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 ஒட்டுதமொத்த தசைற்றிட்டங்ைளுக்ைொன ஒருங்ைிகணந்த ைணக்குக் கூற்று-   44 
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தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 
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தைௌரவ தகலவொின் தசய்தி 

ஓர் அைொைகநர்வு முைொகமத்துவ முகறைிைல் என்றவகைைில் இலங்கைைின் விவசொைத்துகறக்கு 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிகை அறிமுைம்தசய்து  தீடீர் அனர்த்தத்தின்கைொது ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ஏற்ைடுைின்ற  

தைொருளொதொர நட்டத்கதக் குகறத்துக் தைொள்வதன் மூலமொை உள்நொட்டு விவசொைத்கதப் கைொன்கற 

விவசொைிகையும் கமம்ைடுத்துவதற்ைொை நொன்கு தசொப்த ைொலப்ைகுதிக்குள் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் 

ைொப்புறுதிச் சகை மூலமொை ஈகடற்றப்ைட்டுள்ள அரும்ைணி அளப்ைொிைதொகும்    . 

2016 ஆம் ஆண்டு சகைக்கு ஒரு விகசடமொன வருடமொை அகமவகதொடு 333. 3 மில்லிைன் ரூைொ 

சொதகனைகடத்த  கதறிை இலொைத்கதப் ைதிவுதசய்து உறுதிைொன ைைணத்திற்கு அவசிைமொன ஆரம்ை 

அத்திவொரமொன நிதிசொர் ைலத்கத நிறுவனத்திற்கு வழங்ை இைன்றகம நொம்தைற்ற தனித்துவமொன 

தவற்றிைொகும்  . 

இந்நொட்டின் தைரும்ைொன்கம ைிரொமிை மக்ைளின் வருமொனம் விவசொைமொை அகமவதொல் வொனிகல மற்றும் 

ைொலநிகல மொற்றங்ைள் ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற அனர்த்த நிகலகமைள் அடிக்ைடி கதொன்றுவதொல் 

அவர்ைளின் தைொருளொதொர உறுதி நிகலக்கு ஏற்ைடுைின்ற  தொக்ைத்கதக் ைருத்திற்தைொண்டு, அகனத்து 

விகளநிலத்கதயும் உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை தநற்தசய்கை மற்றும்  ஏகனை ைைிர்ச்தசய்கைைளில் 

ஏற்ைடக்கூடிை அைொைகநர்வுைகளக் குகறத்து  இந்நொட்டின் விவசொைத்துகறகை உறுதிநிகலக்கு 

தைொண்டுவரும்தைொருட்டு அகனத்துப் ைைிர்ைகளயும் ைொப்புறுதி தசய்வதற்ைொன ஒழுங்ைகமந்த 

கவகலத்திட்டதமொன்கற அமுலொக்ைவும்,  ைிரொமிை ைமக்ைொரர்ைளொல் ைட்டுப்ைடுத்த இைலொத இைற்கை 

அனர்த்தங்ைளொல் அவர்ைளின் வருமொனத்திற்கு ஏற்ைடுைின்ற தொக்ைத்கத ைொப்புறுதி மூலமொை 

தசலவுமீளளிப்பு தசய்ைவும்  அவசிைமொன அத்திவொரத்கத இடுவதற்ைொன நடவடிக்கைைகள   2812 ஆம் 

ஆண்டில்  ஆரம்ைிக்ை ைிகடத்தகமயும்  நிறுவனம் தைற்ற தவற்றிைொை ைருதுைிகறொம் .  

அதற்ைிணங்ை சகைைின் தசைலொற்றுகை உற்ைத்தித்திறனில் வளர்ச்சிகை அகடை முடிந்த  மிைவும் 

தவற்றிைரமொன ஆண்டொை 2812 ஆம் ஆண்டிகன அறிமுை ம் தசய்ைலொம். 

 

 
 
 

சிட்னி ைஜநொைக்ை , 

தகலவர், 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை. 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

கநொக்கு 

உள்நொட்டு விவசொைத்துகறைின் உன்னதமொன ைொதுைொவலனொை அகமவதன் ஊடொை  ததற்ைொசிைொவின் 

மிைச்சிறந்த முன்னுதொரணமொைத் திைழும்  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி நிறுவனமொை அகமதல்  

 

 

 

 

அரும்ைணி 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிகையும் ைொதுைொப்ைிகனயும் வழங்குவதற்ைொன கூட்டுமுைற்சி மற்றும் குறித்த 

நிறுவனங்ைளின் இகணப்ைொக்ைத்தின் ஊடொை சர்வகதச ொீதிைொை ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிை தகலசிறந்த 

கசகவகை வழங்குதல்.  
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ைணிப்ைொளர்சகை ජ- ජ2016 

 தைைரும் ைதவியும் 

01 
 

திரு  .சிட்னி ைஜநொைக்ை  

தகலவர்                                                                                                    தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

  திரு .எம்.ஏ.எஎ .வீரசிங்ை  

ைமநல அைிவிருத்தி ஆகணைொளர் நொைைம்                                               அங்ைத்தவர் 

ைமநல அைிவிருத்தி திகணக்ைளம் 

தைொழும்பு 80 

03 திருமதி சம்ைொ ைொலசூொிை 

ைணிப்ைொளர் 

அரசொங்ை தைொறுப்புமுைற்சிைள் திகணக்ைளம்                                          அங்ைத்தவர் 

தைொது திகறகசொி 

தைொழும்பு 81 

04 
 

திரு  .என்.பீ.வீ.சீ .ைிைதிலை  

கமலதிை தசைலொளர் (நிர்வொைம் மற்றும் நிதி) 

ைமத்ததொழில் அகமச்சு                                                                            அங்ைத்தவர் 

“தைொவிஜன மந்திரை” 

ரஜமல்வத்த வீதி 

ைத்தரமுல்ல 

05 டொக்டர் (திருமதி )டப்.எம்.ஏ .கசனொரத்ன  

ைணிப்ைொளர் (ைொல்நகடவளங்ைள்திட்டமிடல்                      )                    அங்ைத்தவர் 

சமூை கசகவைள்,சமூை நலகனொம்புகை மற்றும்  

ைொல்நகட வளங்ைள் அைிவிருத்தி அகமச்சு 

தசத்சிறிைொை 

ைத்தரமுல்ல 

06 
 

திரு  .ஆர்.எம் நந்தசிறி  

கமலதிை ைமத்ததொழில் ைணிப்ைொளர் நொைைம்  

(அைிவிருத்தி)  

ைமத்ததொழில் திகணக்ைளம்                                                                     அங்ைத்தவர் 

கைரொதகன 

07 
 

திரு .எஎ.எம்.ஜீ .சமரக்கைொன்  

இலக்ைம்128,ஹுருலுமைஹைிட்டிை,                                                       அங்ைத்தவர் 

தமதைொடதவவ 

அநுரொதபுரம் 

08 
 

திரு  .கை.பீ . ரொஜைக்ஷ                                                                             அங்ைத்தவர் 

ைிரதிப் தைொது முைொகமைொளர் (ததொழில்முைற்சி 

 வங்ைித் ததொழிற்ைொடுைள்) 

மக்ைள் வங்ைி 

இலக்ைம் 05, சித்தம்ைலம் ஏ  .ைொடினர் மொவத்த , 

தைொழும்பு 82 

09 
 

திரு  .எஎ .சுப்ைிரமணிைம்  

கமலதிை தசைலொளர் (அைிவிருத்தி)  

ைடற்தறொழில் மற்றும் நீரை  

வளங்ைள் அைிவிருத்திஅகமச்சு                                                               அங்ைத்தவர் 

புதிை தசைலைம் 

மொளிைொவத்கத, தைொழும்பு 18. 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

தொைனக் ைட்டகமப்பு 
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முன்னுரர 

ஒரு விவசொை நொடொன இலங்கைைின் விவசொை அைொைகநர்வு முைொகமத்துவத்திகன ைிரதொன 

கநொக்ைமொைக்தைொண்ட ஒகரகைொர் அரச ைொப்புறுதி நிறுவனமொன ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக்ைொப்புறுதிச் 

சகைைொனது, விவசொை அைொைகநர்வு முைொகமத்துவத்தில் விவசொைிைின் ைைிர்ைளின் அைொைகநர்விகன 

தைொறுப்கைற்ைதற்கு கமலதிைமொை விவசொைிக்கும் அவனது உைைரணங்ைள் மற்றும் ைளஞ்சிைங்ைளுக்கும் 

ைொதுைொப்ைிகன வழங்ைி விவசொைத்தின் நிகலதைறுதகு அைிவிருத்திக்ைொை ததொடக்ைத்தில் இருந்கத 

அளப்ைொிை ைணிகை ஆற்றிவருைின்றது   . 

அதற்ைிணங்ை ஓர் அைொைகநர்வு முைொகமத்துவ முகறைிைதலன்றவகைைில் இலங்கைைின் விவசொைத் 

துகறக்கு ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிகை அறிமுைம்தசய்து திடீர் அனர்த்தத்தின்கைொது ைமக்ைொரர்ைளுக்கு 

ஏற்ைடுைின்ற தைொருளொதொர நட்டத்கதக் குகறத்துக் தைொள்வதற்ைொைவும்  அத்தகைை சந்தர்ப்ைத்தில் 

விவசொைக் ைடன்வழங்குைின்ற நிதிநிறுவனங்ைள் தமது நிதிசொர் உறுதிநிகலகை விருத்திதசய்து 

தைொள்வதற்ைொைவும் ைடந்த நொன்கு தசொப்தங்ைளில் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ஆற்றியுள்ள அரும்ைணி அளப்ைொிைதொகும்   . 

