுசிதும்திதிஒப்தேசி ல்திலகச்றொசி டல் 

 
ஷ்ொதிகுடித்ன்திஇனங்லகக்கொணதிதூதுசதி ரு.தியூரி.பீ.திதிதி

தடரிதிஅசகளுக்கும்திததொதுதிநிருொக, 

உள்ொட்டலுல்கள், ொகொதிறலதகள்திதினறும்தி

உள்ளூொட்த்திஅலச்த்ன்திஅலச்றொணதி நணஷ்தி

குசணதிஅசகளுக்கும்திஇலடயினொணதிறே ப்த 
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ஆட்கசர்ப்புச்  பசய்ப்தட்டுள்ப 

உத்திகாகத்ர்கள் தத்து கதருக்கு நிணக் 

கடிங்கலப ங்கும் நிகழ்வு இந் 

அலச்சின் பகப அலச்சரிணதும் 

பசனாபரிணதும் லனலயில் லடபதற்நது. 

 

லதடம்தி 1.1தி தி - ததொதுதி நிசொகதி பிரிவின்தி

கணசி னகுள்பொணதிமுக்கிதிதுலநகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலச்சிடம் எப்தலடக்கப்தட்டுள்ப விடப் 

தப்பின் கீழ் நிலநகற்நப்தடும் தணிகலப 

கணத்திற் பகாண்டு பிாண விடத் துலநகள் 

07 இன் கீழ் அல ககாப்பிடப்தட்டுள்பது. 

அற்கு  கனதிகாக கற்தடி முக்கி 

துலநகளுக்கு உவி புரியும் லகயில் துலச் 

கசலகளின் கீழ் கலும் ான்கு பிரிவுகளில் 

கசல ங்கும் டடிக்லக 

இடம்பதறுகின்நண. 

அவ்ந் தணிகலப நிலநகற்றும் குறித் 

பிரிவுகளும் அவ்விடத் துலநகளின் கீழ் 

பகாண்டு ப்தட்டு அலச்சிணால் அலடப் 

பதற்றுள்ப முன்கணற்நம் அனுாடாக 

கற்தார்ல பசய்ப்தடுகின்நது. 

அம்முக்கி விடப் தப்புக்களின் கீழ் 

ககாலப்தடுத்ப்தட்டுள்ப பிரிவுகள் 

பின்ருாறு காட்டப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 
லதடம்தி1.2 - விடசிதிதுலநகளின்திகீழ்திதல்நறுதிதுலநகள்திஅலேதுள்பதிவிம் 



 
5 

 2. விடப் தப்பு - னி ப அபிவிருத்தி

அசாங்க சத் துநயின் கீழ், முக்கிாக 

ாடபாவி அபவினாண சகள் ற்றும் 

அணத்து இந் சகளுக்காண புதி 

உத்திாகத்ர்களின் ஆட்சர்ப்பு, னி ப 

நிர்ாகம் ற்றும் னிப முகா மூனம் 

துந சனாற்றுக சுட்டிகப அடயும் 

இனக்குகளுடன் சற்தடும் அணத்து 

துநகளும் இந் விடத் துநயின் கீழ் 

கருப்தடுகின்நண. 

 

அட்டண 2.1 - ஒருங்கிணந் ற்றும் ாடபாவி சேணகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு 
 

 

ற்குறிப்பிட்ட அணத்து சகளுக்கும் ஆட்சர்ப்பு சய்ப்தட்ட னி பங்கப மிகவும் 

தனுள்ப கயில் நிர்கிக்கும் ாக்கத்துடன் ற்காள்பப்தடும் நிறுண டடிக்ககளின் 

எட்டுாத் சுருக்கத் ாடபாவி ற்றும் எருங்கிந் ச ட்டத்தில் பின்ருாறு 

குறிப்பிடனாம்.  

ாடபாவி சேண 

அச்சின் கீழ் நிர்கிக்கப்தடும் ந்து ாடபாவி அபவினாண சகளில், நிறுண 

டடிக்ககள் 2022.09.30   பின்ருாறு ற்காள்பப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

சேணப் பிரிவு ருடாந்ம் ஆட்சேர்ப்புச் சேய்ப்தட்ட அபவு 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ாடபாவி சேண 

இனங்க நிர்ாக ச 132 - 221 - 253 01 

இனங்க ாழிநுட்த ச 22 16 36 - 32 - 

இனங்க கட்டிடக்கனஞர் ச 11 01 - 1 - 10 

இனங்க கக்காபர் ச 13 - 232 - 133 - 

இனங்க திட்டமிடல் ச - - 106 - - - 

இனங்க தாறியினாபர் ச - 226 34 30 223 71 

இணந் சேண 

முகாத்து ச 

உத்திாகத்ர் ச 

1,050 5427 288 - - - 

ாழிதர்ப்தாபர் ச - - - - - - 

நூனகர் ச - 33 13 - - - 

கல் ாழிநுட்த ச 52 9 503 211 - - 

அபிவிருத்தி உத்திாகத்ர் ச - 1,922 - 58,227 10,270 22,940 

அலுனக உவிாபர் ச 936 1,111 986 1,249 431 - 

சாதி 379 811 209 175 86 - 

ருடாந் ஆட்சர்ப்பு ண்ணிக்க 2,595 9,556 2,628 59,893 11,428 23,012 
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அட்டண 2.2 - ாடபாவி சேணகளில் ாதண டடிக்ணககள் 

 

 அட்டண 2.3 - இந் சயில் ாதண டடிக்ககள் 
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சி சகளுக்கு ஆட்சர்ப்பு சய்தில் 

ஆண், தண் இரு தாலிணருக்கும் சாண 

ாய்ப்புகள் ங்கப்தடுகின்நண, லும் 

தாலிணத்தின் தடி அதிகாரிகளின் தல் கீ 

உள்ப தடங்களில் காட்டப்தட்டுள்பது. 
 

ணதடம் 2.1 - ாடபாவி சேணகளில் ஆண் 

ற்றும் சதண் உத்திசாகத்ர்களின் 

பிதிநித்தும் 

 

 

ணதடம் 2.2 - அணச்சின் கீழ் நிர்கிக்கப்தடும் 

ாடபாவி சேணகளின் சாத் ஆண் ற்றும் 

சதண் உத்திசாகத்ர்களின் தல் 

 

2022 ஆண்டில் முக்கி அணடவுகள் 

 அணச்சு உத்திசாகத்ர்களின் திநன் 

விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

அச்சின் அதிகாரிகளுக்காண திநன் 

ம்தாட்டு நிகழ்ச்சிகள் முடிந் 

இழி ஊடாக டத் ற்தாடு 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

அச்சில் தணிபுரியும் இண்டாம் நின 

அலுனர்களுக்காண 150 ணி மிழ் 

ாழிப் தயிற்சி குப்பு (90/2020 அச கரு 

ாழிக் காள்கக்கு ற்த) இ ழி 

ஊடாக  அச கரு ாழித் திக்கபத்தின் 

பாபர்களின் கீழ் 03 குழுக்களுக்கு 

திக்கபத்தின் பிாண தயிற்சித் திட்டாக 

சற்தடுத்ப்தடுகிநது. இப்தாட றி முல் 

குழு ற்றும் இண்டாது ற்றும் மூன்நாது 

ண  இறுதி கட்டம்  டதறும். 

முகாத்தும் ற்றும் முகாத்தும் 

அல்னா ச ககளுக்கு  உள்ாட்டில், 

ளிாட்டில் ற்றும் குறுகி கான ற்றும் 

நீண்ட கான அடிப்தடயில் 2022.09.30  

ங்கப்தட்ட தயிற்சியின் சுருக்கம் கீ 

உள்பது. 
 
 

 

அட்டண 2.4  - அணச்சு 

சேனாபர்களுக்காக ங்கப்தட்டுள்ப 

தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தற்றி 

சுருக்கம்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 புதி உத்திசாகத்ர்களுக்காண சேண 

அறிமுக தயிற்சி ங்கும் நிகழ்ச்சி 

அட்டண 2.5 - சேண அறிமுக தயிற்சி 

ங்கல் 

சேண சேண புகுமுக தயிற்சி ங்கல் 

ாடபாவி சேண 

இனங்க 

கக்காபர் 

ச 

2021 ஆம் ஆண்டில் ஆட்சர்ப்பு 

சய்ப்தட்ட ம் III 

உத்திாகத்ர்களுக்காண 

அறிமுகப் தயிற்சித் திட்டத்தில் 6 

ாகுதிகள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண ற்றும் 

அடுத் கானாண்டில் 3 

ாகுதிகள் பூர்த்தி சய்ப்தட 

உள்பண. 

இணந் சேண 

இனங்க கல் 

ாழிநுட்த 

சயின் 

குப்பு 1 ம் III  

14 புதி 

உத்திாகத்ர்களுக்காண 

தவிற்பு தயிற்சி சப்டம்தர் 

ாம் டத்ப்தட்டது. 

 

அபிவிருத்தி 

உத்திாகத்ர் 

ச 

2020, 2021 ற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டுகளில் புதி அபிவிருத்தி 

உத்திாகத்ர்கபாக நிணம் 

தற்று இந் அச்சுக்கு 

நிமிக்கப்தட்ட அபிவிருத்தி 

உத்திாகத்ர்களுக்கு 02 

அறிமுக தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டத்ப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

புதி அபிவிருத்தி உத்திசாகத்ர்களுக்காண சேண 

அறிமுக தயிற்சி ங்கும் நிகழ்ச்சி 

 

சேண குதி உள்ாட்டு 

தயிற்சிப் தாடசறி 

சளிாட்டு 

தயிற்சிப் தாடசறி 

குருங் 

கான 

நீண்ட 

கான 

குருங் 

கான 

நீண்ட 

கான 

முகாணத்தும் 10 - 02 02 

முகாணத்தும் 

அல்னா 29 - - - 

ஆம்த 10 - - - 
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 னற்ந தட்டாரிகளுக்காண ன 

ாய்ப்பு திட்டம் - 2020 இன் கீழ், 

ஆட்சர்ப்பு சய்ப்தட்ட தட்டாரி 

தயிலுணர்கள் அபிவிருத்தி உத்திாகத்ர் 

சயின் ம் III இல் ஆட்சர்ப்பு 

சய்ப்தட்டுள்பணர் ற்றும் 49,053 

தயிற்சிாபர்கள் அசாங்க ச ற்றும் 

ாகா அசாங்க சயில் அபிவிருத்தி 

உத்திாகத்ர் தவிகளுக்கு 

நிமிக்கப்தட்டுள்பணர். 

 ருடாந் இடாற்நங்கபப் தான்று 

முகாத்து ச உத்திாகத்ர்கள் 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

உத்திாகத்ர்களுக்காண  

ருடாந்ல்னா இடாற்நங்கள் 

இத்ப முநகளின் ஊடாக 

ற்காள்பப்தட்டுள்பண.  

 இந் சகள் தணிப்தாபர் 

ாகத்தின் MSO/01 EB(GENERAL)  ஆம் 

இனக்க ற்றும் 2021.06.28  ஆந் திகதி 

கடித்தின்தடி, முகாத்து ச 

உத்திாகத்ர் ம் I  சர்ந் 516 

உத்திாகத்ர்கள், சம்தந்ப்தட்ட 

தயிற்சி முடித் பின்ணர், விணத்திநன் 

டாண்டலில் இருந்து வினக்கு 

அளிக்கப்தட்டுள்பணர். 

 இந் சயின் அணத்து 

உத்திாகத்ர்களின் நிறுண 

டடிக்ககள் ாடர்தாண 

குநதாடுகப இழி ஊடாக 

காருல். 

 தாது நிர்ாக சுற்நறிக்க 10/2012 ற்றும் 

ாடர்புட சுற்நறிக்ககளின்தடி, 

அபிவிருத்தி உத்திாகத்ர் சயில் 

உள்ாங்கப்தடுற்கு விருப்தம் 

ரிவித் உத்திாகத்ர்கப உள்ளீர்ப்பு 

சய்ற்கு ாண டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

 இனங்க விஞ்ஞாண சயின் புதி 

உத்திாகத்ர்களுக்காக டத்ப்தட்ட 

அறிமுகப் தயிற்சி றி ற்றிகாக 

நிநவு சய் உத்திாகத்ர்களின் 

கனத்திநண ம்தடுத்தும் கயில் 

தல்று நிகழ்ச்சிகளுடன் சான்றிழ்களும் 

ங்கப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 இனங்க விஞ்ஞாண சயின் புதி  

உத்திாகத்ர்கபால் இனங்க 

அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுணத்திற்கு 

மூலிகத் ாட்டத் ங்குல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டண 2.6 - விணணத்திநன் ணடாண்டல் தரீட்ணே டத்துல்  

 

 

 

சேண முன்சணற்நம் 

இனங்ணக நிர்ாக சேண  இந் அணத்து சகளிலும் முனாது விணத்திநன் 

டாண்டல் தரீட்ச  2019 (I) 

 இனங்க நிர்ாக ச, இனங்க கக்காபர் ச ற்றும் 

இனங்க திட்டமிடல் ச ஆகிற்றின் 

உத்திாகத்ர்களுக்காண "இண்டாது விணணத்திநன் 

ணடாண்டல் 2019 (II)" தரீட்ச ாடர்தாண தரீட்ச 

அறிவிப்புகள் எக்டாதர் ாம் ர்த்ானியில் 

ளியிடப்தட்டதுடன்,  தரீட்ச 05.11.2022 முல் 26.11.2022 

டதந திட்டமிடப்தட்டுள்பது 

இனங்ணக சதாறியினாபர் 

சேண 

இனங்ணக  விஞ்ஞாண ற்றும் 

கட்டிடக்கணனஞர் சேண 

இனங்ணக கக்காபர் 

சேண 

இனங்ணக திட்டமிடல் 

சேண 

இனங்ணக சாழிநுட்த 

சேண 
 இந்ச் சயின் ம் III ற்றும் II ாடர்தாண "விணத்திநன் 

டாண்டல் தரீட்ச 2018 (I)"க்காண தறுதறுகள் 13.09.2022 

அன்று ளியிடப்தட்டண. 

 
இனங்ணக விஞ்ஞாண சேண புதி  உத்திசாகத்ர்கபால் 

இனங்ணக அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுணத்திற்கு SLIDA 

மூலிணகத் சாட்டத்ண ங்குல் 

 
இனங்ணக விஞ்ஞாண சேண புதி 

உத்திசாகத்ர்களுக்காக டத்ப்தட்ட அறிமுகப் 

தயிற்சி சறிக்காண ோன்றிழ் ங்குல் 
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 இந்ச் சயின் ம் III ற்றும் II ாடர்தாண "விணத்திநன் 

டாண்டல் தரீட்ச 2018 (II)"க்காக  2022.11.21ஆந் திகதிாகம் 

தாது விண்ப்தங்கப ற்கும் தணிகள் நிநடவுள்பண. 

 ம் I உத்திாகத்ர்களுக்காண விணத்   ாண்டல் தரீட்சக்கு 

2022.12.31  விண்ப்தங்கள் காருற்கு டடிக்க 

டுக்கப்தட்டுள்பண. 

 ம் I உத்திாகத்ர்கப விசட த்திற்கு ம் உர்வு 

ாடர்தாண ட்டுப்தடுடத்ப்தட்ட தாட்டிப் தரீட்சக்காண 

விண்ப்தங்கள் காப்தட்டுள்பண. 

 

நூனகர் சேண ம்(III)   “விணத்திநன் டாண்டல் தரீட்ச 2018 (II) 2022” ாடர்தாண 

தரீட்ச அறிவிப்பு, அானிப்புகப தற்றுக்காள்ற்காக 

09.02.2022 அன்று தரீட்ச திக்கபத்திற்கு அனுப்தப்தட்டுள்பது. 

நூனகர் சேண   

ம் II  

முகாணத்து சேண 

உத்திசாகத்ர் சேண 

ம் I 

 “விணத்திநன் டாண்டல் தரீட்ச 2016 (I) 2022” ாடர்தாண 

தரீட்ச அறிவிப்பு, அானிப்புகப தற்றுக்காள்ற்காக 

2022.06.21 அன்று தரீட்ச திக்கபத்திற்கு அனுப்தப்தட்டுள்பது.  

முகாணத்து சேண 

உத்திசாகத்ர் சேண 

ம் II 

 "விணத்திநன் டாண்டல் தரீட்ச 2014 (I ) 2022" தரீட்ச 

ாடர்தாண தரீட்ச அறிவிப்பு 2022.02.25 அன்று ர்த்ானியில் 

ளியிடப்தட்டு ஜுன் ாம் தரீட்ச டத் 

திட்டமிடப்தட்டிருந்து, ஆணால் இது தரீட்ச 

திக்கபத்திணால் அது டத்ப்தடவில்ன.  

முகாணத்து சேண 

உத்திசாகத்ர் சேணம் 

III 

 "விணத்திநன் டாண்டல் தரீட்ச 2013 (I ) 2022" தரீட்ச 

ாடர்தாண தரீட்ச அறிவிப்பு 2022.02.25 அன்று ர்த்ானியில் 

ளியிடப்தட்டு ஜுன் ாம் தரீட்ச டத் 

திட்டமிடப்தட்டிருந்து, ஆணால் இது தரீட்ச 

திக்கபத்திணால் அது டத்ப்தடவில்ன.  

அபிவிருத்தி உத்திசாகத்ர் 

சேண 
 "முனாது விணத்திநன் டாண்டல் தரீட்ச 2016 (I ) 2021" 

தரீட்ச ாடர்தாண தரீட்ச அறிவிப்பு 2021.10.29 அன்று 

ர்த்ானியில் ளியிடப்தட்டுள்பதுடன்,  இது தரீட்ச 

திக்கபத்திணால் அது டத்ப்தடவில்ன. 

முகாணத்து உவிாபர் 

(சாழிநுட்தம் ோா)  
 முகாத்து உவி ாழில்நுட்த பிரிவு 2 ச பிரிவில் ஏய்வு 

விடுதி நிர்ாகி தவி ற்றும் வுப் ததிாபர் தவிக்காண 

முனாது விணத்திநன் டாண்டல்  தரீட்ச 2022.03.10 அன்று 

டத்ப்தட்டு முடிவுகள் ளியிடப்தட்டுள்பண. 

 முகாத்து உவி ாழில்நுட்த பிரிவு 3 ச பிரிவில் ஏய்வு 

விடுதி நிர்ாகி தவிக்காண முனாது விணத்திநன் 

டாண்டல்  தரீட்ச 2022.09.30 அன்று டத்ப்தட்டு முடிவுகள் 

ளியிடப்தட்டுள்பண. 
 

 

 

 

 

 

 

 

நிணநசற்றுற்கு எதிர்தார்த்துள்ப 

தணிகள் 

 இந் சயின் அணத்து 

உத்திாகத்ர்களுக்கும் ருடாந்ம் 

அல்னா இடாற்நங்கள் ற்றும் ஏய்வு 

சம்தந்ப்தட்ட விடங்கப இழி 

ஊடாக சர்ப்பிப்தற்காண ாய்ப்த 

ங்குல். 

 இனங்க நிர்ாக ச ம் III இற்கு 

ஆட்சர்ப்பு சய்ற்காண 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தாட்டிப் தரீட்ச 

2021இற்காண தரீட்ச இனங்க 

தரீட்சகள் திக்கபத்திணால் 

டாத்ப்தடுற்கும், திந 

அடிப்தடயில் 2013(2021) தாட்டிப் 

தரீட்சக்கு12 உத்திாகத்ர்கப 

ஆட்சர்ப்பு சய்ற்கும், 2014(2016) 

தாட்டிப் தரீட்ச ாடர்தாண 

அறிவித்ல் ளியிடப்தடவும் உள்பது. 

 இனங்க கல் ாழில்நுட்த 

சயின் குப்பு 1 ம் III இற்கு 

ஆட்சர்ப்பு சய்ற்காண 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தாட்டிப் தரீட்ச 
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2018 ாடர்பில் ர்முகப் தரீட்ச 

டாத்ப்தட்டு நிதி அச்சின் 

இக்கப்தாட்டின் பின்ணர் கதற்ந 

05 உத்திாகத்ர்கள் ஆட்சர்ப்பு 

சய்ப்தட உள்பணர். 

 முகாத்து ச உத்திாகத்ர் 

ச ம் III இற்கு ஆட்சர்ப்பு 

சய்ற்காண ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

தாட்டிப் தரீட்ச 2019(2020) ாடர்தாக, 

நிதி அச்சின் இக்கப்தாடு 

கிடக்கப்தற்நன் பின்ணர் ர்முகப் 

தரீட்சகள் டத்ப்தடும். 

 முகாத்து ச உத்திாகத்ர் 

சிநப்பு சயின் குதி 

அடிப்தடயினாண ம் உர்வு தரீட்ச 

2019(2020) ாடர்தாண ச மூப்புக்காண 

புள்ளிகப ங்க ர்முகப் 

தரீட்சகப டாத்தி தறுதறுகப 

அசாங்க ச ஆக்குழுவிற்கு 

அனுப்பி அங்கீகரிக்கப்தட்டன் பின்ணர்  

ஆட்சர்ப்த ற்காள்பவும் ற்றும் 

தரீட்ச ஆாபர் ாகத்திணால் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தாட்டிப் 

தரீட்ச டத்வும் ண்டியுள்பது .  

 அசாங்க நூனகர் சயின் ம் III க்கு 

ஆட்சர்ப்பு சய்ற்காண 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தாட்டிப் தரீட்ச 

2019 (2020) ாடர்தாண 

தறுதறுகளுக்குப் பின்ணர் நிதி 

அச்சின்ன் இக்கப்தாட்டுடன் 

ஆட்சர்ப்பு சய்ப்தட உள்பது. 

 அசாங்க ாழிதர்ப்தாபர் சயின் 

ம் Iக்கு ஆட்சர்ப்பு சய்ற்காண 

தாட்டிப் தரீட்ச 2019 (2020) ாடர்தாண 

தறுதறுகள் ளியிடப்தட்டன் 

பின்ணர் நிதி அச்சின்ன் 

இக்கப்தாட்டுடன் ஆட்சர்ப்பு 

சய்ப்தட உள்பது. 

 இனங்க நிர்ாக ச 

உத்திாகத்ர்களின் ச 

நிந்ாக்குல், ம் உர்வு, 

தவிகளுக்கு முநாண நிணம், 

தவிகளுக்காண ததிற் கட/ 

கடகப நிநற்றுல் ற்றும் 

ருடாந்ல்னா இடாற்ந 

விண்ப்தங்கப அனுப்புல் தான்ந 

நிருாகப் தணிகப இழி 

முநயின் ஊடாக அமுல்தடுத்துற்காக 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட புதி கல் 

முகாத்து முந லும் 

ம்தடுத்தி தணுல்.  

 அசாங்க ச ஆக்குழுவின் 

சுற்நறிக்க 02/2022 இன் தடி, புதி 

முநயின் கீழ் இனங்க நிர்ாக 

சயில் ம் I இன் ற்றிடங்களுக்கு 

உத்திாகத்ர்கப இப்புச் சய்ல். 

 அசாங்க ச ஆக்குழுவின் 

2022.09.08 ஆந் திகதி ஆயின் பிகாம், 

இனங்க தாறியில் சயின் விசட 

த்ச் சர்ந் 04 தவிகளுக்காண 

உத்திாகத்ர்கப நிமிப்தது 

ாடர்பில், இனங்க தாறியில் 

சயின் ம் I 

உத்திாகத்ர்களிடமிருந்து 

விண்ப்தங்கள் காப்தட்டுள்பண. குதி 

ாய்ந் உத்திாகத்ர்கப விசட 

த்திற்கு ம் உர்வு சய்ற்காக 

டத்ப்தடும் குதித் ர்வு ர்முகப் 

தரீட்ச 2022.11.01 அன்று டதந 

உள்பது. 

 இனங்க கட்டிடக் கனஞர் சக்காக 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தடயில் 

ஆட்சர்ப்பு சய்ப்தட்ட 10 

உத்திாகத்ர்களுக்கு அறிமுகப் தயிற்சி 

ங்கப்தட உள்பது. 

 இனங்க ாழிநுட்த சயின் 

உத்திாகத்ர்களுக்கு 06/2006 தாது 

நிர்ாக சுற்நறிக்க ளியிடப்தடுற்கு 

முன்ணர் இருந் ம் உர்வு முந மீப 

அறிமுகப்தடுத்துற்காண அச்ச 

திருத்த்திற்காண அானிப்புகள் ற்றும் 

ஆனாசணகப அசாங்க ச 

ஆக்குழுவிற்கு அனுப்புல். 

 கல் அறியும் சட்டத்தின் 

ற்தாடுகளின்தடி, 2022.06.01 முல் 

2022.09.30  39 காரிக்ககள் 

கிடக்கப்தற்றுள்பதுடன், அற்றில் 27 

காரிக்ககளுக்கு ததினளிக்கப்தட்டுள்பது. 

2020 ற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் இருந்து 

முன்காண்டுப்தடும் காரிக்ககளின் 

ண்ணிக்க 15 ஆகும். 

 அச சயில் உள்ப முண்தாடுகப 

தீர்ப்தற்காண முந என்ந 

உருாக்குது ாடர்தாண ஊழிர் 

பிாக் குறிப்புகப ாரிப்தற்காண 

கனந்துாடல் இடம்தற்நதுடன், 

த்திஸ்ம் ாடர்பில் அணத்து 

சனாபர்களுக்கும் அறிவிக்கும் 

நிகழ்ச்சியும் இந் அச்சின் சனாபர் 

னயில் இடம்தற்நது. 

 புனணாய்வுப் பிரிவுக்கு கிடக்கப்தற்ந 

முநப்தாடுகள் ற்றும் அற்காண 

டடிக்ககள் பின்ருாறு. 
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அட்டண 2.7 - அணச்சுக்கு 

கிணடக்கப்சதற்றுள்ப முணநப்தாடுகள் 

தற்றி விோண முன்சணற்நம் 

ஆண்டு முநப்தாடுகளின் ண்ணிக்க 

கிடக்கப்தற்

ந  / 

டடிக்க 

டுக்கப்தட்டு

ருகின்ந 

நிநவுசய்

ப்தட்ட 

இடநிறுத்

ப்தட்ட

 

2020 2 2 - 

2021 2 1 1 

2022 9 2 3 

சாத்ம் 13 5 4 

* டடிக்ணக எடுக்கப்தட்டுரும் முணநப்தாடுகளின் 

எண்ணிக்ணக 04 

 கல் அறியும் சட்டம் குறித்து 

உத்திாகத்ர்களுக்கு அறிவூட்டும் 

நிகழ்ச்சி டதற்நது, இதில் 40 

உத்திாகத்ர்கள் தங்குதற்றிணர். 

 

 

 

 

 

 

 

3. விடப் தப்பு - சகாள்ணக 

 

ாதணப் பிரிவு 

அச ஊழிர்கள் ாடர்தாகவும் அச 

சயின் ல்இருப்த உறுதி சய்யும் 

கயில் அது ாடர்தாண காள்ககப 

குப்ததில் அசுக்கு உவுது ாதணப் பிரிவின் 

முக்கிப் தணிாக இருப்தணால், அது 

ாடர்தாண டடிக்ககப 

ற்காள்திலும் அதிகாங்கபப் 

தன்தடுத்துதிலும் ாதண விதிக்கா, 

அசாங்க சகள் ஆக்குழுவின் 

டமுந விதிகள், தாது நிர்ாக 

சுற்நறிக்ககள் ற்றும் தாது நிர்ாக 

சுற்நறிக்க கடிங்கள் முக்கி உவிாக 

காள்பப்தடுகின்நண. 

2022 முக்கி அணடவுகள் 

 அட்ட 3.1 - அச சயில் 

காள்கசார்ந் தீர்ாணங்கப 

தற்றுக்காள்ற்காக அச்சுக்கு 

ங்கப்தட்டுள்ப தங்களிப்பு தற்றி 

ாத் மீபாய்வு 

 

 ா தண விதிக் சகாணண திருத்துல் 

2013 ஆம் ஆண்டு திருத்தி ளியிடப்தட்ட 

ாதண விதிக் காயின் தகுதிI க்கு, 2012 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பின்ணர் சய்ப்தட்டுள்ப 

திருத்ங்கபயும் உள்படக்கி, 29 

அத்திாங்கபக் காண்டிருக்கும் கயில் 

ாதண விதிக் காயின் தகுதிI  மீபவும் 

திருத்துற்கு டடிக்க 

டுக்கதட்டுருதுடன், று அச்சுக்கள் 

ற்றும் திக்கபங்களின் அானிப்புகள் 

ற்றும் தரிந்துகபப் தற்நன் பின்ணர் 

ாதண விதிக் கா திருத்தும் 

டடிக்ககப முழுப்தடுத்துற்கு 

திர்தார்க்கப்தடுகிநது. 2013 ாதண விதிக் 

காயின் மிழ் ாழிதர்ப்பின் இறுதித் 

திருத்ம் ற்றும் சப்தார்ப்பு ற்தாது 

டதற்று ருதுடன், ஆங்கின 

ாழிதர்ப்பின் று சரிதார்ப்பு தணிகளும் 

டதற்று ருகின்நண. 

 

 கல் அறியும் ேட்டம் சாடர்தாக 

முன்ணக்கப்தட்ட பிச்சிணணகள்  
 

இந் ருடத்தில் 49 காரிக்ககள் 

முன்க்கப்தட்டுள்பதுடன் ,அ 

அணத்திற்கும் ததினளிக்கப்தட்டுள்பண . 
 

  இப்பீட்டுக்காண அங்கீகாம்  

இந் ஆண்டில், 2022.09.30 , இப்பீடுக்காக 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட 120 இப்பீட்டுக் 

காப்புகளுக்கு ரூ.95.8 மில்லின் இப்பீட்டுத் 

ாக ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ாதண விதிக் சகாண ஏற்தாடுகள் தற்றி 

அே உத்திசாகத்ர்களுக்கு அறிவூட்டுல் 

சற்சகாள்பப்தட்டுள்ப தணிகளின் 

எண்ணிக்ணக 

 

ளியிடப்தட்டுள்ப 

சுற்நறிக்ககள்  

18 

திருத்ப்தட்ட தாது நிர்ாக 

சுற்நறிக்ககள் 

03 

ளியிடப்தட்டுள்ப சுற்நறிக்க 

கடிங்கள்  

04 

சர்ப்பிக்கப்தட்ட அச்ச 

விஞ்ஞாதணங்கள்  

08 

அச்ச 

விஞ்ஞாதணங்களுக்காக 

ாரிக்கப்தட்ட அானிப்புகள்  

136 

சப் பிா குறிப்புகளுக்காக 

ங்கப்தட்ட அானிப்புகள்  

01 

ஆட்சர்ப்பு டமுநக்காக 

ங்கப்தட்ட அானிப்புள் 

20 
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90 அச உத்திாகத்ர்களுக்கு 2022.03.23 

ற்றும் 2022.03.24 ஆகி திகதிகளில் 

விழிப்புர்வு தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டத்ப்தட்டண. 

இவ்ருடத்தில் 03 தயிற்சி நிகழ்ச்சிகப 

டத்துற்கு திர்தார்க்கப்தட்ட தாதிலும், 

ருடத்தின் டுப்தகுதியில் தயிற்சித் திட்டங்கள் 

னிபப் பிரிவுக்கு எதுக்கப்தட்டால், 

இப்பிரிவின் தவிநின உத்திாகத்ர்கள் 

ாண தாது அற்காண பப் 

தங்களிப்புகப ங்குகின்நணர். 

 ஆ சகாண முகாணத்து முணநண 

ஆக் காகப இனகாக 

அடாபம் காவும் கடகப 

ாமின்றி ற்காள்பவும் இப்பிரிவில் 

உள்ப காகப முநாக 

கபஞ்சிப்தடுத்தி அற்காக வுத் பான்று 

ாரிக்கப்தட்டுருகிநது . 

 இப்பீட்டு வுத் பம்  

இப்பீட்டு காரிக்ககள் ாடர்தாண 

அணத்து விதங்கள் ற்றும் அது ாடர்பில் 

ற்காள்பப்தட்ட தாதுத் தீர்ாணங்கப 

உள்படக்கி வுத் பான்று 

ாரிக்கப்தட்டுருகிநது . 

உள்ரும் கடிங்கள் சாடர்பில் டடிக்ணக 

எடுத்ல் 

தல்று நிறுணங்களில் இருந்து 4,143 

கடிங்கள் அனுப்தப்தட்டுள்பதுடன் ,அற்றில் 

98% வீாண அாது 4,041 கடிங்களுக்கு 

ததினளிக்கப்தட்டுள்பண . 

 

4. விடப் தப்பு - ேதி ாய்ப்புக்கணப ங்குல் 

வீடணப்பு ற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 

அச உத்திாகத்ர்களுக்குஉத்திாகபூர் 

இல்ன சதிகப  ங்கும் ாக்கிண 

முன்னிறுத்தி, அச உத்திாகபூர் 

இல்னங்கப எதுக்குல் ற்றும் நிர்கித்ல்,  

ாடு பூாகவும் புதி உத்திாகபூர் 

வீடப்புத் திட்டத் டமுநப்தடுத்ல், 

அச விடுமுந தங்கபாக்கள் ற்றும் 

 விடுதிகப எதுக்குல் ற்றும் நிர்ாகம் 

ற்றும் வீடுகபற்ந அச உத்திாகத்ர்களுக்கு 

அடுக்கு ாடிக் குடியிருப்புக்கப  

ங்குற்காண திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்துல் தான்ந அடிப்தட 

தணிகள் ற்றும் அது ாடர்தாண பிந தணிகள் 

அணத்தும் இப்பிரிவின் மூனம் 

ற்காள்பப்தடுகிநது.  

அட்டண 4.1 - நின பிே வீடணப்புத் திட்டம் 

நின பிே வீடணப்புத் திட்டம் - இணந் நிதிம்  

ாட்டம்  

சாத்

 

சேனவு 

(ரூதா. 

.மி.) 

 

ஆசனாேணண

ச்  சேண 

நிறுணம் 

கட்டிட நிர்ா 

நிறுணம் 

வீட்டு 

அனகுகளி

ன் 

எண்ணிக்

ணக 

நிதியில் 

முன்சணற்

நம் 

(ரூதா. 