ததற்ைொசிைொவின் மிைச்சிறந்த முன்னுதொரணமொைத் திைழும் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி நிறுவனமொை மொறும் 

கநொக்ைிகன முதன்கமைொைக்தைொண்டு உள்நொட்டு விவசொைத்தின் இகடைறொத  வழியுொிகமக்கு ைொொிை 

ைங்ைளிப்ைிகன நல்ைி சகை இைங்ைி வருவகதொடு இத்தகைை ைின்னணிைில் நிறுவனத்தின் உறுதிைொன 

வழியுொிகம மற்றும் மனநிகறவுதைொண்ட வடிக்கைைொளர் கசகவகை ததொடர்ச்சிைொை கைணிவருதல் 

கைொன்ற சவொல்ைகள மிைவும் தவற்றிைரமொை எதிர்தைொண்டு 2812 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் ைமத்ததொழில் 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 333. 3 மில்லிைன் ரூைொ சொதகனைகடதத கதறிை இலொைத்கத ஈட்டிைகதொடு 

அதகன 2815 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்ைிடுகைைில் 3001 %வளர்ச்சிைொை அகமக்ைின்றது.2812 ஆம் ஆண்டில் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் ஈட்டிை 300. 0 மில்லிைன் ரூைொ ததொழிற்ைொட்டு இலொைகம இந்த 

முன்கனற்றத்கத அகடை அடிப்ைகடக் ைொரணிைொை அகமந்தது .2812 ஆம் ஆண்டில் 030 மில்லிைன் ரூைொ 

ைொப்புறுதி வருமொனம் தைறப்ைட்டகதொடு,  இழப்பீடொை 333 மில்லிைன் ரூைொ தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது .  

வருடொந்த தவகணப்ைண வருமொனம் 2812 ததொடக்ைம் 2812 வகர  

 2012 

 ජ( ரூ.மில்.) 

2012 

(ரூ.மில். ජ) 

2012 

(ரூ.மில். ජ) 

2012 

(ரூ.மில். ජ) 

2016 

(ரூ.மில். ජ) 

ைைிர்க்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள்  99.80 82.18 94.25 104.6 94.85 

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டம் 15.80 8.90 13.74 9.00 10.56 

ைளஞ்சிை /விவசொை உைைரணங்ைள் மற்றும் 

மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதித்திட்டங்ைள்  
6.55 1.53 0.62 1.08 7.82 

சுவதசத மற்றும் திடீர் விைத்து ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைள்  
2.55 1..26 7.67 16.43 15.61 

உரமொனிை ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டம்  0.00 0.00 0.00 1006.4. 608.19 

கூட்டுத்கதாரக 122.00 32.87 116.28 1,120.21 020.02 
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வருடொந்த கதறிை இலொைம் 2812 ததொடக்ைம் 2812 வகர  

 2012 

 ජ( ரூ.மில்.) 

2012 

(ரூ.மில்.) 

2012 

(ரூ.மில்.) 

2012 

(ரூ.மில்.) 

2016 

 ජ( ரூ.மில்.) 

தமொத்த வருமொனம்  136.70 101.50 122.5 1,156.10 782.20 

ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவுைள்  )135.20( )170.90( )75.50( )1,116.10( )404.50( 

ததொழிற்ைொட்டு மிகைநிகல 1.50 )69.40( 47.30 40.00 377.70 

அரச தைொகடயும் ைிற வருமொனங்ைளும்  65.10 76.80 74.80 100.80 122.50 

தமொத்தச் தசலவினம் 

)ஒதுக்ைீடுைகளயும் உள்ளிட்டதொை( 
)82.00( )89.30( )104.00( )132.00( )160.30( 

வருடொந்த கதறிை இலொைம் ජ/ நட்டம் )15.40( )81.90( 17.80 8.80 339.90 

 

 

 

தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சொின் எண்ணக்ைருவின்ைடி  ைடந்த ைொலப்ைகுதிைில்  நொட்டில் ஏற்ைட்ட 

ைொதைமொன  வொனிகல ைொரணமொை ைொதிக்ைப்ைட்ட  ைமக்ைொரர்ைளுக்கு  நிவொரணம் வழங்குவதற்ைொன 

தைவல்ைகள கசைொிப்ைதற்ைொை விவொசொை தசைலணிதைொன்கற தொைிக்ை நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன .இதன்ைீழ் ைமக்ைொரர்ைளுக்கு தமது அனர்த்த நிகலகமைள் ைற்றிை தைவல்ைகள 

அறிவிப்ைதற்ைொை 1310 துொித ததொகலகைசி இலக்ைம் அறிமுை ம் தசய்ைப்ைட்டகதொடு  இந்த ததொகலகைசி 

இலக்ைத்திற்கு ைிகடக்ைின்ற தைவல்ைகள விவசொை தசைலணிக்கு வழங்ைகவண்டிை தைொறுப்பு 

இச்சகைைிடம் ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டது  .ைமக்ைொரர்ைளுக்ை ாொை அரசொங்ைத்தினொல் அறிமுைம் தசய்ைப்ைட்ட 

புதிை ைொப்புறுதிக் தைொள்கைக்ைிணங்ை ைமத்ததொழில் அகமச்சினதும் ஒத்துகழப்புடன் இந்த கசகவகை 23 

மணிகநரமும் இைங்குைின்ற அவசர அகழப்புச் கசகவைொை  அமுலொக்ை நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன .இதன் மூலமொை ைொதிக்ைப்ைட்ட மக்ைளின் ஆதனங்ை ள் மற்றும் 
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ைைிர்ச்தசய்கைைகளப் கைொன்கற ைொதிக்ைப்ைட்ட அகணக்ைட்டுைள் ைற்றிை தைவல்ைகளயும் கசைொித்து  

அவர்ைளுக்கு துொிதமொை நிவொரணம் வழங்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. 

 2812 சிறுகைொைத்தின்கைொது இைற்கை அனர்த்தங்ைளொல் கசதமகடந்த வைல்ைளுக்ைொை  ைொப்புறுதிக் 

ைொப்பீடு இன்றி  இழப்பீடு தசலுத்த சகைைினொல் நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன .இதற்ைொை 

எவ்விதமொன ைொப்புறுதித் தவகணப்ைணமும் அறவிடப்ைடொமல் முதற்றடகவைொை 2812 சிறு கைொைத்தில்  

இைற்கை அனர்த்தங்ைளொல் ைொதிக்ைப்ைட்ட விவசொைிைளின் தநற்தசய்கைக்ைொன கசதஇழப்பீடு தசலுத்துதல் 

ததொடங்ைப்ைட்டது  .முழுகமைொன கசதத்தின் தைறுமதி 188 மில்லிைன் ரூைொவுக்கு அதிைமொனதொகும்  .கமலும் 

2815/  2812 தைரும்கைொைத்தில் விகசட நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்றொை விகசட கசொளச்தசய்கை ைொப்புறுதிச் 

தசைற்றிட்டதமொன்று அமுலொக்ைப்ைட்டகதொடு அதற்ைொை சகைைினொல் 0 . 5 மில்லிைன் ரூைொ 

இழப்பீட்டுத்ததொகை விடுவிக்ைப்ைட்டது . 

தற்கைொது அமுலில் உள்ள  விவசொை கசத மதிப்பீடு ைொர்கவ மட்டத்திலொன ைொிகசொதகன மூலமொைகவ 

கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றது. அைொைகநர்தவொன்று இடம்தைற்ற ைின்னர் கசதமதிப்பீட்டிகன தசய்வதற்ைொை 

நீண்ட ைொலம் ைழிவது மொத்திரமன்றி ைொர்கவ மட்டத்திலொன ைொிகசொதகனைளின்கைொது விடைத்துகறசொர்ந்த  

தன்கமகைமீறி தசொந்தஅடிப்ைகடைிலொன தீர்ப்புைள் உள்ளடங்குவதொல் கசதமதிப்பீடு ைற்றிை சிக்ைலொன 

நிகலகமகை எதிர்கநொக்ை கநொிடுைின்றது  .சுட்டிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட  ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டதமொன்கற அறிமுைஞ் தசய்வதன் மூலமொை வொனிகலத் தன்கமைளுக்ைிணங்ை விவசொைத்திற்கு 

எற்ைடுைின்ற தொக்ைங்ைகள விஞ்ஞொனொீதிைொைவும் ததொழில்நுட்ைொீதிைொைவும் மதிப்பீடுதசய்து துொிதமொை  

கசதஇழப்பீட்டிகன தசலுத்த இைலுதமன்ைதொல் நிலவுைின்ற திட்டத்கதப்கைொல் ைலமொதங்ைளுக்குப் 

ைின்னர் ைொதிக்ைப்ைட்ட தரப்ைினர்ைகள ைொர்க்ைச் தசல்வகதவிட ைொதிி்ைப்ைட்ட தரப்ைினர்ைளுக்கு 

ஒருவொரத்திற்குள்   கசத இழப்பீடு தசலுத்தும் முகறைிைதலொன்று வகுக்ைப்ைடும். இதற்கு கமலதிைமொை 

தடுக்ைக்கூடிை விவசொை அைொைகநர்வுைகள முைொகம தசய்வதிலொன தைவல்ைகளயும் விவசொைத்திற்கு 

வழங்குவதன் மூலமொை ஏற்ைடக்கூடிை அைொைகநர்விகன முைொகமதசய்வதற்கைதுவொை முன்கூட்டிகை 

அறிவிப்தற்ைொன திட்டதமொன்றும் வகுக்ைப்ைடும்  .அதன்தைொருட்டு இலங்கைைின் ைமத்ததொழில்  

ைொப்புறுதிைின் விகனத்திறகன முன்கனற்றுதல் மற்றும் இலங்கைைின் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

ைொப்பீட்டிகன கமம்ைடுத்துதல் இக்ைருத்திட்டத்தின் கநொக்ைமொகும் .இதன்தைொருட்டு உலை வங்ைியுடன் 

இகணந்த    சர்வகதச நிதிக் ைம்தைனிைின் )IFC(   ததொழில்நுட்ை உதவி ைிகடத்துள்ளது . 

சகைைில் தற்கைொது நகடமுகறைில் உள்ள ைைிர்க் ைொப்புறுதி, ைொல்நகடக்ைொப்புறுதி  மற்றும் 

தைொதுக்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள  தவளிக்ைள மட்டத்தில் அமுலொக்குவதற்ைொை மொவட்ட மட்டத்தில் 

இகணக்ைப்ைட்டுள்ள தவளிக்ைள ைதவிைணிக்கு கமலதிைமொை சகைைின் ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள  

ைமக்ைொரர்ைள் மத்திைில் கமலும் ைிரைல்ைப்ைடுத்துவகத வசதிப்ைடுத்துவதற்ைொை தவளிவொொி முைவர் 

வகலைகமப்தைொன்றிகன நிறுவ நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன  .இதகன 2812 ஆம் ஆண்டில் 

சகைைின் கமம்ைொட்டுக்ைொை ஆரம்ைிக்ைப்ைட்ட விகசட கவகலத்திட்டமொை ைருத இைலும். 
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ைமநல கசகவைள் நிகலைங்ைள், விவசொை அகமப்புைள் மற்றும் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் 

சகைைின் உத்திகைொைத்தர்ைள் மூலமொைவும் வி .ஆ.உ.உ.உத்திகைொைத்தர்ைள் மூலமொைவும் ைொப்புறுதிக் 

ைொப்பீட்டிகனப் தைற்றாுக்தைொள்ளும் இைலுகம ைிகடத்துள்ளகமைொல் விவொைிைள் அடிக்ைடி 

ததொடர்புைகள கைணிவருைின்ற இடத்தில் இந்த வசதிகைப் தைற்றுக்தைொள்ள  இைலுகம ைிகடத்தகம 

ஊடொை  கமலதிை ைிரைத்கதயும் கநரத்கதயும் ஒதுக்ைி ைொப்புறுதிக் ைொப்பீட்டிகன தைற்றுக்தைொள்ளச் 

தசல்வதற்ைொன அவசிைப்ைொடு இல்லொமல் கைொயுள்ளது .அத்துடன் விவசொை அகமப்புைள் ைமத்ததொழில் 

ைொப்புறுதிச் சகைைின் சந்கதப்ைடுத்தல் முைவர்ைளொை தசைலொற்றுவதொல்  ைிகடக்ைின்ற நிதிசொர் நன்கமைள் 

ஊடொை விவசொை அகமப்புைள் ைலமகடவகதொடு அதன் மூலமொை விவசொைத்துகறக்கு   மகறமுைமொை 

நன்கமைள் ைிகடக்ைவும் வொய்ப்பு ஏற்ைட்டுள்ளது. 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு புதிைவர்ைகள கசர்த்துக்தைொள்ளகல அமுலொக்குதல் சம்ைந்தமொை 

கதொன்றிை சிக்ைல்ைகளத் தீர்த்துக்தைொள்ளவும் நிகலதைறுதகு தன்கமயுடன் ைமக்ைொரர் மற்றும் 

ைடற்தறொழிலொளர்  ஓய்வூதிைத்  திட்டங்ைகள கைணிவரவும்  2812 இல் புதிை முன்ம தாொழிவுைள் 

தைொொிக்ைப்ைட்டு அகமச்சரகவைின் அங்ைீைொரத்திற்ைொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளது .2812 அம் ஆண்டின் 

இறுதிைளவில் ைங்ைளிப்புச் தசய்திருந்த ைடற்தறொழிலொளர்ைளின் தமொத்த எண்ணிக்கை 20,915 ஆை 

அகமந்தகதொடு 3023 ஓய்வூதிைம் தைறுனர்ைளுக்ைொை 53 மில்லிைன் ரூைொ ஓய்வூதிைமொை தச லுத்தப்ைட்டது . 

2812 ஆம் ஆண்டில் 12 உதவிப் ைணிப்ைொளர் ைதவிைளுக்ைொைவும் 11 முைொகமத்துவ உதவிைொளர் 

ைதவிைளுக்ைொைவும் 5 சொரதிைளுக்ைொைவும் ஆட்கசர்ப்பு கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு  உொிை ைதவிைணி 

உள்ளடக்ைத்திற்ைிணங்ை ைதவிைணி 321 ஆை அகமந்தகைொதிலும் ைதவிைணிைில் 380 ஊழிைர்ைகள 

இருந்தனர்  .அதற்ைிணங்ை தவற்றிடங்ைளின் எண்ணிக்கை 125 ஆகும்  .  

சகைைின் தசைற்தைொறுப்ைில் தனித்துவமொன ஆண்டொை அகமந்த 2812 ஆம் ஆண்டில் சகை கமற்தைொண்ட 

தசைற்ைொடுைளின் தசைல்விகளவு இந்த அறிக்கை மூலமொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைடுைின்றது  .  
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தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவு- ජ2016 

விவொசொைி எதிர்கநொக்குைின்ற உற்ைத்தி அைொைகநர்விகனப் கைொன்கற விவசொை உற்ைத்திைளுக்கு  

முகறைொன  தைறுமதிகை உொித்தொக்ைிக் தைொடுத்தல் ஆைிை கநொக்ைங்ைகள அகடவதற்ைொை விவசொை  

அைொைகநர்வு முைொகமத்துவத்தின்கைொது  அரசொங்ைம் ைிரகைொைிக்ைின்ற ைிரதொனமொன மொற்றீடொை அகமவது 

விவசொைக் ைொப்புறுதிைொகும்  .விவசொைப் தைொருளொதொரத்கதக்தைொண்ட ஒரு நொதடனும்வகைைில்  விவசொை 

அைொைகநர்விகன குகறப்ைதற்ைொன புதிை உைொைமுகறைகள  இனங்ைொணலும் அறிமுைம்தசய்தலும்  

அரசொங்ைத்திடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள ைொொிை தசைற்தைொறுப்ைொகும்  .அச்தசைற்ைொட்டிகன ஈ கடற்றுவதில் 

தனித்துவமொன தைொறுப்ைிகன வைித்து உள்நொட்டு விவசொைத்தின் உன்னதமொன ைொதுைொவலன் என்ற 

வகைைில் விவசொைிைளுக்கு உறுதிநிகலகை ஏற்ைடுத்திக்தைொடுத்தல்  மற்றும் அதன் மூலமொை விவசொை 

உற்ைத்திைகள கமம்ைடுத்துவதற்ைொை ைொொிை தசைற்தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றுைின்ற ஓகரகைொர் அரச 

ைொப்புறுதி நிறுவனம் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைொகும் . 

இதன்கைொது சகைைின் கசகவைகள  ைமக்ைொரர்ைளுக்ைிகடைில் விொிவொக்குகைைில் அதகனொடு 

ததொடர்புகடை முக்ைிைமொன தசைற்தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றுைின்ற ைிொிவு என ைொப்புறுதி தநறிப்ைடுத்தல் 

ைிொிவிகன அறிமுைம் தசய்ைலொம்  .சகைைினொல் அமுலொக்ை எதிர்ைொர்த்துள்ள எதிர்ைொல கவகலத்திட்டத்கத 

உள்ளடக்ைிை  கூட்டொண்கமத் திட்டம், தசைற்ைொட்டுத்திட்டத்கத உள்ளிட்ட  அகனத்துவிதமொன 

தொைனம்சொர் திட்டங்ைகளயும்  தைொொித்தல், அத்திட்டங்ைகள அமுலொக்குவதற்ைொை நொடளொவிைொீதிைில்  

விைொைித்துள்ள சகைைின் அகனத்து மொவட்டங்ைகளயும் தநறிப்ைடுத்துதலும் ைட்டுப்ைடுத்துதலும், 

அத்திட்டங்ைகள  அமுலொக்குகைைில் கதொன்றுைின்ற அகனத்து அவசிைப்ைொடுைகளயும் பூர்த்திதசய்தல் 

கைொன்ற ைொொிை தசைற்தைொறுப்பு தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவினொல்  ஈகடற்றப்ைடுைின்றது . 

விவசொை அைொைகநர்விகனக் குகறப்ைதற்ைொன  அரசொங்ைத்தின் திட்டங்ைகள அமுலொக்கும்கைொது 

சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றும்தைொருட்டு ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிக்கு 

முன்னுொிகம அளித்து ைீகழ குறிப்ைிட்டவொறு ைல ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள 2812 ஆம் ஆண்டிலும் 

நொம் நகடமுகறப்ைடுத்திகனொம் .  

விவசொைத்துகறைில் ைொப்புறுதிச் கசகவைகள வழங்குைின்ற ஒகரகைொர் அரச நிறுவனதமன்ற வகைைில் 

உள்நொட்டு விவசொைத்கத கமம்ைடுத்துதல் மற்றும் விவசொைிைின் தைொருளொதொரத்கத 

உறுதிநிகலப்ைடுத்துகைைில் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்   சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள 

தைொறுப்ைிகன உச்சஅளவில் ஈகடற்றும் கநொக்ைத்துடன்  2812 ஆம் ஆண்டிலும் ைல்கவறு 

தசைற்றிட்டங்ைகள நொடளொவிைொீதிைல் நகடமுகறப்ைடுத்த தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவு நடவடிக்கை 

எடுத்துள்ளது .  
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அமுலொக்ைப்ைட்ட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள்  

1. ைைிர்க் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள் 

 தநற்ைைிர்க் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 கசொளச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 கமலதிை ைைிர்ச்தசய்கை ) ைைறு, நிலக்ைடகல, கசொைொ, உழுந்து(ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 தைொிை தவங்ைொைச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ைரும்புச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ஏற்றுமதிைைிர்ச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 தைருந்கதொட்டப்ைைிர்ச்தசய்கை )கதைிகல( ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ததங்குச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 உருகளக்ைிழங்குதசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 மலர்ச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 இஞ்சி தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 மிளைொய்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

  ைொய்ைறிச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 வொகழச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ைழச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 

2. ைளஞ்சிை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

3. டிதரக்டர் உள்ளிட்ட விவசொை உைைரண ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

4. ைொல்நகட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ஆடுைள் 

 மொடுைள் 

5. திடீர் விைத்துைள் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

6. சுவதசத சுைொதொரக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

7. மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறதி தசய்றிட்டம் 

 

கமலும் சுட்டிகை அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் (INDEX BASED) 2812 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்ைிக்ைப்ைட்ட புத்தம்புதிை ைொப்புறுதி முகறைிைலொகும் .எமது சகைக்கு சட்டத்தினொல்  

கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள ைணிைகள ஈகடற்றுகைைில் புதிை ததொழில்நுட்ைத்கத ைிரகைொைித்து 

தசைலொற்றுைின்றகமகை ஒரு திருப்புமுகனைொை எடுத்துக்ைொட்ட இைலும் .இதன்கைொது சகைைினொல் 

தறாி்கைொது அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற ைைிர்க்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ்  கசத மதிப்பீட்டிகன 

கமற்தைொண்டு  இழப்பீடு தசலுத்தும்  தசைற்ைொட்டுடன் ஒப்பீட்டுொீதிைொை  மிைவும் குறுைிை ைொலப்ைகுதிக்குள் 

கசதத்திகன மதிப்பீடுதசய்து ஏற்புகடை இழப்பீட்டுத் ததொகைைிகன தசலுத்த இைலும்  .இ லங்கைைில் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிைின் விகனத்திறகன விருத்திதசய்தல் மற்றும் இலங்கைைின் விவசொைக் 

ைொப்புறுதிக் ைொப்பீட்டிகன உைர்த்துதல் இக்ைருத்திட்டத்தின் கநொக்ைமொகும்  .இதன்தைொருட்டு உலை 

வங்ைியுடன் இகணந்த சர்வகதச நிதி ைம்தைனிைின் )IFC(  ததொழில்நுட்ை உதவி ைிகடத்துள்ளது . 