.மி.) 

சதபதீக   

முன்சணற்நம் 

சாணாக

ணன கட்டம் I  

ற்றும்  II  

345 

ஊா 

ாகா 

சத 

தாறியினா

பர் அனகு 

சன்ட்ல் 

இன்ஜினிரிங் 

சர்விசஸ் பிட் 

லிமிடட் 

32 295.15 100%  

கம்தஹ 

 கட்டம் I 

ற்றும் II  

610 

ல் 

ாகா 

சத 

தாறியினா

பர் அனகு 

கட்டம் I இற்காக - 

லின்க் இன்ஜினிரின் 

பிட் லிமிடட் 

32 486.94 98.2%  கட்டம் II இற்காக - 

சன்ட்ல் 

இன்ஜினிரிங் 

சர்விசஸ் பிட்  

லிமிடட் 

சதானன்ணறு

ண 
375 

ாட்டு 

தல்கனக்க

கம் 

லின்க் இன்ஜினிரின் 

பிட் லிமிடட் 
32 177.52 

நிதி அச்சின் 

சுற்நறிக்க 03/2022 

இன் 

அறிவுறுத்ல்களின் 

தடி திட்டத் 

ற்காலிகாக 

இடநிறுத்தி 

ப்தற்கு 

டடிக்க 

டுக்கப்தட்டுள்பது. 
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கம்தஹ ாட்டம்  

 

    
சதானன்ணறுண ாட்டம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 அோங்க உத்திசாகபூர் விடுதிகள் 

இவ்ச்சிணால் நிர்ாகிக்கப்தட்டு ரும் 

பின்ரும் உத்திாகபூர் இல்னங்கள் 

கப அச்சர்கள், இாஜாங்க 

அச்சர்கள், அசாங்க தவிநின 

உத்திாகத்ர்கள் ற்றும் அசாங்க 

தவிநின அற்ந உத்திாகத்ர்களின் 

சிப்பிடத்திற்காக எதுக்கப்தட்டுள்பண. 

 கப்தட்டிதான ாத் ாாட்டு 

விடுதிகள் – 104 

 தங்கபாக்கள் – 50 

 ஜடணக வீடுகள் – 18 

 னாரிஸ் எழுங்க வீட்டுத் ாகுதி – 

20 

 காழும்பு 08,  காமி தா வீடுகள் – 

02 

 காழும்பு 07, " நின பிச" வீட்டுத் 

ாகுதி  - 40அச ற்றும் னிார் 

கூட்டாண்யின் கீழ் 

ற்காள்பப்தடும் திட்டங்கள் 

 

 அோங்க ற்றும் னிார் தங்குணடணயின் 

கீழ் சற்சகாள்பப்தடும் திட்டங்கள் 

 

 

 விடுமுணந தங்கபாக்கள் ற்றும் விடுதிகள்  

அச ஊழிர்களின் னன்புரி ாக்கத்திற்காக 

இப்பிரிவின் கீழ் ாடு பூாகவும் தந்து 

காப்தட்டுள்ப அசின் சுற்றுனா தங்கபாக்கள் 

08 உம், விடுமுந விடுதிகள் 07 உம் 

சற்தட்டு ருகின்நது. 

2022 ஆம் ஆண்டில் அணடப்சதற்ந 

னித்துாண இனக்குகள் ற்றும் 

ோணணகள்  

 இந் அச்சுக்குச் சாந்ாண 

ாழ்ப்தா விடுமுந விடுதி ற்றும் 

தண்டான சுற்றுனா தங்கபா 

அந்துள்ப காணி இவ்ச்சுக்கு 

ாற்றும் டடிக்ககள் ற்சம் 

நிநடந்துள்பண. 

 அசின் தவிநின உத்திாகத்ர்களின் 

சிப்பிடத்திற்காக எதுக்குற்கு 

டடிக்க டுத்துள்ப இவ்ச்சுக்குச் 

சாந்ாண "ாாட்டு விடுதிகள்"  

15.09.2015 ஆந் திகதி ற்றும் 20/2022  ஆம் 

இனக்க சுற்நறிக்கயின் தடி புதி 

வீடப்புக் காள்க ற்தடுத்துல் 

ற்றும் அற்க 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்காண வீடுகளுக்கு விண்ப்தங்கள் 

காரும் சற்தாடு 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

 இந் அச்சுக்குச்  சாந்ாண 

விடுமுந விடுதிகள் ற்றும் சுற்றுனா 

தங்கபாக்கப எதுக்கும் டடிக்கக்கு 

இவ்ருடத்திலிருந்து இழி முந 

ஊடாக ற்காள்பல். 

 

ருடத்தில் நிணநசற்றுற்கு 

எதிர்தார்க்கப்தட்டுள்ப தணிகள் 

 

 காழும்பு 07, "நின பிச" வீட்டுத் 

ாகுதியில் ாடபாவி சயில் உள்ப 

விசட த்துட உத்திாகத்ர்களுக்கு 
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03 அநகபக் காண்ட விடுமுந 

விடுதிகபாக ாற்றுல். 

 

 கண்டி, அஸ்கிரி "நின பிச" வீட்டுத் 

ாகுதியில் 03 அநகள் வீம்  02 சுற்றுனா 

தங்கபாக்கப நிறுவுல். 

 ற்சம் காணிகப ககப்தடுத்தும் 

டடிக்க இன்னும் 

முடிடாதுள்பணால் சுற்றுனா 

தங்கபாக்கள் ற்றும் விடுமுந 

விடுதிகளின் காணி கப்தடுத்தும் 

டடிக்க விாக நிநவு 

சய்ல். 

5. விடப் தப்பு – உவிச் சேண 

அச்சின் விடத்துநக்குள் 

ங்கப்தட்டுள்ப தணிகப ற்காள்ளும் 

அணத்து பிரிவுகளுக்கும் ாண நிதி, 

உட்கட்டப்பு சதிகள் ற்றும் உரி 

சட்டதிட்டங்களுக்கு ற்த சற்தடுகின்நணா 

ண கண்டறியும் தாறிமுந தான்ந 

சதிகள், ாண கயிலும் தாதுாண 

கயிலும் ாகவும் ங்கும் தணி 

ற்காள்ளும் பின்ரும் பிரிவுகள் இன் கீழ் 

கருத்திற்காள்பப்தடும்.  

 உள்பக நிர்ாகப் பிரிவு 

 நிதிப் பிரிவு 

 கல் ாழிநுட்தப் பிரிவு 

 உள்பகக் கக்காய்வுப் பிரிவு 

உள்பக நிர்ாகப் பிரிவு 

எவ்ாரு துநக்கும் இட எரு ல்ன 

உந உருாக்கி, அர்களின் ஊழிர்களுக்கு 

ாண உட்கட்டப்பு சதிகப 

ங்குன் மூனமும், நிறுண பாகத்தின் 

ல்இருப்த உருாக்குன் மூனமும், 

தாதுக்களுக்கும் சகப ாடி 

அச்சுக்கு ரும் ப்பிணருக்கும் குந் 

ழிகாட்டுல் ற்றும் ஆ ங்கக்கூடி 

சூன உருாக்குற்கு இந் பிரிவு 

தாறுப்தாகும். 

2022 ஆண்டின் முக்கி சேனாற்றுணக 

 அச்சின் ாபாந் டடிக்ககப 

தணுற்காக ங்க ண்டி 

சதிகபாண மின்சாம், நீர், ானதசி, 

இ சதிகள், அஞ்சல், ரிதாருள் 

விநிாகம் ற்றும் ாகணப் தாரிப்பு 

தான்நற்றுக்காக அச்சிணால் 

ற்காள்பப்தடும் ாாந் சாசரி 

சனவு 3.9 மில்லின் ரூதாாகும். 

 இதில், அச்சின் அடிப்தடக் 

உட்கட்டப்பு சதிகபாண மின்சாம், 

ானதசி (இ சதிகளுடன்) 

ற்றும் நீர் ங்கல் தான்நற்றுக்கு 

ாந்ாறும் ற்தடும் சனவு விங்கள் 

கீ ப்தட்டுள்பண. 
 

ணதடம் 5.1- 2022.09.30 ஆம் திகதி ணயில் 

அணச்சின் நீர், மின்ோம், சாணனசதசி ற்றும் 

இண ேதிகளுக்காண சேனவுகள் 

 

 
 

 அச்சுக்கு சாந்ாண 

ாகணங்களுக்காண தாரிப்பு ற்றும் 

ரிதாருளுக்காக 20.3 மில்லின் ரூதா 

சனவிடப்தட்டுள்பது. ாகண 

தாரிப்புக்காண ாாந் சனவுகள் 

ற்றும் ரிதாருள் சனவுகள் 

பின்ருாறு. 

ணதடம் 5.2 - 2022.09.30 ஆம் திகதி ணயில் 

ாகண தாரிப்பு ற்றும் எரிசதாருள் சேனவு 

 

 அச்சின் “அஞ்சல்” 

டடிக்ககளுக்காக முல் என்தது 

ாங்களுக்கு ரூ. 2.6 மில்லின் 

சனவிடப்தட்டுள்பது, லும் ாாந் 
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அஞ்சல் சனவுகள் கீ உள்ப 

தடத்தில் காட்டப்தட்டுள்பது 
 

ணதடம் 5.3 - 2022.09.30 ஆம் திகதி ணயில் 

அணச்சின் தால் சேனவுகள் 

 

 இந் அச்சின் துந றுசீப்பு இந் 

ருடத்தில் ற்காள்பப்தட்டதுடன், 

திர்கானத்தில் ாடக அடிப்தடயில் 

உள்ப துநகப அச்சின் கீழ் 

காண்டுருற்காண ற்தாடுகள் 

ற்காள்பப்தட்டு ருகின்நண. இன் 

மூனம் திர்கானத்தில் அசாங்கத்திற்கு 

ருடான்றுக்கு16 மில்லின் மீாகும் 

ண திர்தார்க்கப்தடுகிநது. 

 ற்தா தாருபாா சூழ்நினயில் 

ாடர்தாடல் டடிக்ககப 

ற்காள்ப மின்ணஞ்சல், ாட்ஸ்அப் 

ற்றும் ஜூம் சலிகப தன்தடுத் 

டடிக்க டுக்கப்தட்டுள்பண. 

நிதிப் பிரிவு 

அச்சின் கீழ் உள்ப திக்கபங்கள் ற்றும் 

நிறுணங்களின் நிதி முகாத்தும் ற்றும் 

கட்டுப்தாட்டு டடிக்ககளுக்கு நிதிப் பிரிவு 

தாறுப்தாகும் ற்றும் இந் பிரிவு 

காள்முல், நிதி அறிக்கயிடல், 

காடுப்தணவுகள் ற்றும் னி ப 

காடுப்தணவுகள் ஆகி 04 கிபகபக் 

காண்டுள்பது,  

2022 ஆண்டின் முக்கி சேனாற்றுணக 

 

 தாதுச் சத் துநயின் மீண்டுரும் 

ற்றும் மூனணச் சனவிணங்களுக்காக 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.29,429 மில்லின் 

எதுக்கீடு சய்ப்தட்டுள்பது, லும் 

2022.09.30 ஆந் திகதிக்கு 

ற்காள்பப்தட்ட ாத்ச் சனவு ரூ. 

20,865.70 மில்லின். இது 71%  சவீம் 

ஆகும். 

 ஆண்டிற்காண ாத் மூனண ற்தாட்டில் 

22% ற்றும் மீண்டுரும் ற்தாட்டில் 72% 

சனவிடப்தட்டுள்பது. 
 

ணதடம் 5.4 - மூனண சேனவுகளுக்காண 

ஏற்தாடுகள் ஒதுக்கீடு ற்றும் 2022.09.30 ஆம் 

திகதிக்கு உண்ணாண சேனவு 

 

ணதடம் 5.5 - மீண்டுரும் சேனவுகளுக்காண 

ஏற்தாடுகள் ஒதுக்கீடு ற்றும் 2022.09.30 ஆம் 

திகதிக்கு உண்ணாண சேனவு 
 

 அச்சுக்காண இந்திங்கப 

காள்ணவு சய்ல் ற்றும் 

தழுதுதார்த்ல் ஆகிற்றின் கீழ் 18% 

கள் பூர்த்தி சய்ப்தட்டுள்பண. 

 தாருட்கள் கக்கடுப்பு சய்து 

முடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அச கட்டிட ருாண சகரிப்பு 

ாடர்தாண கணினி ன்தாருள் 

ாரிக்கும் தணி டதற்று ருகிநது. 

 அச கட்டிட ாடகயில் 

அவிடப்தடண்டியிருந் ாகயில் 

7%க்கு ல் சகரிக்க டடிக்க 

டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 அச்சின் உத்திாகபூர் இல்னங்களில் 

இருந்து ண்டி நிலுத் 

ாகயில் ரூ.6,518,988.17, அாது 8.5% 

இந் ஆண்டில் அநவிடுற்கு 

டடிக்க டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 



 
16 

கல் சாழிநுட்தப் பிரிவு 

இந் அச்சின் கணினி னப்தாணது, 

இனங்க அச னப்பு, தாது நிர்ாக 

சுற்நறிக்க வு பம், கல் ாழில்நுட்த 

வு பம், கணினி ன்தாருள் ற்றும் 

ன்தாருள் முகாத்தும், கல் ற்றும் 

ாடர்தாடல் கல் ாழில்நுட்தப் பிரிவு, 

ாழில்நுட்தக் காள்முல் உள்ளிட்ட கல் 

ாடர்தாடல் சனவு உட்கட்டப்பு 

சதிகள் ாடர்தாண தாறுப்பு கிக்கும் 

கல் ாழிநுட்தப் பிரிவு, சீர்திருத்ம் சார்ந் 

கல் ாடர்தாடல் முகாத்துத் 

திட்டங்களில் ஈடுதட்டுள்பது. 

 இணழி முணந மூனம் தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் கூட்டங்கணப 

டத்துற்கு சணாண ேதிகணப 

ங்குல். 
 

னிபத் பிரிால் ற்தாடு சய்ப்தடும் 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ண பிரிவுகபால் 

டத்ப்தடும் கூட்டங்களுக்கும் ாழில்நுட்த 

உதிவி ங்கப்தட்டது. கல் ாழில்நுட்த 

தயிற்சிக்காண பாபர் உதிவியும் 

அளிக்கப்தட்டது. 

 அணச்சின் உத்திசாகபூர் 

இணபத்தின் தாதுகாப்பு ற்றும் 

ஏணண நிணனகணப சம்தடுத்துல். 
 

அச்சின் உத்திாகபூர் இபத்தின் 

தாதுகாப்த உறுதி சய்ற்கும், ண 

நிங்கபப் தாரிப்தற்கும், Procons PVT 

Ltd உடன் எரு ச எப்தந்ம் 

சய்துகாள்பப்தட்டுள்பதுடன், அர்கள் 

மூனம் இபத்தில் உள்ப தாதுகாப்பு 

பிகப சரிசய்ற்கும், தாதுகாப்த 

லும் உறுதி சய்ற்காக SSL சான்றி 

தற்று அ இத்பத்தில் சர்க்க 

டடிக்க டுத்ல். 
 

 சன்சதாருள் இற்ணநப்தடுத்ல். 
 

அச்சுக்குள் தன்தடுத்துற்காக 

உருாக்கப்தட்ட உள்பக விழிப்புர்வு 

முந Internal Awareness system 

ன்தாருளும் உள்பக அஞ்சல் 

விநிாகத்திற்காக உருாக்கப்தட்ட அஞ்சல் 

ன்தாருளும் அச்சின் 

திக்கபங்களுக்குப் தன்தடுத்துற்காக 

ங்கப்தட்டண. லும், அச்சின் கட்டிட 

ாடக ருாக் கக்கிடுற்காக 

உருாக்கப்தட்ட அசாங்க கட்டிட ருாய் 

முந Government Building revenue System 

ன்தாருளின் Quarters ாடியூல் வு 

உள்ளீட்டிற்காக வீடப்பு ற்றும் 

அபிவிருத்திப் பிரிவிற்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

லும் W&OP ாகுதி உருாக்கி, 

ருடாந்  உள்ளிட்ட பின்ணர், ருடாந் 

அறிக்கப் தற்று கக்குப் பிரிவுக்கு 

ங்க டடிக்க டுத்ல். 
 

 அணச்சின் ணனணப்பு பத்ண 

இற்ணநப்தடுத்ல்  
 

புதி னப்பு சுவிட்சுகப நிறுவுன் 

மூனம் அச்சின் னப்பு 

முந மிகவும் 

விணத்திநணாக்குற்கு டடிக்க 

டுத்ல். 

 அச்சு உத்திாகத்ர்களின் 484 கட 

அடாப அட்டகள் ாரிக்கப்தட்டு, 

ாபாந் அடிப்தடயில் ழும் சுார் 1500  

வ்று கல் ாழில்நுட்த 

பிச்சணகளுக்கு உவி 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

உள்பக கக்காய்வுப் பிரிவு  

அச்சின் தாது நிர்ாகப் பிரிவு ற்றும் 

அன் கீழ் உள்ப ஏய்வூதித் திக்கபம், 

இனங்க அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுணம், 

ானக் கல்வி நினம், அச 

கருாழிகள் திக்கபம், அச கரு 

ாழிகள் ஆக்குழு, னி ப 

அபிவிருத்திக்காண சி சத, சி ாழிக் 

கல்வி ற்றும் தயிற்சி நிறுணம், தாாளுன்ந 

அலுல்கள் பிரிவு, அச கரு ாழிப் பிரிவு 

ற்றும் அச்சின் கீழ் உள்ப திட்டங்கள் 

ாடர்தாண உள்பக கக்காய்வுகப 

ற்காள்ளும் தாறுப்பு ற்றும் அற்கு 

னதிகாக க்கற்த விசட 

ஆய்வுகளும் உள்பக கக்காய்வு பிரிவின் 

ாக்கத்துடன் ாடர்புடது. 

 

2022 ஆண்டின் முக்கி சேனாற்றுணக 

 முனாது, இண்டாது ற்றும் 

மூன்நாது கானாண்டு கக்காய்வு ற்றும் 

முகாத்து குழுக் கூட்டங்கப டத் 

டடிக்க டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 
 

கக்காய்வு ற்றும் முகாணத்து கூட்டங்கணப 

டத்துல்  
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 அச்சின் கடகப நிநற்றும் 

முநகள் தரிந்துக்கப்தட்ட சட்ட 

விதிமுநகள் ற்றும் தணி 

டமுநகளுக்கு இங்க உள்பா 

ன்தக் கண்டறிந்து தணி டத்தும் 

உள்பக கக்காய்வுப் பிரிவின் 

தங்களிப்பின் முன்ணற்நம் பின்ருாறு. 
 

அட்டண 5.1 - உள்பகக் கக்காய்வுப் 

பிரிவின் தணிகளின் முன்சணற்நம் 
 

விடம் முன்சணற்நம் 

உள்பக கக்காய்வு திட்டத் 

ாரித்ல்  

100% 

ஆம்த அறிக்க ாரித்ல்  100% 

கக்காய்வு முகாத்து குழு 

கூட்டங்கப டத்துல்  

75% 

வுச்சர் காடுப்தணவு  50% 

சம்தபப் தட்டில் தரிசீனண 100% 

முற்தக் கக்கு 75 

ப்புக் கக்கு 100 

சம் ற்றும் ததிழிப்பு 100% 

மூனண சாத்திற்காண சனவு 

கண்காணிப்பு  

75% 

சற்திட்ட கண்காணிப்பு  25% 

னிப்தட்ட கா கக்காய்வு 100% 

ாகண தாரிப்பு சனாற்றுக 

கக்காய்  

100% 

ஏய்வூதி வுப் தகுப்தாய்வு 25% 

 அச்சு ற்றும் அச்சின் கீழ் உள்ப 

நிறுணங்கள் ற்றும் பிரிவுகளுக்கு 

2022.09.30  20 உள்பக கக்காய்வு 

விணல்கள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 இந் ருடத்தில், உள்பக கக்காய்வு 

பிரிவு 03 விசட கக்காய்வு 

அறிக்ககப ற்காண்டுள்பது. 

அட்டண 5.2  - உள்பக கக்காய்வுப் 

பிரிவிணால் சற்சகாள்பப்தடும்  விசேட 

கக்காய்வு தரிசீனணண அறிக்ணக 

அணச்சு/ 

திணக்கபம் 

விடம் (சுருக்கம்) 

சதாது நிர்ாகம், 

உள்ாட்டலுல்கள், 

ாகா ேணதகள் 

ற்றும் 

உள்ளூாட்சி 

அணச்சு  

அச்சின் நிதிப் பிரிவின் 

டடிக்ககள் ாடர்தாண 

உள்பகக் கக்காய்வு 

சசி சாழிப் 

பிரிவு 

சி ாழிப் பிரிவின் 

முகாத்து ச ம் III 

உத்திாகத்ர் எருர் 

ாடர்தாக 

சர்ப்பிக்கப்தட்ட னு 

மீாண கக்காய்வு 

டத்ப்தட்டது. 

சசி சாழிக் 

கல்வி ற்றும் 

தயிற்சி நிணனம் 

சி ாழிக் கல்வி ற்றும் 

தயிற்சி நிறுணத்தின் 

னர் ாடர்தாக 

முன்க்கப்தட்ட னு மீது 

டத்ப்தட்ட கக்காய்வு 

 

 

6. விடப் தப்பு – ஓய்வூதிம் 

ஓய்வூதிப் பிரிவு  

ஏய்வூதி பிாக் குறிப்பின் கீழ் தாது 

நிர்ாகச் சனாபருக்கு 

அதிகாளிக்கப்தட்டுள்ப  சற்தாடுகப 

நிநற்றுல், ஏய்வூதிம் ாடர்தாண 

காள்க ரீதிாண விடங்கபத் ாகுத்ல், 

ஏய்வூதிம் தறுார் ற்றும் ஏய்வூதிம் 

தறுார் சங்கங்கள் சர்ப்பித் 

காரிக்ககள் ாடர்பில் டடிக்க 

டுத்ல் ற்றும் ஏய்வூதித் திக்கபத்தின் 

ாதண விகாங்கப எருங்கித்ல் 

ஆகி ஏய்வூதிப் பிரிவிணால் 

ற்காள்பப்தடுகிநது. 
 

2022 ருடத்தில் முக்கி சேனாற்றுணக 

 ஏய்வூதிார்களின் "ஏய்வூதிம் ற்றும் 

னன்தல்" ாடர்தாக ஏய்வூதி 

அலுனர்கள் ற்றும் ஏய்வூதிார் 

சங்கங்களிணால் சர்ப்பிக்கப்தட்ட 

கடிங்கள் ாடர்தாக, பின்ருாறு 

டடிக்க டுக்கப்தட்டுள்பண. 
 

அட்டண 6.1 - ஓய்வூதிார்கள் ற்றும் 

ஓய்வூதிார் ேங்கங்களிணால் 

முன்ணக்கப்தடும் பிச்சிணணகள் சாடர்தாண 

முன்சணற்நம் 
 

 கிணடக்கப்சதற்ந 

ஆங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

சகாணப்தடுத்ப்தட்ட 

ஆங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

டடிக்ணக 

எடுக்கப்தட்ட 

ஆங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

ஜணரி 351 80 271 

சதப்ரி 305 70 235 

ார்ச் 324 65 259 

ஏப்ல் 178 38 140 

ச 160 30 130 

ஜுன் 168 33 135 

ஜுணன 89 25 64 

ஆகஸ்ட் 270 49 221 

சேப்சடம்தர் 455 57 398 
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 ஏய்வூதி பிாக் குறிப்பின் பிரிவுகள் 12 

ற்றும் 15ன் கீழ் ஏய்வுதற்ந அதிகாரிகளின் 

எழுக்காற்று உத்வுகளின்தடி ஏய்வூதிம் 

ற்றும் தணிக்காட ங்குது 

ாடர்தாண தரிந்துகப 

ங்குற்காகச் சற்தடும் 

எழுக்காற்றுக் குழுவிற்கு 

தரிந்துகளுக்காக சர்ப்பிக்கப்தட்ட 

காப்புகளின் ண்ணிக்க பின்ருாறு. 

உரி தரிந்துகப அளித் பின்ணர், 

காப்புகள் சனாபரின் அங்கீகாத்திற்கு 

அனுப்தப்தடுகின்நண. 

ணதடம் 6.1 -  ஒழுக்காற்றுக் குழுவிடம் 

ேர்ப்பிக்கப்தட்ட சகாப்புக்களின்  

 

 இந்ப் பிரிவிணால் 2022 ஆம் ஆண்டில் 02 

சுற்நறிக்ககள், 03 அச்ச 

விஞ்ஞாதணங்கள் ற்றும் எரு ர்த்ானி 

அறிவித்ல் ஆகி ளியிட்டுள்பண.  

 

அட்டண 6.2 - ஓய்வூதிார்கள் ற்றும் 

ஓய்வூதிார் ேங்கங்களிணால் 

முன்ணக்கப்தடும் பிச்சிணணகள் சாடர்தாண 

முன்சணற்நம் 

சுற்நறிக்ணககள் / 

விஞ்ஞாதண இன. 

விடங்கள் 

சதாது நிர்ாக சுற்நறிக்ணககள் 

02/2022 அச ஊழிர்களின் கட்டா 

ஏய்வு  65  நீடித்ல் 

சதாது நிர்ாக 

சுற்நறிக்ணக 

19/2022 

அச ஊழிர்களின் கட்டா 

ஏய்வு  60 ஆகக் 

குநத்ல் 

அணச்ேணண விஞ்ஞாதணங்கள் 

PA/Pns-01/02/2022 ஏய்வு தறும் அச 

ஊழிர்களுக்கு தணிக்காட 

ங்குல். 

PA/Pns-03/35/2022 ஏய்வு  தறும்  அச  

ஊழிர்களுக்கு  

தணிக்காட  ங்குல் .  

PA/Pns-04/47/2022 அச ஊழிர்களின் கட்டா 

ஏய்வு  60 ஆகக் 

குநத்ல் 

ர்த்ானி 

அறிவித்ல் 

 

- ஏய்வூதி பிா குறிப்பின் 

02 ற்றும் 17 து பிரிவுகப 

திருத்துல். 

அணத்து அச ஊழிர்களின் 

கட்டா ஏய்வு  65 ஆக 

நீட்டித்ல். 
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7. ஓய்வூதித் திணைக்கரம் 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் முக்கி செற்திமன்கள் 

 அெ உத்தியோகத்தர்களின் கட்டோ ஓய்வு 

சபமச் செய்யும் லணத திருத்திணத்தல். 
 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால் அல்லது வவறு 

சட்டத்தால் அல்லது குறிப்பிடப்படாத 

உத்திவயாகத்தர்களின் கட்டாய ஓய்வு பபறச் 

பசய்யும் வயது தவிர்ந்த, மைய சகல 

உத்திவயாகத்தர்களிைதும் கட்டாய ஓய்வு பபறச் 

பசய்யும் வயதிமை 01.01.2022 ஆந் திகதி முதல் 

வலுவிலிருக்கும் வமகயில் 65 வயதாக 

நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. வ்வாறாயினும், மீண்டும் 

இலக்கம் 22/1403/605/014 ைற்றும் 12.09.2022 ஆந் 

திகதிய அமைச்சரமவத் தீர்ைாைத்தின் படி 

கட்டாய ஓய்வு பபறச் பசய்யும் வயதிமை 60 

வமர குமறக்கப்பட்டு அது 01.01.2023 ஆந் திகதி 

முதல் நமடமுமறப்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 “டு” அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட 

பதவிக்கோன ஓய்வூதி உரித்துடண 

சபறுலதற்கோன குணமந்த பட்ெ யெணலக் 

கோயத்ணத நீடித்தல். 

“டு” அட்டவமைப்படுத்தப்பட்ட பதவிக்காை 

ஓய்வூதிய உரித்துடமை பபறுவதற்காை 

குமறந்த பட்ச வசமவக் காலத்மத 10 

வருடங்களாக திருத்துவதற்கு நடவடிக்மக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 ஓய்வூதிர்களுக்கோக ரூபோ. 5,000 இணன 

ோதோந்த சகோடுப்பனலோக  செலுத்தல்.  

03.01.2022 ஆந் திகதிய பபாது நிர்வாக 

சுற்றறிக்மக 03/2022 ைற்றும் 20.01.2022 ஆந் 

திகதிய ஓய்வூதிய சுற்றறிக்மக 01/2022 இன் 

பிரகாரம் 01.01.2022 ஆந் திகதி முதல் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படும் வமகயில் 

ஓய்வூதியம் கணிப்புக்கு ற்புமடயதாக்கிக் 

பகாள்ளப்படாத ரூபா. 5,000இமை ைாதாந்த 

பகாடுப்பைவாக  ஓய்வூதியர்களுக்கு வழங்க 

நடவடிக்மக டுக்கப்பட்டுள்ளது. 574,686 

ஓய்வூதியர்களுக்கு ஜைவரி முதல் பசப்டம்பர் 

ைாதம் வமர இதற்காக ரூபா 25,959 மில்லியன் 

பதாமக பசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 ணகவில் யணக மூயம் லருடோந்த உயிர் 

லோழ்லதற்கோன ெோன்றிதணறப் சபறும் லெதி 

விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ரது. 

01.02.2022  ஆந் திகதிய ஓய்வூதியச்  

சுற்றறிக்மக 02/2020(திருத்தம் VII) இன் 

பிரகாரம் மகவிரல் வரமககள் மூலம் 

வருடாந்த உயிர் வாழ்வதற்காை சான்றிதமழ 

வழங்கும் வசதிகள் 75 பசலான் வங்கிக் 

கிமளகளின் ஊடாக 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அதற்கமைய, தற்வபாது பிரவதச 

பசயலகங்கள், பான் ஷியா வங்கிக் 

கிமளகள், ைக்கள் வங்கிக் கிமளகள், வதசிய 

வசமிப்பு வங்கிக் கிமளகள், பிவதச வங்கிக் 

கிமளகள் ைற்றும் பசலாை வங்கிக் கிமளகள் 

ஊடாக நாடு பூராகவும் 415 இடங்களில் 

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த வசதிகமளப் 

பபறுவதற்காை வாய்ப்புக்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 முப்பணடயினரின் ஓய்வூதி உரிண 

முணமண ளிதோக்குதல். 
 

27.06.2022 ஆந் திகதிய ஓய்வூதியம் சுற்றறிக்மக 

04/2022 இன்  பிரகாரம் முப்பமடகளின் வசமவப் 

பணிக்பகாமட ைற்றும் விவசட இழப்பீட்டு 

பதாமகமய பசலுத்துவதற்காை 

விண்ைப்பங்களின் முகாமைத்துவத்திற்காக 

இமையவழி அமைப்மப அறிமுகப்படுத்தல். 

08.03.2022 ஆந் திகதிய ஓய்வூதியச் சுற்றறிக்மக 

02/2022 இன் மூலம் 1981 ஆம் ஆண்டு இராணுவ, 

கடற் ைற்றும் வான் பமடயிைருக்காை 

ஓய்வூதியம் ைற்றும் பணிக்பகாமடப் பிரைாைக் 

குறிப்பின் நிபந்தமைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு 

வாழ்வாதாரக் பகாடுப்பைவுகளுக்காை 

உரிமைக்காை விண்ைப்பங்கமளக் 

குறிப்பிடுமகயில் பதிய படிவங்களின் படி 

விண்ைப்பங்கமளப் பபறுவதற்காை 

வழிமுமறகள் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

22.07.2021 ஆந் திகதிய ஓய்வூதியச் சுற்றறிக்மக 

03/2021 இன் படி வபாரின் வபாது இறந்த 

இலங்மக பபாலிஸ் உத்திவயாகத்தர்களின் கீழ் 

தங்கியிருப்வபாருக்கு வழங்கப்பட்ட நிமலயாை 

உதவித்பதாமகமய திருத்துவதற்காக தகவல் 

பதாழில்நுட்ப அமைப்மப வைம்படுத்தல். 

 
பகௌரவ அமைச்சர்  ஓய்வூதியத் திமைக்களத்தில் 

வைற்பார்மவக்காை விஜயத்தின் வபாது 
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முப்பமடயிைரின்  இறப்புப் பணிக்பகாமட 

பசலுத்துமகக்காை விண்ைப்பங்கள் 

இமையவழி முமற ஊடாக அனுப்புவதற்கு 

அவசியப்படும் நடவடிக்மகமய ற்படுத்தல். 

 

 விதணலகள், தபுதோர்கள் ற்றும் 

அநோணதகள் ஓய்வூதி முணமயின் கீழ் 

பதிவு செய்தல். 

 

06.10.2022  ஆந் திகதிய ஓய்வூதியம் சுற்றறிக்மக 

02/2016 (திருத்தம் I) இன் மூலம் விதமவகள், 

தபுதாரர்கள் ைற்றும் அநாமதகள் ஓய்வூதிய 

முமறயின் கீழ் பதிவு  பசய்வதற்காக இதற்கு 

முன்ைர் காைப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட 

விண்ைப்பங்கள் ைற்றும் இமைப்புக்கமள 

தபாலில் பபற்றுக்பகாள்வதற்காை முமறமய 

ைாற்றி குறித்த ஆவைங்கமள ஸ்வகன் பசய்து 

இமையவழி முமற ஊடாக அனுப்புவதற்கு  

அவசியப்படும் வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

 ஓய்வூதித்ணத திருத்திணத்தல். 
 

14.09.2022 ஆந் திகதிய ஓய்வூதியச் சுற்றறிக்மக 

05/2022 இன் படி ஓய்வு பபற்றுச்பசன்றதன் 

பின்ைர் பல்வவறு காரைங்களிைால் 

ஓய்வூதியங்கள் திருத்தப்பட வவண்டிய 

ஓய்வூதியர்களின் ஓய்வூதிய விண்ைப்பங்கமள 

இமையவழி ஊடாக சைர்ப்பிப்பதற்கு 

அவசியப்படும் வசதிகள் பசய்யப்பட்டுள்ளை. 
 