இதன்ைீழ் நிறுவப்ைடவுள்ள தன்னிைக்ை வொனிகல நிகலைங்ைள் ஊடொை தைறக்கூடிை வொனிகல 

எதிர்வுகூறல்ைகள ைொவித்து இழப்பீடு தசலுத்துவதற்ைொன ைொலத்கத 18 நொட்ைள்வகர குகறத ாி்துக்தைொள்ள 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்  .இக்ைருத்திட்டத்தின் முதற்ைட்ட நடவடிக்கைைொை MIS தமன்தைொருள் 

தைொொித்தல் 2812 ஆம் ஆண்டில் ததொடங்ைப்ைட்டகதொடு  இதன் முன்கனொடிக் ைருத்திட்டமொை  2812 ஆம் 
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ஆண்டில் அநுரொதபுரம் மொவட்டத்தின் ைதலன்ைிந்துனுதவவ மற்றும்  தஹொதரொவ்தைொத்தொன ஆைிை 

இரண்டு இடங்ைளில் இந்த தன்னிைக்ை வொனிகல நிகலைங்ைள் நிறுவப்ைட்டன .  

இதற்கு கமலதிைொை 2812 சிறு கைொைத ாி்தில் ஏற்ைட்ட மிகைைொன மகழ, தவள்ளப்தைருக்கு மற்றும் 

மண்சொிவுைள் கைொன்ற அனர்த்த நிகலகமைள் ைொரணமொை ைைிர்ச்தசய்கைைள் கசதமுற்ற விவசொைிைளுக்ைொை 

அரசொங்ைத்தொல் அறிமுைஞ் தசய்ைப்ைட்ட புதிை ைொப்புறுதிக் தைொள்கைக்ைிணங்ை ைமத்ததொழில் அகமச்சின் 

ஒத்துகழப்புடன் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைினொல் 23 மணிகநரமும் இைங்குைின்ற 

அகழப்புச்கசகவகை அறிமுைஞ்தசய்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . இதன்கைொது எமது  

தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவினொல் ைமத்ததொழில் அகமச்சின் தசைலணியுடன் இகணந்து 1310 துொித ததொகலகைசி 

இலக்ைத்தின் ஊடொை இந்த தரவுைகள கசைொிக்கும் நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன  .அதற்ைிணங்ை 

ைொதிக்ைப்ைட்ட  ைமக்ைொரர்ைளின் ஆதனங்ைள் மற்றும் ைைிர்ச்தசய்கைைகளப் கைொன்கற கசதமுற்ற 

அகணக்ைட்டுைள் கைொன்ற தைவல்ைகளயும் கசைொித்து அவர்ைளுக்கு துொிதமொை நிவொரணம் வழங்ை 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன .இந்த அவசர அழ காப்புச்கசகவ ஊடொை ைமக்ைொரர்ைளிடமிருந்து 

தைருந்ததொகைைொன முகறப்ைொடுைள் ைிகடத்தகதொடு  இந்த முகறப்ைொடுைள் ைற்றி புலனொய்வுதசய்து 

ஏற்புகடை இழப்பீடு தசலுத்தப்ைட்டகதொடு அரசொங்ைத்தினொல் 188 மில்லிைன் ரூைொ  ைணத்ததொகை இந்த 

இழப்பீடு தசலுத்துவதற்ைொை வழங்ைப்ைட்டது.  

தவளிவொொி சந்கதப்ைடுத்தல் முைவர் வகலைகமப்ைிகன தொைித்தல். 

சகைைில் தற்கைொது அமுலில் உள்ள ைைிர்க்ைைொப்புறுதி, ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி , சமூைப் ைொதுைொப்பு மற்றும் 

தைொதுக் ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள தவளிக்ைள மட்டத்தில் நகடமுகறப்ைடுத்துவதற்ைொை மொவட்ட 

மட்டத்தில் இகணக்ைப்ைட்டுள்ள தவளிக்ைளப் ைதவிைணிக்கு கமலதிைமொை தவளிவொொி முைவர் 

வகலைகமப்தைொன்றிகன தொைிக்ைகவண்டிைதன் நடப்புத்கதகவகை சகைைின் உைர்மட்ட முைொகமத்துவம் 

உணர்ந்தது  .அதனொல் சகைைின் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள ைமக்ைொரர்ைள் மத்திைில் மிைவும் 

ைிரைல்ைப்ைடுத்தும்  வசதிைாி்ைொை இந்த தவளிவொொி முைவர் வகலைகமப்ைிகன நிறுவுதலும் சகைைின் 

கமம்ைொட்டுக்ைொை 2812 ஆம் ஆண்டில் ததொடங்ைப்ைட்ட விகசட கவகலத்திட்டதமனக் ைருதப்ைட இைலும்  .  

இி்ந்த தவளிவொொி முைவர் வகலைகமப்ைிகன நிறுவுதல் மூலமொை,  

1. நொடளொவிை 553 ைமநல கசகவைள் நிகலைங்ைகளயும் உள்ளடக்ைத்தக்ை தொை  

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி முகறைிைல்ைள் ைற்றிை விளக்ைத்கதப் 

தைற்றுக்தைொடுத்து ஏற்புகடை ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைளுக்ைொை  ைமக்ைொரர்ைகள 

சுைவிருப்ைின்கைொில்   கசர்த்துக்தைொள்வதற்ைொன விழிப்புணர்வூட்டல் கவகலத்திட்டதமொன்கற 

மக்ைள் மத்திைில் தைொண்டுதசல்லல், 

2. உலை வங்ைிைின் ஆகலொசகன மற்றும் ஒத்துகழப்ைின் கைொில் 2810 ஆம் ஆண்டில் அறிமுைஞ் 

தசய்ைப்ைட்ட வொனிகல/ைொலநிகல மொற்றங்ைளினொல் இடம்தைறுைின்ற அைொைகநர்வுைகள 

உள்ளடக்குைின்ற (Index base Insurance)  ைொப்புறுதித் திட்டத்கத அறிமுைஞ் தசய்வதன் ஊடொை 
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ஒட்டுதமொத்த விவசொைத்துகறக்கும் ஏற்ைடுைின்ற எதிர்ைொரொத கசதங்ைளின் தைொறுப்ைிகன 

ைொப்புறுதி மூலமொை குகறத்துக்தைொள்ளல் 

கைொன்ற சகைைின் முன்கனற்றத்திற்கு சொதைமொனவகைைில் உறுதுகணைொை அகமைத்தக்ை ைல்கவறு 

கநொக்ைங்ைகள அகடதல் எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

இவவிதமொன 2812 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் கநொக்ை ாு, அரும்ைணி மற்றும் கநொக்ைங்ைகள தவற்றிைரமொை 

ஈகடற்றிக்தைொள்ள எமது ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள ைமக்ைொரர்ைள் மத்திைில் தமன்கமலும் 

ைிரல்ைப்ைடுத்துவதற்ைொைவும் விொிவொக்குவதற்ைொைவும் ைல்கவறு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் தநறிப்ைடுத்தல் 

ைிொிவினொல் அமுலொக்ைப்ைட்டன   . 

சந்கதப்ைடுத்தல் ைிொிவு- ජ2016 

1. தைருகமமிக்ை 20 வது சுதந்திரதின கவைவம் 2812.82.83 ஆந் திைதி தைொலநறுகவ ைல்கலல்ல 

கதசிை விகளைொட்டரங்ைில் விமொிகசைொை தைொண்டொடப்ைட்டது. இதற்ைொை மொவட்டத்கதச் கசர்ந்த  

அகனத்து அரச மற்றும் அரசசொர்ைற்ற நிறுவனங்ைள் உச்ச அளவிலொன ைங்ைளிப்ைிகன 

தைற்றுக்தைொடுக்ை நடவடிக்கை எடுத்தகதொடு கதசத்தின் சுதந்திரம் அகனத்து மக்ைளினதும் 

வொழ்வொதொரத்கத ைலப்ைடுத்த ைொொிை ைங்ைளிப்ைிகன வழங்குவதொல் கவைவத்கத தவற்றியீட்டச் 

தசய்விப்ைதற்ைொன ஒலிதைருக்ைி  வசதிைகள வழங்குவதற்ைொை சகை ைங்ைளிப்பு வழங்ைிைகதொடு 

சகை உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைங்கைற்பும் ஒத்துகழப்பும் வழங்ைப்ைட்டது.  

 

2. சகைைின் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள மக்ைள் மத்திைில் தைொண்டுதசல்வதற்ைொை ததொழில்முைற்சி 

அைிவிருத்தி உத்திகைொைத்தர்ைகள கசர்த்துக்தைொள்வதற்ைொன நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2016/02/ 11 ஆந் 

திைதி சிலொைம் சுதசுன மண்டைத்தில் நடத்தப்ைட்டது. 388 ததொழில்முைற்சி அைிவிருத்தி 

உத்திகைொைத்தர்ைள் ைங்கைற்றகதொடு சகைைின் தைௌரவ தகலவர் மற்றும் ைணிப்ைொளர் நொைைத்தின் 

தகலகமைில் இது நகடதைற்றது.  