 ஓய்வூதித்ணத அதிகோகச் செலுத்தும்  

முகோணத்துலம். 
 

10.06.2022 ஆந் திகதிய ஓய்வூதியச் சுற்றறிக்மக 

03/2020 இன் படி  ஓய்வூதியத்மத பசலுத்தும்  

முகாமைத்துவத்தின் வபாது 

கண்டறியப்பட்டுள்ள ஓய்வூதியம் அதிகைாகச் 

பசலுத்தப்பட்டவற்றிமை அறவிட்டுக் 

பகாள்வதற்காை முகாமைத்துவத்மத புதிய 

தகவல் பதாழில்நுட்ப அமைப்பபான்றின் 

மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 சலளிநோடு சென்றுள்ர 

உத்தியோகத்தர்களின் தபுதோர்கள் ற்றும் 

அநோணதகள் பங்களிப்புத் சதோணகண 

யெகரித்தல். 

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்மக 14/2022, 14/2022(I), 

14/2022(II) ைற்றும் 19.09.2022 ஆந் திகதிய 

ஓய்வூதியம் சுற்றறிக்மக 06/2022 பிரகாரம் 

பவளிநாட்டு வவமல வாய்ப்பு ைற்றும் 

உள்நாட்டு வவமலக்காக விவசட லீவிமைப் 

பபற்றுள்ள உத்திவயாகத்தர்கள் அவர்களின் லீவு 

காலத்தினுள் விதமவகள் / தபுதாரர்கள் ைற்றும் 

அநாமதகள் பங்களிப்புத் பதாமகமய 

திரட்டுதல் ைற்றும் கைக்கிடலுக்குரிய புதிய 

இமையவழி அமைப்மப அறிமுகப்படுத்தல்.   

 ஓய்வூதித் திட்டத்ணத முணனப்புடன் 

பன்முகப்படுத்தல். 

நிலவிய பகாவிட் 19 பதாற்று வநாய் நிமலமை 

ைற்றும் நாட்டில் காைப்பட்ட ரிபபாருள் 

தட்டுப்பாடு காரைைாக ற்பட்ட 

வபாக்குவரத்து பிரச்சிமைகளிைால் 

ஓய்வூதியத்மத முமைப்பாக்குவதற்காக 

வநர்முகப் பரீட்மசகமள நடாத்துவதற்கு 

முடியால் வபாை ஓய்வூதியதாரர்களுக்காை 

ப்ரல் ைாதம் முதல் ஆகஸ்ட் ைாதம் வமர காலி, 

ைாத்தமற ைற்றும் கண்டி ைாவட்டங்களில் 

ஓய்வூதியத்மத முமைப்பாக்குவதற்காை 

வநர்முகப் பரீட்மசக்காை நடைாடும் வசமவகள் 

மூன்றிமை நடாத்திச் பசல்லல். 

 

ஒக்வடாபர்  ைாதம் 08 ஆந் திகதிக்கு 

அமைந்துள்ள வதசிய ஓய்வூதியர்கள் திைத்திற்கு 

இமையாக ஓய்வூதியத்மத 

முமைப்புடைாக்குவதற்காை வநர்முகப் 

பரீட்மச நடவடிக்மககமள ைாவட்ட 

ைட்டத்தில் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

அதற்கமைய ைாத்தமற, அநுராதபுரம், கண்டி, 

குருைாகல் ைற்றும் பதுள்மள ஆகிய  

ைாவட்டங்களில் இத்திட்டம் 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 யதசி ஓய்வூதிர் தினத்ணத 

சகோண்டோடுதல். 
 

நாட்டில் நிலவுகின்ற கடுமையாை பபாருளாதார 

பநருக்கடி காரைைாக வதசிய வரவு பசலவுத் 

திட்டச் சுற்றறிக்மக 03/2022 ன் அறிவுமறகளின் 

படி அரச பசலவுகமள குமறப்பதற்காக 

ஓய்வூதியத் திமைக்களத்திைால் இந்த முமற 

வதசிய ஓய்வூதியர் திைக் பகாண்டாட்டம் 

சிவரஷ்ட ைட்டம் ஓய்வூதியர் சமூகத்திற்கு 

வழங்கப்படும் வசமவகமள பன்முகப்படுத்தும் 

வவமலத்திட்டத்மத ஆரம்பிப்பதற்கு 

நடவடிக்மக டுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

  பயிற்சித் திட்டங்கணர நடோத்துதல் 

ஓய்வூதிய முகாமைத்துவ தரவுத் தளம் ைற்றும் 

அதனுடன் பதாடர்பாை நடவடிக்மககமள  

பல்வவறு அரச உத்திவயாகத்தர்களுக்கு 

 
ோத்தணம ோலட்ட செயகத்தில் நணடசபற்ம 

ஓய்வூதி முணனப்போக்கத்ணத பன்முகப்படுத்தும் 

திட்டம் 
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இமையவழி முமற ஊடாக பயிற்சி 

திட்டங்கமள நடாத்த நடவடிக்மக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது . 

 14/2022  ஆம் சுற்றறிக்மகயின் கீழ் பவளிநாடு 

பசல்லும் உத்திவயாகத்தர்களுக்காை விதமவகள் 

ைற்றும் அநாமதகளுக்காை பங்களிப்புத் 

பதாமகமய அனுப்புவதற்காை 

முமறபயான்றிமை அறிமுகம் பசய்தல் ைற்றும் 

இமையவழிப் பயிற்சிகமள 5000 

உத்திவயாகத்தர்களுக்கு 19 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

முலம் நடாத்தப்படவுள்ளது. 

திமைக்கள இமையத்தளம் ைற்றும் 

உத்திவயாகபூர்வ youtube அமலவரிமச ஊடாக 

இந்திட்டத்மத பார்ப்பதற்கு 

வாய்ப்பளிக்கப்படவுள்ளது. 

ஓய்வூதிம் செலுத்துதல் 

 

 

அட்டலணை 7.1 - செற்திமோக்கப்பட்ட புதி 

ஓய்வூதிதோர்களின் ண்ணிக்ணக (ஜனலரி - 

செப்சடம்பர்) 

லணபடம் 7.1 - செற்திமோக்கப்பட்ட புதி 

ஓய்வூதிதோர்களுக்கோக செலுத்தப்பட்ட 

சதோணக (ரூ மில்) 

அட்டலணை 7.2 - பணிக்சகோணட செலுத்துணக 

(ஜனலரி- செப்டம்பர்) 

 

லணபடம் 7.2 - 2022இல் ஓய்வுசபற்மலர்கள் 

ண்ணிக்ணக (ஜனலரி -  செப்சடம்பர்) 

 

அட்டலணை 7.3 - ஓய்வூதி யோெடிகள் ற்றும் 

திருத்தம் (ஜனலரி- செப்டம்பர்) 

ோதம் ண்ணிக்ணக சதோணக 

ரூபோ .

மில்லின் 

ஜனலரி 814         73.00  

சபப்லரி 980         69.43  

ோர்ச் 19092         29.71  

ப்ல் 1525         44.47  

ய 1274         66.91  

ஜூன் 1318         85.48  

ஜூணய 1238         73.34  

ஆகஸ்ட் 819         95.24  

செப்டம்பர் 861         77.80  

சோத்தம் 9,921 615.37  

 

 

 

 

ோதம் ஓய்வூதிர்களின் ண்ணிக்ணக 

சிவில் வி.த.அ.ஓ.தி. இோணு

லத்தினர் 

ஜனலரி 1047 709 426 

சபப்லரி 1562 1248 898 

ோர்ச் 1194 756 619 

ப்ல் 1658 1291 690 

ய 738 509 290 

ஜூன் 531 983 248 

ஜூணய 1260 757 759 

ஆகஸ்ட் 520 583 833 

செப்டம்பர் 1347 1027 921 

ோதம் ஓய்வூதிர்க

ளின் 

ண்ணிக்ணக 

சதோணக 

ரூபோ .

மில்லின் 

ஜனலரி 19143                 1,200.79 

சபப்லரி 423 383.03  

ோர்ச் 19679 19674.23  

ப்ல் 19353 19090.41  

ய 19395 19405.95  

ஜூன் 19456 19524.49  

ஜூணய 19165 19105.41  

ஆகஸ்ட் 29958 29950.35  

செப்டம்பர் 39038 29625.81 

சோத்தம் 14,610 13,960.48  
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அட்டலணை 7.4 - பங்களிப்புத் சதோணக மீர 

செலுத்துதல்             ( ஜனலரி - செப்டம்பர்) 

 

 

லணபடம் 7.3 - அெ ஊழிர் யெயோப நிதி 

கிணடப்பனவுகள் ற்றும் செலுத்துணககள் 

(ஜனலரி - செப்டம்பர்) 

 

 

அட்டலணை 7.5 - அெ ஊழிர் யெயோப 

நிதித்தில் புதிதோக இணைத்துக் சகோள்ரப்பட்ட 

ற்றும் நீக்கப்பட்ட அங்கத்தலர்களின் 

ண்ணிக்ணக (ஜனலரி - செப்டம்பர்) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டலணை 7.6 - மூயதன ற்றும் மீண்டுலரும் 

செயவுகள் (ரூபோ. மில்) 

ோதம் 

மீண்டுலரும் 

செயவினங்கள் 

(ரூபோ.மி.) 

மூயதனச் 

செயவுகள் 

(ரூபோ. மில்.) 

ஜனலரி 249882.67    0.19  

சபப்லரி 309580.46  1.05  

ோர்ச் 289978.18  4.39  

ப்ல் 289945.32  -    

ய 289434.62  0.08  

ஜூன் 289767.00  0.82  

ஜூணய 289598.95  0.37  

ஆகஸ்ட் 309098.65   0.56  

செப்டம்பர் 309249.08  2.86  

சோத்தம் 259,534.93  10.33  
 

 

அட்டலணை 7.7 - லருோன யெகரிப்பு (ஜனலரி - 

செப்டம்பர்) 
 

விபம் யெகரிக்கப்பட்

ட லருோனம் 

( ரூபோ. மில். ) 

த்தி அசு 189002.52 

ோகோை ெணப 99856.85 

ஆசிரி விதணலகள் ற்றும் 

அநோணதகள் ஓய்வூதி நிதிம்  

337.32 

சோத்தம் 28,196.68 
 

 திமைக்களத்திற்குச்  பசாந்தைாை 

கட்டிடங்களின் வாடமகயின் படி 

பசலுத்தியதால் ஜைவரி ைாதம் முதல் 

பசப்டம்பர் ைாதம் வமர ரூபா. 10.6 

மில்லியன் பதாமக ைற்றும் விடுமுமற 

விடுதிகளின் முலம்  ரூபா. 1.25 மில்லியன் 

பதாமக அரச வருைாைைாக 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

2022 ஆம் ஆண்டினுள் யற்சகோள்லதற்கு 

திர்போர்க்கப்படும் செற்போடுகள் 

 

 2022 ஒக்வடாபர் ைாதம் 01 ஆந் திகதி வமர 

காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ள 

ஓய்வூதியர்கள் 14,83 வபருக்காை 

பணிக்பகாமட பசலுத்தப்பட 

வவண்டியுள்ளவதாடு அதற்காக ரூபா.  

15,414மில்லியமை கட்டு நிதிதியாக 

திமறவசரியிலிருந்து 

கிமடக்கப்பபறவுள்ளது. அதற்படி, 

பணிக்பகாமட பசலுத்துவது 

தாைதைமடந்துள்ள காரைத்திைால் 

ஓய்வூதியர்களுக்கு ற்படும் 

அபசளகரியங்கமள குமறப்பதற்காக புதிய 

ற்பாடுகமள உள்ளடக்கி ஓய்வூதியப் 

பிரைாைக் குறிப்பிமை திருத்தியமைக்க 

முன்பைாழிதல்.

ோதம் செலுத்திலர்களின் 

ண்ணிக்ணக 

ஜனலரி 82 

சபப்லரி 184 

ோர்ச் 453 

ப்ல் 113 

ய 40 

ஜூன் 214 

ஜூணய 252 

ஆகஸ்ட் 263 

செப்டம்பர் 233 

சோத்தம் 1,834 

ோதம் புதிதோக இணைந்து 

சகோண்ட 

அங்கத்தலர்களின் 

ண்ணிக்ணக 

நீக்கப்பட்ட  

அங்கத்தலர்க

ளின் 

ண்ணிக்ணக 

ஜனலரி 4,151 447 

சபப்லரி 4,260 431 

ோர்ச் 3,749 505 

ப்ல் 1,689 432 

ய 1,691 294 

ஜூன் 853 287 

ஜூணய 88 287 

ஆகஸ்ட் 4,090 329 

செப்டம்பர் 2,925 527 

சோத்தம் 23,496 3,539 
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 அரச வசமவயில் ஈடுபட்டு ைரணித்த 

உத்திவயாகத்தர்களுக்காக ைரை 

பணிக்பகாமட நலன்கமள உரித்தாக்கும் 

தரவு தளத்தின் ஊடாக ைாத்திரம் 

வைற்பகாள்வதற்கு அவசியப்படும் 

வசதிகமள ற்படுத்தல். 

  01.01.2016 ஆந் திகதிக்கு முன்ைர் ஓய்வு 

பபற்ற சிவில் ஓய்வூதியர்களுக்காை 

அக்ரஹார சுகாதார காப்புறுதித் திட்டத்மத 

நமடமுமறப்படுத்துவது பதாடர்பாக 

நடவடிக்மக டுத்தல். 

  2015 இன் பின்ைர் நியைைங்கமளப் பபற்ற 

அரச உத்திவயாகத்தர்களுக்கு உரித்தாகும் 

ஓய்வூதிய முமறமய குறிப்பாக 

அறிமுகப்படுத்தல். 

  பபாது நிர்வாக சுற்றறிக்மக 23/94 க்கு 

புறம்பாக அரச வசமவக்கு இமைத்துக் 

பகாள்வதற்காை அதிகபட்ச 

வயபதல்மலயாை 45 இற்கு வைற்பட்ட 

ைத்திய அரசு, ைாகாை சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூராட்சி நிறுவைங்களுக்கு இமைத்துக் 

பகாள்ளப்படுவதமை உறுதியாக 

நிறுத்துதல் ைற்றும் தற்வபாது இமைத்துக் 

பகாள்ளப்பட்டு ஓய்வூதிய நலன்கமளக் 

வகாரும் ஊழியர்கள் பதாடர்பாக 

பபாதுவாைபதாரு முடிவுக்கு வருதல். 

 நிலவுகின்ற நிதி பநருக்கடியின் ைத்தில் 

ைற்றும் திர்வரும் காலங்களில் 

நிமலவபறாை ஓய்வூதியத்மத 

பசலுத்துவதற்காக அரச ைற்றும் ைாகாை 

அரச வசமவக்காை பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் 

திட்டம் ைற்றும் நிதியத்மத 

அறிமுகப்படுத்தல். 

 ைத்திய அரசு, ைாகாை சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூராட்சி நிறுவைங்களிைால் 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டு வரும் 

பல்வவறு சமூகப் பாதுகாப்பு நலன் 

திட்டத்மத ஒருங்கிமைத்து ஒரு 

நிறுவைைாக பசயற்படுத்தல். 

 ற்கைவவ சமூக பாதுகாப்பு நலன்கமளப் 

பபறாத தனியார் ைற்றும் சுய பதாழில 

ைற்றும் பிற துமறகளுக்காக 

அமைவருக்கும் ஓய்வூதிய வதசிய 

பகாள்மகயின் கீழ் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தல். 
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8. இ்ங்கை அபிவிருத்தி நிருௐாை நிறுௐைம் 

இனங்ை அபிவிருத்தி நிருாை நிறுைம், 

தாது நிர்ாை ற்றும் முைாத்து அறிவு 

விருத்தி ற்றும் திநன்ைப 

ம்தடுத்துற்ைாண இனங்ையின் 

முன்ாண அச துந தயிற்சி நிறுணாை 

விபங்குகின்நது. முைாத்து தயிற்சி 

டடிக்ைைளுக்கு னதிைாை, 

முைாத்துத்தின் அடாபங் ைாப்தட்ட 

சற்தாட்டுப் பிரிவுைப அபிவிருத்தி 

சய்ற்கும் நிறுண அப்புைப மீபாய்வு 

சய்ற்கும் ம்தடுத்துற்கும் இனங்ை 

அபிவிருத்தி நிருாை நிறுைத்திணால் 

முைாத்து ஆனாசண சைள் ற்றும் 

ஆய்வுைள் ற்ைாள்பப்தட்டு ருகின்நண.  

2022 ஆம் ஆண்டு இ்ங்கை அபிவிருத்தி 

நிருௐாை நிறுௐைத்தின் விசேட நிைழ்வுைள் 

 அோே முைாகத்துௐ முதுானிப் ைட்டம் 

ைாடநெறிக்ைாை  (MPM)  2021/2023 ஆம் 

ௐருடத்திற்கு புதிொ ஆட்ைக இகைத்துக்  

நைாள்ல்   

2021/2023 ஆம் ஆண்டிற்ைாண அச 

முைாத்து முதுானிப் தட்டப் 

தாடறியின் துக்ை விா சிலீடா சங்ைனீ 

ண்டதத்தில் 16.09.2022 ஆந் திைதி 

டதற்நது. 

 2021 இ்ங்கை விக்ைாே சேகௐக்கு  

இகைத்துக்  நைாள்ப்ைட்டுள் புதிொ 

உத்திசொாைத்தர்ைளின் சேகௐத் துௐக்ைப் 

ையிற்சி முடிவில் ோன்றிதழ்ைக ௐங்குதல் 

2021 ஆம் ஆண்டு இனங்ை விஞ்ஞாண 

சக்கு இத்துக்  ைாள்பப்தட்டுள்ப 

உத்திாைத்ர்ைளின் சத் துக்ைப் 

தயிற்சியின் முடிவில் சான்றிழ்ைப ங்கும் 

நிைழ்வு 30.09.2022 ஆந் திைதி சிலிடா பிாண 

ண்டதத்தில் டதற்நது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஆங்கி்ம் ைாடநெறிக்ைாை 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கு புதிொ குழுவிேகோ இகைத்துக் 

நைாள்ல்  

சிலிடாவின் ஆங்கின டிப்பாா 

தாடறிக்ைாை 38  உத்திாைத்ர்ைளும், 

னாய்ப்பு ாக்ைங்ைளுக்ைாை ஆங்கின 

ாழி சிலிடா சான்றிழ் தத்தி தாடறிக்ைாை 

14 உத்திாைத்ர்ைளும் இத்துக் 

ைாள்பப்தட்டார்ைள்.  

 2022 ஆம் ஆண்டில் ெகடநைற்ௌ ைரீட்கேைள் 

2022 ஆம் ஆண்டிற்ைாண அச சயில் 

உத்திாைத்ர்ைப ஆட்சர்ப்பு  

சய்ற்ைாை டாத்ப்தட்ட 02 திநந் 

தாட்டிப் தரீட்சைள் ற்றும் 23 விணத்திநன் 

டாண்டல் தரீட்சைளுக்குாை ாத்ம் 

1135 விண்ப்தாரிைள் ாற்றிணார்ைள்.  

இற்கு னதிைாை சிலிடா நிறுணத்திணால் 

டாத்ப்தட்ட தாடறிக்குரி தரீட்சைள் 16 

உம் உள்பைப் தரீட்சைள் 3 இடம்தற்நாடு 

அற்ைாை 532 விண்ப்தாரிைள் ைனந்து 

ைாண்டார்ைள். 

 

 தைௐல் நதாழில்நுட்ை ற்றும் நதாடர்ைாடல் 

ஊக்குவிப்புப் பிரிவு 
 

- இனங்ை நிர்ாை சயின் 2021 

(திநந்( குழுவிற்ைாண இழி 

முந ஊடாை சத் துக்ைப் 

தயிற்சி நிைழ்ச்சி மூன்று தரீட்ச 

நினங்ைளில் டாத்ப்தட்டது. 

 

- SLIDAComputer Driving Licenseதிட்டத்தில் 

33 தரீட்சார்த்திைளுக்கு தரீட்ச 

டாத்ப்தட்டண. 

 

 ஆோாய்ச்சிப் பிரிவு 
 

 ைனணா சஞ்சிையில் ட்டாம் 

ாகுதியின் முல் இழிண 2021 

ஜூன - திசம்தர்  

ளியிடுற்கு டடிக்ை 

டுக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

 News letters சஞ்சிையின் ாம் 

ாகுதியின் முல் இழ் ற்றும் 

இண்டாம் இழ் 

ளியிடப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 
இ்ங்கை விக்ைாே சேகௐக்கு இகைத்துக்  

நைாள்ப்ைட்டுள் புதிொ உத்திசொாைத்தர்ைளின் 

சேகௐத் துௐக்ைப் ையிற்சி  
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9. நதாக்க் ைல்வி நிக்ொம் 

2022 ஆம் ஆண்டில் அகடொப் நைற்ௌ இ்க்குைள்  

 ைல்வி அகச்சுக்ைாே இொ்வு விருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  
 

ல் ாைா ைல்வித்  திக்ைபம்  ,து 

திக்ைபம் ற்றும் ல் ாைா னக் 

ைல்விப் தப்க்கு இக்ைப்தட்டுள்ப 

முைாத்து உவிாபர்ைளுக்கு ற்றும் 

அபிவிருத்தி உத்திாைத்ர்ைளுக்கு தல்று 

தாடப் தப்புக்ைளின் கீழ் இனபவு விருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைப டாத்தும் தப் 

ானக் ைல்வி நினத்திடம் 

ஒப்தடத்திருந்து  .அற்ை ,2022 ஆம் 

ஆண்டில் ைனப்பு ாதிரியில் டாத்ப்தட்டு 

ந் 11 நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளிகம் 120 ஆண 

உத்திாைத்ர்ைள்  தயிற்சிளிக்ைப்தட்டார்ைள் .

  
 

 இகைொௐழி முகௌ ஊடாை  ைரீட்கேைக 

ெடாத்தல்  
 

ானக் ைல்வி நினம் தல்ைாண 

ச தறுர்ைளுக்கு இழி 

தரீட்சைப டாத்துதில் முன்ணனியில் 

திைழ்கின்நது  .அைாறு ானக் ைல்வி 

நினத்திணால் ங்ைப்தடும் சைப 

தறும் ச தறுர்ைளில்  தட்ட 

முைாத்து ைக்ைாபர் (CIMA), தட்ட 

சான்நளிக்ைப்தட்ட ைக்ைாபர்ைள் சங்ைம் 

(ACCA)  ற்றும் தட்ட நிதி ஆய்ாபர்ைள் (CFA) 

ஆகி உள்படங்கும்  .ம்தைாண தரீட்சச் 

கல் ைாாை ,ானக் ைல் வி நினம் 

ச தறுர்ைளிணால் ங்ைபது 

தரீட்சைப டாத்துற்கு ச 

திர்தார்க்கும் நிறுணாை ாறியுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 பிோசித்த ைருத்தோங்குைக ெடத்துதல் 
 

ைல் ாழில்நுட்தத்தின் அடிப்தடயில் 

னத் பத்தின் உற்தத்தித்திநண 

ம்தடுத்ல்  ,உர் க்ல்ல் தன்தாடு ,அச 

தறுைக்கு வின   திப்குடு ற்று்  

அசின்  தறுை டடிக்ைக்கு வின 

 க்ைப ற்றிைாை ற்ைாள்பல் 

தான்ந னப்புக்ைளில்  ைருத்ங்குைள்  

உள்ளிட்ட  20 பிசித்ாண சனர்வுைள்  2022 

ஆம் ஆண்டில் ானக் ைல்வி நினத்தில் 

டாத்துற்கு முடியுாை இருந்து .இந் 

ைருத்ங்குைள் இழி முந ஊடாைவும் 

அற்குப் புநம்தாை சாா ையிகம் 

டாத்ப்தட்டது. 
 

 நதாகுதி ற்றும் ௐக்கப்பு நிர்ௐாைம் 
 

பிசித் ைருத்ங்கின் கீழ் ானக் ைல்வி 

நினத்திணால் டாத்ப்தட்ட முன்ாண 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் அத்திசி ாகுதி 

ற்றும் னப்பு நிர்ாைப் தயிற்சித் 

திட்டமும் உள்படங்குகின்நது  . 
 

 அோே நைறுகைச் நேொற்ைாடு நதாடர்ைாே 

ோன்றிதழ் ைத்திோ ைாடநெறி  
 

40 இற்கும் ற்தட்ட அச 

உத்திாைத்ர்ைளின் தங்குதற்நகடன் அசின் 

தறுை ாடர்தாண 10 ாள் ைாண்ட 

சான்றிழ் தத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

டாத்ப்தட்டது. இந்நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

இழி முந ஊடாை ங்ைப்தட்டது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ப்்ட்டகோப் ைொன்ைடுத்தி நாகைல் 

நேொலிகொ உருௐாக்குதல்  
 

ாதல் சலியின் ம்தாடு குறித் 

தயிற்சித் திட்டம் ாழ்ப்தா ாட்டச் 

சனைத்தில் இழி ஊடாை 

டாத்ப்தட்டது  .அற்ைாண சான்றிழ்ைள் 

ங்கும் விாவும் ாழ்ப்தா ாட்டச் 

சனைத்தில் டதற்நது .  

 

 குறித்த ௐாைத்தில் ையிற்சி  
   

ானக் ைல்வி நினம் சப் 

தறுர்ைளின் ைளுக்கு ற்த 

ங்ைப்தடும் தயிற்சித் திட்டங்ைள் சப் 

தறுர்ைளின் பாைங்ைளின டாத்துல்  .

இங்கு தன னப்புக்ைளில் தன 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ற்தாடு சய்ப்தட்டண.  

 
இகைொௐழி முகௌ ஊடாை ைரீட்கேக ெடாத்துதல் 

 
அோே நைறுகைச் நேொற்ைாடு நதாடர்ைாே ோன்றிதழ் 

ைத்திோ ைாடநெறி 
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10. னித ௐ அபிவிருத்திக்ைாே இ்ங்கை சதசிொ ேகை 

அசாங்ைத்திற்கு னி ப ம்தாட்டிற்ைாண 

ைாள்ைைள் ற்றும் ழிைாட்டுல்ைப 

ங்குற்கு தாருத்ாண நிறுண 

ைட்டப்த உருாக்குல்.  னி ப 

அபிவிருத்திக்ைாண  ைாள்ை சல்முந 

திட்டமிடல், ைாள்ை மீபாய்வு ற்றும் னி 

ப அபிவிருத்தி தான்ந துநைளுக்ைாை னி 

ப அபிவிருத்திக்ைாண  இனங்ை சி சத 

தாறுப்பிண கிக்கும்.   

 

2022 ஆம் ஆண்டில் அகடந்து நைாண்ட  

ோதகேைள் 

 
 

ைாழும்பு ாட்டத்தில் சாற்றும் அச 

சயில் ஆட்சர்ப்புச் சய்ப்தட்டுள்ப 

தட்டாரிைப விணத்திநணாை சயில் 

ஈடுதடச் சய்ல் குறித்கு  ஆய்வு டத்ப்தட்டு 

அன் அறிக்ை ளியிடப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 புள்ளிவிதவில் ைடு - 2021 

ாரிக்ைப்தட்டு சதயின் 

இபத்தில் ளியிடப்தட்டுள்பது. 

 னி மூனண இழ் ாரிக்ைப்தட்டு 
சதயின் இபத்தில் 

ளியிடப்தட்டுள்பது. 

 னி ப ம்தாடு குறித் நிபுர்ைள் 
குழுான்று அக்ைப்தட்டுள்பது. 

 கிா அரு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

நீர்ைாழும்பு ை ண்டதத்தில் 

இடம்தற்நதுடன், அதில் நூற்றுக்கும் 

ற்தட்ட தாடசான விட்டு 

ளிறிர்ைள் ற்றும் ாழிற் 

தயிற்சியிணப் தற்நர்ைள் 

ைனந்துைாண்டணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2022ஆம் ஆண்டில் அகடொ சௐண்டிொ 

இ்க்குைள் 

 சி னி பம் ற்றும் ாழிற் 
தாதுைாப்புக் ைாள்ை ற்தா 

அசாங்ைத்தின்  "சுகுட்சத்தின் ாக்கு "

இற்கு ற்த மீபாய்வு சய்ல் ற்றும் 

இற்நப்தடுத்ல் 

 து சி ட்டங்ைளில் னி ப 
ம்தாட்ட அபவிட னி ப 

ம்தாட்டு குறிைாட்டிைப 

உருாக்குற்ைாண சாத்திம் ற்றும் 

அசித் ஆாய்ல் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைாண புள்ளிவிதவில் 
ைட்டிணத் ாரித்ல் 

நிறுௐேத்தின் ைணிைக உொர்  ைொனுறுதியுடன் 

ைொன்ைடுத்துௐதற்ைாே நேொன்முகௌைள் 

 வீட்டிலிருந்து ன சய்ல் ன்ந 
ண்க்ைருவிற்கு ற்த, இழி 

முந ஊடாை திணசரி அகனை 

னைள் சய்ப்தட்டாடு,  Zoom 

ாழில்நுட்தத்தின் ஊடாை தயிற்சித் 

திட்டங்ைப டாத்துல் ற்றும் Zoom 

ாழில்நுட்தத்தின் மூனம் தல் 

ப்பிணர்ைளுடன் கூட்டங்ைள் ற்றும் 

ைனந்துாடல்ைள் டாத்ப்தட்டண. 

மின்ணஞ்சல் மூனம் ைடிப் தரிாற்நங்ைப 

டத்தி ைாகிப் தன்தாட்ட முடிந் 

குநக்ை முற்சி 

ற்ைாள்பப்தட்டுள்பது . 

 

 

 

 

 

 
நீர்நைாழும்பு ெைோ ண்டைத்தில் ெகடநைற்ௌ ோகிொா 

அருை நிைழ்ச்சித்திட்டம் 
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11. சதசிொ நாழிைள் பிரிவு 

சி ாழிைள் பிரிவு, சமூைத்தில் 

ல்லிக்ைத் ம்தடுத்துற்ைாை அச 

ாழிக் ைாள்ை (OLP) திநம்தட 

டமுநப்தடுத்தும் ாக்ைத்துடன் 

அச்சின் பிரிவுைளில் ஒன்நாைச் 

சற்தடுகிநது. அசைரு ாழிக் 

ைாள்ை திநம்தட 

டமுநப்தடுத்துற்ைாை அடாபம் 

ைாப்தட்ட திட்டங்ைள் தல்று 

ட்டங்ைளிகம் தல்று ழிமுநைளிகம் 

ங்ைப்தடுகின்நண. 

அோே ைரு நாழிைள் சம்ைாட்டுத் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்-2022 இல் அகடொப்நைற்ௌ 

இ்க்குைள் 

 ைாடோக்ைள் ற்றும் நைாது 

நூ்ைங்ைளுக்கு மும்நாழி நூல்ைள் 

விநிசொாைம். 

6 ாட்டங்ைளில் உள்ப தாடசான 

நூனைங்ைள் ற்றும் தாது நூனைங்ைளுக்கு 59 

மும்ாழி நூல்ைள் ங்ைப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கிளிநொச்சி ற்றும் ட்டக்ைப்பில் நாழி 

நிக்ொங்ைள் 

கிளிாச்சியில் உள்ப ாழி நினம் அச 
உத்திாைத்ர்ைளுக்கு இண்டாம் ாழி 
தாடறி ாடர்தாண நிைழ்ச்சிைப 

டத்துற்கு சதி சய்துள்பது. 

நிறுணங்ைளிகம் இண்டாம் ாழிப் 

தன்தாட்ட ம்தடுத்துற்ைாண 

முநைள் ற்றும் டமுநைப 

ம்தடுத்துற்ைாண ைற்ைறிைளும் 

ற்தாடு சய்ப்தட்டுள்பண. 

முக்கிொ அகடவுைள் 

ாட்டில் நினவும் ஸ்திற்ந கழ்நின 

ைாாை சி வு சனவுத் திட்டத்தில் 

ஒதுக்ைப்தட்ட தப்ைப ருடத்தின் முல் 

ஆறு ாங்ைளில் உரி முநயில் 

டமுநப்தடுத் முடிவில்ன. ண, 

ருடாந் சற் திட்டம் திருத்ப்தட்டு அன் 

முன்ணற்நம் கீ ைாட்டப்தட்டுள்பது. 

 
அட்டௐகை 11.1 - சதசிொ நாழிைள் பிரிவில் 

ற்ைாடுைள் ௐங்ைப்ைடும் ைணிைளின் 

முன்சேற்ௌம் 

நதா

.இ

் 

முக்கிொ 

நேொற்ைா

டுைள் 

திருத்தி

ொ 

ஒதுக்கீ

டு 

ரூ. 

(மில்) 

 

நே்வு குறிப்பு 

 

அ 

சி 

ாழி 

விருத்தி 

நிைழ்ச்சித்

திட்டம்  

(2509) 

 

 

5.0039 

 

- 

ையிகள்

ப 

தற்றுச்சீட்டு

க்ைள்  

ரூ.மில் 

4.8489 

திநசரி

யிடமிருந்து 

 

ஆ 

அச 

ைரு 

ாழிக் 

ைாள்

ை 

டமு

நப்தடு

த்ல்  

(1703 ) 

 

 

0.455 

ரூ. 0.1183  

 

ையிகள்

ப 

தற்றுச்சீட்டு

க்ைள்   

ரூ. 

0.3367மில்  

 

 

 

நாத்தம் 5.4589   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ைாடோக்ைள் ற்றும் நூ்ைங்ைளுக்கு நூல்ைள் 

விநிசொாைம். 
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12. அோே ைரு நாழிைள் ஆகைக்குழு 

அச ைரு ாழிைள் ஆக்குழு 1991 ஆம் 

ஆண்டின் 18 ஆம் இனக்ை அச ைரு ாழிைள் 

ஆக்குழு சட்டத்ால் நிறுப்தட்ட ஒரு 

நிதிச் சட்ட சதாகும். இது ஜணாதிததிால் 

நிமிக்ைப்தடும் ஆறு உறுப்பிணர்ைபக் 

ைாண்ட ஆக்குழுாகும். 

2022 ஆண்டின் முக்கிொ நேொ்ாற்றுகை 

 நாழி ைைக்ைாய்வு ெடௐடிக்கைைக 

சற்நைாள்ளுதல்  

அச ைரு ாழிைளின் தன்தாடு 

ாடர்தாண அசினப்புச் சட்டத்தின் 

ற்தாடுைள் அச தாறிமுந ஊடாை 

முநாைப் பின்தற்நப்தடுகிநா ன்தச் 

சரிதார்க்ை இந் ஆண்டில் 21 ாழி 

ைக்ைாய்வுைள் டத்ப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

அச அதிைாரிைள், தாதுக்ைள் ற்றும் அச 

ாழிக் ைாள்ை ஊக்குவிக்ைக்கூடி 

தல்று ப்பிணருக்கு 07 விழிப்புர்வு 

நிைழ்ச்சிைள் டமுநப்தடுத்ப்தட்டண. 

 அச ைரு ாழிைள் ஆக்குழுவின் 

உத்திாைபூர் இத்பம் 2022.01.12 

ஆந் திைதி ஆம்பிக்ைப்தட்டது.  

 ாழிக்ைாண ாழில்நுட்தத்ப் 

தன்தடுத்துற்ைாண ஆம்த 

ைனந்துாடல் 2022.06.16 அன்று 

ாட்டுப் தல்ைனக்ைைத்தின் 

தாசிரிர் கிஹான் டல்ுடன் 

டதற்நது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், 40 தாதுக்ைள் 

முநப்தாடுைள் ஆக் குழுவுக்கு 

கிடக்ைப் தற்நதுடன், அற்றில் 11 

முநப்தாடுைள் விசாரிக்ைப்தட்டுள்பண. 

 அச ைரு ாழிைள் ஆக்குழுவிணால் 

ாழி ைக்ைாய்வு அச 

உத்திாைத்ர்ைளுக்கு அறிவூட்டுல் 

ற்றும் ைருத்துக்ைப்ப்புைப சய்ல் 

குறித் நிறுணங்ைளுக்குச் சல்தில் 

தௌதீை ரீதிாை உள்ப டமுநச் 

சிக்ைல்ைள் ைாாை ற்தடி 

டடிக்ைைப இழி ஊடாை 

ற்ைாள்ப ஆக்குழு டடிக்ை 

டுத்துள்பது. 

2022  ஆம் ஆண்டில் சற்நைாள் 

திர்ைார்க்கும் நேொற்ைாடுைள்  

 மிழ் ாழி திணத் முன்னிட்டு ல் 
ாைாத்தில் உள்ப மிழ் ாழி மூன 

தாடசான பிள்பைளுக்கு தாடசான 

ாழி ட்டங்ைப ம்தடுத்தும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத் டத்துல்.  

 அச ைரு ாழிக் ைாள்ை ற்றும் 

அன் சட்டப் பின்ணப் குறித்து ன் 

ாைா பிச சனைங்ைளின் 

தவிநின உத்திாைத்ர்ைளுக்கு 

அறிவூட்டுல். 

  அச ைரு ாழிக் ைாள்ை ற்றும் 

அன் சட்டப் பின்ணப் குறித்து 

டாைாத்தில் ரிவு சய்ப்தட்ட 

பிச சனைங்ைளின் 

உத்திாைத்ர்ைளுக்கு அறிவூட்டுல். 

 பிச சனைங்ைளில் அச ைரு 

ாழிக் ைாள்ை 

டமுநப்தடுத்துது தற்றி 

ைல்ைப ைருத்துக் ைப்ப்புக்கு 

உட்தடுத்ல். 

 ாழி சட்டத் அமுல்தடுத்துற்ைாை 

தன்தடுத்க்கூடி ழிைாட்டல் 

ைட்ட உருாக்குல். இந் 

ைட்டின் மூனம் ஆக்குழுவின் 

அமுனாக்ைப் தப் மிைவும் 

விணத்திநணாை ற்ைாள்ப 

திர்தார்க்ைப்தடுகிநது. 

ற்தடி திர்தாக்ைப்தட்ட தப்ைப 

டிாை டத் முடிா தட்சத்தில், 

டமுந கழ்நினைப ைருத்தில் ைாண்டு, 

இழி மூனம் டத் ற்தாடு 

சய்ப்தடும். 

 
நாழி  ைைக்ைாய்வு – பிோசதே நேொ்ைம் 

ஹம்ைாந்சதாட்கட 
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13. அோேைரு நாழிைள் திகைக்ைம் 

ௐருடத்தில் அகடொப்நைற்ௌ சிௌப்பு ௐாய்ந்த 

ோதகேைள் 

 30.09.2022 ஆந் திைதிக்கு 9228 அச 

உத்திாைத்ர்ைள் அசைரு ாழித் 

ர்ச்சியின் ாய் மூனப் தரீட்ச 

டாத்ப்தட்டுள்பது. 

 “திக்ைபத்தின் னாறு” ன்ந புத்ைம் 

01.10.2022 ஆந் திைதி நிணவு ாளில் 

ளியிடப்தடவுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 தருபவினாண இனக்கிப் 

தடப்புைப சிங்ைப ாழிக்கு 

ாழிதர்ப்புச் சய்ப்தட்ட தப் 

தாாட்டப்தட ண்டிாகும். அசைரு 

ாழிைள் திக்ைபத்தின் விசட 

தாாட்டு விருதுைள், பிதன 

ாழிதர்ப்தாபரும், ழுத்ாபரும், 

இனக்கித்துந விரிவுாபருாண 

கனாணந் சாை அர்ைளுக்கு 

ங்ைப்தட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31.10.2022 ஆந் திைதிக்குள்ப 

ாழிதர்ப்புத் திண விா 

முன்னிட்டு ாழிதர்ப்தாபர்ைளுக்ைாண 

ாழிதர்ப்புக் ைடு 

ங்ைப்தடுாடு ற்சம் 75 

அருஞ்சாற்ாடர்ைள் 

தன்தடுத்ப்தடவுள்பது. 

 புதி தன்தாட்டு 08 அருஞ் 

சாற்ாடர்ைள்  Termino Hub இப் 

தக்ைத்தின் ஊடாை இத்பத்தில் 

ளியிடப்தட்டுள்பது. 

 அச உத்திாைத்ர்ைளுக்ைாை 

டாத்ப்தட்ட 381 ாழிப் தயிற்சி 

தாடறிைப நிநவு சய்  21889 

உத்திாைத்ர்ைளுக்கு சான்றிழ்ைள் 

ங்ைப்தட்டண. 

 சிங்ைப ாழித் திண விா 

ைாண்டாடுல் ைனாநிதி த்ண ஶ்ரீ 

விஜசிங்ை அர்ைளின் னயில் 

உனதண ைல்வி னத்தின் 24 

தாடசானைளின் ார்ைள் 

தங்ைற்புடன் டதற்நது. 

 ைருத்து முண்தாடுைளுக்கு உட்தட்டுள்ப 
ாழிப் பிச்சிண தீர்ப்தற்ைாை 

நிபுத்து திந ட சிங்ைபம் / மிழ் 

ாழிப் புன ைாண்டர்ைளின் 

குழுவிண ர்ந்டுத்ல். 

 நினவுகின்ந தாருபாா நினயின் 
கீழ் குதியுட ாழி ஆனாசைர்ைப 

ஆட்சர்ப்புச் சய்யும் டடிக்ைக்ைாண 

ர்முைப் தரீட்ச ற்றும் தயிற்சி Zoom 

இன் ஊடாை டாத்துல், ாழிதர்ப்பு 

டடிக்ைைள் இழி ஊடைாவும் 

தாடறி சான்றிழ்ைளின் 

ைண்ைாப்ப்பிற்ைாை Certificate Verification 

System இண அறிமுைப்தடுத்ல். 
 

ௐருடத்தில் சற்நைாள்ப்ைடவுள் விசேட 

நேொற்ைாடுைள் 
 

 Bhashawa.lk இத்பத்தின் மூனம் 

ாழி சதிைப ங்குர்ைளின் 

குாத் இற்நப்தடுத்துற்ைாை 

ஆட்சர்ப்பிற்ைாண தரீட்ச 

டாத்துல். 

 அ.நி.சு. 1/2014  இன் தடி ற்சம் 

விண்ப்பித்துள்ப ாய் ாழி மூனப் 

தரீட்ச நிநவு சய் ாய்ப்பிண 

தறும் விண்ப்பித்துள்ப 10772 அச 

உத்திாைத்ர்ைளுக்கு ாழித் ர்ச்சி 

ாய்மூனப் தரீட்ச டாத்துல். 

 120 தரீட்சார்த்திைளுக்ைாண சி ாழித் 
ை(NLQ)  திப்குட்டுப் தரீட்ச 

டாத்துல்.  

 அ.நி.சு. 18/2020  இன் தடி அச 

உத்திாைத்ர்ைளுக்ைாண ாடபாவி 

தாடறிைப ஒழுங்குதடுத்துல். 

 மிழ் னப்புடணாண அைாதி ற்றும் 
சிங்ைப னப்புடணாண அைாதி 

நிர்ாப்த்து e-book  இன் ஊடாை 

இத்பத்தில் 

ளியிடப்தடவுள்பது. 

 
திகைக்ைத்தின் ௐோ்ாறு ன்ௌ புத்தை நௐளியீடு  

 

 
அோேைரு விசேட ைாோாட்டு விருதுைள்  ,இ்க்கிொௐாதி 

சூ்ாேந்த ேோொொை அௐர்ைளுக்கு ௐங்ைப்ைட்டது 
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14. சதசிொ நாழிக் ைல்வி ற்றும் ையிற்சி நிறுௐேம் 

மிைச் சிநந் தாறிமுநக்ைாை 

இணங்ைளுக்கிட ல்லிக்ைத் 

ம்தடுத்துன் மூனம் அசைரு ாழிக்  

 

ைாள்ை முநாைச் சற்தடுத்தும் 

ாக்ைத்துடன் சி ாழிக் ைல்வி ற்றும் 

தயிற்சி நிறுணம்  ,2007 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் 

இனக்ைச் சட்டத்திணால் நிறுப்தட்டது . 

 

2022 ஆம் ஆண்டில் அகடொப்நைற்ௌ தனிச்சிௌப்பு ௐாய்ந்த ோதகேைள் ைற்றிொ தைௐல்ைள் 
 

 மூ்தே ஒதுக்கீட்டின் மூ்ம் நேொற்ைடுத்தப்ைடும் திட்டங்ைளின் முன்சேற்ௌம் 

2022 ஆம் ஆண்டில் 1300 தயிற்சிப் தாடறிக்ைாை ரூதா .20 மி .ஆண ாை ஒதுக்ைப்தட்டுள்ப 

பின்ணப்யில் ,இந் ஒதுக்கீடுைளுக்கு உரித்ாண ருடாந் இனக்குைள் ,ற்சம் 100 % இணால் 

ட்டப்தட்டுள்பது. 

அட்டௐகை 14.1 - மூ்தே ற்ைாடுைள் மூ்ம் ெகடமுகௌப்ைடுத்தப்ைட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் 

முன்சேற்ௌம் 

நதா

/இ

். 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

இ்க்கு 2022 .01.01- 2022.09.30 ௐகோொாே முன்சேற்ௌம் 

நிைழ்ச்சி

த் 

திட்டங்ை

ளின் 

ண்ணிக்

கை 

ைாடநெ

றி 

ைொோளி

ைளின் 

ண்ணிக்

கை 

நிதி 

ஒதுக்கீடு 

(ரூைா .

மில்). 

நைதீை   முன்சேற்ௌம் (நிகௌவு 

நேய்ொப்ைட்டுள் ற்றும் 

நேொற்ைாட்டில் உள் 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்) 

நிதியிொல் 

முன்சேற்ௌம் 

நிைழ்ச்சி

த் 

திட்டங்

ைளின் 

ண்ணி

க்கை 

ைாடநெறி 

ைொோளிை

ளின் 

ண்ணிக்

கை 

% 
(ரூைா .

மில்). 
% 

1 

அச உத்திாைத்ர்ைளுக்ைாண 

100 ப்த்திான சிங்ைபம்/மிழ் 

ாழிப் தயிற்சித் திட்டங்ைள்  

6 300 588 3 161 

100 
8.898 

*** 

55 %

*** 
2 

அச உத்திாைத்ர்ைளுக்ைாண 

150 ப்த்திான சிங்ைபம்  /

மிழ் தயிற்சித் திட்டங்ைள்  

90 4,500 12.6 87 5,019 

3 

அச உத்திாைத்ர்ைளுக்ைாண 

200 ப்த்திான சிங்ைபம்  /

மிழ் தயிற்சித் திட்டங்ைள்  

15 750 2.97 21 1,241 

 நாத்தம் 111 55550 16.158 111 65421    

4 

பாபர்ைளுக்ைாண 

பின்ாடர்ல் ற்றும் 

ஒழுங்குமுந திட்டங்ைள் 

6 360 0.72 8 521 133 0.613 85.2 

  
முழு நாத்தம் 

117 55910 16.878 119 65941 
   

 **ௐங்ைப்ைட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் நைாடுப்ைேவு நேய்ொப்ைட்டுள்து. ைாடநெறிைளுக்கு உரித்தாை நேலுத்தப்ைட சௐண்டிொ 

ைற்றுச்சீட்டுக்ைள் இன்னும் கிகடத்தௐண்ைம் உள்து. 

 30.09.2022 ஆந் திைதிக்கு நிகௌவு  

நேய்ொப்ைட்டுள் ற்றும் நேொற்ைாட்டில் 

உள் ௐருாேம் ஈட்டும் ைாடநெறிைள் 

சிங்ைபம் ,மிழ் ,ஹிந்தி ,ஜப்தான் ,பிஞ்சு 

ாழிைளில் ாழிதர்ப்புைள் ,பில் 

ாழி ற்றும் சை ாழி ஆகிண 

ருாணம் ஈட்டும் தாடறிைளின் மூனம் 

ரூதா  .64.24 மில்லின் ாை சம்தாதிக்ை 

முடியுாை இருந்ாடு ,இற்ைாை mooZ 

ாழில்நுட்தம் தன்தடுத்ப்தட்டது . 

 "சமூை ாக்ைத்திற்ைாண புதி ாழிற் 
தா ,சை ாழிக் ைற்று 

சுகுட்சத்திற்கு ைைாடுப்தாம் "ன்ந 

னப்பில் சர்ச ாழித் திணத் 

முன்னிட்டு சை ாழிச் சான்றிழ் 

தாடறி ாடங்குல். ஒரு குழுவில் 

தாடறிப் தணாபர்ைள் 17 தர் ன்ந 

விகித்தில் 34 தணாளிைளுக்கு 02.01.2022 

ஆந் திைதி இப்தாடறி ஆம்பித்ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ேர்ௐசதே நாழி திேத்கத முன்னிட்டு 

நௐளியிடப்ைட்ட விம்ைோம் ற்றும் கேகை 

நாழி ோன்றிதழ் ைாடநெறித்திட்டம் 
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 "இருளில் ளிச்சத்க் ைாண்தாம் "
ாருங்ைள் ,ாம் அர்ைளுக்கு 

ளிச்சத்க் ைாட்டுாம்  .ன்ந 

னப்பில் ஒருங்கிந் ாழிக் 

ைல்வி ஊக்குவிக்கும் ையில் ஒரு 

தடிாை பிய்லி ாழி சான்றிழ் 

தாடறி ஆம்பிக்ை டடிக்ை 

டுத்ல். 

 தாடறிப் தணாளிைள்  14  தருக்ைாண 
பிஞ்சு ாழிச் சான்றிழ் தாடறி 

30.09.2022 ஆந் திைதி ஆம்பிக்ைப்தட்டது. 

 ம்புள்ப பிாந்தி தயிற்சி நினம் 
ாத்ப ாட்ட ை அபிவிருத்தி 

அதிைா சதக்குச் சாந்ாண 

ைட்டிடத்தில் நிறுப்தட்டுள்பது                     .

                     
 

சுபீட்ேத்தின் சொக்கு  நைாள்கைப் 

பிோைடத்திற்கு ற்ை நிகௌசௐற்றிக் 

நைாண்டிருக்கும் அல்்து நிகௌசௐற்ௌ 

இருக்கும் புதிொ நேொற்ைாடுைள் ற்றும் 

தற்சைாகதொ   முன்சேற்ௌம் 
 

 ஆசிரிர் தயிற்சிப் தாடறி - இந் 

தாடறியின் மூனம் ாழித் திநன் 

ற்றும் ைற்பித்ல் திநன் உள்பர்ைள் இந் 

நிறுணத்தின் பாபர்ைபாை தப்ாற்ந 

முடியுாை உள்பாடு அது அர்ைளுக்கு 

ருாண ழிாைவும் உள்பது .2022 ஆம் 

ஆண்டில் இைாநாண 2 தாடறிைள் 

டாத்ப்தட்டுள்பாடு அதில் 89 

பாபர்ைள் தயிற்சி 

அளிக்ைப்தட்டுள்பார்ைள் .அைாந 

திர்ரும் 3 ா ைானத்தி ள் ஆசிரிர் 

தயிற்சி தாடறி ாடங்குற்ைாண 

விண்ப்தங்ைள் ைாப்தட்டுள்பண . 

 புனம்தர் ாழினாபர்ைளுக்ைாண 

ளிாட்டு ாழிப் தயிற்சிப் தாடறி - 

இப்தயிற்சியின் முனம் அர்ைளுக்கு 

மிைவும் விணத்திநணாண ச 

ங்ை முடியுாை உள்பாடு து 

ாட்டின் ற்த னாங்ைச் சய் 

உவும். 

 சுற்றுனா ழிைாட்டிைளுக்ைாண ளிாட்டு 
ாழிப் தயிற்சிப் தாடறி - 

இப்தயிற்சியின் முனம் ாண ச 

ங்குற்ைாண ாய்ப்பு உருாகி 

ாட்டின் ற்த அதிைரிக்ைச் சய்வும் 

உவும். 

 நிறுணத்திணால் டாத்ப்தடும் பிந 

அணத்து ாழிப் தயிற்சிப் தாடறியின் 

மூனம் த றுதி ற்றும் விணத்திநணாண 

அச ச ங்குை உவும் ண 

திர்தார்க்ைப்தடுகிநது. 

 

15. ைாோாளுன்ௌ அலுௐல்ைள் பிரிவு 
 

2022 ஆம் ஆண்டில் முக்கிொ நேொ்ாற்றுகை  

 ைௌ தாாளுன்ந உறுப்பிணர்ைளின் 

ஆாய்ச்சி உத்திாைத்ர்ைளுக்கு 05 

இழி தயிற்சி நிைழ்ச்சிைள் 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 

 ைௌ தாாளுன்ந உறுப்பிணர்ைளின் 

தப்க்குாமிணருக்ைாண "ஆாய்ச்சி 

முந" ாடர்தாண இழி 

சனர்வுைள் தாது நிர்ாைம், 

உள்ாட்டகல்ைள், ாைா சதைள் 

ற்றும் உள்ளூாட்சி அச்சின் 

னிபப் பிரிவின் ஒருங்கிப்பில் 

இடம்தற்நது. கம் 03 சனர்வுைள் 

டத்ப்தட உள்பண. 

 "ைௌ தாாளுன்ந உறுப்பிணர்ைளின் 

னிப்தட்ட தப்க்குாமிணர்ைளுக்கு அச 

உத்திாைத்ர்ைப ற்ைாலிைாை 

நிமிப்தது ாடர்தாண சரிாண 

ழிைாட்டுலின்  நீண்ட ைானாை 

இருந்து ந்து, அற்குப் தரிைாாை, 

அசாங்ை ச ஆக்குழுவின்  

 அங்கீைாத்துடன், 2022.09.23 ஆந் திைதி 

தாது நிர்ாைச் சுற்நறிக்ை 21/2022  

ளியிடப்தட்டது.  

 தாருபாா ருக்ைடிக்கு ற்ந ையில் 

அகனைப் தப்ைப மிைவும் த ள்ப 

முநயில் சய் ைல் ாழில்நுட்த 

அறிப் தன்தடுத்தி புதி முநைள் 

மூனம் தப்ைப ற்ைாள்ளுல். 

 நீண்ட ைானாை னிார் ைட்டிடத்தில் 

தப்தட்டு ந் இந் திக்ைபம், 

ாஹன்பிட்டியில் உள்ப "நின ந்து" 

18து ாடியில் நிறுப்தட்டது, இணால் 

ருடாந்ம் சுார் 16 மில்லின் தாதுச் 

சனவு மீப்தடுகிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 ைௌ தாாளுன்ந 

உறுப்பிணர்ைளுக்ைாண குழுக் ைாப்புறுதி 

மூனம் 2021.08.20 முல் 2022.08.19 

யினாண ைாப்புறுதி ஆண்டில் 96 

ைாப்புறுதி ன்ைள் ற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 3 ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுந 

ய்ாண அடிப்தடயில் 

ங்ைப்தடும் அகனை 

உதைங்ைள்14 ைௌ தாாளுன்ந 

உறுப்பிணர்ைளுக்கு ங்ைப்தட்டுள்பது. 



 

 
32 

  

16. 2023 ஆம் ஆண்டு நேொற்ைடுத்த திர்ைார்க்கும் ைணிைள்

 

 இந் ற்றும் ாடபாவி 
சைளின் உத்திாைத்ர்ைளின் 

சைன ாதண டடிக்ைைபயும் 

ற்ைாள்பல் 

 அச ச தப்ச் 

சல்ற்ைாை ாடபாவி ற்றும் 

இந் சைளுக்கு 

அத்திசி ஆட்சர்ப்புக்ைப 

ற்ைாள்பல் 

 சி ாழிக் ைாள்ை 
டமுநப்தடுத்துற்ைாை 

ற்ைாள்பப்தட்ட 

தயிற்றுவிப்புக்ைள், 

விழிப்பூட்டல்ைள் ற்றும் ாழிக் 

ைக்ைாய்விண ற்ைாள்பல் 

 ச துக்ைப் தயிற்சி, திநன் 
விருத்திப் தயிற்சி ற்றும் அச 

உத்திாைத்ர்ைளின் ண 

தயிற்சி டடிக்ைைப 

ற்ைாள்பல் 

 அச்சின் கீழ் இங்குகின்ந 
அசின் உத்திாைபூர் 

இல்னங்ைளுக்ைாண புதி 

வீடப்புக் ைாள்ை 

அறிமுைப்தடுத்ல் 

 அச்சின் கீழ் நிர்ாகிக்ைப்தட்டு 
ரும்  ஓய்வு விடுதிைள் ற்றும் 

சுற்றுனா தங்ைபாக்ைள் ததிவு 

சய்ற்ைாை இழி 

முந அறிமுைப்தடுத்ல் 

 தங்ைளிப்பு ஓய்வூதி நிதிச்  சட்ட 
விண அறிமுைப்தடுத்ல் 

 அச ச ஊழிர் சட்ட 
விணத் ாரித்ல் 

 ஓய்வூதிர்ைளின் பிச்சிணைப 
தீர்ப்தற்ைாண தங்ைளிப்பிண 

ங்குல் ற்றும் ஓய்வூதிம் 

சகத்துல் ாடர்தாண 

டடிக்ைைப ற்ைாள்பல் 

 அச ச இல்தாை தப்ச் 
சல்ற்குத்  ாண 

ைாள்ைத் தீர்ாணங்ைப 

ங்குல் 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 

பக்க எண் 

1. 2022 ஆம்  ஆண்டின்  ஒட்டும ொத்த  நிதி  முன்னேற்றம்  01 - 08 

 1.1. ஒட்டும ொத்த நிதி முன்னேற்றத்தின் சுருக்கம்  

1.2. விொிவொே நிதி முன்னேற்றம்  

01 - 02 

02 – 08 

 

2. 2022.01.01 முதல் 2022.09.30 வரை உள்நொட்டலுவல்கள் 

பிொிவின் மபௌதீக முன்னேற்றம் 

 

09 – 11 

 

 

3. 2022.01.01 இலிருந்து 2022.09.30 வரை வரையிலொே வருவொய் 
னேகொிப்பின் முன்னேற்றம்  

 

11 – 11 

 

 

4. எதிர்பொர்க்கப்படும் வைவுமேலவுத்திட்ட  திப்பீடு - 

வைவுமேலவுத்திட்ட ம் 2023 

12 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. 2022 ஆம்  ஆண்டின்  ஒட்டும ொத்த  நிதி  பன்னேற்றம்  

1.1.  ஒட்டும ொத்த நிதி பன்னேற்றத்தின் சுருக்கம் 

1.2.   

 

 

 

 

 

 

 

உள்நொட்டலுவல்கள்  பிொிவுகள் 

இப்பிொிவொேது நொடளொவியொீதியில் 25  ொவட்ட மெயலகங்கள்,  336  பிரனதெ மெயலகங்கள்,  14,022 கிரொ  அலுவலகங்களளயும் 

உள்ளடக்கிய ஒன்பது  பக்கிய  உள் பிொிவுகளள  மகொண்டுள்ளது.  ிகவும் திறள யொே  ற்ரம் பயனுள்ள மபொது னெளவளய 

வழங்குவதற்கு னதளவயொே  ேித  ற்ரம் மபௌதீக வளங்கள்  ற்ரம் பிற வெதிகளள வழிநடத்துதல், ஒருங்கிளைத்து வழங்குதல் 

ஆகியளவ இந்த பிொிவுகளின் ஒட்டும ொத்த பங்கு ஆகும். 
 

உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 

 

நிர்வொக பிொிவு 

 

மபொறியியல் பிொிவு 

 

அபிவிருத்தி பிொிவு 

 

   

   

நிதிப் பிொிவு 

   

உள்ளகக் கைக்கொய்வுப் 

பிொிவு 

   
 

பிரொந்திய நிர்வொக 
 ரெீரள ப்பு பிொிவு 

 

 
புலேொய்வுப்பிொிவு 

   

திட்ட ிடல் பிொிவு 

 

 ொவட்ட நிர்வொகம் 

 

பிரனதெ நிர்வொகம் 

 

கிரொ  உத்தினயொகத்தர் 
நிர்வொகம் 

 

உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 

 

# பிொிவு 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ.  ில்) 

பலதேச் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ.  ில்) (A) 

 ீமளளம் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ.  ில்) (B) 

ம ொத்தச்மெலவு 

(ரூ. ில்) 

(A+B) 

ம ொத்த 

வரு ொேம் 

(ரூ.  ில்) 

1 உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 13,099.00 550.39 8,501.16 9,051.55 

 

- 

 

2 

 ொவட்ட ட்டம்  

( ொவட்ட மெயலகங்கள் 

 ற்ரம் பிரனதெ 

மெயலகங்கள்) 

36,939.00 6,137.81 14,005.82 20,143.63 

 

113.27 

 

ம ொத்தம் 50,038.00 6,688.20 22,506.98 29,195.18 113.27 

 



 
 

 

2 

 பலதே ஒதுக்கீடு  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

  

 1.2. விொிவொே நிதி பன்னேற்றம்  

1.2.1. அள ச்ெக ட்டம் 

  பலதே ஒதுக்கீடு -உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு (409- 01-05,06/02-08)  

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 

ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 

(A) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்) 
(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

(409-1-01) 
பலதே மெொத்துக்களின் புேரள ப்பு  ற்ரம் அபிவிருத்தி   
2001- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டள ப்புகள் 

2002-  மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 
2003- வொகேங்கள் 

 
 
 

  
 0.05 

0.05 
0.05 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

0.05 
0.05 
0.05 

02 

பலதே மெொத்துக்களள ளகயகப்படுத்துதல் 

2102-தளபொடங்கள்  ற்ரம் அலுவலக உபகரைங்கள் 

2103- மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 

 
 

 
0.05 
0.05 

 
 

- 
- 

 
 

 
0.05 
0.05 

 

  ீமளளம்   ஒதுக்கீடுகள் 

# திட்டம் 
மெலவிேத் 

தளலப்பு 

வரவு மெலவு திட்ட 

 திப்பீடு (ரூ. ில்)  

(A) 

 ீமளளம் 

மெலவிேங்கள் 

 (ரூ.  ில்) (B) 

ஒதுக்கீட்டின் 

 ீதி 

(ரூ. ில்) (A-B) 

மெலவிேத்தின் 

பன்னேற்றம் (% 

) இல் 

(B/A*100) 

1 அள ச்ெொின் அலுவலகம் 409-01-01 9.00 8.20 0.80 91 

2 உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 409-01-05 582.10 402.56 179.54 69 

3 
கிரொ ப்புற  ற்ரம் 

பிரொந்திய நிர்வொகம் 409-01-06 10,931.90 8,090.40 2,841.50 74 

4 
 ொவட்ட  ட்டம் (25 

 ொவட்டங்களுக்கொே) 255-279 25,461.00 14,005.82 11,455.18 55 

ம ொத்தம் 36,984.00 22,506.99 14,477.02 61 

 

 

 

# நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
மெலவிேத் 

தளலப்பு 

ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ.) 

(A) 

பலதேச் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ.  ில்) (B) 

ஒதுக்கீட்டின் 

 ீதி 

(ரூ.  ில்) (AB) 

மெலவிேத்தின் 

பன்னேற்றம் (% 

) இல் 

(B/A*100) 

1 அள ச்ெொின் அலுவலகம் 409-01-01 0.25 - 0.25 0 

2 உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 409-01-05 68.75 43.15 25.60 63 

3 
கிரொ ப்புற  ற்ரம் 

பிரொந்திய நிர்வொகம் 409-01-06 17.00 5.13 11.87 30 

4 
உள்நொட்டலுவல்கள்-

அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 409-02-08 1,490.00 502.10 987.90 34 

5 
 ொவட்ட ட்டம் 

(25  ொவட்டங்களுக்கொக ) 255-279 11,478.00 6,137.81 5,340.19 53 

ம ொத்தம் 13,054.00 6,688.19 6,365.81 51 

 

 



 
 

 

3 

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 

(A) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்) 
(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

(409-01-05) 
பலதே மெொத்துக்களின் புேரள ப்பு  ற்ரம் அபிவிருத்தி   
2001- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டள ப்புகள் 

2002- மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 

2003- வொகேங்கள் 

 
 
 
 

 31.40 
1.00 

                   2.50   
  

 
 
 
 

17.13 
0.02 
0.96 

 
 
 
 

14.27 
0.98 
1.54 

02 

பலதே மெொத்துக்களள ளகயகப்படுத்துதல் 

2102-தளபொடங்கள்  ற்ரம் அலுவலக உபகரைங்கள் 

2103- மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 

 
5.00 
5.00 

 
2.06 
0.71 

 
2.94 
4.29 

03 
திறன் கட்டிடம் 

2401-பைியொளர்க்களுக்கொே பயிற்ெி 
 

3.85 
 

2.28 
 

1.57 

04 
கட்டிடங்களின் கட்டு ொேம்  ற்ரம் ன ம்பொடு 

2104- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டள ப்புகள் 

 
 

20.00 

 
 

19.99 

 
 

0.01 

 

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 
(A) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 
(ரூ. ில்) 

(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

(409-01-06) 
பலதே மெொத்துக்களின் புேரள ப்பு  ற்ரம் அபிவிருத்தி   
2001- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டள ப்புகள் 

2002- மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 
2003- வொகேங்கள்   

 
 
 
 

2.00 
2.00 
3.00 

 
 
 
 

0.47 
0.07 
0.51 

 
 
 
 

1.53 
1.93 
2.49 

02 

பலதே மெொத்துக்களள ளகயகப்படுத்துதல் 

2102- தளபொடங்கள்  ற்ரம் அலுவலக உபகரைங்கள் 
2103-  மபொறித்மதொகுதி, இயந்திரங்கள்  ற்ரம் 

உபகரைங்கள் 

 
 

4.00 
1.00 

 
 

0.93 
- 
 

 
 

3.07 
1.00 

03 
திறன் விருத்தி 

2401- பைியொளர்க்களுக்கொே பயிற்ெி 
 

1.00 
 

0.40 
 

0.60 

04 

பிரொந்திய பதவிநிளல அதிகொொிகளின் திறன் அபிவிருத்தி 

001 

2401- பைியொளர்க்களுக்கொே பயிற்ெி 

 
 

4.00 

 
 

2.76 

 
 

1.24 

  

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 
(A) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 
(ரூ. ில்) 

(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
 (A-B) 

01 
(409-02-08-02) "மபொலன்ேரளவ" நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
2509-  ளேயளவ 

 
 
 

500.00 

 
 
 

500.00 

 
 

 
- 

02 

(409-02-08-07) அடிப்பளட  ட்டத்தில் (இ- ஜி ன் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்) தகவல் மதொடர்பொடல் மதொழில்நுட்ப 
பயன்பொட்ளட ன ம்படுத்த கிரொ ிய கிரொ ரொடி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

2106- ம ன்மபொருள் அபிவிருத்தி 

 
 
 

750.00 

 
 
 

2.10 

 
 
 

747.90 



 
 

 

4 

03 

(409-02-08-08) யொழ்ப்பொைப் பிரொந்தியத்தில் 

இன்குனபட்டர்களுக்கொே வைிக இருப்பிடத்ளத நிரவுதல் 

 ற்ரம் இயக்குதல் 
2106- ம ன்மபொருள் அபிவிருத்தி 

        13 

       17 

 
 
 
 
 

200.00 
40.00 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

200.00 
40.00 

 

  ீண்மடளம் ஒதுக்கீடு (409- 01-05,06) 

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 

ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

 (ரூ. ில்)  

(A) 

 ீண்மடளம் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்)  

(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

( 409- 01-01) 
தேிப்பட்ட ஊதியங்கள் 

1001- ெம்பளம்  ற்ரம் படிகள் 

1002- கூடுதல் னநரம்  ற்ரம் 

விடுபளறக்மகொடுப்பேவு 
1003- ளேய மகொடுப்பேவுகள் 

 
 
 

2.80 
1.00 
1.40 

 
 

 
2.58 
1.00 
1.32 

 
 
 