 

3. சகைைின் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள மக்ைள் மத்திைில் தைொண்டுதசல்வதற்ைொை விவசொை 

அகமப்புக்ைளின் தகலவர்ைள் மற்றும் சந்கதப்ைடுத்தல் முைவர்ைகள விழிப்புணர்வூட்டுவதற்ைொன 

நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்று 2016/02/ 20 ஆந் திைதி அம்ைொந்கதொட்கட மொவட்ட அலுவலைத்தில் 

சகைைின் தைௌரவ தகலவொின் தகலகமைில் நடத்தப்ைட்டது.  

 

 

4. சனொதிைதி அலுவலைத்தின் தநறிப்ைடுத்தலின்ைீழ் நச்சுக்ைலப்ைற்றநொடு – விவசொை, ைல்வி மற்றும் 

வர்த்தை ைண்ைொட்சி 2016 மொர்ச்சு மொதம் 82 ததொடக்ைம் 80 ஆந் திைதி வகர ைண்டொரநொைக்ை 

ஞொைைொர்த்த மொநொட்டு மண்டைத்தில் நடத்தப்ைட்டகதொடு அங்கு சகைகை ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து 

ைண்ைொட்சிக்கூடதமொன்று நடத்தப்ைட்டது. இங்கு துண்டுப் ைிரசுரங்ைள்,தைனர், கைொஎடர் மற்றும் 

மல்டிமீடிைொ  புதரொதஜக்டகர ைொவித்து சகை மூலமொை அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற அகனத்து 
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நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளயும் ைண்ைொட்சிகை ைண்டுைளிக்ை வருைின்ற அகனத்து கநைர்ைளுக்கும் 

அறிவிக்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.   

 

5. 2015/ 16 தைரும் கைொைத்தில் தநல் அறுவகட தைறப்ைட்ட ைின்னர் அநுரொதபுரம் ஜைஸ்ரீ மைொ 

கைொதிைின் அருைில் கதசிை புத்தொிசி விழொ 2812  ஏப்ைிறல் மொதம் 83 மற்றும் 18 ஆைிை இரண்டு 

தினங்ைளில் அதிகமதகு சனொதிைதி  கமத்திொிைொல சிறிகசன அவர்ைளின் தகலகமைில் 

நடத்தப்ைட்டகதொடு  ைிொித் மண்டைத்கத நிர்மொணித்தல், ஒலிதைருக்ைி வசதிைகள வழங்குதகல 

உள்ளிட்ட ைல ைணிைள்  சகைைின் அனுசரகணயுடனும் உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைங்கைற்புடனும் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டது.  

 

 

6. ைமத்ததொழில் அகமச்சின் தநறிப்ைடுத்தலில் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளின் தைவல்ைகள 

உள்ளிட்ட தரவு முகறகமதைொன்கற தைொொிக்கும் நிைழ்ச்சித்திட்டம் ததொடர்ைொை தமொணறொைல 

மொவட்டத்தினதும் அதகனச்சொர்ந்த ைிரகதசங்ைளினதும் ைமக்ைொரர்ைளின் தைவல்ைகளப் 

தைற்றுக்தைொள்ளும் நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்று தகலகமைைம், ைொலி, மொத்தகற மற்றும் 

ஹம்ைொந்கதொட்கட மொவட்ட அலுவலைங்ைளின் இகணப்ைொக்ைத்துடன் 38 கைர்ைகளக்தைொண்ட 

ைதவிைணிகை ஈடுைடுத்தி 2016/04/ 30  மற்றும் 2016/05/ 01 திைதிைளில் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது.  

 

7. ைொலி மொவட்ட அலுவலைத்தின் தநறிப்ைடுத்தலில் மூன்றொந்தரப்பு வொைனக் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டத்கத விஎதொிக்கும் ைல விகசட சந்கதப்ைடுத்தல் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2016/05/ 24 ஆந் 

திைதி ததொடக்ைம் 2016/05/ 27  திைதி வகர  ைல்கவறு நைரங்ைகள இலக்ைொைக்தைொண்டு 

நடத்தப்ைட்டகதொடு ைொப்புறுதி முைவர்ைளுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் தசைலமர்தவொன்று 2016/05/ 19 

ஆந் திைதி  நடத்த நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது.   

 

8. தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சர் துமிந்த திசொநொைக்ை அவர்ைளின் தகலகமைில் 2016/06/ 20  ஆந் 

திைதி குருநொைல் அவுகலைம ைமநல கசகவைள் நிகலைத்தினொல் நடத்தப்ைட்ட தைொதசொன் உதொனை 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ததொடர்ைிலொன ைிரச்சொர அனுசரகண வழங்ைப்ைட்டது. இதன்தைொருட்டு ைிரச்சொர 

தைனர்ைள் ைொட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டன.   

 

9. மன்னொர் மொவட்டத்தின் புதிை அலுவலை ைட்டிடத்கத திறந்துகவத்தல் 2016/07/ 12 ஆந் திைதி 

சகைைின் தைரவ தகலவொின் தகலகமைில் ைணிப்ைொளர் நொைைத்தினதும் மன்னொர் மொவட்ட 

அரசொங்ை அதிைொினதும் ைங்கைற்புடன்நகடதைற்றது. 

 

10. 2012/ 16 ජ தைரும்கைொைத்தில் அம்ைொகற மொவட்டத்தின் ைைிர்கசதங்ைளுக்ைொன இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

2016/07/ 20 ஆந் திைதி அதிகமதகு சனொதிைதி கமத்திொிைொல சிறிகசன அவர்ைளின் தகலகமைில் 

நடத்தவும் அதற்கு சமொந்திரமொை ைமத்ததொழில் ைண்ைொட்சிகை நடத்தவும் அம்ைொகற மொவட்ட 

தசைலொளொின் தநறிப்ைடுத்தலில் நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.  அதகனப் 



18 
 

ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து ைண்ைொட்சிக் கூடதமொன்கற கைணிவர சகைைின் அம்ைொகற மொவட்ட 

அலுவலைம் நடவடிக்கை கமற்தைொண்டது. அதன்மூலமொை சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள மக்ைளுக்கு அறிமுைஞ்தசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது.   

 

11. மொவட்ட மட்டத்தில் நடத்தப்ைடுைின்ற விகசட ைிரச்சொர மற்றும் கமம்ைொட்டு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு அவசிைமொன கைொஎடர், தைனர் மற்றும் துண்டுப் ைிரசுரங்ைகள மொவட்ட 

அலுவலைங்ைள் ஊடொை தைொொித்துக்தைொள்ள அவசிைமொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டகதொடு ைொலி, 

ஹம்ைொந்கதொட்கட, அம்ைொகற, மொத்தகறகை உள்ளிட்ட ஒருசில மொவட்டங்ைளிலிருந்து ைிகடத்த 

கவண்டுகைொளின் கைொில் ஏற்புகடை அவசிைப்ைொடுைகள  தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவினொல் வழங்ை 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.  

 

 

12. சனொதிைதி உத்திகைொைபூர்வ அரும்ைணி நடமொடும்கசகவ – தைொலநறுகவ மொவட்டம் 2812  

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில்  தைொதுமக்ைளுக்கு எதிர்கநொக்ை கநொிட்டுள்ள நிர்வொைம்சொர்ந்த  சிக்ைல்ைகளத் 

தீர்ப்ைதற்ைொன  விகசட கூட்டதமொன்று 2016/07/ 30  ஆந் திைதி  தைொலநறுகவ கறொைல் மத்திை மைொ 

வித்திைொலைத்தில் நடத்தப்ைட்டது. 

 

13. தக்ஸின க்ருஷி நகவொதை  2812 ைல்வி மற்றும் வர்த்தை ைண்ைொட்சி 2016/09/ 02 ஆந் திைதி ததொடக்ைம் 

82 ஆந் திைதி வகர லபுதூவ ைிரகதசத்தில் நடத்தப்ைட்டகதொடு சகைகை ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து 

ைண்ைொட்சிக் கூடம் நடத்தப்ைட்டது. ைிரச்சொர சொதனங்ைள் என்றவகைைில் தைனர், கைொஎடர் 

மற்றும் துண்டுப் ைிரசுரங்ைகள ைைன்ைடுத்தி  அரசிைல் அதிைொொிைள், அரச மற்றும் தனிைொர் 

துகறைளின் உத்திகைொைத்தர்ைள், ைொடசொகல ைிள்களைகள உள்ளிட்ட கநைர்ைளுக்கு சகைைினொல் 

ஈகடற்றப்ைடுைின்ற கசகவைள் ைற்றி விழிப்புணர்வூட்டப்ைட்டது.   

 

14. உணவுப் கைொசகண நிைழ்ச்சித்திட்டமும் விவசொைக் ைண்ைொட்சியும் அம்ைொகற மொவட்டத்தில் 

2016/08/ 29 மற்றும்  30 ஆந் திைதிைளில் நடத்தைட்டது. சகைகை ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து 

ைண்ைொட்சிக்கூடதமொன்று நடத்தப்ைட்டகதொடு தைனர், கைொஎடர் மற்றும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைள்  

மூலமொை  மக்ைள் விழிப்புணர்வூட்டப்ைட்டனர். 