0.22 
0.00 
0.08 

02 
பயை மெலவுகள் 

1101 - உள்நொட்டு 

1102-  மவளிநொட்டு 

 
0.50 
0.10 

 
0.45  

-    

 
0.05 
0.10 

03 

வழங்கல் 

1201- கொகிதொதிகள்  ற்ரம் 
அலுவலகத்னதளவப்மபொருட்கள் 
1202- ொிமபொருள் 

1203- உைவு  ற்ரம் ெீருளடகள் 

1205- ளேயளவ 

 
0.20 
1.30 
0.10 
0.05 

 
0.13 
1.21 

- 
0.05 

 
0.07 
0.09 
0.10 
0.00 

04 

பரொ ொிப்பு மெலவிேம் 

1301- வொகேங்கள் 

1302- இயந்திரங்கள்  ற்ரம் உபகரைங்கள் 

1303- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டு ொேம் 

 
0.90 
0.10 
0.10 

 
1.25  

 -    
 -    

 
-0.35 
0.10 
0.10 

05 

னெளவகள் 

1401- னபொக்குவரத்து 

1402- தபொல்  ற்ரம் மதொளலமதொடர்புகள் 

1403-  ின்ெொரம்  ற்ரம் நீர்  

1409- ளேயளவ  

 

            0.05 
0.05 
0.10 
0.15 

 
0.00 
0.08 

 -    
0.14 

 
0.05 

-0.03 
0.10 
0.01 

06 
இட ொற்றங்கள் 

1506- அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆதே கடன் வட்டி 
 

0.10 
 

- 
 

0.10 

 

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

 (ரூ. ில்)  

(A) 

 ீண்மடளம் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்)  

(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

( 409- 01-05) 
தேிப்பட்ட ஊதியங்கள் 

1001- ெம்பளம்  ற்ரம் படிகள் 
1002- கூடுதல் னநரம்  ற்ரம் 

விடுபளறக்மகொடுப்பேவு  
1003- ளேய மகொடுப்பேவுகள் 

 
 

166.00 
9.50 

86.00 

 
 

117.49 
6.07 

58.00 

 
 

48.51  
 3.43  

 28.00 

02 
பயை மெலவுகள் 

1101 - உள்நொடு 

1102- மவளிநொடு 

 
4.50 
0.20 

 
2.41 

 -    

 
2.09  
 0.20 
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03 

வழங்கல் 

1201- கொகிதொதிகள்  ற்ரம் 
அலுவலகத்னதளவப்மபொருட்கள் 
1202- ொிமபொருள் 

1203- உைவு  ற்ரம் ெீருளடகள் 

1205- ளேயளவ 

 
 

18.00 
21.10 

0.40 
2.50 

 
 

10.88 
16.67 

0.14 
1.34 

 
 

7.12  
 4.43  
 0.26  
 1.16 

04 

பரொ ொிப்பு மெலவிேம் 

1301- வொகேங்கள் 

1302- இயந்திரங்கள்  ற்ரம் உபகரைங்கள் 

1303- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டு ொேம் 

 
     18.00 

3.00 
5.00 

 
12.77 

0.78 
14.99 

 
5.23  

 2.22  
 (9.99) 

05 

னெளவகள் 

1401-னபொக்குவரத்து 

1402- தபொல்  ற்ரம் மதொளலமதொடர்புகள் 

1403-  ின்ெொரம்  ற்ரம் நீர் 

1404- வொடளக  ற்ரம் உள்ளூர் வொி 
1408- மதொழில்பொட்டு குத்தளகயின் கீழ் மகொள்வேவு 
மெய்யப்பட்ட வொகேங்களுக்கொே குத்தளக 

1409- ளேயளவ 
      065- பொீட்ளெகள் 
      066- னபொட்டிகள் 
      067- னதெிய திே மகொண்டொட்டம் 
      068- பண்டிளககள்  ற்ரம் நிகழ்வுகள்   
      099- ளேயளவ 

 
6.20 
8.50 

20.00 
8.00 
5.00 

 
 

30.00 
2.40 

100.00 
35.00 
30.00 

 
4.96 
4.38 

13.03 
8.06 
2.01 

 
 

 3.13 
1.10 

95.88 
6.04 

21.71 

 
1.24  

 4.12  
 6.97  

 (0.06) 
 2.99  

 
 

26.87  
 1.30  
 4.12  

 28.96  
 8.29 

06 

இட ொற்றங்கள் 

1506- அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆதே கடன் வட்டி 
1508- ளேயளவ 
       002- நிரவேங்கள்/ெங்கங்களுக்கு  ொேியங்கள் 

 
1.50 

 
1.00 
1.00 

 
0.70 

 
 -    
 -    

 
0.80  

 
1.00  
 1.00 

07 
ளேய   ீண்மடளம் மெலவிேம் 

1703- அரெகரு  ம ொழிகள் மகொள்ளகளய 
நளடபளறப்படுத்தல் 

 
0.30 

 
- 

 
0.30 

 

 
# 

மெலவு விடயம்  ற்ரம் விொிவொக்கம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

 (ரூ. ில்)  

(A) 

 ீண்மடளம் 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்)  

(B) 

ஒதுக்கீட்டின்  ீதி   
(ரூ. ில்) 

(A-B) 

01 

( 409- 01-06) 
தேிப்பட்ட ஊதியங்கள் 

1001- ெம்பளம்  ற்ரம் படிகள் 
1002- கூடுதல் னநரம்  ற்ரம் 

விடுபளறக்மகொடுப்பேவு  
1003- ளேய மகொடுப்பேவுகள் 

 
 

 
7.35 

17.00 
3.38 

 

 
 
 

5,488.55  
 10.12  

 2,492.08 

 
 
 

(5,481.20) 
 6.88  

 (2,488.70) 

02 
பயை மெலவுகள் 

1101 - உள்நொடு 

1102-  மவளிநொடு 

 
36.00 

0.50 

 
20.58  

 -    

 
15.42  
 0.50 

 

03 

வழங்கல் 

1201- கொகிதொதிகள்  ற்ரம் 
அலுவலகத்னதளவப்மபொருட்கள் 
1202- ொிமபொருள் 

1203- உைவு  ற்ரம் ெீருளடகள் 

1205- ளேயளவ 

 
 

14.00 
17.00 

0.40 
1.00 

 
 

6.25  
 8.63  
 0.25  
 0.18 

 
 

7.75  
 8.37  
 0.15  
 0.82 

04 

பரொ ொிப்பு மெலவிேம் 

1301- வொகேங்கள் 

1302- இயந்திரங்கள்  ற்ரம் உபகரைங்கள் 

1303- கட்டிடங்கள்  ற்ரம் கட்டு ொேம் 

 

13.00 
5.00 
2.00 

 
6.96  

 1.79  
 0.61 

 
6.04  

 3.21  
 1.39 

05 
னெளவகள் 

1401-னபொக்குவரத்து 

1402- தபொல்  ற்ரம் மதொளலமதொடர்புகள் 

 
1.50 

23.00 

 
0.55  

 12.37  

 
0.95  

 10.63  
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1403-  ின்ெொரம்  ற்ரம் நீர் 

1404- வொடளக  ற்ரம் உள்ளூர் வொி 
1409- ளேயளவ 

2.00 
23.00 

3.20 

 1.89  
 4.84  
 0.92 

 0.11  
 18.16  

 2.28 

06 
இட ொற்றங்கள் 

1506- அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆதே கடன் 

வட்டி 

 
38.00 

 
 

33.82 

 
 

4.18 
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      1.2.2  ொவட்ட  ட்டத்திலொே விொிவொே பன்னேற்றம் 

#  ொவட்டம் 
ம ொத்த ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்)  

(A) 

பலதே ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 

(B) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 

(ரூ. ில்) 
( C ) 

பலதே 

மெலவிேங்கள் 

 (%) 

C/B*100 

மதொடர்ச்ெியொே 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 

(D) 

மதொடர்ச்ெியொே 

மெலவீேங்கள் 

(ரூ. ில்) 

( E )  

 ீமளளும் 

மெலவீேங்கள் 

(%) 

E/D*100 

ம ொத்த மெலவு 

(ரூ. ில்) 
( F)  

இருப்பு 

(ரூ. ில்) 

ம ொத்தச் 

மெலவிேம் (%) 

F/A*100 

1 மகொளம்பு 2,186.00 1,079.00 263.80 24.45 1,107.00 534.10 48.25 797.90 1,388.10 37 

2 கம்பஹொ 2,639.00 1,245.00 795.84 63.92 1,394.00 883.44 63.37 1,679.28 959.72 64 

3 களுத்துளற 1,595.00 324.00 66.80 20.62 1,271.00 714.80 56.24 781.60 813.40 49 

4 கண்டி 2,450.00 771.00 457.10 59.29 1,679.00 1,052.30 62.67 1,509.40 940.60 62 

5  ொத்தளள 1,098.00 207.00 136.00 65.70 891.00 565.50 63.47 701.50 396.50 64 

6 நுவமரலியொ 994.00 386.00 321.00 83.16 608.00 380.20 62.53 701.20 292.80 71 

7 கொலி 2,498.00 902.00 688.10 76.29 1,596.00 993.80 62.27 1,681.90 816.10 67 

8  ொத்தளற 1,612.00 251.00 - - 1,361.00 - - - 1,612.00 0 

9 ஹம்பொந்னதொட்ளட 1,216.00 201.00 109.04 54.25 1,015.00 610.40 60.14 719.44 496.56 59 

10 யொழ்ப்பொைம் 1,561.00 322.00 158.00 49.07 1,239.00 800.00 64.57 958.00 603.00 61 

11  ன்ேொர் 440.00 118.00 72.00 61.02 322.00 182.00 56.52 254.00 186.00 58 

12 வவுேியொ 431.00 130.00 95.30 73.31 301.00 61.20 20.33 156.50 274.50 36 

13 பல்ளலத்தீவு 624.00 249.00 - - 375.00 5.00 1.33 5.00 619.00 1 

14 கிளிமநொச்ெி 509.00 150.00 55.00 36.67 359.00 510.20 142.12 565.20 (56.20) 111 

15  ட்டக்களப்பு 1,878.00 895.00 561.10 62.69 983.00 610.30 62.09 1,171.40 706.60 62 

16 திருனகொை ளல 1,117.00 505.00 169.90 33.64 612.00 503.70 82.30 673.60 443.40 60 

17 குருநொகல் 2,923.00 518.00 428.70 82.76 2,405.00 1,493.60 62.10 1,922.30 1,000.70 66 

18 புத்தளம் 1,314.00 399.00 349.50 87.59 915.00 558.00 60.98 907.50 406.50 69 

19 அம்பொளற 1,794.00 518.00 425.94 82.23 1,276.00 780.10 61.14 1,206.04 587.97 67 

20 அனுரொதபுரம் 1,505.00 342.00 62.60 18.30 1,163.00 101.00 8.68 163.60 1,341.40 11 

21 மபொலன்ேரளவ 853.00 255.00 138.88 54.46 598.00 342.44 57.26 481.32 371.68 56 

22 பதுளள 1,604.00 617.00 219.60 35.59 987.00 598.80 60.67 818.40 785.60 51 

23 ம ொேரொகளல 940.00 271.00 126.35 46.62 669.00 618.91 92.51 745.26 194.74 79 

24 இரத்திேபுொி 1,493.00 273.00 87.17 31.93 1,220.00 412.63 33.82 499.80 993.20 33 

25 னககொளல 1,665.00 550.00 350.10 63.65 1,115.00 693.40 62.19 1,043.50 621.50 63 
ம ொத்தம் 36,939.00 11,478.00 6,137.81 53.47 25,461.00 14,005.82 55.01 20,143.64 16,795.37 55 
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1.2.3 “க  ெ க பிலிெந்தற” - 2022.09.30  இல்  பன்னேற்றச் சுருக்கம் 

#  ொவட்டம் 

 

(A1) 

ஒதுக்கப்பட்ட 

அளேத்து 

ற்பொடுகள் 

 

கிரொ ப்புற அபிவிருத்தி திட்டம் 

(03  ில்லியன் ரூ) 
உள்ளூரொட்ெிப்பிொிவுகளின் அபிவிருத்தி (03 

 ில்லியன் ரூ) 
கிரொ ப்புற வொழ்வொதொர அபிவிருத்தி திட்டம்- 

(ரூ. ில் 100/20) 
பரவலொக்கப்பட்ட வரவு மெலவுத்திட்டம் 

ரூ.( ில்) 
08.31  
இல் 

ளகயிலு

ள்ள 
பற்ரச்ெீ

ட்டு 

(B2) 
ம ொத்தச்மெ

லவு 
(A+B+C 

+D) 
 

நிலுளவ   
(A1-B2)  

திட்டங்களி

ன் 

ண்ைிக்

ளக 

 

ஒதுக்கீடு 

ரூ.( ில்) 

மெலவு திட்டங்களி

ன் 

ண்ைிக்

ளக 

 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ. ில்) 

மெலவு   திட்டங்களி

ன் 

ண்ைிக்

ளக 

 

ஒதுக்கீடு 

ரூ.( ில்) 

மெலவு திட்டங்க

ளின் 

ண்ைிக்

ளக 

 

ஒதுக்கீடு 

ரூ.( ில்) 

மெலவு 

(ரூ.  ில்) (A) 
(ரூ. ில்) 

(B) 

(ரூ.  ில்) 

(C) 

(ரூ.  ில்) 

 (D) 

1 மகொளம்பு 865.64 666 325.95 134.39 444 210.11 75.53 526 267.26 125.36 315 62.32 58.44 415.32 393.72 471.92 

2 கம்பஹொ 695.54 744 432.48 143.23 228 141.35 82.85 152 108.46 44.38 39 13.25 12.86 105.39 283.32 412.22 

3 களுத்துளற 2318.58 5,522 1,424.91 37.42 2,249 626.16 4.1 598 267.51 8.25 0 0 0 62.76 49.77 2268.81 

4 கண்டி 1827.61 3,783 1,335.60 449.38 813 259.29 117.4 675 184.07 56.99 487 48.65 3.13 321.82 626.9 1200.71 

5  ொத்தளள 664.12 2,964 492.22 64.91 299 141.04 19.47 84 30.86 6.15 0 0 0 40.84 90.53 573.59 

6 நுவமரலியொ 1939.21 4,959 988.32 187.79 958 496.29 49.16 1,239 349.95 41.19 806 104.65 13.47 1.78 291.61 1647.6 

7 கொலி 845.07 2,589 486.08 393.83 934 159.68 112.2 628 147.39 123.29 555 51.92 6.87 10.10 636.19 208.88 

8  ொத்தளற 3168.71 6,629 1,934.40 105.98 1,901 626.78 31.34 5,418 607.53 10.96 0 0 0 3.79 148.28 3020.43 

9 ஹம்பொந்னதொட்ளட 1665.33 2579 1067.66 21.93 709 305.8 11.8 1391 259.02 19.15 381 32.85 13.41 0.00 66.29 1599.04 

10 யொழ்ப்பொைம் 2330.39 2,078 1,305.00 119.39 1,074 972 2.11 3 11.58 3.08 431 41.81 5.7 60.35 130.28 2200.11 

11  ன்ேொர் 553.18 1,086 381.94 6.28 9,154 15.38 15.38 9508 77.93 16.07 9,508 77.93 16.07 8.77 53.8 499.38 

12 வவுேியொ 44.46 38 14.35 3.41 0 0 0 15 2.95 1 317 27.16 5.5 1.58 9.91 34.55 

13 பல்ளலத்தீவு 196.47 154 139.47 67.56 33 37 30.41 22 20 18.7 0 0 0 71.73 116.67 79.8 

14 கிளிமநொச்ெி 327.47 145 163.99 32.41 181 100.2 9.32 99 47.07 6.23 119 16.21 0 80.37 47.96 279.51 

15  ட்டக்களப்பு 380 761 205 122.91 375 115 62.56 219 60 40.67 0 0 0 149.40 226.14 153.86 

16 திருனகொை ளல 1109.41 3,385 547.31 105.55 1,853 369.43 42.97 2301 175.61 1.24 104 17.06 0 0  149.76 959.65 

17 குருநொகல் 7719.39 16146 4792.98 254.74 6,629 1,432.83 40.66 8,012 1,462.00 59.28 456 31.58 1.61 0.00 356.29 7363.1 

18 புத்தளம் 540.5 1,184 274.79 140.25 456 124.38 47.64 1029 141.33 59.09 0 0 0 0.00 246.98 293.52 

19 அம்பொளற 540.15 780 238.2 96 446 134.87 53.91 594 150 53.07 207 17.08 1.87 1.50 204.85 335.3 

20 அனுரொதபுரம் 1930.77 364.2 1,544.81 64.03 2,223 0.81 0.77 825 385.15 16.21 0 0 0 56.27 81.01 1849.76 

21 மபொலன்ேரளவ 348.9 500 175 64.92 110 75 21.87 210 98.9 30.15 26 0 13.34 43.31 130.28 218.62 

22 பதுளள 1052.22 1,796 666.97 3.94 678 307.99 32.02 152 60.18 5.16 207 17.08 1.87 51.71 42.99 1009.23 

23 ம ொேரொகளல 153.57 357 76.65 18.72 133 40.09 13.88 196 36.83 18 0 0 0 0.00 50.6 102.97 

24 இரத்திேபுொி 2038.33 2,692 964.24 35.03 1,308 525 15.92 1,691 444.39 7.69 1036 104.7 1.42 48.86 60.06 1978.27 

25 னககொளல 1376.74 3032 754.23 96.44 1561 322.08 25.93 3318 300.43 22.72 0 0 0 0.00 145.09 1231.65 

ம ொத்தம் 34631.76 24,877.46 42,234.20 13,907.83 2,296.90 31,900.00 6,735.72 813.67 15,033.00 3,886.11 583.48 12,049.31 347.80 120.59 4,639.28 3,814.64 
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02. 2022.01.01 பதல் 2022.09.30 வளர உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவின் மபௌதீக பன்னேற்றம். 

திட்டம் / நிகழ்ச்ெி 

தர ொே னெளவகளள வழங்குவளத ன ம்படுத்துதல் 
 

 வொகேங்களள இறக்கு தி மெய்வதற்கொே வொகே அனு தி வெதிளய வழங்குதல் - 90% 

 மபொது னெளவ வழங்கலின் தரத்ளத ன ம்படுத்துதல் - 80% 

 அள ச்ெகத்திற்குச் மெொந்த ொே சுற்ரலொ விடுதிகளில் இருக்கும் குளறபொடுகளளக் குளறத்தல்  ற்ரம் தரத்ளத 

ன ம்படுத்துதல் - 80% 

 மபொது பளறபொடுகளுக்கு  தீர்வு கொணுதல் - மபௌதீக பன்னேற்றம்- 85% 

  பல்னவர துளறகளில் அள ச்ெின் னதளவகளளப் பூர்த்தி மெய்வதற்கொக அள ச்ெகத்தொல் 

உருவொக்கப்பட்ட ம ன்மபொருள் பரொ ொிப்பு 

 கிரொ  அலுவலர் கடள  அளடயொள அட்ளடகளள அச்ெிடுதல்  
 விவரக்குறிப்புகளள அள த்தல் 

 அள ச்ெக இளையதளம் 

 தகவல் மதொழில்நுட்ப உபகரைங்களின் பரொ ொிப்பு  ற்ரம் பளதுபொர்ப்பு 

 அதிகொரப்பூர்வ ள ய நிர்வொக கட்டிடத்தில் மதொளலனபெி  வளலயள ப்புக்கள், 

o ெினலொன் ஸ்னடட் மநட்மவொர்க் (LGN)  இளைக்கப்பட்ட இளையம், 

கைிேி வளலயள ப்பு, கண்கொைிப்பு க ரொ அள ப்பு 

 அள ச்ெகத்தின் னதளவக்னகற்ப புதிய ம ன்மபொருள் உருவொக்கம். 

 வருடொந்த கைக்குக அறிக்ளககளளத் தயொொித்து உொிய திகதியில் தளலள  கைக்கொய்வொளருக்கு ெ ர்ப்பித்தல் - 100% 

 மெொத்து பகொள த்துவம்  ற்ரம் ெரக்கு கைக்மகடுப்பு நடவடிக்ளககள் திறள யொகவும் ெொியொே னநரத்திலும் 

ன ற்மகொள்ளப்படுகின்றே- மபௌதீக பன்னேற்றம் -100% 

 பயனுள்ள  ற்ரம் திறள யொே நிதி அறிக்ளக பளறளய பரொ ொித்தல் - 100% 

  மபறப்பட்ட மபொது பளறபொடுகளின் ண்ைிக்ளக -1010 
 பளறபொடுகளின் அளவு தீர்க்கப்பட்டது 

i. வழக்கு  னகொப்புகள்  பலம்                    - 581 

ii. பதற்கட்ட விெொரளைகள்  பலம்       - 354 

iii. பளள யற்ற பளறபொடுகள்                     -  50 

iv.  மதொடங்கிய பளறபொடுகள்                  -  25 

v. வழங்கப்பட்ட குற்றப்பத்திொிளககளின் ண்ைிக்ளக-171 

 

 "ெிறந்த னெளவ வழங்குவதற்கொே ெொளல  வளரபடம்" விழிப்புைர்வு  நிகழ்ச்ெிகளள  நடத்துதல் - 09  

o 2021 ஆம் ஆண்டு  கொர்த்திளக தற்னபொது வளர (அதிகொித்துவந்த னகொவிட்- 19 மதொற்ர நிலள   ற்ரம் 

ொிமபொருள் மநருக்கடி கொரை ொக திட்ட ிடப்பட்ட பல திட்டங்கள் ரத்து மெய்யப்பட்டே) 

 உள்ளக கைக்கொய்வு திட்டத்ளத மெயல்படுத்தல் - 60% 

 

 74 ஆவது சுதந்திர திே விழொ ற்பொடு.  

அந்த னநரத்தில் நொட்டில் னகொவிட் மதொற்ரனநொய் சூழ்நிளலளய திர்மகொண்டிருந்தொலும் கூட 74ஆவது சுதந்திர திே 

விழொவொேது சுகொதொர வழிகொட்டுதலின் கீழ் ெிறப்பொக நளடமபற்றது. 04  ொவட்டச் மெயலொளர் கூட்டங்களள நடத்தி, 

நொட்டின் தற்னபொளதய மநருக்கடி நிளலளயக் கருத்தில் மகொண்டு, ஒட்டும ொத்த நொட்டிற்கு ொே,  ொவட்டங்களிலும் 

பக்கியத் தீர் ொேங்கள் டுக்கப்பட்டே. ன லும், ளேய அள ச்சுக்கள்  ற்ரம்  ொவட்ட மெயலொளர்களுக்கு இளடயில் 

ஒருங்கிளைப்பதன் பலம்  ிகவும்  திறள யொே னெளவளய வழங்குதல். 

 
 "நிலம துர கட்டிடத்தின் " பரொ ொிப்பு 

" நிலம துர கட்டிடத்தின்" கட்டிடத்தின் பரொ ொிப்புப் பைிகள் குறித்து,  த்திய மபொறியியல் உெொதுளை பைியகம் 

(CECB)  ற்ரம் மதொடர்புளடய விநினயொக நிரவேங்களின் ஒருங்கிளைப்புடன் பரொ ொிப்பு பைிகள் 

ன ற்மகொள்ளப்படுகின்றே. 

 

 

 

பைிகள் ஆேது 

மபறப்பட்ட வொிளெயில் 

படிக்கப்படுகின்றது. 

 

 ஆம் 2019 ஆம் ஆண்டு பதல் 

தற்னபொது வளர 
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 இ - கிரொ  அதிகொொி திட்டம். 

கிரொ  நிர்வொக அலுவலர்களின் ICT கல்வியறிவு  ற்ரம் மதொழில்நுட்ப அறிளவ ன ம்படுத்தும் னநொக்கத்துடன், மபொது 

நிரவேங்களள அடி ட்டத்தில் இருந்து  கைேி  ய ொக்கி, ெபகம் ெொர்ந்த குடும்ப  ற்ரம் குடி க்கள் தரவுத்தளத்ளத 

அபிவிருத்தி மெய்யும் னநொக்கத்துடன் 'இ-கிரொ ' னெளவத் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படுகிறது. ெபக-மபொருளொதொர 

மெயல்பளறகளின் ெொியொே னநரத்தில்  ற்ரம் துல்லிய ொே படிமவடுப்பளத மெயல்படுத்துகிறது. 

 
பம்ம ொழி eGN ம ன்மபொருளொேது 22 வளகயொே ெொன்றிதழ்களள கிரொ  நிர்வொக அலுவலர்களொல் தரவுத்தளபடொக

(online) வழங்குவதற்கொக உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மெயல்விளக்கப் பதிப்பு கல்வி னநொக்கங்களுக்கொக 

மவளியிடப்பட்டது  ற்ரம் தற்னபொது அரெொங்கத்தின் தரவுத் னதளவகளளப் பூர்த்தி மெய்வதற்கும் குடி க்களுக்கொே 

ெிறப்பு இ-னெவொ தளத்ளத உருவொக்குவதற்களே அம்ெங்களள உள்ளடக்கி அபிவிருத்தி மெய்யப்பட்டு வருகிறது. 
 ின்ேணு பொிவர்த்தளேகள் ெட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒளங்குபளறகளின் பலம் இந்த அள ப்புகள் 

பலம் னெகொிக்கப்பட்ட தரளவ பளறயொகப் பயன்படுத்துவதற்கொே ெட்டத் னதளவகள் பூர்த்தி மெய்யப்படுகின்றே. 
ஒவ்மவொரு கிரொ  னெளவயொளருக்கும் கைிேிகள்  ற்ரம் கைிேி அச்சுப்மபொறிகள், இளைய அணுகல்  ற்ரம் 

அரெொங்கத்தின் அதிகொரப்பூர்வ  ின்ேஞ்ெல் கைக்கு ஆகியவற்ளற வழங்குவதற்கொே மகொள்பதல் மெயல்பளறகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளே, அனத னநரத்தில் இந்தத் னதளவகளள நிளறனவற்ற  ொற்ர அணுகுபளறகளும் 

ஆரொயப்படுகின்றே. 
 

ன லும், திட்டத்ளத நளடபளறப்படுத்துவதற்கொக கிரொ  உத்தினயொகத்தர்கள்  ற்ரம் மபொது க்களள 

அறிவூட்டுவதற்கொே விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்ெிகள் நடத்தப்பட்டு,  ொவட்ட  ற்ரம் பிரனதெ மெயலக  ட்டங்களில் 

நடவடிக்ளக குளக்கள் அள க்கப்பட்டுள்ளது. 
 

மகொவிட்-19 மதொற்ரனநொயின் திர்பொரொத தொக்கங்கள்  ற்ரம் னபொக்குவரத்து வெதிகள்  ட்டுப்படுத்தப்பட்டள யிேொல் 
கடந்த இரண்டு வருடங்களில் திட்ட நடவடிக்ளககள் ஓரளவு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிளலயில், பள நொட்ளடயும் 

உள்ளடக்கிய திட்டத்ளத 31.12.2023 வளர கட்டம் கட்ட ொக நளடபளறப்படுத்தவும்  ற்ரம் அள ச்ெரளவ 

அள ச்ெர்கள்  ற்ரம் நிதி அள ச்ெகத்தின் பொிந்துளரகளின்படி திட்டத்தின் ம ொத்த  திப்பிடப்பட்ட மெலளவ (ரூ. 
3,900  ில்லியன்.)  திருத்தம் மெய்யவும் நடவடிக்ளக டுக்கப்பட்டது.அதன்படி, இந்த ஆண்டு களுத்துளற, கொலி, 

ஹம்பொந்னதொட்ளட, புத்தளம்  ற்ரம்  ன்ேொர் ஆகிய  ொவட்டங்களில் வீட்டு  ற்ரம் குடி க்களின் தரவுகளள 

னெகொிப்பதற்கு பன்னுொிள  அளித்து திட்ட நடவடிக்ளககள் நடத்தப்படுகின்றே. இது நொட்டின் ம ொத்த  க்கள் 
மதொளகயில் சு ொர் 18% மபொது னெளவகளள வெதியொக அணுக கைேி பளறளயச்மெயல்படுத்த படியும். 
 

இந்த அணுகுபளறயில், கிரொ  உத்தினயொகத்தர்களின் அடிப்பளட ICT அறிளவ ன ம்படுத்துவதற்கொே பயிற்ெி 

அ ர்வுகள், அளேத்து அதிகொொிகளுக்கும் தரவு னெகொிப்பு மெயல்பளற  ற்ரம் மதொடர்புளடய தொக்கல் நிளல 

நடவடிக்ளககள், னதளவயொே தரவு னெகொிப்பு படிவங்கள்  ற்ரம் பிறவற்ளற வழங்குவதன் பலம் களுத்துளற 

 ொவட்டம் பதன்ள யொக மெயல்படுத்தப்படுகின்றது. துளை மபொருட்கள். இங்கு, வள ொே நபர்களள இலவெ ொக 
ஈடுபடுத்துவதற்கு ICT னெளவகளளப் மபரவதற்கு கூட்டொண்ள கள் நிரவப்பட்டே. 
 இலங்ளகயில் வட பகுதியில் இன்குனபட்டர்கள்/ படுக்கிகளுக்கொே வைிக ள யத்ளத அள த்தல்  ற்ரம் 

மெயல்படுத்துதல் 
 

இந்த திட்டம் இந்திய அரெின் உரதிம ொழி நிதி  ொேியத்தின் (ரூ.250  ில்லியன்) கீழ் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது  ற்ரம் 
யொழ்ப்பொை  ொவட்டச் மெயலகத்தின் ஒருங்கிளைப்புடன், ICT உட்பட பல வைிகத் துளறகளுக்கொே வெதிக்கொக, 

இளம் புதிய மதொழில்பளேனவொர்  ற்ரம் அளடகொத்தல் ஆதரவு னதளவப்படும் உருவொக்கங்களுக்கு ெிறப்பு 

பக்கியத்துவம் அளிக்கும் வளகயில், யொழ்ப்பொைத்தில் ஒரு வைிக ள யத்ளத நிரவி மெயல்படுத்துகிறது. 
ஒட்டும ொத்த திட்ட அ லொக்கத்தில் ஆனலொெளே வழங்கவும், வைிக  ொதிொிகளள உருவொக்கவும், வைிக ள ய 

நிர்வொகத்தின் வளரபடத்ளத அபிவிருத்தி மெய்யவும்  ற்ரம் ஒரு ஆனலொெளே நிரவேத்தின் னெளவகளளப் மபறவும் 

நடவடிக்ளககள் டுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

வ்வொறொயினும், யொழ் பிரனதெத்தில் னதளவயொே கட்டிட இடங்களள இேங்கண்டு மகொள்வதில் உள்ள 

ெிர ங்களொலும், மகொள்வேவுகளில் தொ தம் ற்பட்டதொலும் ஒப்புக் மகொள்ளப்பட்ட இந்திய நிதி  ொேியத்ளத 

பளள யொக மெயல்படுத்துவதற்கொே திட்ட நடவடிக்ளககள் ஆரம்பிக்கப்படுவதில் தொ தம் ற்பட்டுள்ளது. 
 
கிரொ ப்புற  ற்ரம் பிரொந்திய நிர்வொக இயந்திரத்ளத வலுப்படுத்துதல். 

 
 பிரொந்திய மெயலொளர்கள் நிய ேம், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட நிரவேப் பைிகளள ன ற்மகொள்ளுதல் - 75% 

 உதவி பிரொந்திய மெயலொளர்கள் நிய ேம், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட நிரவேப் பைிகளள ன ற்மகொள்ளுதல். - 75% 

 கைக்கொளர்கள் நிய ேம், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட நிரவேப் பைிகளள ன ற்மகொள்ளுதல் -75% 

 திட்ட ிடல் பைிப்பொளர்கள் நிய ேம், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட நிரவேப் பைிகளள ன ற்மகொள்ளுதல் - 75% 

 பிரொந்திய ஆட்ெிப் பிொிவின் கீழ் உள்ள பிரனதெ மெயலக அலுவலகங்களில் பைிபுொியும் ளேய 

உத்தினயொகத்தர்களின் அளேத்து நிரவே மெயற்பொடுகளளயும் பளறயொக நளடபளறப்படுத்தல் - 75% 

 மெயல்திறன் தளடகொண் னதர்வுகளள நடத்துதல் - 50% 
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 உள்ளூரொட்ெிப் பிொிவிற்குட்பட்ட பிரனதெ மெயலகங்களில் பைிபுொியும் உத்தினயொகத்தர்களின் மவளிநொட்டு 

விடுபளற னகொொிக்ளககளள அங்கீகொித்தல் - 70% 

 உள்ளூரொட்ெிப் பிொிவின் கீழ் உள்ள பிரனதெ மெயலகங்களில் பைிபுொியும் உத்தினயொகத்தர்களின் பைி ஓய்வற்கு 

அங்கீகொரம் வழங்குதல் - 70% 

 ஓய்வு மபற்ற ஊழியர்களுக்கு ெலுளக அடிப்பளடயில் வொகே உொி ம் வழங்குதல் - 60% 

 பிரனதெ மெயலகங்களுக்கு னதளவயொே கொைிகளள ளகயகப்படுத்துவதற்கொே ற்பொடுகள் மெய்தல் - 75% 

 பைியொளர் அதிகொொிகளின் உள்ளூர் பதுகளல ொேி படிப்புகளுக்குத்னதளவயொே ற்பொடுகள் மெய்தல் - 75% 

 இலங்ளகத்தீவு பளவதும் SYSCGAA பளறளய மெயல்படுத்துதல் - 75% 

 கிரொ  அலுவலர்கள் நிய ேம் - 50% 

 நிர்வொக கிரொ  அலுவலர்கள் ஆட்னெர்ப்பு - 50% 

 கிரொ  அதிகொொிகளுக்கு பதவி உயர்வு - 75% 

 கிரொ  அலுவலர்கள் ஓய்வு - 75% 

 கிரொ  அலுவலர் நொட்குறிப்பீடு - 50% 

 மெயல்திறன் தளடகொண் னதர்வுகளள நடத்துதல் - 50% 

 கிரொ  அலுவலர் அலுவலகங்கள்  ற்ரம் பைிகளின் ஆய்வு - 75% 

 

03. 2022.01.01 இலிருந்து 2022.09.30 வளர வளரயிலொே வருவொய் னெகொிப்பின் பன்னேற்றம் 

#  ொவட்டம் 

வரு ொேத் தளலப்பு 

1003-07-99  

((பிற உொி  வருவொய்கள்) 

(ரூ. ில்) 
01 மகொளம்பு 9.35 

02 கம்பஹொ 6.19 

03 களுத்துளற 5.54 

04 கண்டி 9.32 

05  ொத்தளள 0.38 

06 நுவமரலியொ 3.20 

07 கொலி 5.73 

08  ொத்தளற 4.75 

09 ஹம்பொந்னதொட்ளட 3.52 

10 யொழ்ப்பொைம் 0.38 

11  ன்ேொர் 0.17 

12 வவுேியொ 0.20 

13 பல்ளலத்தீவு 0.02 

14 கிளிமநொச்ெி 0.12 

15  ட்டக்களப்பு 7.94 

16 திருனகொை ளல 2.71 

17 குருநொகல் 1.34 

18 புத்தளம் 14.02 

19 அம்பொளற 6.08 

20 அனுரொதபுரம் 6.52 

21 மபொலன்ேரளவ 7.05 

22 பதுளள 4.34 

23 ம ொேரொகளல 2.45 

24 இரத்திேபுொி 6.33 

25 னககொளல 5.62 

ம ொத்தம் 113.27 
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04. திர்பொர்க்கப்படும் வரவுமெலவுத்திட்ட  திப்பீடு - வரவுமெலவுத்திட்ட ம் 2023 
 

# பிொிவு/ ொவட்டம் 
வரவுமெலவுத்திட்டங்களின் 

ண்ைிக்ளக 
 திப்பிடப்பட்ட 

ம ொத்தச்மெலவு 

(ரூ. ில்) 

திர்பொர்க்கப்படும் 2023 

ஆம் ஆண்டிற்கொே 

வரவுமெலவுத்திட்ட 

ம ொத்த நிதி ஒதுக்கீடுகள் 
(ரூ. ில்) 

01. உள்நொட்டலுவல்கள் பிொிவு 53          0.08         0.02  

02. மகொளம்பு -  -   -  

03. கம்பஹொ 03       3,442.90          728.00  

 04. களுத்துளற 02       5,777.00       1,600.45  

05. கண்டி -  -   -  

06.  ொத்தளள 03          271.78          140.00  

07. நுவமரலியொ 03          732.05          727.05  

08. கொலி -  -   -  

09.  ொத்தளற -  -   -  

10 ஹம்பொந்னதொட்ளட 02          220.58          500.11  

11 யொழ்ப்பொைம் 11       4,196.67    

12  ன்ேொர் 04          299.00          131.00  

13 வவுேியொ -  -   -  

14 பல்ளலத்தீவு 01 25.00   25.00  

15 கிளிமநொச்ெி 02          432.28          432.28  

16  ட்டக்களப்பு 09       6,346.00    

17 திருனகொை ளல 08       1,414.00       1,414.00  

18 குருநொகல் -  -   -  

19 புத்தளம் 02          199.80            99.50  

20 அம்பொளற -  -   -  

21 அனுரொதபுரம் 02          455.00          116.32  

22 மபொலன்ேரளவ 03  -       1,523.00  

23 பதுளள 02 3,720   -  

24 ம ொேரொகளல 03       1,704.04       1,704.04  

25 இரத்திேபுொி 04       1,979.74          783.54  

26 னககொளல 03          580.00   -  

ம ொத்தம் Total     31,795.92     9,924.31  

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

பக்க இலக்கம் 

01 அபிவிருத்திப் பிரிவு 01 - 02 

02 தேசி திண்க் கழிவு முகாமத்துவ உேவி த்தி நிமலம் 02 - 03 

03 உள்ளூாட்சி ஆளுமகப் பிரிவு 03 - 05 

04 ாகாண சமபப்  பிரிவு 05 - 07 

05 சட்டப் பிரிவு 07 - 08 

06 நிர்வாக ற்றும் பயிற்சி பிரிவு 08 - 09 

07 நிதிப் பிரிவு 10 - 11 

08 சசலவின ஆய்வுப் பிரிவு 11 - 12 

09 உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு 12 - 13 

10 திட்டமிடல் பிரிவு 13 - 14 

11 கருத்திட்ட கண்காணிப்புப் பிரிவு 14 - 23 

12 உள்ளூாட்சி  சோடர்பான இலங்மக நிறுவனம் (SLILG) 23 - 24 

13 உள்ளூர்க் கடன் ற்றும் அபிவிருத்தி நிதிம் (LLDF) 24 - 25 
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vjph;fhyj; jpl;lk; - 2023 
 

01. mgptpUj;jpg; gpupT 
 

1.  Nehf;fk; 

cs;@uhl;rp kd;wq;fspd;   mjpfhuj;jpw;F cl;gl;l gFjpfspy; tho;fpd;w kf;fSf;F me;epWtdq;fs; 
%ykhf ed;ik fpilf;fg; ngWk; tpjkhf cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 
cs;ehl;L epjpapidg; gad;gLj;Jtjd; Clhf nghJkf;fs; Nritapid gd;Kfg; gLj;Jjy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jjy; mj;Jld; mjd; %ykhf khfhzq;fSf;F ,ilapyhd NtWghLfisf; Fiwg;gjw;Fg; 
gq;fspg;gpid toq;Fjy;.   

 

2. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiuahd milTfs;  
mgptpUj;jpg; gphptpd; nkhj;jmilT 

 

2022  Mk; Mz;Lf;fhf mgptpUj;jpg; gpupTf;F xJf;fg;gl;l &gh. 520,000,000.00 Vw;ghLfspy;  2021 
Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l epiwT nra;ag;glhj epjpg; gw;whf;Fiw fhuzkhf nfhLg;gdTfis 
Nkw;nfhs;s Kbahky; Nghd tpiyg;gl;bay;fisr; nrYj;Jtjw;fhfTk; kw;Wk; epiwT nra;ag;glhj 
fUj;jpl;lq;fspd; Ntiyfisg; g+uzg;gLj;jp nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;  Gjpa 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;fhf NghjpasT Vw;ghLfs; fhzg;gltpy;iy.  

1. cs;@uhl;rp kd;wq;fis tYT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (%yjd)  

2022 Vw;;ghL (&) 
2022.09.30 
jpfjpapy; 
nryT(&) 

njhlh;r;
rpahf 
Nkw;nfh
s;sg;gl;

l 
fUj;jpl;
lq;fsp
d;  

vz;zpf;
if 

,ilep
Wj;jg;g
l;l 

fUj;jpl;
lq;fsp
d;  

vz;zpf;
if 

 

njhlh;r;rpahf 
Nkw;nfhs;sg;gl;

l 
fUj;jpl;lq;fsp
d;  ngWkjp 

(&) 

epiwT 
nra;a
g;gl;l 
fUj;jp
l;lq;f
s; 

epjp 
mil
T 
 

ngsjpf 
milT 

 

200,000,000.00 110,752,755.51 84 11 372,713,099.99 38 55% 62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
2022 ප්රතිපාදන  

( රු.) 

2022.09.30  
jpfjpapy; nryT 

(&). 

epjp 
milT 

ngsjpf 
milT 

cs;@uhl;rp kd;wq;fis tYT+l;Lk;  
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (%yjd) 

200,000,000.00 110,752,755.51 55% 62% 

GpuNjr rigfis tYT+l;Lk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (kPz;LtUk;) 

300,000,000.00 113,363,777.20 68% 82% 

Thrpfrhiy mgptpUj;jp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

20,000,000.00   20,000,000.00   100% 100% 

nkhj;jk; 520,000,000.00 244,116,532.71   
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2. gpuNjrrigfistYT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (kPz;LtUk;) 
2022 Mk; Mz;by; xJf;fg;gl;l &. 300,000,000.00 xJf;fPlhdJ 2021 tUlj;jpypUe;J 
njhlh;r;rpahf nraw;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fSf;fhfg; gad;gLj;jg;gl;ld   

3. thrpfrhiy mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

2022 Mk; Mz;Lf;fhd 
Vw;ghL (&) 

2022.09.30jpfjpapy; 
nryT(&) 

epjp milT 
 

ngsjpf milT 
 

20,000,000.00   20,000,000.00   100% 100% 

 
4. 2021 Mk; Mz;by; nraw;gLj;jg;gl;l cs;@uhl;rp kd;wq;fspd;  cl;fl;likg;G trjpfis 

mgptpUj;jp nra;Ak; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (tuT nryTj; jpl;l Kd;nkhopT-36)  
 

2021 Mk; 
Mz;Lf;fhd 
Vw;ghL (&) 

2021.12.31 
jpfjpapy; 

nrYj;jg;gl;l 
njhif(&) 

2022 

njhlh;r;rpahfN
kw;nfhs;sg;gl;
lfUj;jpl;lq;fs
pd; vz;zpf;if 

2022 

,ilepWj;jg;gl;lf
Uj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

 

2022.09.30 
iftrKs;s 

tpiyg;gl;bay;fsp
d; ngWkjp (&.) 

2,563,490,000.00 459,160,591,15 495 169 525,225,030.58 
 

3. 2023 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;ghLfs; 

epfo;rpj;jpl;lq;fs;;/ /  fUj;jpl;lq;fs; /  / nraw;ghLfs; vjph;ghh;f;Fk; Vw;ghL (&.kp.) 

gpuNjrrigfis tYT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (kPz;LtUk;) 52.33 

cs;@uhl;rp kd;wq;fis tYT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (kPz;LtUk;) 263.63 
cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; thrpfrhiy mgptpUj;jp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

14.10 

2021 tUlj;jpy; nraw;gLj;jg;gl;l gpuNjr rigfspd; cl;fl;likg;G 
trjpfis mgptpUj;jp nra;Ak; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; gFjpahfg; 
g+uzg;gLj;jg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; vQ;rpa ghfj;jpidg; 
g+uzg;gLj;jy;  (tuT nryTj; jpl;l Kd;nkhopT -36) 

944.21 

nkhj;jk; 1274.27 
 

 

1. Nehf;fk;  
cs;@uhl;rp kd;wq;fspy; fopTfis Kfhikj;Jtk; nra;tij tpidj;jpwdhf Nkw;nfhs;tjw;F 
cjTfpd;w njhopy;El;g hPjpahfr; nraw;gl;L ntw;wpfukhd Kiw njhlh;ghd jfty;fis 
toq;FtJk;> tpNrlkhd ,lq;fSf;Fg; nghUj;jkhd fopT Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; topfhl;LjYk;.  

 
 
 
 
 

2022 Vw;;ghL (&) 
2022.09.30 
jpfjpapy; 
nryT(&) 

njhlh;r;rp
ahf 

Nkw;nfh
s;sg;gl;

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

,ilep
Wj;jg;g
l;l 

fUj;jpl;
lq;fsp
d;  

vz;zpf;
if 

 

njhlh;r;rpahf 
Nkw;nfhs;sg;g

l;l 
fUj;jpl;lq;fsp
d;  ngWkjp 

(&) 

epiwT 
nra;a
g;gl;l 
fUj;jp
l;lq;f
s; 

epjp 
milT 

 

ngsjp
f 

milT 
 

300,000,000.00 113,363,777.20 181 35 159,520,377.65 112 68% 82% 

02. Njrpa jpz;kf; fopTfs; Kfhikj;Jt cjtp epiyak; 
 ්   
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2. 2022 Mk; Mz;bd; %d;whk; fhyhz;bd; ,Wjp tiu  

 

2021 Mk; tUlj;jpy; nrw;gLj;jg;gl;l fopT Kfhikj;Jtk; -  gpuNjr rigfs; (tuT nryTj;jpl;l 
Kd;nkhopT -36) 

01. nfhk;Ngh];l;  njhFjpfspd;  cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jjy; 
02. ahid Ntyp mikj;jy; 
03. fopT Kfhikj;Jt cgfuzq;fis toq;Fjy;  
04. kyry$lf; fopTfis kPs; Row;rp nra;Ak; tiyaikg;gpid epu;khzpj;jy; 
05. capu;thAj; njhFjpapid epu;khzpj;jy;  

 

3. 20 23 tUlj;jpy; nraw;gLj;j vjpu;ghu;f;fg;gLk; vjpu;fhyj; jpl;lq;fs;  

epfo;r;rpj; jpl;lk; /  fUj;jpl;lk; /  nraw;ghLfs;  vjpu;ghu;f;fg;gLk; Vw;ghL 
(&.) 

jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ( kPz;L tUk;) 471,690,489.33 

2021 Mk; Mz;by; Vw;gLj;jg;gl;l fopT Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp nra;Ak; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
(tuT nryT jpl;l Kd;nkhopT -36)  ,d; fPo; gFjpahfg; 
G+udg;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; Ntiyfis epiwT nra;jy;. 

197, 364, 660.69 

nkhj;jk; 669, 055, 150.02 
 

 Nky;khfhz fopT Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd gpujhd jpl;lj;jpidj; (Western Province 
Waste Management Master Plan) jahupj;jy; kw;Wk; mjid kPsha;T nra;tjw;fhf JICA 
kw;Wk; Nky;khfhz fopTfs; mjpfhurigf;F ,ijNa cs;s eltbf;iffSf;F ghykhf 
nraw;gLjy;. 

 fopTfis tsnkhd;whf Mf;fpf; nfhs;tjw;F Njitahd epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Vw;ghL nra;J 
Njitahd topfhl;ly;fis jahupj;jy;. 

 nghypj;jPd;>  gpsh];bf; cs;spl;l cf;fhj fopTfis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F Njitahd 
topfhl;ly;fis jahupj;jy;. 

 fopT Kfhikj;Jtj;jpd; juT tiyaikg;nghd;wpidj; jahupj;jy;. 
 Njrpa tuT nryTj; jpl;l Rw;wwpf;if 05/2022 ,d;  %ykhf toq;fg;gl;Ls;s 

MNyhridfSf;F Vw;g kPs;gpwg;gpf;Fk; rf;jp %yq;fis milahsk; fz;L capu;thA 
fUj;jpl;lq;fis gpurpj;jg; gLj;Jjy;. 

 
03. cs;@uhl;rpg; gpupT  

 

1. Nehf;fk;    
,yq;ifapy; cs;@uhl;rp kd;wq;fis mikg;gpid Kfhikj;Jtk; nra;tjD}lhf kw;Wk; 
mtw;wpd; eltbf;iffis etPd njhopy;El;gq;fSld; Gjpa njhopy;El;g gupzhkj;jpw;F 
cl;gLj;jp tpidj;jpwd; kpf;f kf;fs; tpUk;gf;$ba cs;@uhl;rp kd;wk; xd;wpid epWTtjw;fhf 
eltbf;if Nkw;nfhs;Sjy;.  
 
 
 
 
 
 

epfo;r;rpj;jpl;lk; Vw;ghL (&.) 
 

fUj;jpl;lj;jpd; jd;ik 
ngsjpf 
milT 
(%) 

2022.09.30 

jpfjpapy; 
nryT (&. 

kp.) 

jpz;kf; fopTfs; 
Kfhikj;Jt 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

200,000,000.00 

2020/2021 tUlj;jpw;fhd 
fUj;jpl;lq;fspd; 

tpiyg;gl;bay;fisr; 
nrYj;Jjy; 

85% 81.9 
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2. 2022 %d;whk; fhyhz;by; ,Wjpapy; nraw;rhjid  
 

nraw;ghLfs; milT 
Gjpa cs;@uhl;rp kd;wq;fis 
epWTjy; / juk; cau;j;Jjy; 

,yq;ifapd; 25  epu;thf khtl;lq;fspd; gpujhd 
jiyefuq;fis khefu rigfshf  khw;Wfpd;w 
nfhs;if uPjpahd jPu;khdj;jpw;F Vw;g> mjDld; 
njhlu;ghd අමප/22/1094/605/002 Mk; ,yf;f 2022.08.16 
Mk; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdj;jpw;F Vw;g khefu 
rigfs; mikf;fg;glhj 07khtl;lq;fspy; jw;NghJ 
fhzg;glf;$ba efurigfs; khefurigfs; khw;wPL 
nra;Ak; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtJld; 
jw;NghJ tiu  Nffhiy> Gj;jsk;> fSj;Jiw kw;Wk; 
tTdpah Mfpa 05 efurigfs; khefurigfshf 
tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. 2021 Mk; Mz;bd; 
30 Mk; ,yf;f xJf;fPl;L rl;l tiuTf;F Vw;g njupT 
nra;ag;gl;l 22 cs;@uhl;rp kd;wq;fis mtw;iw 
mz;kpj;Jf; fhzg;glf;$ba efurigfs; my;yJ 
khefu rigfSld; xd;wpizf;Fk; eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ 

rNfhju efuk; / el;G efuf; 
Nfhl;ghl;bid nraw;gLj;Jjy; 

rNfhju efuk;   el;G efuf; Nfhl;ghl;bid 
nraw;gLj;Jtjw;fhf ntspehl;L murhq;fq;fSld; 
xg;ge;jq;fs; ifr;rhj;jpLk; nghOJ Njitahd 
topfhl;ly;fis jahupg;gjw;fhf FO mq;fj;jtu;fspd; 
mtjhdq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;slf;fg;gl Ntz;ba 
tplaq;fs; njhlu;ghd MNyhridfs; vd;gtw;iwg; 
ngw;W ,Wjp topfhl;ly; tiuT jahupf;fg;gl;Ls;Sj 

murhq;f  fzf;F FO 
eltbf;iffSf;fhf   cs;@uhl;rp 
kd;wq;fSld; gpujpepjpj;Jtk; 
nra;jy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy; 

2022tUlj;Jld; njhlu;ghf nfhOk;G khefu  
,r;rigapd; gq;fspg;Gld; xU $l;lj;njhlu; 
eilngw;Ws;sJ. 2021 Mk; tUlj;jpy; FUzhfy; 
khefu rig njhlu;ghd $l;lj;jpy; toq;fg;gl;l 
fl;lisfspd;gb cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F ngWif  
topfhl;b xd;iw jahupg;gjw;fhf 07  mq;fj;jtu;fs; 
mlq;fpa FO xd;W mikf;fg;gl;L mjd; KjyhtJ 
$l;lk; eilngw;Ws;sJld; ,g; ngWif   
topfhl;bahdJ 03  khjq;fSf;Fs; jahupf;fg;gl;L 
tpepNahfpf;fg;gl cupa eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.  
 

ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 
nghJkf;fshy; ghuhSkd;wj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gLk; gpur;rpidfs; 

,t;tUlj;jpy; nghJ kDf;fs; FOtpdhy; ,g;gpuptpw;F 
fpilf;fg;gl;l 06 kDf;fspy; 01 kDTf;F gjpy; 
mspf;fg;gl;Ls;sJld; vQ;rpa 05 kDf;fSf;fhd gjpy; 
mwpf;iffisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf me;je;j 
khfhz gpujk nrayhsu;fSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sd. kDf;fSf;fhd gjpy;fs; fpilj;j 
gpd;> kDf;fs; FOf;fSf;F mit mDg;gp 
itf;fg;gLk;. MNyhridf; FOtpdhy; 03 
Kd;nkhopTfs; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> me;j 
Kd;nkhopTfs; njhlu;ghd gjpy;fs; MNyhridf; 
FOf;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. 

cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F thfdq;fs; 
kw;Wk; ,ae;jpuq;fis toq;Fjy; 

FbePu; Njitia G+u;j;jp nra;tjw;fhf ,e;j Mz;L 35 
cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F jz;zPu; gT]u; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

nghJkf;fs; Kiwg;ghLfis 
tprhupg;gjd; milT 

 Kiwg;ghLfspd; 
vz;zpf;if 

vLf;fg;gl;l 
eltbf;iffs; 

gpuNjrq;fspy; 
,Ue;J 
fpilf;fg;ngw;w 
Kiwg;ghLfs; 

5148 cs;@uhl;rpkd;w 
MizahsUf;F 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ 
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nghJthd 
Kiwg;ghLfs; 

118 cupa 
epWtdj;jpw;F 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ 

 

  
3. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 

i.  cs;@uhl;rp kd;w tiyaikg;gpid mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; nfhs;iffis njhFj;jy; 
 Fwpg;gpl;l fhy tup ml;ltiziaj; jahupj;jy; / jpUj;Jjy;  
 cs;@uhl;rp mikg;Gfspd; cWg;gpdu;fSf;F newpKiwfis mwpKfg;gLj;Jjy; 
 cs;@uhl;rp kd;wq;fis  capu;g;gpg;gjw;fhf ];tu;zGutu tpohit elj;Jjy; 
 cs;@uhl;rpkd;wq;fspd; ngWif eilKiwfis Kiwg;gLj;Jjy;  
 $Ljy; fl;lzq;fisf; ifahSjy; 
 cs;@uhl;rp kd;wq;fis fzf;fha;T nra;jy; 

ii. Gjpa cs;@uhl;rp kd;wq;fis epWTjy; / Nkk;gLj;Jjy; 
iii. cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; gzpfis vspjhf;Ftjw;Fk;> R%fkhf;Ftjw;Fk; Gjpa 

,yj;jpudpay;  cgfuzq;fs; kw;Wk; epfo;epiy Kiwapid mwpKfg;gLj;Jjy; 
 cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; tUkhdj;ij tR+ypf;f epfo;epiy Kiwia cUthf;Fjy;. 

iv. rNfhju efuk;/el;G efuk; vd;w Nfhl;ghl;bd; fPo; ntspehLfSld; xg;ge;jk; nra;J 
nfhs;tJ njhlu;ghd topfhl;LjiyAk; toq;Fjy; kw;Wk; mjid capu;g;gpj;jy;. 

v. cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;Fj; Njitahd MNyhridfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fis 
toq;Fjy;. 

vi. murhq;f fzf;F FO eltbf;iffSf;fhf cs;Shuhl;rp mikg;GfSld; Njhd;Wjy; 
kw;Wk; xUq;fpizg;G  
 ghuhSkd;w tpdhf;fs;> nghJ kDf;fs; FO kw;Wk; MNyhridf; FOf;fshy; 

rku;g;gpf;fg;gl;l gpur;rpidfSf;F gjpy; mspj;jy; 
 cupa mikr;R vd;w tifapy; Njitapd; mbg;gilapy; 03 khjq;fSf;F xUKiw 

cs;@uhl;rp Mizahsu;fisAk; kw;Wk; cs;@uhl;rp cjtp Mizahsu;fs; tUlj;jpw;F 
,uz;L jlitfSk; xUq;fpizj;jy;.. 
 

04. khfhz rigg; gpupT 
 

1. Nehf;fk;  
khfhz rigfspd; nraw;ghLfis ,yFgLj;Jjy;> kj;jpa murhq;fj;jpw;Fk; khfhz 
rigfSf;Fk; ,ilapy; xUq;fpizg;G kw;Wk;  khfhz rigfspd; kdpj tsj;ij 
mgptpUj;jp nra;tjd; %yk; gaDs;s kw;Wk; tpidj;jpwd; kpf;f khfhz rig Kiwikia 
cUthf;Fjy;. 
 

2. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiu 
 

nraw;ghLfs; milt 
I. khfhzq;fSf;F ,ilNaahd 

tpla xUq;fpizg;G 
khehl;il elj;Jjy; 

nfsut khfhz MSeu;fs;> khfhz gpujk 
nrayhsu;fs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fspd; 
gpujpepjpfis njhlu;G gLj;jpf;nfhz;L elj;jg;glf; 
$ba khfhzq;fSf;F ,ilapyhd tpla 
xUq;fpizg;G khehlhdJ   ,uz;L jlitfs; 
elj;jg;gl;Ls;sJ. 

II. fhzpfisf; RtPfupf;Fk; 
eltbf;iffs; 

1964 Mk; Mz;L 28 Mk; ,yf;f fhzpfis 
RtPfupf;Fk; rl;lj;jpd; gpupT 2-y; cj;juT 
gpwg;gpf;fg;gl;ljpy; ,Ue;J> Nkyjpf eltbf;iffis 
vLg;gjw;fhf jiyikr; nrayhsupd; 
gupe;JiufSld; rku;g;gpf;f gl;bUe;j  23 
Nfhupf;iffs; cs;spl;l Mtzq;fis fhzp 
mikr;Rf;F mDg;g eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJld;. gpupT 04 ,d; mbg;gilapy; 
Ml;Nrgidfis guprPyid nra;tjw;fhf khfhz 
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gpujk nrayhsupd; gupe;JiufSld; 02 mjpfhupfs; 
epakpf;fg;gl;Ls;sJld; 38 (m) ,ilf;fhy 
cj;jutpd; fPo; fhzp RtPfupg;G njhlu;ghd 09 
gupe;Jiufs; fhzp mikr;Rf;Fk; mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

III. cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F 
nrhe;jkhd nrhj;Jf;fspd; 
kjpg;gPL 

cs;shl;rp kd;wq;fSf;Fr; nrhe;jkhd 
nrhj;Jf;fspd; kjpg;gPl;il Kiwg;gLj;Jtij 
tpiuTgLj;Jtjw;fhd Kiwnahd;W 
jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 

IV. khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;fhd 
Gjpa gjtpfis 
cUthf;Fjy; 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;fhd 
Gjpa gjtpfis cUthf;Ftjw;F  Kfhikj;Jt 
Nrit Rw;wwpf;if 03/2014 ,d; gpufhuk; 
fpilf;fg;ngw;w 73 Nfhupf;iffs; gupe;Jiuf;fg;gl;L 
Nkyjpf gzpfSf;fhf Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fsj;jpw;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. 

V. thfd mDkjpg;gj;jpu 
eltbf;iffs; 

jpUj;jg;gl;l nghJ epUthf Rw;wwpf;if 22/99 ,d; 
fPo;> khfhz rigfspd; Xa;Tngw;w mjpfhupfSf;F 
thfd mDkjpg;gj;jpuk; toq;FtJ njhlu;ghf 
khfhzq;fspypUe;J ngwg;gl;l 12 tpz;zg;gq;fs; 
gupe;Jiuf;fg;gl;L tpahghu kw;Wk; KjyPl;Lf; 
nfhs;ifj; jpizf;fsj;jpw;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sd. 

VI. ghuhSkd;w Nfs;tpfSf;F 
gjpy; mspj;jy; 

khfhz gpujk nrayhsu;fsplkpUe;J jfty;fis 
ngw;W 03 ghuhSkd;w tpdhf;fSf;fhd tpilfs;  
ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sd 

VII. .MNyhridf; FO 
Kd;nkhopTfs; njhlu;ghd 
eltbf;iffs; 

MNyhridf; FOf;fSf;F rku;g;gpf;fg;gl;l 05 
Kd;nkhopTfs; njhlu;ghf> khfhz gpujk 
nrayhsu;fsplk; jfty;fs; Nfhug;gl;L> mjw;fhd 
gjpy;fs; MNyhridf; FOf;fSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sd. 

VIII. nghJ kDf;fs; FOtpw;F 
gupe;Jiufis toq;Fjy; 

nghJ kDf;fs; FOtpdhy; mDg;gg;gl;l nghJ 
kDf;fs; njhlu;ghd 06 mwpf;iffs; njhlu;gpy; 
,t;tikr;rpd; gupe;Jiu nghJ kDf;fs; FOtpw;F 
mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJ 

IX. nghJkf;fs; Kiwg;ghLfs; 
njhlu;ghd eltbf;iffs; 

Khfhz rig eltbf;iffSld; njhlu;ghd 
[dhjpgjp mYtyfk;> gpujku; mYtyfk;> Vida 
mikr;Rf;fs; kw;Wk; nghJkf;fshy; mDg;gp 
itf;fg;gl;l 208 Kiwg;ghLfs; njhlu;gpy; cupa 
jug;gpdUf;F njupag;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

X. khfhzrigfspd; 
jfty;fis GJg;gpj;jy; 

khfhzrig  cWg;gpdu;fs; kw;Wk; mjpfhupfspd; 
jfty;fs; %d;W khjq;fSf;F xUKiw 
GJg;gpf;fg;gLfpd;wd 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 

I. khfhzq;fSf;F kpfTk; gaDs;sjhfTk; tpidj;jpwdhd KiwapYk;  nray;gLtjw;Fj; 
Njitahd ,izg;G eltbf;iffs; kw;Wk; Njitahd re;ju;g;gq;fspy; gupe;Jiufis 
toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy; 

II. nfsut MSdu;fs; kw;Wk; gpujk nrayhsu;fSld; elj;jg;gLk; ,ilepiy khfhz 
tpla xUq;fpizg;G khehl;bid fhyhz;Lf;F xUKiw elhj;Jjy; kw;Wk; khehl;bd; 
NghJ Vw;glf;$ba  gpur;rpidfSf;F 9  khfhzq;fSf;Fk; cupa tpjkhd Kiwapid 
mwpKfg;gLj;Jjy;. 

III. khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F fhzpfis RtPfupj;jy; njhlu;ghd 
eltbf;iffs;. 

IV. khfhz rigfspd; nraw;ghLfis tpiuthfTk; kw;Wk; vspjhfTk; Nkw;nfhs;Sjy; 
Nghd;Nw ehshe;j fl;likg;gpid ghJfhg;gJld;  njhlu;ghd milahsk; fhzg;gl;l 
nraw;ghLfSf;fhf mikr;ruit gj;jpuq;fis jahupj;jy; 
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V. Kfhikj;Jt Rw;wwpf;if 03/2014 f;F Vw;g khfhz mur Nritapy; Gjpa gjtpfis 
Vw;gLj;JtJ njhlu;ghd ,izg;Gr; nray;ghLfis epiwNtw;WtJ kw;Wk; 9 
khfhzq;fSf;Fkhd Copau; Fohj;jpid kjpg;gPL nra;jy;. 

VI. khfhz rigfSf;fhd thfd nfhs;tdTfs; kw;Wk; ehlshtpa uPjpahd NritapypUe;J 
Xa;Tngw;w mjpfhupfSf;F jPu;itaw;w thfd ,wf;Fkjp mDkjpg; gj;jpuq;fis 
tpepNahfpf;Fk; eltbf;iffs; 

VII. ,yq;if cs;Shu; MSif epWtfj;jpid kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; mjd; nraw;ghl;L 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy; 
 

05. rl;lg; gpupT 
 

1. Nehf;fk;  
,yq;ifapy; xl;Lnkhj;j ehl;L kf;fspd; nghJthd vjpu;ghu;g;Gfis G+u;j;jp nra;Ak; tifapy;> 
gaDs;sJk; jpwikahdJkhd kf;fs; gpuhe;jpa epu;thfj;ij NgZtij cWjp 
nra;tjw;fhfTk; rkj;Jtj;Jld; epiyahd kdpj Nkk;ghl;il miltjw;fhd MNyhridfis 
toq;Ftjw;Fkhf mikr;rpd; rl;lg; gpupT epWtg;gl;Ls;sJ.. 
 

2. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiu 
nraw;ghLfs; milT 
1.   khefu rigfs;>  
efurigfs; kw;Wk; gpuNjr 
rigfs; jahupf;fg;gl;l 
,WjptiuTf;F mikr;ruitapy; 
nfhs;if uPjpahd cld; 
ghl;bid ngWjy; 

khefurigfs;> efurigfs;  kw;Wk; gpuNjr 
rigfSf;fhf jahupf;fg;gl;l ,Wjp tiuTf;F Gjpa 
mikr;ruitapd; nfhs;if uPjpahd cld;ghl;il 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;lijj; njhlu;e;J 
mjw;fhd mDkjp fpilf;fg; ngw;Ws;sJld;> 2021.07.19 
Mk; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdj;jpw;F Vw;g jw;NghJ 
fhzg;glf;$ba rl;lq;fspy; jpUj;jq;fs; my;yJ Gjpa 
rl;l tiunthd;W rku;g;gpf;fg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; cupa 
tiuTfs; ghuhSkd;wj;Jf;F rku;g;gpf;fg;gl Kd;gjhf 
MSk; fl;rp cWg;gpdu;fspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; 
Kd;nkhopTfs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. NkYk; 
Nkw;$wg;gl;l rl;l tiuTfs; MSk;fl;rp 
cWg;gpdu;fspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; Kd;nkhopTfisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

2.   tpru; eha;f;fb Nehapid 
,y;yhky; nra;jy; kw;Wk; 
eha;fis gjpT nra;Ak; 
rl;lj;jpid jpUj;Jjy;. 

,e;j rl;lj;jpd;  jpUj;jpa rl;l tiuit  
G+uzg;gLj;Jtjw;fhf> 2021.04.27 md;W rku;g;gpf;fg;gl;l 
mikr;ruitg; gj;jpuj;jpd; %yk; ngwg;gl;l mikr;ruit 
mq;fPfhuj;jpd; mbg;gilapy; tiuT jahupf;fg;gl;L 
rl;lkh mjpgupd; xg;GjYf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;lJ. mtuJ 
gupe;Jiufspd;gb> fhy;eil ts mikr;rpd; 
mtjhdpg;Gfs; ngwg;gl Ntz;ba gy;NtWgl;l  
gpupTfSf;F Fwpj;j mikr;rpd;  mtjhdq;fs; 
ngwg;gl;L mit rl;l tiuit jahupg;gtu;fSf;F 
mDg;gg;gl;L mtu;fshy; jahupf;fg;gl;l  rl;lkh  
mjpgupd; rhd;wpjOf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

3.   khfhzrigfspd; Nju;jy; 
rl;lj;jpy; khw;wk; nra;jy; 

2017 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f khfhz rigj; 
Nju;jy;fs; (jpUj;jpa) rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1988 
Mk; Mz;bd; 02 Mk; ,yf;f khfhz rigj; Nju;jy;fs; 
rl;lj;ij jpUj;Jjy;. ,jw;fhf 2021.03.23 Njjpapl;l 
mikr;ruitg; gj;jpuk; mikr;ruitapd; mq;fPfhuj;ijg; 
ngWtjw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mikr;ruitapdhy; 
mikr;ruitg; gj;jpuj;ij gpd;du; guprPypg;gjw;fhf 
epWj;jp itf;fg;gl;Ls;sJ 

4.   cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F 
fpilf;fg; ngwNtz;ba.Kj;jpiu 
fl;lzk; kw;Wk; ePjpkd;w 
mguhjq;fis Neubahf me;j 
epWtdq;fSf;F toq;fj; 
Njitahd eltbf;iffis 

,jw;F Njitahd eilKiwfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; jw;NghJ khfhz rigfs; 
nraw;glhjjd; fhuzkhf ,J njhlu;ghd rl;l%yj;ij 
ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itf;f Kbahj epiy 
Vw;gl;Ls;sJ. mjd;gb> jw;NghJs;s tof;Fj; 
jPu;g;Gf;fspd; mbg;gilapy; VNjDk; eltbf;if vLf;f 
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vLj;jy;. KbAkh vd;gJ Fwpj;J rl;lkh mjpgupd; fUj;ijg; 
ngWtjw;fhd Fwpg;G njhlu;ghf 14.12.2021 Njjpapl;l 
mikr;ruitg; gj;jpuk; mikr;ruitapd; xg;GjYf;fhf 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.Nkw;gb rl;l%yk; njhlu;gpy; ePjpr; 
Nrit Mizf; FO kw;Wk; epjp Mizf;FOtpd; 
fUj;Jf;fisg; ngw;Wf;nfhs;SkhW mikr;ruit  
gzpj;Js;s epiyapy; mJ njhlu;ghf eltbf;if 
vLf;fg;glTs;sJ. 