 

15. அநுரொதபுரம் மொவட்டத்தின் மூன்றொந்தரப்பு வொைனக் ைொப்புறுதி ததொடர்ைொன ைொப்புறுதி முைவர் 

ைதவிைகள வழங்குதலும் 2015/ 16  தைரும் கைொைத்தில் விகசட கசொளச்தசய்கை ைொப்புறுதி இழப்பீடு 

தசலுத்துதல் 2016/09/ 25 ஆந் திைதி தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சர் துமிந்த திசொநொைக்ைவினதும் 

சகைைின் தகலவரதும் ைங்கைற்புடன் அநுரொதபுரத்தில் நடத்தப்ைட்டது. இச்சந்தர்ப்ைத்தில் விவசொை 

அகமப்புைள், விவசொை ஆரொய்ச்சி மற்றும் உற்ைத்தி உதவிைொளர்ைகள உள்ளிட்ட  

தைருந்ததொகைைொகனொர் ைங்கைற்றனர். 
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16. Prime - Expo 2016 ජ விவசொை மற்றும் வர்த்தை ைண்ைொட்சி 2812 ஒற்கறொைர் மொதம் 83 ததொடக்ைம் 11 

ஆந் திைதி வகர எம்ைிலிைிட்டிை மைொவலி புத்தி வளொைத்தில் நடத்தப்ைட்டகதொடு இங்கு சகைகை 

ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து ைண்ைொட்சிக்கூடதமொன்று நடத்தப்ைட்டது. ைிரச்சொர சொதனதமன்றவகைைில் 

தைனர், கைொஎடர் மற்றும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைகள ைொவித்து மக்ைளுக்கு சகைைினொல் 

ஆற்றப்ைடுைின்ற அரும்ைணி ைற்றி விழிப்புணர்வூட்டப்ைட்டது.  

 

17. மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதிகை ைிரைல்ைப்ைடுத்துவதற்ைொை தைொலநறுகவ மொவட்ட முைவர்ைகள 

நிைமிக்கும் ைல நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2016/10/ 25 ஆந் திைதியும் 2016/10/ 27 ஆந் திைதியும் ைரொக்ைிரம 

சமுத்திர தசைற்றிட்டம், ைிொித்தகல தசைற்றிட்டம், ைவுடுல்ல தசைற்றிட்டம் மற்றும் மின்கனொிை 

தசைற்றிட்டம் சொர்ந்ததொை நடத்தப்ைட்டன.  

 

18. மூன்றொந்தரப்பு வொைனக் ைொப்புறுதிகை  ைமக்ைொரர் மத்திைில் ைிரைல்ைப்ைடுத்துவதற்ைொை மொவட்ட 

மட்டத்தில் முைவர்ைகள நிைமித்தல் நடத்தப்ைட்டது. அதன்கைொது இந்நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

ைளுத்துகற, தமொணறொைல, மொத்தகற, புத்தளம் மற்றும் ைதுகள ஆைிை மொவட்டங்ைளில் சகைைின் 

தைௌரவ தகலவர் மற்றும் ைணிப்ைொளர் நொைைத்தின் தகலகமைில் நடத்தப்ைட்டன.   
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ைொப்புறுதிப் ைிொிவு 

 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

மற்றும்  

 ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 
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ைொப்புறுதிப் ைிொிவு ජ- ජ ජ2016 

ஏகனை ஆண்டுைளில் கைொன்கற இவ்வொண்டிலும் இழப்பீடு தசலுத்தும் ைணிைளுக்ைொை அதிை ைவனம் 

தசலுத்தி ைொப்புறுதிப் ைிொிவுக்கு ைடகமைகள கமற்தைொள்ளகவண்டி கநொிட்டது .2815 சிறுகைொைத்கதப் 

கைொன்கற 2815/2812 தைரும்கைொைத்தில் ைொப்புறுதி தசய்ைப்ைட்ட ைைிர்ச்தசய்கைக்கு இைற்கை 

அனர்த்தங்ைள் ைொரணமொை கசதகமற்ைட்டகமைொல் நிர்க்ைத்திநிகலயுற்ற ைமக்ைொரர்ைளுக்கு துொிதமொை 

இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள  விடுவிக்கும்தைொருட்டு தசைலொற்றகவண்டி கநொிட்டது . 

இதற்ைொை வடைிழக்கு மொைொணங்ைகள உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை ைொழ்ப்ைொணம் மற்றும் மட்டக்ைளப்பு 

மொவட்டங்ைகள முதன்கமைொைக்தைொண்டு இழப்பீட்டிகனக் ைணிப்ைிடும் 2 நடமொடும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

அமுலொக்ைப்ைட்டன. 2015/2016 தைரும்கைொைத்தில் ைொொிைளவில் தநற்தசய்கைக்கு கசதகமற்ைட்ட 

மொவட்டங்ைள் மத்திைில் ைொழ்ப்ைொணம், ைிளிதநொச்சி, மட்டக்ைளப்பு மற்றும் அநுரொதபுரம் முக்ைிை இடம் 

வைிக்ைின்றன  .இந்த தனித்துவமொன நிகலகமைின்ைீழ்  முதற்றடகவைொை ைொழ்மொவட்டத்கத 

கமைமொைக்தைொண்டு வடக்கு ைிழக்கு மொவட்டங்ைளுக்ைொை நடமொடும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ஊடொை 

சம்ைந்தப்ைட்ட ைொப்புறுதி தைறுனர்ைளுக்கு இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்ை நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

அத்துடன் மட்டக்ைளப்பு மொவட்டத்தில் நடத்தப்ைட்ட நடமொடும் நிைழ்ச்சிைின்கைொது   தைத்தட்ட அருண 

ைைிர்க்ைொப்புறுதி  இழப்பீடுைளுக்கு  ைைிர்தசய்கைக் ைடனின்ைீழ் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட ஆவணங்ைளுக்ைொை 

இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன  .இதத்டொை ஒட்டுதமொத்த 

மொவட்டத்திலும் இடம்தைற்ற ைைிர்ச்கசதத்திற்ைொை ஒகர தடகவைில் ைமக்ைொரர்ைளுக்கு இழப்பீட்டுத் 

ததொகைைகள விடுவிக்ை இைலுமொைிற்று    .  

தைத்தட்ட அருண ைொப்புறுதிைின் ைீழ் இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்கும் ைணிைகள 

வசதிப்ைடுத்துவதற்ைொை  புதிை ைணினி (Use of Access program for claim process) நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்று 

தைொொிக்ைப்ைட்டு அதகனப் ைொவித்தல் ததொடர்ைொை மொவட்ட அலுவலை உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டும் ைைிற்சி நிைழ்ச்சிதைொன்றும் நடத்தப்ைட்டகதொடு அதன் மூலமொை இழப்பீட்டுத் 

ததொகைைகள விடுவிக்கும் ைணிைகள எளிதொக்ைிக்தைொள்ள நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. 

2015/2016 தைரும்கைொைத்தில் விகசட நிைழ்ச்சித்திட்டமொை அமுலொக்ைப்ைட்ட விகசட கசொளச்தசய்கை 

ைொப்புறுதித் திட்டத்தின் ைீழ் 0. 5 மில்லிைன் ரூைொ இழப்பீட்டுத் ததொகைகை விடுவிக்ை நடவடிை ாி்கை 

எடுக்ைப்ைட்டது . 

கதசிை ைொப்புறுதி தைொறுப்பு நிதிைத்தின் உத்திகைொைத்தர்ைளுடன் கைச்சுவொர்த்கதைகள கமற்தைொண்டு  

தைத்தட்ட அருண ைொப்புறுதிக்ைொை இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்ை அவசிைமொன நிதிைங்ைகள 

அந்நிறுவனத்திடமிருந்து தைற்றுக்தைொள்ள நடவடிக்கை ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்டது  .அதற்ைிணங்ை 2812 சிறு 

சிறுகைொைத்துடன் ததொடர்புகடை தைத்தட்ட அருண இழப்பீடு தசலுத்துதல் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது  .  

ஒதைக்எ நிறுவன முைொகமத்துவத்தின் கவண்டுகைொளுக்ைிணங்ை 2016/2017 தைரும்கைொைம் ததொடர்ைில் 

அந்நிறுவனத்தின்ைீழ் ைதிவுதசய்ைப்ைட்டுள்ள ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை ைொப்புறுதித் திட்தமொன்கற அமுலொக்ை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது  . 

ஹம்ைொந்கதொட்கட மொவட்டத்தில் இருந்து ைிகடத்த கவண்டுகைொளின் ைிரைொரமும் ைமத்ததொழில் 

திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைொரத்திற்கு ைட்டுப்ைட்டதொை ஹம்ைொந்கதொட்கட மொவட்டத்திற்ைொை மிளைொய் 

தசய்கை ைொப்புறுதிகை அமுலொக்ை அவசிைமொன திட்டங்ைள் தைொொித்துக் தைொடுக்ைப்ைட்டன  . 

அத்துடன் ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி ததொடர்ைொன இழப்பீடுைகள தசலுத்துகைைில்  கதொன்றுைின்ற 

சிக்ைல்ைகள எளிகமைொக்குவதற்ைொன முகறைிைல்ைகள அமுலொக்குதல் மற்றும்  ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி 

கமம்ைொட்டுக்ைொை ைல நிறுவனங்ைளில் விழிப்புணர்வூட்டும் ைடகமைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு சந்கத 
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அவசிைப்ைொடுைகள ைவனத்திற்தைொண்டு ஆடுைளுக்ைொை ைொப்புறுதித் ததொகைைிகன ரூ .25,000/- வகர  

அதிைொித்து அமுலொக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது  . 

உலை வங்ைி உதவிைின்ைீழ் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்ற ைைிர்க்ைொப்புறுதி நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அவசிைமொன  

ததொழில்நுட்ை அவசிைப்ைொடுைள் அதொவது ஒப்புறுதி அவசிைப்ைொடுைள் மற்றும் உொித்துக்கைொரல்ைளுக்கு 

கதகவைொன அடிப்ைகட தைவல்ைகள வழங்ை நடவடிக்கை கமற்தைொண்டகம  மற்றும் சுட்டிைளின் 

அடிப்ைகடைிலொன ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்திற்கு அவசிைமொன ைங்ைளிப்ைிகன முழுகமைொை வழங்குதல் . 

கமகல குறிப்ைிட்ட ஒப்புறுதி முகறைிைல்ைளுக்கு கமலதிைமொை இழப்பீடு தசலுத்துதல் ததொடர்ைொன 

ைடகமைள் ைீகழ குறிப்ைிட்டவொறு ஈகடற்றப்ைட்டன .    

2016 ஆம் ஆண்டில் இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைற்றிை தைொழிப்பு  ைின்வருமொறு அகமயும். 