5.   cs;@uhl;rp kd;wq;fis 
epWTjy; kw;Wk; Gduikj;jy; 
njhlu;ghd tu;j;jkhdp 
mwptpg;Gfis ntspapLjy; 

cs;@uhl;rpg; gpuptpy; ,Ue;J> 5 Gjpa khefu rigfis 
];jhgpj;jy; kw;Wk; 2 Gjpa efu rigfis 
kPsikg;gjw;fhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy;fis 
jahupf;FkhW ,e;jg; gpupT gzpf;fg;gl;bUe;jJld;> 
mjw;fhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy;fSk; 
ntspaplg;gl;Ls;sd. 

6.   cs;@uhl;rp 
mikg;GfSf;fhd Gjpa 
fzf;fpay; Kiw xd;wpid 
mwpKfg;gLj;Jjy; kw;Wk; khefu 
rigfSf;fhd jw;Nghija 
Jizr; rl;lq;fs; kw;Wk; efu 
rigfs; fs; kw;Wk; gpuNjrpa 
rigfSf;fhd epjp kw;Wk; 
epu;thf tpjpfis GJg;gpj;jy;. 

,jDld; njhlu;ghd mLj;j fl;l eltbf;iffs; 
njhlu;ghf Nky; kw;Wk; tlkj;jpa khfhzq;fspy; 
njhlu;Gila tpjpfs; kw;Wk; xOq;FKiwfs; / 
,ilf;fhy murpayikg;Gfisj; jahupg;gjpy; gq;fspj;j 
mjpfhupfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp Jiw epGzu;fSld; 
2022.01.25 Mk; jpfjp  khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;Shuhl;rp tptfhu ,uh[hq;f  mikr;rpYk;  
Nkyjpfkhd fye;Jiuahly;fs;  ,yq;if kd;wj;jpYk; 
eilngw;wd.  ,e;j eltbf;iffis epiwT nra;tJ 
njhlu;ghf cupa jug;gpdUld; 2022.09.12   kw;Wk; 
2022.09.13  Mk; jpfjpfspy; ,uz;L ehs; nrayku;T 
xd;W elj;jg;gl;L ,Wjp tiutpidj; jahupg;gjw;fhd 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 

 
 

3. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
1. cs;Shuhl;rp Nju;jy; fl;lisr; rl;lk; kw;Wk; khfhz rig Nju;jy; rl;lj;jpy; jpUj;jk; 

nra;jy;. 
2. cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; Rakhf cUthf;fg;gLk; tUkhdj;jpy; mjpf rjtPjj;ij 

cs;slf;fpa ePjpkd;w mguhjk; kw;Wk; Kj;jpiuf; fl;lzq;fis Neubahf cs;Shuhl;rp 
kd;wq;fspd; fzf;fpw;F khw;Wk; tifapy; khfhz rigr; rl;lj;jpy; tutpUf;Fk; 
jpUj;jq;fis epiwT nra;jy;. 

3. cs;Suhl;rp kd;wq;fSf;F mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Gjpa fzf;fpay; Kiw njhlu;ghd 
tpjpfis cUthf;Fk; Ntiyj;jpl;lk;. 

4. cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; Jizr; rl;lq;fis Nkk;gLj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lk;. 
5. murhq;fj;jpd; tuT nryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd;gb Kd;nkhopag;gl;l Gjpa cs;Shuhl;rp 

kd;wq;fis epWTtJ njhlu;ghd nghJ mwptpg;Gfis jahupj;jy;. 
6. Gjpa cs;Shuhl;rp kd;wq;fs; ];jhgpf;fg;gl;ljd; gpd;du; gpuNjr vy;iy epu;zak; njhlu;ghd 

nraw;ghLfs;. 
7. cs;Suhl;rp kd;wq;fSf;F rl;lq;fis cUthf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
8. tpru; eha;f;fb fl;lisr; rl;lj;jpd; jpUj;jj;jpid epiwT nra;jy; 
9. cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; rl;l rpf;fy;fs; njhlu;ghd MNyhridfis toq;Fjy; 

.  

06. epu;thfk; kw;Wk; gapw;rpg; gpupT 
 

 

1. Nehf;fk;  
  

kdpj tsq;fis epu;tfpg;gjw;Fk; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;Fk; jpwd;fisf; nfhz;l 
mjpfhupfs; FOit cUthf;Fjy; kw;Wk; jw;NghJs;s ngsjPf tsq;fis jpwk;gl 
gad;gLj;Jtjd; %yk; mikr;rpd; tpUk;gpa ,yf;Ffis mila tsq;fis epu;tfpj;jy;. 
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2. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiuahd nraw;rhjid 

njh.,. nraw;ghLfs;  nryT epfu Vw;ghL (&) 
nryT 

nra;ag;gl;l 
njhif 

milT (%) 

01 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fisg; guhkupj;jy; 
(,uh[hq;f mikr;ru; mYtyfk; 
kw;Wk; mikr;R) 

2,150,000.00 1,557,089.12 72% 

02 thfdr; nryTfs; (,uh[hq;f 
mikr;ru; mYtyfk; kw;Wk; 
mikr;R) 

14,350,000.00 11,149,925.5 78% 

03 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
gapw;rpfs; 

500,000.00 473,868.00 94% 

04 vupnghUs; toq;fy; (,uh[hq;f 
mikr;ru; mYtyfk; kw;Wk; 
mikr;R) 

11,563,000.00 11,069,873.79 95% 

06 fl;bl guhkupg;G (,uh[hq;f 
mikr;ru; mYtyfk; kw;Wk; 
mikr;R) 

500,000.00 113,600.00 22% 

05 ePu; kw;Wk; kpd;rhu fl;lzk; 
(,uh[hq;f mikr;ru; mYtyfk; 
kw;Wk; mikr;R) 

9,900,000.00 6,076,939.92 61% 

06 mQ;ry; kw;Wk; jfty; njhlu;G 
fl;lzq;fs; (,uh[hq;f mikr;ru; 
mYtyfk; kw;Wk; mikr;R) 

4,003,000.00 3,439,570.00 85% 

07 ntspahl;fspd; Nritfisg; 
ngw;Wf; nfhs;Sjy;  
- Rfhjhu Nritfs; 
- ghJfhg;G Nritfs; 

nghJthd nrytpdj; 
jiyg;gpd;fPo;  
nfhLg;gdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

3,790,181.92 
3,231,828.91 

nghJthd 
nrytpdj; 
jiyg;gpd;fPo;  
nfhLg;gdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfp
d;wd. 

08 Copau;fspd; rk;gs cau;T> gjtp 
cau;T/Xa;T  
 

- - 95% 

09 gzpahsu;fs; njhlu;ghd 
flikfs; 

,lkhw;wk; fpilf;fg;ngw;Ws;s cj;jpNahfj;ju;fspd; 
vz;zpf;if  - 33 
,lkhw;wk; fpilf;fg;ngw;W tUif je;Js;s 
cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if -43 

10 mikr;ru; Fohk; gzpahsu; 
epakdq;fs; kw;Wk; njhlu;Gila 
eltbf;iffs; 

   

11 mjpfhupfspd; jdpg;gl;l eyd; 
kw;Wk; Fiwfis epu;tfpj;jy;    

12 ghuhSkd;w Nfs;tpfSf;F gjpy; 
toq;Fjy;  

ghuhSkd;wj;jpd;  14 Nfs;tpfSf;fhd gjpy;fs; 
ghuhSkd;wj;jpd; nghJr; nrayhsUf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

12 mikr;ruitg; gj;jpuq;fs; 
njhlu;ghd eltbf;iffs; 

07 mikr;ruit Fwpg;Gfs; /Fwpg;Gfs; mikr;ruit 
nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 
 

 

3. 2023; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l Nehf;fpid mile;J nfhs;Sk; nghUl;L jw;NghJ fhzg;gLk; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; 
kw;Wk; etPd njhopy;El;gj;jpd; Clhf kdpj tsq;fs; kw;Wk; ngsjPf tsq;fis jpwikahfTk; 
jpwk;glTk; nraw;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis 2023 Mk; Mz;by; miltjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

. 
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07 epjpj;Jiw 
 

 

1. Nehf;fk;  
2. khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rpj; Jiwapd; njhiyNehf;Fg; ghu;it kw;Wk; gzpia 

miltjw;Fj; Njitahd epjp trjpfis toq;Fjy; kw;Wk; cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L 
epjpfis tpidj;jpwdhfTk; jpwikahfTk; gad;gLj;jp nghJg; gzj;ij 
ntspg;gilj;jd;ikAld; ifahSjy;. 

 

3. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiu 
   -2022- %d;whk; fhyhz;L 

 
& 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
2022 Mk; 
Mz;bw;fhd 
kjpg;gPL 

Mz;bd; %d;whk; 
fhyhz;L tiuahd  epjp 
Kd;Ndw;wk; 

kPz;LtUk; nryTfs; 
        

608,000,000           319,600,054  
rk;gsKk; $ypAk;  174,500,000 120,674,749 
Vida kPz;LtUk; nryTfs;     

nray;ghLfs; 133,500,000 85,561,529 
mgptpUj;jp  300,000,000 113,363,777 
%yjdr; nryTfs;    14,500,000,000        7,914,130,078  
%yjd nrhj;Jf;fspd;  Gdu;epu;khzk; kw;Wk; 
mgptpUj;jp 7,500,000 4,700,445 
%yjd nrhj;Jf;fis RtPfupj;jy;  

21,000,000  
                   

15,507,647  
Vida %yjdr; nryTfs; 

95,500,000  
                   

45,317,547  
cs;Shu; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 

420,000,000  
                 

212,875,749  
ntspehl;L cjtp  fpilf;fg;ngWk; 
mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; 13,956,000,000 7,635,728,690 
nkhj;j njhif 

   15,108,000,000        8,233,730,132  
   khfhz rigfSf;fhd gq;fspg;Gf;fs;  

 
&. 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
2022 Mk; 
Mz;bw;fhd 
kjpg;gPL 

Mz;bd; %d;whk; 
fhyhz;L tiuahd  epjp 
Kd;Ndw;wk; 

kPz;LtUk; nryTfs;  288,000,000,000    223,015,421,000  

rk;gsKk; $ypAk;  288,000,000,000  
                  

223,015,421,000  
%yjdr; nryTfs;      8,000,000,000        3,549,650,000  
ntspehl;L cjtp  fpilf;fg;ngWk; 
mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; 8,000,000,000.00  

                

3,549,650,000.00  
nkhj;j njhif 

 296,000,000,000    226,565,071,000  
4. 2023; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 



11 
 

 kpfTk; jpwikahd kw;Wk; gaDs;s ntspg;gilj;jd;ikAld; juk;tha;e;j fzf;fpay; 
eilKiw xd;wpid njhlu;e;J nfhz;L nry;Yjy; 

 midj;J gpupTfSk; jkJ jpl;lq;fs; nray;gLj;jg;gLk; NghJ mile;J nfhz;Ls;s epjp 
miltpid mjidj; njhlu;e;J tuf;$ba khjj;jpDs; kpd;dQ;ry; %yk; njupag;gLj;Jjy; 

 jw;NghJs;s rthy;fspy; fhfpjhfpfspd; gad;ghl;ilf; Fiwf;f Njitahd eltbf;iffis 
vLj;jy;. 

 ,j;Jiwapy; gzpGupAk; mjpfhupfspd; tpjitfs; kw;Wk; mdhijfSf;fhd gq;fspg;Gfis 
kPl;nlLg;gij cs;slf;fpa juT mikg;nghd;wpid cUthf;Fjy;. 

 

08 nrytpd Ma;Tg; gpupT 
 

 

1. Nehf;fk;  
 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp kd;wq;fspy; epjp  eltbf;iffis njhlu;G gLj;Jjy; kw;Wk; 
Ma;T nra;jy; 
 
 

2. 2021 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiuyahd nraw;rhjid 
nraw;ghLfs;   Kd;Ndw;wk; 

I. khfhzrigfspd; 
nraw;rhjid 
mwpf;ifapidj; 
jahu; nra;jy; 

2022 Mk; Mz;by; kj;jpa murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gLk; khdpaq;fs; kw;Wk; 
khfhzrigfspd; tUkhdq;fs; vd;gtw;iw kjpg;gPL nra;J nrytpd 
tuk;GfSf;F cl;gl;L Fwpj;j epWtdj;jpdhy; nryT nra;ag;gLk; Kiw 
njhlu;ghf njhlu;r;rpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. mjd;gb> 2022 Vg;uy; 
tiuapyhd khfhz rigapd; epjpr; nraw;ghl;L mwpf;iffs; jahupf;fg;gl;L 
Kbf;fg;gl;Ls;sd. 

II. cs;Shuhl;rp 
kd;wq;fspd; 
juTj;jsj;ij 
GJg;gpj;jy; 
 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; Copau;fspd; 
vz;zpf;if njhlu;ghf Ngzg;gLk; juTj;jsk; 2022 Mk; Mz;bw;F 
GJg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; tUlhe;j tUkhdk; kw;Wk; nryTfs; 
cs;slq;fpa jfty;fs; juTj;jsk; 2022 Mk; Mz;L GJg;gpf;fg;gl;lJ. 
jfty;fs; gFg;gha;T nra;ag;gl;L  cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; epjp 
njhlu;ghd mwpf;if  cs;Shuhl;rp kd;w Mizau;fSf;F  mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ.  cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; nghJ trjpfspd; tptuq;fs; 
xd;W Nru;f;fg;gl;L mit cupa mwpf;ifapy; cUthf;fg;gLtjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ 

III. khfhz rigapd; 
epjpr; nraw;ghl;L 
mwpf;if 
jahupj;jy; 

,e;j mikr;rpd; nraw;ghl;bd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk; ntspehl;L 
cjtpj; jpl;lq;fspd; epjp kw;Wk; mJ njhlu;ghd jfty;fs; khjhe;j 
mbg;gilapy; ngwg;gl;L khfhz rigapd; epjpr; nraw;ghl;L mwpf;ifapy; 
cs;slf;fg; gLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ 

IV. khfhz rigfspd; 
epjp tptfhuq;fis 
Muha;tJ 
njhlu;ghd 
eltbf;iffs; 

khfhz rigapd; epjpepiyfis Muha;tjw;fhd fzf;fha;T 
tprhuizfSf;F gjpyspj;jy;> fzf;fha;T kw;Wk; epu;thff; FO 
$l;lq;fis elj;Jjy;> tq;fp fzf;fpizf;f $w;wpid jahupj;jy;> 
Kw;gzf; fzf;Ffis xg;gPL nra;jy;> gzp Kw;gzj;jpid xg;gPL nra;jy; 
Nghd;w tp\aq;fSf;fhf gpuj;Nafkhf jahupf;fg;gl;l gbtq;fisg; 
gad;gLj;jp 2022 Kjy; fhyhz;L tiu fhyhz;L mwpf;iffs; 
jahupf;fg;gl;Ls;sd. 

V. cs;Shuhl;rp 
kd;wq;fSf;F 
Gjpa fzf;fPl;L 
Kiw xd;wpid 
mwpKfg;gLj;Jjy; 

cyf tq;fpapd; epjp cjtpapd; fPo; nraw;gLj;jg;gl;l  tlfpof;F 
khfhzq;fspd; Nritfis Nkk;gLj;Jk; fUj;jpl;lj;jpD}lhf(NELSIP) mur 
epWtdq;fspd; fzf;fPl;L juj;jpw;F Vw;g cs;Shuhl;rp kd;wq;fSf;F 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l fzf;fPl;L KiwahdJ Nky; khfhzk; kw;Wk; tl 
kj;jpa khfhzq;fspy; nraw;gLj;jg;gLtjw;F cupa cj;juT kw;Wk; tpjpfs; 
vd;gd tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;Ls;sJ Gjpa fzf;fPl;L Kiwapd; fPo; 
epjp mwpf;iffs; jahupf;fg;gl;Ls;sd. mt;thNw Vida  khfhzq;fs; 
cld; njhlu;ghd fl;lisfs; kw;Wk; tpjpfs; njhlu;ghf gpur;rpidfis 
Vw;fdNt epakdk; nra;ag;gl;l FO xd;wpd; %ykhf jPu;j;J itg;gjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  
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3. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
1. khfhz rigfspd; nraw;ghl;L mwpf;iffisj; jahupg;gJ njhlu;ghd nraw;ghLfisj; 

njhlu;jy; 
2. 2023 Mk; Mz;Lld; njhlu;Gila gzpahsu; vz;zpf;if njhlu;ghd juTj;jsj;ijg; 

GJg;gpj;jy; 
3.cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; tUkhdk;> nryTfs; kw;Wk; nghJ trjpfs; gw;wpa jfty;fs; 
cs;slq;fpa juTj;jsj;ij 2023 Mk;  Mz;by; GJg;gpj;jy; 
4. 2023 Mk; Mz;bw;fhd khfhz rigfspd; epjpr; nray;jpwd; mwpf;ifia jahupj;jy; 
5. khfhz rigfspd; epjp tptfhuq;fis Muha;tJ njhlu;ghd eltbf;iffisj; njhlu;jy; 
6. cs;Shuhl;rp kd;wq;fSf;F Gjpa fzf;fpay;  Kiw xd;wpid mwpKfg;gLj;Jk;  
eltbf;iffis vQ;rpa khfhzrigfspy; eilKiwg;gLj;Jjy; 

 

09 cs;sff; fzf;fha;Tg; gpupT 
 

01. Nehf;fk;  
 

mikr;rpd; vjpu;ghu;f;fg;gl;l Nehf;fq;fis miltjpy; ngsjPf kw;Wk; kdpj tsq;fis jpwk;glTk; 
tpidj;jpwDlDk;  epu;tfpg;gjw;Fj;  Njitahd  ntw;wpfukhd cs;sf epu;thf Kiw 
fhzg;gLfpd;wjh vd;w kjpg;gPLk; Fwpj;j epu;thf mikg;Gf;fspd;   juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhd 
topfhl;Ljy;fis toq;FtjYk;. 

 

02. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiu 
 

- Muk;g mwpf;ifapid rku;g;gpj;jy; 
- jpUj;jg;gl;l fzf;fha;Tj; jpl;lj;jpid rku;g;gpj;jy;. 
- tUlhe;j nray; jpl;lj;jpd;gb 2022.09.30 tiuahd khjhe;j Kd;Ndw;w mwpf;ifapid 

rku;g;gpj;jy; 
- 03 epu;thff; fzf;fha;Tf; FO $l;lq;fis elj;Jjy;. 
- 07 fUj;jpl;l cs;sff; fzf;fha;T kjpg;gPl;Lf; FO $l;lq;fis elj;Jjy;. 
- mikr;rpd; nrayhsupdhy; gzpf;fg;gl;l 04 tpNrl tprhuizfis Nkw;nfhs;sy;. 
tUlhe;j cs;sff; fzf;fha;Tj; jpl;lj;jpw;F Vw;g milTfs; 

 

 cs;sf fzf;fha;T nraw;ghLfs;  Kd;Ndw;wk; % 

1. Nrit xg;ge;jk; kw;Wk; guhkupg;G eltbf;iffs; 100 
2. epjp Kfhikj;Jtk; 100 

3. cs;Suhl;rp kd;wq;fSf;Fj; Njitahd MNyhridfs; kw;Wk; 
topfhl;ly;fis toq;Fjy; 

100 

4. cs;Suhl;rp kd;wq;fis Nkk;gLj;Jk; gpuhe;jpa fUj;jpl;lk; (GwneFk) 100 

5. gpuNjr mgptpUj;jp cjtpf; fUj;jpl;lk;  100 
6. nfhLg;gdT  tTr;ru; Kfhikj;Jtk; 100 
7. itg;Gf; fzf;Fr; nraw;ghLfs; 100 
8. cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; Njitfisg;  gFg;gha;T nra;J Kd;dzp 

mbg;gilapy; fUj;jpl;lq;fis milahsk; fhZjy; kw;Wk; nrw;gLj;Jjy; 
100 

9. nghJf;fy;tp etPdkag;gLj;j fUj;jpl;lk; 100 
10. jdpg;gl;l jpwd; tpUj;jp nra;Ak; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; 100 
11. khfhz ghijfspd; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 100 
12. khjhe;j kw;Wk; tUlhe;j fzf;fwpf;ifr; nraw;ghLfs; 100 

13. nrhj;J Kfhikj;Jtk;  100 
14. cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; nraw;ghLfis vspjhf;Ftjw;Fk;> rPuikg;gjw;Fk; 

Gjpa ,izajsj;jpid mwpKfg;gLj;Jjy;  
90 

15. nray;ghl;Lj; jpl;l fz;fhzpg;G kw;Wk; milT kjpg;gPl;L nray;Kiw 100 
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16. fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk;>  fUj;jpl;l kjpg;gPL eltbf;iffs; kw;Wk; 
gpd;njhlu;jy; 

100 

17. fpuhkpa ghyq;fspd; epu;khdf; fUj;jpl;lk; 100 
Vidait  

18. fz;lyk  Rw;Wyh tpLjp njhlu;ghd cs;sf fzf;fha;T 100 
19. fUj;jpl;l  Copau;fspd; Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd cs;sff; fzf;fha;T 
- Nghf;Ftuj;J ,izg;G kw;Wk;  nrhj;J Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;> gpuNjr 

mgptpUj;j cjtpr; nraw; jpl;lk; cs;Suhl;rp kd;wq;fis fl;bnaOg;Gk; 
Jiwrhu; nraw;wpl;lk;> (GwndFk)>  nghJf; fy;tp  etPd kag;gLj;Jk; 
nraw;wpl;lk;> fpuhkpa ghyq;fspd; fUj;jpl;lq;fs; ((fl;lk; I,II,III) 

 
100 

 

20. fUj;jpl;lq;fs; ngWif eltbf;if njhlu;ghd cs;sf fzf;fha;T 
cs;Suhl;rp kd;wq;fis fl;bnaOg;Gk; Jiwrhu; nraw;wpl;lk;> (GwndFk) kw;Wk; 
gpuNjr mgptpUj;j cjtpr; nraw; jpl;lk; 

 

100 
100 

03. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
 

1. 2023 Mk; Mz;by; nraw;gLj;jg;gl vjpu;ghu;f;fg;gLk; jpl;lk; 
- mikr;rpd; cs;sff; fzf;fha;T eltbf;iffs; 
- kjpg;gPL nra;ag;gl;L xJf;fPL kw;Wk;  mtjhdkhf ,e;j gpupTfis flj;jpf;nfhz;L tUlhe;j 

fzf;fha;T jpl;lk; jahupf;fg;gLjy; kw;Wk; mjdbg;gilapy; tUlhe;j fzf;fha;T 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;. 

- Kfhikj;Jtf; fzf;fha;Tf; FOf; $l;lq;fis elhj;Jjy;  
- fUj;jpl;lq;fspd; cs;sff; fzf;fha;T kjpg;gPl;Lf; FO $l;lq;fis elhj;Jjy; 
- mikr;rpdJk; ntspehl;L epjpAjtpj; jpl;lq;fspdJk; njhlu;ghd fhyhz;Lf;fhd 

mwpf;iffis rku;g;gpj;jy; 
- cs;Shu; fUj;jpl;lq;fSld; njhlu;ghd fzf;fha;T eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;. 
2. nghJf; fzf;Ff;FO tutiof;fg; gLk;nghOJ mjw;fhf gq;Fgw;Wjy;. 
3. mikr;rpd; nrayhsupdhy; toq;fg;gLk; tpNrlkhd tprhuizfis Nkw; nfhs;Sjy;. 

 

10 jpl;lkply; gpupT 
 

1. Nehf;fk;  
mikr;rpd; Nehf;fq;fis miltjw;fhd nghUj;jkhd jpl;lq;fs;> topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; 
cj;jpfisj; jahupj;jy;> mtw;iwr; nray;gLj;Jjy; Nghd;Nw r%f-nghUshjhu Nkk;ghl;bw;F cjTk; 
nfhs;iffs;/ cj;jpfs; / jpl;lq;fs; / epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;/ fUj;jpl;lq;fisj; jpl;lkpLjy;> 
nray;gLj;Jjy;>kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; njhlu;Gila Vida gzpfis epiwNtw;Wtjw;fhf  
mikr;rpd; kw;wg;  gpupTfSf;Fj; Njitahd  xj;Jiog;gpid toq;Fjy;. 

 

2. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiuahd nraw;rhjid 

nraw;ghLfs; Kd;Ndw;wk; 
tUlhe;j nraw;ghl;Lj; jpl;lk; 
jahupj;jy; 
 

2021   Mz;Lld; njhlu;Gila mikr;rpd; nraw;ghl;Lj; 
jpl;lj;jpid jahupj;J mjid Njitahd tpjkhf nfhz;L 
elhj;Jjy;  

tUlhe;j nray;jpl;lj;jpd;gb 
mikr;rpd; Kd;Ndw;wk; Fwpj;J 
mwpf;ifaply; 
 

 mikr;rpd; Kd;Ndw;wk; mlq;fpa mwpf;iffs; khjhe;jk; 
kw;Wk; fhyhz;L mbg;gilapy; fhUj;jpl;l Kfhikj;Jt 
kw;Wk; Nkw;ghu;itj; jpizf;fsj;jpw;F 
toq;fg;gl;Ls;sd. 

 nray;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; gb> me;je;j Jiwfs; kw;Wk; 
epWtdq;fspd; epjp kw;Wk; ngsjpf milT khje;NjhWk; 
ngwg;gl;L> mt;twpf;iffs; rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fSf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

epiyahd tsu;r;rp ,yf;Ffs; 
njhlu;ghd nray;ghLfs; 
 

epiyahd tsu;r;rp Nehf;fq;fs; kw;Wk; tsu;r;rpj; jfty; 
kw;Wk; mwpf;iffs; epiyahd tsu;r;rp ,yf;Ffs; rigf;F 
toq;fg;gl;Ls;sd 

efuj; juT mikg;gpd; 
xUq;fpizg;G 

,yq;ifapy; cs;s efuq;fspd; jw;Nghija epiy juT 
mikg;Gld; xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sJ. 
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3. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
1. cs;Shuhl;rp kw;Wk; khfhz rigg; gFjpfspy; cs;s fpuhkg;Gw kw;Wk; njhiyJ}u fpuhkq;fSf;F 

Kd;Dupik mspj;J Muk;gg; ghlrhiyfs;> jha; Nra; guhkupg;G epiyaq;fs; ,y;yq;fs;> KjpNahu; 
kw;Wk; Foe;ijfs; ,y;yq;fs; Mfpatw;wpw;Fj; Njitahd trjpfis toq;Fk;  tpNrlkhd 
fUj;jpl;lq;fs;  vd;gtw;iw cupa epWtdq;fSld; jpl;lkpl;L nray;gLj;Jjy;. 

2. khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp kd;w tptrha ghijfs;>  fpuhkpa ghijfs; kw;Wk; khfhzg; 
ghijfspd; xU yl;rk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; Njrpa uPjpahd ghij tiyaikg;Gld; njhlu;G 
gLj;Jk; tpjkhf  mgptpUj;jp nra;tjw;fhf  khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhupfSld; jpl;lkpl;L 
eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; mjw;Fj; Njitahd Mjuit toq;Fjy;. 

 
 

11 fUj;jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT 
 
 

1. Nehf;fk;  
 

gy;NtW ru;tNjr epjp epWtdq;fshy; toq;fg;gLk; fld;fs; kw;Wk; khdpaq;fspd; fPo;> 
nraw;gLj;jg;gLk; ntspehl;L  cjtpf; fUj;jpl;lq;fis rpwe;j Nkw;ghu;itAld; epu;tfpj;jy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fspd; Nehf;fq;fis mile;J nfhs;Sk; nghUl;L nraw;gLjy;. 

 

3. 2022 Mk; tUlj;jpy; %d;whk; fhyhz;L tiuahd nraw;rhjid 

 %d;whk; fhyhz;bd; Kbtpy;> 2022 Mk; Mz;Lf;F xJf;fg;gl;l 23>192.00 kpy;ypad; \&ghapy; 
1>1251.63 kpy;ypad; \&gha; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 .JICA  njhopy;El;g cjtpapd; mbg;gilapy; nraw;ghl;L kl;lj;jpy; cs;s tl khfhzj;jpy; jput 
ghy; mgptpUj;jpj; jpl;lk; njhlu;ghd gy;NtW Mtzq;fs;/mwpf;iffis jahupj;jy;.. 

 nfhupahtpy; cs;s nrkhy; mwf;fl;lisapd; njhopy;El;g khdpaq;fspd; fPo;> tho;thjhuk; kw;Wk;  
cl;fl;likg;gpid mgptpUj;jp nra;jy; njhlu;ghd fUj;jpl;lkhdJ ,yq;ifapd;  midj;J 
khfhzq;fisAk; cs;slf;Fk; tpjkhd  xg;ge;j tiuTf;F rk;ge;jg;gl;l jug;gpdupd; xg;Gjiyg; 
ngWtjw;F Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w. 

 nfhOk;G khefu rigapy; 04 tifahd tupfSf;fhd b[pl;ly; Kiwikia epWTtJ njhlu;gh 
nfha;fhtpd; njhopy;El;g khdpaq;fspd; fPo; epjp cjtpiag; ngWtJ njhlu;ghf rk;ge;jg;gl;l 
gq;Fjhuu;fspd; (ICTA/CMC) cld;ghl;bd; mbg;gilapy; jahupf;fg;gl;l Nfhl;ghl;L mwpf;if 
kw;Wk; fUj;jpl;l mwpf;if vd;gd Njitahd gupe;JiufSld; epjp mikr;rpf;F  
mDg;gg;gl;Ls;sd. 

 fpuhkpa ghyq;fs; fUj;jpl;lj;jpd; Ie;jhk; fl;lk; nraw;gLj;jg;gl Njitahd xUq;fpizg;G 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 

 epjp mikr;rpd; MNyhridapd;gb  2020 Mk; Mz;L iftplg;gl;l ,uz;lhk; epiy efu epiyahd 
tsu;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhd Kd;nkhopag;gl;l Muk;g trjpfis toq;Fk; fUj;jpl;lk; MdJ kPz;Lk; 
Muk;gpf;f gLtjw;fhf 2022.03.15 Mk; jpfjp   ,e;j mikr;Rk; efu mgptpUj;jp kw;Wk; tpL    
njhlu;ghd mikr;Rk;  xd;wpize;J mikr;ruit gj;jpuk; xd;iw rku;g;gpj;J mjw;fhd mDkjp 
ngwg;gl;Ls;sJ jw;NghJ mJnjhlu;ghd fUj;jpl;l Kd;nkhopTfs; Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ,yq;ifapy; jP ghJfhg;G Njitfis milahsk; fhz cs;Suhl;rp kd;wq;fspy; ,Ue;J 
fpilf;fg;ngw;w jfty;fis cs;slf;fpa juTj;jsk; MdJ GJg;gpf;fg; gl;L tUfpd;wJ 

 fz;b efUf;F mUfpy; epu;khzpf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nfgps; fhu; jpl;lj;jpw;fhf TOR jahu; 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 x];upahtpy; ,Ue;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 15 jPaizg;G thfdq;fSk; nfhOk;G khefu rig 
kw;Wk; Nfhl;Nl khefu rigfSf;F toq;Fjy; kw;Wk; nfhOk;G khefu rigapdhy; gad;gLj;jg;gl;l 
13 jPaizg;G thfdq;fSk; mt;thwhd trjpfs; ,y;yhj 13 cs;Shuhl;rp kd;wq;fSf;F 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

 khfhz rigfshy; Kd;itf;fg;gl;l 9 ntt;NtW jpl;l Kd;nkhopTfs; Ma;T nra;ag;gl;L 
Njitahd epjpiag; ngWtjw;F epjp mikr;Rf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;F Nkyjpfkhf> 
ehl;by; jw;NghJ epyTk; nghUshjhu neUf;fbf;F jPu;T fhZk; Nehf;fpy; khfhz kl;lj;jpy; 
Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G kw;Wk; ,wf;Fkjp khw;Wj; jpl;lq;fis milahsk; fhz Njitahd Vw;ghLfs; 
nra;ag;gl;Ls;sd. 
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 ntspehl;L cjtpj; jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk;> gFg;gha;T kw;Wk; gpur;rpidfisj; jPu;g;gij 
Nehf;fkhff; nfhz;L> 8 Njrpa topfhl;Ljy; FOf; $l;lq;fs; elj;jg;gl;L> %ykhf fUj;J 
ngz;fspd; gpur;rpidfis jPu;g;gjw;F gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ 

 2022 Mk; Mz;by; ntspehl;L cjtpj; jpl;lq;fSf;F Ml;Nru;g;G nra;tjw;fhf 7 Neu;Kfg; 
guPl;irfs; elj;jg;gl;Ls;sd. ntw;wplkhf cs;s 35 gjtpfSf;F Gjpa epakdq;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. Nritf;fhyk; Kbtile;j 152 gjtpfspd; Nritf; fhykhdJ 
ePl;bf;fg;gl;Ls;sd> 14 gjtpfs; ,ilepWj;jg;gl;Ls;sd. 

 ntspehl;L cjtp jpl;l  Kfhikj;Jt myFfs; kw;Wk;  kw;Wk; jpl;l mKyhf;fy; gpupTfspd;  
Copau;fspd; epu;thfg; gzpfis vspjhf;f xU juT mikg;G cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ntspehl;L cjtpj; jpl;l Copau;fs; kw;Wk; mtu;fisr; rhu;e;jtu;fspy; gzpGupAk; 152 ntt;NtW 
gzpahsu;fSf;F tprhitg; ngWtjw;Fj; Njitahd eltbf;iffis xUq;fpizj;Js;sJ. 