ைைிர்க் ைொப்புறுதி 

 ைமக்ைொரர் எண்ணிக்கை ஏக்ைரளவு இழப்பீட்டுத் ததொகை 

மில்லிைன் ரூைொ 

தநல் 32867 63778 228 

கசொளம் 1933 3247 22 

உருகளக் ைிழங்கு 77 59 2.2 

தமொத்த கூட்டுத்ததொகை 34877 67084 252 

 

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி 

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி இழப்பீடு தசலுத்துதல் ජ- ජ2016 

இனம் விலங்குைள் எண்ணிக்ரக 
இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

ரூ  .மில்.  

மொடுைள் 124 5.6 

ஆடுைள் 37 0.3 

கூட்டுத்ததொகை 161 5.9 

 

அதற்ைிணங்ை இவ்வொண்டில் 228 மில்லிைன் ரூைொ இழப்பீட்டுத் ததொகைைொை ைமக்ைொர்ைளுக்கு 

விடுவிக்ைப்ைட்டுள்ளது  .  
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ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைப் ைிொிவு 

 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை , சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

மற்றும் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை , சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் 

திட்டம் 
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ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைப் ைிொிவு ජ- ජ2016 

 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு கசர்த்துக்தைொள்ளல் ததொடர்ைில்  கதொன்றிை சிக்ைல்ைகளத் 

தவிர்த்துக்தைொள்வதற்ைொை ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் மறுசீரகமக்ைைட்டு ைணவீக்ைம் மற்றும் தமய்ப் 

தைறுமொனம் ஆைிை விடைங்ைகள ைவனத்திற்தைொண்டு தசைற்றிட்டத்கத நீடுறுதிைொை அமுலொக்குவதற்ைொை 

ைமக்ைொரர் மற்றும் ைடற்தறொழிலொளர் சமுதொைத்திற்ைொை புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டதமொன்று தைொொிக்ைப்ைட்டு 

அகமச்சரகவைின் அங்ைீைொரத்திற்ைொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைட நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன  . 

 ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2016 இறுதிைளவில் உறுப்புொிகம தைற்றுள்ள மொதொந்த ைடற்தறொழிலொளர்ைளின் எண்ணிக்கை 20,915 ஆை 

அகமந்தகதொடு  3,724 ஓய்வூதிைம் தைறுனர்ைளுக்ைொை  53 மில்லிைன் ரூைொ ஓய்வூதிைமொை தசலுத்தப்ைட்டது.  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு  இகணைொை அமுலொக்ைப்ைட்டு 

வருவதொல் ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்ட நிதிைமும் எதிர்ைொலத்தில் முற்றுப்தைறும்  .எனகவ இந்த 

தசைற்றிட்டம் ததொடர்ைிலும் அவசிைமொன மறுசீரகமப்புைகள எதிர்ைொலத்தில் கமற்தைொள்ளகவண்டி 

கநர்ந்துள்ளது   .  
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல்   - 2016 
 

  மொவட்டம் 

உதவுததொகை 

தசலுத்துனர் 

எண்ணிக்கை தசலுத்திை ைணத்ததொகை 

1 தைொழும்பு  4977                       95,039,761  

2 ைம்ைஹொ 10321                     187,442,494  

3 ைளுத்துகற 8294                     150,677,754  

4 ைண்டி 13941                     270,497,239  

5 மொத்தகள 4163                       73,269,403  

6 நுவதரலிைொ 2811                       53,589,852  

7 ைொலி 12408                     250,105,648  

8 மொத்தகற 9324                     172,755,821  

9 அம்ைொந்கதொட்கட 7902                     141,740,073  

10 மட்டக்ைளப்பு 1021                       18,238,650  

11 அம்ைொகற 3682                       64,178,234  

12 திருகைொணமகல 824                       14,657,854  

13 புத்தளம் 5042                       89,130,906  

14 குருநொைல் 16543                     298,425,347  

15 அநுரொதபுரம் 6810                     114,368,239  

16 தைொலநறுகவ 4643                       84,411,026  

17 தமொணறொைல 4602                       85,261,935  

18 ைதுகள 6153                     110,595,423  

19 இரத்தினபுொி 6565                     118,779,844  

20 கைைொகல 8292                     152,970,587  

21 ைொழ்ப்ைொணம் 2261                       44,209,478  

22 மன்னொர் 84                         1,279,000  

23 வவுனிைொ 472                         9,001,279  

24 முல்கலத்தீவு 125                         2,490,645  

    141260                 2,603,116,492  
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  இறப்பு மற்றும் இைலொகம நன்கமைள் 2016 

  

மொவட்டம் 
இறப்புைளின் 

எண்ணிக்கை 

 தசலுத்திை 

ததொகை 

ஏலொகம 

எண்ணிக்கை 

 தசலுத்திை 

ததொகை 

இறப்பு / 

ஏலொகம 

தமொத்த 

எண்ணிக்கை 

முழுத்

ததொரக 

1 
அநுரொதபுரம் 8   151,193.00  0   8 

       
151,193.0

0  

2 
மொகைொ 10   209,096.00  0   10 

       
209,096.0

0  

3 
வவுனிைொ 4     65,687.00  0   4 

         
65,687.00  

4 
ைண்டி 33   573,589.00  2 44139 35 

         
44,139.00  

5 
மன்னம்ைிட்டி 7   128,485.00  0   7 

       
128,485.0

0  

6 
எம்ைிலிைிட்டிை 3     58,616.00  0   3 

         
58,616.00  

7 
இரத்தினபுொி 3     45,409.00  0   3 

         
45,409.00  

8 
மொத்தகள 5     92,726.00  1 24854 6 

       
117,580.0

0  

9 
புத்தளம் 6   107,597.00  0   6 

       
107,597.0

0  

10 
தம்புத்கதைம 4     86,471.00  0   4 

         
86,471.00  

11 
கைைொகல 7   122,798.00  0   7 

       
122,798.0

0  

12 
மொத்தகற 15   273,240.00  0   15 

       
273,240.0

0  

13 
தைொலநறுகவ 17   301,950.00  2 52192 19 

       
354,142.0

0  

14 
திருகைொணமகல 4     61,193.00  0   4 

         
61,193.00  

15 
அம்ைொந்கதொட்கட 17   353,727.00  0   17 

       
353,727.0

0  

16 
ைளுத்துகற 7   136,290.00  1 6312 8 

       
142,602.0

0  

17 
தைொழும்பு 5     79,461.00  0   5 

         
79,461.00  

18 
ைம்ைஹொ 16   292,851.00  0   16 

       
292,851.0

0  

19 
அம்ைொகற 10   164,436.00  0   10 

       
164,436.0

0  

20 
ைொலி 22   400,631.00  0   22 

       
400,631.0

0  

21 
நுவதரலிைொ 5   110,850.00  2 55912 7 

       
166,762.0
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0  

22 
குருநொைல் 25   504,887.00  0   25 

       
504,887.0

0  

23 
ைதுகள 16   281,487.00  0   16 

       
281,487.0

0  

24 
தமொணறொைல 12   262,955.00  0   12 

       
262,955.0

0  

25 
ைொழ்ப்ைொணம் 1       1,232.00  0   1 

           
1,232.00  

  கூட்டுத்ததொகை 262   8   270   



28 
 

 இறப்பு மற்றும் இைலொகம நன்கமைள் தசலுத்துதல் – 2812 ஆம் ஆண்டில் 

 

மொவட்ட 

ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ை ைிொிவு 

இறப்பு ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் 

 

உதவுததொகை தசலுத்துனர் 

எண்ணிக்கை ைணத்ததொகை ரூைொ 
  

 
  

ைளுத்துகற 1                       20,000.00  

ைொலி 1                       15,000.00  

மைொதவவ 3                       26,000.00  

மொத்தகற 3                       26,000.00  

தைொழும்பு 1                         8,000.00  

தங்ைொகல 1                         8,000.00  

புத்தளம் 1                         8,000.00  

நீர்தைொழும்பு 5                       70,000.00  

மட்டக்ைளப்பு 3                       29,000.00  

திருகைொணமகல     

மன்னொர் 3                       85,000.00  

ைல்முகன 2                       20,000.00  

முல்கலத்தீவு     

ைிளிதநொச்சி 5                       51,000.00  

ைொழ்ப்ைொணம் 7                     101,000.00  

      

நன்னீர் மீன்ைடி 

நிகலைள்      

ைண்டி 1                       10,000.00  

தமொத்தக் 

கூட்டுத்ததொகை 37 477,000.00 
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 ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம்  

2016.12.31திைதிைில் கசர்த்துக்தைொள்ளல் 

மொவட்ட ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ைப் ைிொிவு 
வைதுக்ைிணங்ை உதவுததொகை தசலுத்துனர் எண்ணிக்கை 

2016 

 

18-29 30-35 36-45 46-50 51-54 55-59 

தமொத்த 

உதவுததொகை 

தசலுத்துனர் 

எண்ணிக்கை 
  

 ைளுத்துகற 1213 721 772 197 105 59 3067 

ைொலி 1082 676 840 221 118 95 3032 

மைொதவவ 3253 1702 2036 613 256 240 8100 

மொத்தகற 1749 979 1230 346 200 164 4668 

தைொழும்பு 576 360 478 140 63 38 1655 

தங்ைொகல 2513 1389 1627 410 200 167 6306 

புத்தளம் 2167 1156 1222 255 107 61 4968 

நீர்தைொழும்பு 2538 1599 2167 735 419 378 7836 

மட்டக்ைளப்பு 2248 1390 1630 556 272 265 6361 

திருகைொணமகல 654 516 550 129 81 78 2008 

மன்னொர் 2062 1225 1338 428 220 257 5530 

ைல்முகன 1565 1109 1515 479 243 207 5118 

முல்கலத்தீவு 88 79 141 50 27 44 429 

ைிளிதநொச்சி 519 340 540 250 185 183 2017 

ைொழ்ப்ைொணம் 2161 1099 1425 655 391 596 6327 

நன்னீர் மீன்ைடி 

நிகலைள்                

நுவதரலிைொ 29 28 47 7 1 3 115 

தைொலநறுகவ 45 35 27 11 2 1 121 

இரத்தினபுொி 27 15 9 1 3 - 55 

தமொணறொைல 17 14 10 1 - - 42 

குருநொைல் 45 24 24 1 - 2 96 

அநுரொதபுரம் 169 81 84 17 7 5 363 

மொத்தகள  31 14 23 5 2 3 78 

ைண்டி 13 12 25 5 3 3 61 

கைொைொகல 1 1 2 - - - 4 

ைதுகள 59 33 33 3 - 3 131 

வவுனிைொ 59 33 41 15 4 - 152 

மட்டக்ைளப்பு நன்னீர் 

ைிரகதசம் 84 52 67 27 20 25 275 

தமொத்தக் 

கூட்டுத்ததொகை 24967 14682 17903 5557 2929 2877 68915 
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 ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல்  ைற்றிை அறிக்கை – 2812 ஆம் ஆ ண்டு 