 15 nray;ghl;Lf; $l;lq;fSf;F kp\d;  mDkjpiag; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ 
 “"gpuhe;jpa mgptpUj;jp  cjtpj; jpl;lk; > ngupa nfhOk;G fopT ePu; Kfhikj;Jt jpl;lk; kw;Wk; 
,uz;lhk; epiy efu epiyahd mgptpUj;jp jpl;lk; Mfpatw;wpw;fhd Muk;g trjpfis toq;Fjy;" 
jpl;lq;fSf;F 4 mikr;ruit gj;jpuq;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sJld; 3 mikr;ruitg; gj;jpuq;fSf;F 
mDkjp ngwg;gl;Ls;sJ 

 

jpl;l fz;fhzpg;G gpuptpd; fPo; ntspehl;L epjpapy; nray;gLj;jg;gLk; jpl;lq;fs; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

5.  Nehf;fk; 
ehl;gl;l rpWePuf Neha; cUthtij Fiwj;jy; kw;Wk; gpuhe;jpa epu;thfj;jpy;  rpwe;j 
Nritfis toq;Fjy; 
 

6. epjp milT &gh kpy;ypad;   
 A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

12,300 8,904.39 72% 2,250.00 1,186.62 53% 10,091.01 82% 
 

7. 2022.09.30 ngsjpf milT 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

81% 6% 87%  
 

8.2023 Mk; Mz;by; nraw;gLj;jgLtjw;F jpl;lkplg;gl;l vQ;rpa jpl;lq;fs;  
 

 2022-2023 ,y; tlkj;jpa> tlNkw;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 83>420 FLk;gq;fSf;F 
ghJfhg;ghd FbePu; trjpfis toq;Ftjw;fhd ,yf;Ffis vl;LtJ njhlu;ghd vQ;rpa 
gzpfis epiwT nra;jy;. 

11.1.  GwneFk Nkyjpf epjpaply; /  cs;Suhl;rp kd;wq;fis Nkk;gLj;Jk; gpuhe;jpa 
fUj;jpl;lk; 
1 nkhj;j KjyPL (&.kp.) 12,300 (USD 67.84 Mn) 

2 
fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 
 - 10,700 – (USD 60 Mn) 

3 
3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif 
(&gh kpy;ypad;  6  tUlq;fs; 

3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; 2017 / 2023 

4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 
 

Nky; tlNky; njw;F Cth 
kj;jpa tlkj;jpa kw;Wk; 
rgufKt khfhzq;fs; 
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 me;j gFjpfspy; ,Jtiu Kbf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fspy; ,Ue;J 16>580 FLk;gq;fSf;F Gjpa ePu; 
,izg;G trjpfs; toq;fg;gLtJld;> kPjKs;s fUj;jpl;lq;fs; epiwtile;j gpd;du;> 2023 Mk; 
Mz;by; 23>420 FLk;gq;fSf;F Gjpa FbePu; tpepNahf trjpfis toq;f vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJld;  
jw;NghJ ePiug; ngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; 60>000 FLk;gq;fSf;F Rj;jkhdJk; njhlu;r;rpahdJkhd 
ePu; tpepNahfk; nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ 

 jw;NghJ epu;khzpf;fg;gl;L tUk; r%f cl;fl;likg;G jpl;lq;fisAk; 2023 Mk; Mz;bd; 
njhlf;fj;jpy; epiwT nra;tjd; %yk; 29 cs;Shuhl;rp rigfspd; jpwid mjpfupg;gJ 

 2023 Mk; Mz;Lf;fhf Nfhug;gl;Ls;s KO nkhj;jj; njhif \&. 2>035 kpy;ypadhdJ  
Nkw;$wpa Nehf;fq;fSf;fhfg; gad;gLj;jg;gLjy; 

  

11.2. fpuhkpa ghyq;fspd; fUj;jpl;lk; 
1 nkhj;j KjyPL (&.kp.)  14,534 (fl;lk;V) 
2 fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 

kpy;ypad;  
neju;yhe;J &gh kpy;ypad; 14,534 
(fl;lk;V) 

3 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

3 tUlq;fs; (fl;lk; V) 
2021  ,Ue;J 2024 [_iy tiu 

3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; 
4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 

 
ehL  G+uhfTk; 
 

 

5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
 

1. Njrpa nghUshjhuj;ij mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld; fpuhkpa kf;fspd; Nghf;Ftuj;J 
trjpfs; kw;Wk; [PtNdhgha epiyikfspd; juj;jpid mgptpUj;jp nra;jy; 

2. fpuhkpa kf;fspd; nghJg; ghJfhg;gpid mgptpUj;jp nra;jy; 
3. fpuhkg; gFjpfspy; ,Jtiu ghtpf;fglhj tsq;fspy;  ,Ue;J mjpf ed;ikfisg; ngw;Wf; 

nfhs;Sjy; 
4. vspjhf mZfiy toq;Ftjd; %yk; njhiyJ}u gFjpfspd; tsu;r;rpia mjpfupj;jy; 

 
6. epjp milT 
 
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j KjyPL 
2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnk
hj;j 

milT 

tpfpjk; 
(%) 

14,534 (fl;lk; V) 2,546.30 17.5% 300 207.26 69% 2,753.56 18.9% 
 

7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 
 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT (2022.01.01 
njhlf;fk; 2022.09.30 tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

19 xw;iw topg;ghij 
ghyq;fs; kw;Wk; 1 ,ul;il 
top ghyk; Mfpatw;wpd; 
G+u;thq;f jpl;lkply; gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

23 xw;iw topg;ghij ghyq;fs; 
kw;Wk; 1 ,ul;il top ghyk; 
G+u;thq;f jpl;lkply; gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
 

42 xw;iw topg; ghyq;fSk;> 2 
,ul;ilg; ghij ghyq;fSk; 
tbtikf;fg;gl;Ls;sd. 
 

 

8. 2023 Mk; Mz;by; nraw;gLj;jgLtjw;F jpl;lkplg;gl;l vQ;rpa jpl;lq;fs; 
jw;NghJ fUj;jpl;lj;jpy; fhzg;glf;$ba gpur;rpidfisj; jPu;j;J  fhz jl;Lfis ,e;ehl;bw;F 
,wf;Fkjp nra;tij njhlu;e;J 50 msthd ghdq;fspd; Nghjpa epu;khzg; gzpfis G+uzg;gLj;j 
gLtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ 

 

11.3. nfhOk;G ngUk;ghf fopT ePu; Kfhikj;Jt tiyj;jpl;lk; ( GCWMP) 
1 nkhj;j KjyPL (&.kp.) 14,331 
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2 fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 
 (ADB) –(&.kp.).12268 

3 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif 
(&gh kpy;ypad;  

tUlq;fs;- 12 
2010 Vg;uy; Kjy; 2022 brk;gu; tiu 

 3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; 
tUlk; 

4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 
 

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lk; nfhOk;G 
khefu rig epu;thf gpupT 

 

 
5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
fopTePu; cl;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jjy;> nfhOk;G khefurigapd; epWtd kw;Wk; nraw;ghl;Lj; 
jpwid tYg;gLj;Jjy; kw;Wk; nfhOk;G khefurigapd; nraw;wpl;lq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
mKyhf;fj;ij Nkk;gLj;Jjy; 
6. epjp milT(&> kp.) 
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

14331 14277 99.6 1200 592 49.3 14869 100 

* fld; xg;ge;jj;jpy; EioAk; Njjpapy; epyTk; khw;W tpfpjk; kjpg;gplg;gl;l nkhj;j nryit 
epu;zapg;gjpy; guprPypf;fg;gl;lJ . 

7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

91.2%        3.6% 94.8%       
 

 
 

8. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
 nfhOk;G khefu rigapd; mjpfhu tuk;gpw;Fs; njupT nra;ag;gl;l 10 fpNyhkPw;wu; fopTePu; 

ghijfis Gduikj;jy; kw;Wk; 125 fpNyhkPw;wu; fopTePu; ghijfspd; epiyia kjpg;gPL nra;jy; 
kw;Wk; W1 fopTePu; ghijfis Ma;T nra;jy; 

 fopTePu; ePNuw;Wepiyaj;jpd; tbtikg;G> fl;Lkhdk;> epWTjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;. 

 tdj;jKy;y ePNuw;W epiyaj;jpid 2023 Kjyhk; fhyhz;by; epiwT nra;jy; 

 khspfhtj;ij> jpk;gpupf];aha> nghuis kw;Wk; it];l;itf; ePNuw;W epiyaq;fis epu;khzpj;jy;.  

 tdhj;jKy;iy kw;Wk; it];l;itf; ePNuw;W epiyaq;fisr; Rw;wp mOj;jf; Foha;fis 
mikj;jy; 

 

11.4. nfhOk;G ngUk;ghf fopT ePu; Kfhikj;Jt Nkk;gLj;Jk; KjyPl;L Ntiyj;jpl;lk; gFjp 2 
kw;Wk; 3) 
1 nkhj;j KjyPL (&.kp.) 28180 
2 fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 

kpy;ypad;  
Mrpa mgptpUj;jp tq;fp(ADB) – 14,225 
INuhg;gpa KjyPl;L tq;fp (EIB) - 8750 

3 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

6 Years 
2014 nrg;lk;gu; njhlf;fk; 2022 
xf;Nlhgu; tiu  

3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; 

4 
fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 
 

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lk; 
nfhOk;G khefu rig  epu;thfg; 
gFjpfs; 
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5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
 
nfhOk;G efupd; njw;F ePu;g;gpbg;Gg; gFjpapy; cs;s fopT ePu; mikg;ig Gduikj;jy;> mg;gFjpapy; 
epu;khzpf;fg;gl;l ,uz;lhk; epiy fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; Nrit 
toq;Fdupd; epWtd fl;likg;G kw;Wk; jpwid tYg;gLj;Jjy;. 
 

6. epjp milT(&> kp.)  
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

GCWWMIIP 
(Tranche 
02) 
1227 
GCWWMIIP 
(Tranche 
03) 
26953 

491.7 

 

 

5148.7 

40 

 

 

19.1 

800 

 

 
ADB-
1400 
EIB-650 

276.11 

 

 

428.33 

34.5 

 

 

30.6 

767.81 

 

 

5577 

62.6 

 

 

20.7 

 

3. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf milT  
(A) 

tUlj;jpDs; milT (2022.01.01 
njhlf;fk; 2022.09.30 tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j 
milT  (A+B) 

1. GCWWMIIP (Tranche 02)– 29.52% 
2. GCWWMIIP (Tranche 03) – 18.09% 

1. GCWWMIIP (Tranche 02) – 
22.4% 

2. GCWWMIIP (Tranche 03) – 
0.86% 

1. GCWWMIIP(Tranche 02) 
– 51.96% 

2. GCWWMIIP (Tranche 
03) – 18.95% 

8. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 

1. 1. 97.2 fpkP rhf;filfspd; epiyia kjpg;gPL nra;jy; (89 fpkP (<u;g;G rhf;filfs;) + 8.2 fpkP 
(kpd;rhuk;)) 

2. fpUyg;gid ePu;g;gpbg;G gFjpf;F Gjpa GtpaPu;g;G tbfhy;fs;> gpujhd ghijfs; kw;Wk; ePNuw;W 
epiyaq;fis toq;Fjy;. 

3. nts;stj;ij fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; (WWTP)  
4. 4. fpUs-ehuN`d;gpl;b gpuNjrj;jpw;F fopTePu; trjpfis toq;Fjy; -xg;ge;jk; 2023 Kjy; 

fhyhz;by; toq;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
5. gOjile;j rhf;filfis rupnra;jy; kw;Wk; njw;F ePu;gpbg;G gFjpapy; Fiwe;j nfhs;ssT 

rhf;filfis Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; nray;gLj;Jjy; - Q1 2023 ,y; xg;ge;jk; toq;fg;gl 
,Uf;fpd;wJ. 

 

11.5. tsh;r;rpngWk;  gpuhe;baq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lk; 
(RIDEP) 

1 nkhj;j KjyPL (&.kp.) 

cs;ehL   = &.kp.. 3,474  
ntspehL= &.kp.. 12,957 × 2.5 
             = &.kp.. 32,392.5 
nkhj;jk;= &.kp.. 35,866.5 

2 fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh kpy;ypad;  12,957 JPY 

3 
3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  07 

2017-2024  3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; 

4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 
 

. tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa 
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kw;Wk; Cth khfhzq;fs; 
 

 
 
 
5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
 

Kf;fpakhf ney; tpisr;riy mjpfupg;gjw;fhf jw;NghJ nrayw;w epiyapy; cs;s rpW kw;Wk; 
eLj;ju mstpyhd ePu;g;ghrd Kiwfis mgptpUj;jp nra;jy;> new;gapu;fs; kw;Wk; gpw tptrha 
nghUl;fis nfhz;L nry;tjw;fhd fpuhkg;Gw tPjpfis mgptpUj;jp nra;jy;>kw;Wk; Rj;jkhd FbePu; 
Njitfis G+u;j;jp nra;aTk; rpWePufk; njhlu;ghd Neha;fis jLf;f  cau;ju FbePu; toq;Ftjd; 
%yk; gpuNjrq;fspy; cs;s kf;fspd; mbg;gil tho;f;if epiyikfis Nkk;gLj;Jjy; 
 

6. .epjp milt (&.kp.)(JPY 12,957 × 2.5 LKR = 32,392.5 LKR)    

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

32,392.5 
(FA) 

4,237.22 12% 2,210.00 
 

1,299.03 59% 5,536.25 15% 

3,474.00 
(GOSL) 

 

7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

                 39.80%                  69.80% 47.21% 
 

8. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
,uz;lhk; fl;lk; kw;Wk; %d;whk; fl;lj;jpd; fPo; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;l ePu;g;ghrdk;> tPjpfs; 
kw;Wk; ePu; Kd;nkhopTj; jpl;lq;fis epiwT nra;J fUj;jpl;lj;ij epiwT nra;jy;. 
 

Nghf;Ftuj;J ,izg;G kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jt nraw;jpl;lk; - khfhz tPjp mgptpUj;jp 
nraw;jpl;lk; (TCAMP- PRDP) 
1 nkhj;j KjyPL (&.kp.) 15,400/- 
2 fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 

kpy;ypad;  
cyf tq;fp 15,200/- 
,yq;if murhq;fk; 200/- 

3 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif 
(&gh kpy;ypad;  

tUlq;fs; 4  
Muk;gk;- 2019 
KbT - 2023  3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; 

tUlk; 
4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 

 
9 khfhzq;fSk; cs;slq;Fk; tpjkhf 
 

 

5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
 
09 khfhzq;fspy; 397 fp.kP. tPjpfis fhgl; ,l;L mgptpUj;jp nra;jy;> khfhz tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhurigfs;/jpizf;fsq;fspd; gzpahsu;fspd; jpwid mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; Nky; khfhz 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigAld; ,ize;j tbtikg;G kw;Wk; jpl;lkply; gapw;rp epiyaj;ij 
(tbtikg;G ikak;) epu;khzpj;jy;. 
2. epjp milt (&.kp.)   
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 
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nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

FA 
15200 
DF 
200 

 
5343 
 
73.7 

 
35% 
 
37% 

 
2950.50 
 
50 

 
2800 
 
30.2 

 
95% 
 
60% 

 
8143 
 
103.9 

 
54% 
 
52% 

 

 

 

 

7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 

2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
397 fpNyhkPl;lu; ePskhd ghijfspd;  kpjkhd Ntiyfis fhgl; ,l;L tbfhyikg;G njhFjpia 
epu;khzk; nra;J  tPjp rkpf;iQfs; nghUj;jp epiwT nra;jy; 

11.7. Muk;g Rfhjhuj;ij tYT+l;Lk; nraw;jpl;lk;  (PSSP) 
1 

nkhj;j KjyPL (&.kp.) (&.kp.) 21,188.44 
mnkupf;f nlhyh; kp.  134 

2 

fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

cyf tq;fp   
(&.kp.) 31.624.53 
mnkupf;f nlhyh; kp. 200 
(mnkupf;f nlhyh; kp.  09 CERC epjpaj;jpw;F 
ngwg;gl;Ls;sJ) 

3 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

05 
2018-2023 

 3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; 
4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 

 
,yq;ifapYs;s midj;J khtl;lq;fs; 
kw;Wk; khfhzq;fs; 

 

5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
,yq;ifapy; Muk;g Rfhjhu Nritapd; juj;ij Nkk;gLj;jp njhw;whj Neha;fspd; mghaj;jpy; cs;s 
Fbkf;fisf; fz;lwpe;J me;j Neha;fisf; fl;Lg;gLj;jp epu;tfpj;jy; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; nra;jy; 
6. epjp milT(&> kp.)   
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

20,450 
*1 

6,212 30% 
*2 

5,000 
 

2,035 
 

41% 8,247 40% 

 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

44% 11% 55% 
 

 

 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

                 55% 9% 64% 
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7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 

*1. 2019 Kjy; 2022 tiu \&. 11>450 kpy;ypad; Vw;ghLfs; fpilf;fg;ngw;Ws;sJld; nkhj;jkhf 
2023 Mk; Mz;Lf;F 9 Mapuk; kpy;ypad; fpilf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb> nkhj;j 
KjyPL \&. 20>450 kpy;ypad;. 
 
2019 Kjy; 2021 tiu> fUj;jpl;lj;jpw;f;F toq;fg;gl;l Vw;ghLfspd; msthdJ (KjyPL njhif) 

\&. 6>450.15 kpy;ypad; kw;Wk; nrytplg;gl;l njhif \&. 6>212 kpy;ypad;. mjd;gb> 31.12.2021 
md;W epjp Kd;Ndw;wk; 96% MFk  

8. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 

nraw;ghLfs; 
cg fUj; jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

i. Gjpa fl;Lkhdk; kw;Wk; GJg;gpj;jy; Ma;T 
$lq;fs;  

ii. fpspdpf; ikaq;fs; 
iii. gy; mWit rpfpr;ir epiyaq;fs;  
iv. kUe;J fsQ;rpa rhiyfs; 
v. ETU 
vi. Rfhjhu cj;jpNahfG+u;t ,y;yq;fs; 

vii. Vidait  

 
17 
40 
17 
19 
27 
55 
253 

2. tpopg;Gzu;T epfo;r;rpfs; 159 

3. jfty; njhopy;El;g trjpfs; kw;Wk; Nkk;ghL 70 

4. kUj;Jt cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;  136 

5. kUj;Jtk; my;yhj cgfuzq;fis thq;Fjy; 121 
6. Rfhjhu Copau;fspd; jpwd; Nkk;ghL 196 

7. gad;ghl;L thfdq;fs; nfhs;tdT nra;jy; 23 
 

 

 
5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

cs;Shuhl;rp kd;wtdq;fspd; jpwd;fis tYg;gLj;Jtjd; %yKk;> me;jg; gpuNjrq;fspd; 
nghUshjhu cl;fl;likg;ig mgptpUj;jp nra;tjd; %yKk; nghJkf;fSf;F nghWg;ghdJk; 
kw;Wk; nghWg;G tha;e;jJkhd  cs;Shuhl;rp Nritia toq;Fjy;. 
 
 
 
 

11.8.  gpuNjr mgptpUj;jp cjtp nraw;jpl;lk; (LDSP)) 
1 

nkhj;j KjyPL (&.kp.) 
18,016 
15,009 

2 
 

 

fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif 
(&gh kpy;ypad;  

cyf tq;fp–     10,600 
  INuhg;gpa xd;wpak; –    4,233 
,yq;iif murhq;fk;–      1253 

3 

 

3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; 
njhif (&gh kpy;ypad;  

  3.5 Mz;Lfs; 
 

3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; 
tUlk; 

2019 – 2022  (jpl;lkpl;l fhyj;jpw;Fs; 
jpl;lj;ij Kbf;f ,ayhikahy; 21 
khjq;fs; ePl;bg;G Nfhug;gl;Ls;sJ) 
 

4 fUj; jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk; gpuNjrq;fs; 
 

tlf;F> fpof;F> tl kj;jpa khfhzk; 
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6. 2022.09.30 epjp milT 

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

15,009 718 4.8% 3350.00 1375.27 41% 2093.27 14% 
 

3. 2022.09.30 ,y; ngsjpf milT 

2021.12.31 ,y;  ngsjpf 
milT  (A) 

tUlj;jpDs; milT 
(2022.01.01 njhlf;fk; 2022.09.30 

tiu ) (B) 

2022.09.30 xl;L nkhj;j milT  
(A+B) 

32% 17% 49% 
 

i. BT fl;lj;jpy; 379 Jizf; fUj;jpl;lq;fs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd> mtw;wpy; 190 
Kbf;fg;gl;Ls;sd. 07 Jizf; fUj;jpl;lq;fs; 50%-90% tiu Kd;Ndw;wj;ijf; 
fhl;Lfpd;wJld;  kPjKs;s 182 Jizj; jpl;lq;fspd;  Kd;Ndw;wk; 0% Kjy; 5% tiu 
fhzg;gLfpd;wJ. 

ii. PT 1 fl;lj;jpy;> 658 Jizf; fUj;jpl;lq;fs; milahsk; fhzg;gl;L> mtw;Ws; 450 Jizf; 
fUj;jpl;lq;fs; Kbf;fg;gl;Ls;sd. 69 Jizf; fUj;jpl;lq;fs; 50%-90% tiu 
Kd;Ndw;wj;ijf; fhl;Lfpd;wJld;  kPjKs;s 182 Jizj; jpl;lq;fspd;  Kd;Ndw;wk; 0% 
Kjy; 5% tiu fhzg;gLfpd;wJ. 

iii. 26 nghUshjhu cs;fl;likg;G Nkk;ghl;L Jizf; fUj;jpl;lq;fs; mq;fPfupf;fg;gl;L mtw;wpd; 
kjpg;gPLfs; jahupf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

iv. 913 Nfhtpl; jLg;G Jizf; fUj;jpl;lq;fs; mq;fPfupf;fg;gl;L Kbf;fg;gl;Ls;sd. 

  8. 2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
1. 1. ehl;bd; nghUshjhu neUf;fbiaj; jPu;f;fg; gad;gLj;jf;$ba cj;jpfisf; fz;lwpe;J 
nray;gLj;Jjy; 
2. Mf];l; 2023f;Fs; BT 2 kw;Wk; BT 3 fl;l Jizj; jpl;lq;fis epiwT nra;jy; 
3. [_iy 2024f;Fs; BT 4 kw;Wk; BT 5 Jizj; jpl;lq;fis epiwT nra;jy; 
4. [_iy 2024f;Fs; PT fl;lk; 2 ,d; Jizj; jpl;lq;fis epiwT nra;jy; 
5. Mf];l; 2024f;Fs; PT fl;lk; 3 ,y; Jizj; jpl;lq;fis epiwT nra;jy; 
6. [_iy 2024f;Fs; nghUshjhu cs;fl;likg;G Nkk;ghl;Lf; fl;lj;jpy; Jizj; jpl;lq;fis epiwT 
nra;jy; 

 

11.9. nghJfy;tp etPdkag;gLj;Jk;  nraw;jpl;lk; 
1. 

nkhj;j KjyPL (&.kp.)  
100 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;  

2. fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif (&gh 
kpy;ypad;  

cyf tq;fpahy; epjp toq;fg;gLfpwJ 

3. 3.1  fld; toq;Fk; epWtdk; kw;Wk; njhif 
(&gh kpy;ypad;  

05 
2018/2019 - 2024 

4. 
3.2  Muk;gpf;fg;gl;l tUlk;; /  KbtilAk; tUlk; midj;J khfhzq;fSk; 

 
5. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
Muk;g kw;Wk; ,ilepiyf; fy;tpapd; juj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; nghWg;gpid tYg;gLj;Jjy; 
 

6. epjp milT(&> kp.) 
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

nkhj;j 
KjyPL 

2021.12.31 
nkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

2022 
Vw;ghL 

2022.09.30 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

xl;Lnkhj;j 
milT 

tpfpjk; 
(%) 

5428* 2413.10 44% 3010 1540.07 51% 3953.17 73% 
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* 2020 2021 kw;Wk; 2022 tuT nryTj;jpl;l Vw;ghLfs; (,J tuT-nryTj; jpl;l cjtpf; 
fUj;jpl;lnkhd;W vd;gjdhy;) 
 
7. 2022.12.31 ,y; ngsjpf milT 
 

,e;jf; fUj;jpl;l epjpAjtp xg;ge;jj;jpd; gpufhuk;> 2021 Mk; Mz;bw;fhd gpd;tUk; toq;fy; ,izg;G 
Fwpfhl;bfs; (Disbursement Link Indicators – DLIs)  nray;jpwd; mbg;gilapyhd 
epge;jidfs; (Performance Based Conditions – PBCs epiwNtw;wg;gl;ld. 
 DLI  1: 250 vjpu;ghu;f;fg;gl;l 250 ghlrhiyfspy;> 40% khztu;fspd; Mq;fpy nkhop fw;wy; 

fw;wy; ngWNgw;wpid Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; Mq;fpy nkhopf; fw;wiy Nkk;gLj;Jjy; (ELLE) 
jpl;lj;jpd; fPo; 500 ghlrhiyfspy; cs;s khztu;fSf;F mjd; gyd;fis toq;Fjy. 

 DLI  2: vjpu;ghu;f;fg;gl;l 250 ghlrhiyfspy;> 40% khztu;fspd; fzpj nkhop fw;wy; 
ngWNgw;wpid Nkk;gLj;Jjy;> 500 ghlrhiyfspy; cs;s khztu;fSf;F fzpj fw;wy; 
Nkk;ghl;Lj; (MLE) jpl;lj;jpd; fPo; gyd;fis toq;Fjy. 

 DLI  5: njhopy; uPjpahfj; jFjpngw;w Gjpa Mrpupau;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupf;fTk; - 
12>000 $Ljy; njhopy; uPjpahfj; jFjpAs;s Mrpupau;fs; (50% ngz;fs;) 

 DLI  9:COVID-19 Nfhtpl;-19 njhw;WNehiaj; jLg;gJ kw;Wk; Rfhjhu eilKiwfis 
Nkk;gLj;Jjy; cs;spl;l ghlrhiyr; Rfhjhuk; kw;Wk; Cl;lr;rj;J jpl;lq;fs; midj;J fy;tp 
tyaq;fspYk; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 

2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 
Muk;g kw;Wk; ,ilepiyf; fy;tpapd; juj;ij Nkk;gLj;Jjy; 

 

12. cs;@uhl;rp MSif njhlh;ghd ,yq;if epWtfk; (SLILG) 
 

1. mwpKfk;  
1999 Mk; Mz;bd; ghuhSkd;wr; rl;l ,y 31 ,d; %ykhf ];jhgpf;fg;gl;l ,yq;if cs;Shu; 
MSif  epWtfj;jpd; eltbf;iffs;  epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jtk; nra;jy; vd;gtw;wpw;F 
cs;Shuhl;rp kw;Wk; khfhz rigfs; mikr;rpd; nrayhsu; cl;gl 8 cj;jpNahfG+u;t 
cWg;gpdu;fisAk; cs;slf;fpa gzpg;ghsu; rig kw;Wk; nfsut mikr;ruhy; epakpf;fg;gl;l 5 
cWg;gpdu;fs;  cs;spl;l epu;thfrig epakdk; nra;ag;gl;Ls;sJ epWtfj;jpd; epu;thfg; gzpfs; 
jiyik epu;thf mjpfhupahd ,af;Fduhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
2022 %d;whk; fhyhz;bd; ,Wjp tiu nray;jpwd; 
 
gphpT vjpu;ghu;f;fg;gl;l 

epfo;r;rpj;jpl;lq;f
s 

elj;jg;gl;l 
epfo;r;rpj;jpl;lq;f

s; 
gapw;rpahsu;fsp
d; vz;zpf;if 

 
 29 24 925 

nghJ Kfhikj;Jt kw;Wk; kdpj ts 
Nkk;ghL 

31 29 1422 

ngsjpf jpl;lkply; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; 36 36 1395 

gapw;rpfs; 8 7 258 
fzpdpfs; 31 17 487 

epjp Kfhikj;Jtg; gpupT 36 29 1225 

rl;lg; gpupT 18 8 198 

Clf gpupT 5 3 45 

nkhj;jk; 194 153 5955 
 

2023 Mk; Mz;by; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sitfs; 

 ey;yhl;rp khfhz rig kw;Wk; cs;Shuhl;rp Kiwikf;fhd nghJ gpujpepjpfs; kw;Wk; 
mjpfhupfspd; jpwd; Nkk;ghL. 

 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; epWtd fl;likg;Gfs; kw;Wk; epu;thfj; 
jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjpy; cjTjy; kw;Wk; khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp 
jiyikafq;fspy; MNyhrid gzpfis Vw;Wf;nfhs;tJ. 
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 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rpj; Jiwapy; Ma;Tfis elj;Jjy; kw;Wk; jfty;fis 
tpepNahfk; nra;jy;. 

 05 bg;Nshkh gbg;Gfs;> 12 rhd;wpjo; gbg;Gfs; kw;Wk; 216 FWfpa fhy gapw;rp jpl;lq;fis 
elj;Jjy;. 

 cs;Shuhl;rp nra;jpj;jhs; (fhyhz;L) rpq;fsk; / jkpo; kw;Wk; cs;Shuhl;rp rQ;rpiffs; 
(Mz;L) Mfpatw;wpd; njhFg;G. 
 

13. cs;Shu; fld; kw;Wk; mgptpUj;jp epjpak; (LLDF) 
 

1. mwpKfk; 
cs;Shu; fld; kw;Wk; Nkk;ghl;L epjpahdJ 1916 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpd; 
fPo; epWtg;gl;lJld; jw;NghJ mur epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;  khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;Shuhl;rp mikr;rpd; fPo; murhq;f epWtdkhf ,aq;FfpwJ. cs;Shu; fld; kw;Wk; Nkk;ghl;L 
epjpahdJ cs;Shuhl;rp kd;wq;fspd; ePz;lfhy tUkhd topfis cUthf;Fk; kw;Wk; Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lq;fSf;F epjp cjtp toq;Fk; Kf;fpa nghJ epWtdkhFk;. 
 
 

 epjpaj;jpd; Kf;fpa gq;F  
23 kfhefu rigfs; (nfhOk;G kfhefu rig jtpu)> 41 khefu rigfs; kw;Wk; 276 gpuhe;jpa 
rigfs; cl;gl 340 cs;Shuhl;rp mikg;GfSf;F rYif tl;b tpfpjj;jpy; ePz;lfhy epjp 
trjpfis toq;FtNj ,e;j epjpaj;jpd; Kjd;ikg; gzpahFk;. ,yq;if. 
 

2. cs;Shu; fld; kw;Wk; mgptpUj;jp epjpaj;jpd; milT -2022 %d;whk; fhyhz;L tiu 

nraw;ghLfs;; 

Njjpapd;gb 
kjpg;gplg;gl;l 

Ntiyapd; msT (&. 
kp) 2022.09.30 

2022.09.30 kjpg;G 
(&.kp) 

nray;jpwd; 

fld; toq;Fjy; 675 567 84% 
fld; tR+y; 730 632 87% 
jpiwNrupf;F gzk; nrYj;Jjy 270 115 43% 

2022 nray;jpwd;-fld; xg;Gjy;fs; kw;Wk; %d;whk; fhyhz;L tiu toq;fy;fs;. 
 fld; xg;Gjy;   

අ.අ cs;Suhl;rp kd;wk;  fUj;jpl;lk; ngWkjp (&.) 
01 k`ufk e.r. R+upa tiyaikg;gpid epWTjy; 8,800,000.00 
02 nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah kh.e.r RLfhl;bid epu;khzpj;jy; 43,000,000.00 
 nkhj;jk;   51,800,000.00 

    
 fld; tpepNahfk;-2022   
.  cs;Suhl;rpkd;wk;  fUj;jpl;lk; ngWkjp 
1 g];ghNf Nfhuis  gp.r. khehl;L kz;lgk; fl;Ljy; 1,990,000.00  
2 fNynty gp.r. Nrhyhu; rp];lj;ij epWTjy; 4,800,000.00  
3 nff;fpuht gp.r. mYtyf fl;blk; fl;Ljy; 9,445,000.00 
4 nghyd;dWit kh.e.r gy;Nehf;F fl;blk; fl;Ljy; 15,500,000.00 
5 FUehfy; kh.e.r eLj;ju re;ij epu;khzpj;jy;  269,858,000.00 
6 Fspahgpl;ba e.r. nghJ kyry$l epu;khzk;  152,770,000.00  
7 ,uj;jpdGup kh.e.r ,uj;jpdf;fy;  ikaj;ij 

epu;khzpj;jy;  
83,844,000.00  

8 Nffhiy gp.r. nghJr; re;ij njhifapid  
epu;khzk; nra;jy; 

3,231,000.00  
9 mafik gp.r. tpahghu kj;jpa epiyaj;jpid 4,960,000.00  
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epu;khzpj;jy; 
10 nge;Njhl;il gp.r. E}yf fl;blk; fl;Ljy; 7,229,897.00  
11 nfhl;bfhtj;ij 

Ky;Nyupah 
gp.r. RLfhl;il epu;khzpj;jy;  5,600,000.00 

12 ghde;Jiu gp.r. tpahghuj; njhFjpia epu;khzpj;jy; 4,231,000.00  
13 k`ufik e.r. Nrhyhu; tiyaikg;ig epWTjy; 4,000,000.00  

NKHJ;JK; 567,458,897.00 