மொவட்ட ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ைப் ைிொிவு 

 2016  டிதசம்ைர் வகர 

ஓய்வூதிைம் தைறுைின்ற 

உறுப்ைினர் எண்ணிக்கை    

 
 

தமொத்தப் 

ைணத்ததொகை 

 
   

 
  

 
 ைளுத்துகற 94      1,420,851.00  

ைொலி 118      1,736,025.00  

மைொதவவ 331      4,661,486.00  

மொத்தகற 290      3,923,136.00  

தைொழும்பு 55         810,816.00  

தங்ைொகல 209      2,807,406.00  

புத்தளம் 53         806,189.00  

நீர்தைொழும்பு 530      7,136,527.00  

மட்டக்ைளப்பு 395      6,444,357.00  

திருகைொணமகல 91      1,360,965.00  

மன்னொர் 325      4,458,624.00  

ைல்முகன 307      4,276,807.00  

முல்கலத்தீவு 26         760,825.00  

ைிளிதநொச்சி 206      3,636,842.00  

ைொழ்ப்ைொணம் 643      9,608,758.00  

நன்னீர் மீன்ைடி 

நிகலைள்                           -    

நுவதரலிைொ 7           97,004.00  

தைொலநறுகவ 1           16,000.00  

இரத்தினபுொி 3         152,208.00  

தமொணறொைல 1           12,000.00  

குருநொைல் 1           14,004.00  

அநுரொதபுரம் 4           52,044.00  

மொத்தகள  4           52,476.00  

ைண்டி 5           73,796.00  

கைொைொகல -                        -    

ைதுகள 4           40,500.00  

வவுனிைொ -                        -    

மட்டக்ைளப்பு நன்னீர் 

ைிரகதசம் 21         407,627.00  

கூட்டுத்ததொகை 3724    54,767,273.00  
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நிர்வொை மற்றும் மனிதவளங்ைள் ைிொிவு 
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நிர்வொை மற்றும் மனித வளங்ைள் ைிொிவு 

ைதவிைணி 

2016.12.31 திைதிைில் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைின் ைதவிைணி ைின்வருமொறு 

ைொணப்ைட்டது. 

 

ைதவிைணி உள்ளடக்ைம் 

கசகவத் 

ததொகுதி 
ைதவிப் தைைர் 

அங்ைீைொிக்ைப்ைட்ட 

ஊழிைர் எண்ணிக்கை 

உள்களொர் 

எண்ணிக்கை 

தவற்றிடங்ை

ள் 

சிகரட்ட முைொகமத்துவம்    

HM ைணிப்ைொளர் நொைைம்  1 1 - 

HM ைணிப்ைொளர் 5 1 4 

முைொகமத்துவம்    

MM 

ைிரதிப் ைணிப்ைொளர் ජ /உதவிப் 

ைணிப்ைொளர் 
45 43 2 

ைனிஷ்ட முைொகமத்துவம்    

JM 

நிர்வொை உத்திகைொைத்தர் 2 1 1 

முகறகம நிர்வொைி  1 - 1 

நிதி உத்திகைொைத்தர் 1 1 - 

திட்டமிடல் உத்திகைொைத்தர்  1 - 1 

இகண உத்திகைொைத்தர்     

ASS.O 

அைிவிருத்தி உத்திகைொைத்தர் 55 31 24 

வழங்ைல் உத்திகைொைத்தர் 1 1 - 

உள்ளை ைணக்ைொய்வு 

உத்திகைொைத்தர் 
1 - 1 

முைொகமத்துவ உதவிைொளர் (ததொழில்நுட்ை)     

MA - Tech 

கைொக்குவரத்து உதவிைொளர் 1 1 - 

தசைலொளர் 1 1 - 

ைதிகவடு கைணுைவர்  4 1 3 

வன்தைொருள் மற்றும் வகலைகமப்பு 

நுட்ைவிைலொளர்   
1 1 - 

ததொழில்நுட்ை விகனஞர் (

தசவிப்புல / ைட்புல ) 
1 - 1 

 முைொகமத்துவ உதவிைொளர் (ததொழில்நுட்ைம் அல்லொத)     

MA - NonTech முைொகமத்துவ உதவிைொளர் 220 166 54 

ஆரம்ை (விகனஞர் )     

PL - Skilled சொரதி 38 29 9 

ஆரம்ை (விகனஞர் அல்லொத)     

PL - Non 

Skilled அலுவலை உதவிைொளர்  
42 29 13 

  
  

421 200 112 
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2016.12.21திைதிைில் ைதவிைணி ைகுப்ைொய்வு 

ைதவிைணிைின் ஆண் /தைண் ைகுப்ைொய்வு 
 

ஆண்     -190 

தைண்  - 117 

கூட்டுத்ததொகை  - 307 

 

 

 

வைதுப் ைகுப்ைொய்வு 

வைதுத் 

ததொகுதி 

ஊழிைர் 

எண்ணிக்ரக சதவீதம் 

56 - 60 47 15% 

 51 - 55 64 21% 

46 - 50 40 13% 

41 - 45 42 14% 

36 - 40 57 19% 

31 - 35 41 13% 

30 ට අඩු 16 5% 

கூட்டுத்ததொகை 307 100% 

 

 

கசகவக் ைொலத்திற்ைிணங்ை ைகுப்ைொய்வு 

வருடங்ைள் 

ஊழிைர் 

எண்ணிக்கை சதவீதம் 

30 ஐ விட 

அதிைம் 13 2% 

26 - 30 81 14% 

21 - 25 20 23% 

16 - 20 12 8% 

15 ஐ விடக் 

குகறவு 181 53% 

கூட்டுத்ததொகை 307 100% 

 

2016ஆம் ஆண்டில்  இகளப்ைொறுதல், இறப்பு மற்றும் கசகவைிலிருந்து நீங்குதல் 

ஆண்     -  08 

தைண்        -   06 

கூட்டுத்ததொகை -  14 

 

2016 ජஆம் ஆண்டில் ஆட்கசர்ப்பும் ைதவியுைர்வுைளும் 

 தவளிவொொி ஆட்கசர்ப்பு    -   28 

 உள்வொொி ஆட்கசர்ப்பு      -    - 

 ைதவியுைர்வு   -    01 

9% 

26% 

15% 13% 

18% 

15% 

4% 

சதவீதம் 

56 - 60 

51 - 55 

46 - 50 

41 - 45 

36 - 40 

31 - 35 

30 ට අඩු 

2% 

14% 

23% 

8% 

53% 

சதவீதம் 

30 ට වැඩි 

26 - 30 

21 - 25 

16 - 20 

15 ට අඩු 

62% 

38% 

சதவீதம் 

පුරුෂ ස්ත්රී ஆண் தைண் 

38 ற்கு கமல் 

0 - 15 

Less Than 15 
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இவ்வொண்டில் 12 உதவிப் ைணிப்ைொளர் ைதவிைளுக்கும் 11 முைொகமத்துவ உதவிைொளர் ைதவிைளுக்கும் 85 

சொரதிைள் ைதவிைளுக்கும் முகறைொன கநர்முைப் ைொீட்கசைள் ஊடொை ஆட்கசர்ப்பு கமற்தைொள்ளப்ைட்டது. 

அைிவிருத்தி உத்திகைொைத்தர் ைதவிதைொன்றும் உள்வொொி ைதவியுைர்வு மூலமொை பூர்த்தி தசய்ைப்ைட்டகதொடு 

உதவிப் ைணிப்ைொளர் சட்டம் மற்றும் ைணிப்ைொளர் சகை தசைலொளர் ைதவிக்ைொை மொற்றுப்ைதவி அமர்த்துகை 

அடிப்ைகடைில் உத்திகைொைத்ததரொருவகர கசர்த்துக்தைொள்ள நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டது.  

இதற்கு கமலதிைமொை இவ்வொண்டில் முைொகமத்துவ உதவிைொளர் ைதவிைளின் தவற்றிடங்ைகள 

பூர்த்திதசய்வதற்ைொை முகறைொன கநர்முைப் ைொீட்கசைள் நடத்தி முடிக்ைப்ைட்டன.  

ஊழிைர் ைைிற்சி மற்றும் ைல்விச் தசைற்ைொடுைள்  

Colombo School of Business & Management நிறுவனத்தினொல் ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்ட How to Improve Your 

Personal Effectiveness நிைழ்ச்சிக்ைொை உதவிப் ைணிப்ைொளர் திரு. எஎ.எம்.யூ.ஜீ. சுைசிங்ைவும் 

உதவிப்ைணிப்ைொளர் தசல்வி டீ.எஎ.ஆர்.  தஹட்டிஆரச்சியும் ைங்கைற்ைச் தசய்விக்ைப்ைட்டனர். 

ஊழிைர் நலகனொம்ைல்  

சகைைின் ைதவிைணிக்ைொை ைொகல, மொகல கதனீர் வழங்கும் கவகலத்திட்டம் மற்றும் மருத்துவக் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டம் முந்திை வருடத்கதப்கைொல் இவ்வொண்டிலும் இகடைறொமல் அமுலொக்ைப்ைட்டது  .கமலும் 

2812 சித்திகரப் தைருவிழொ  மொ வட்ட ைதவிைணிைினர் அகனவரதும் ைங்கைற்புடன் 2812 ஏப்ைிறல் மொதம் 

22 ஆந் திைதி நடத்தப்ைட்டது.  

தைறுகை மற்றும் கைொக்குவரத்துத் துகற 

வழங்ைல் ைிொிவு 

சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைளுடன் ததொடர்புகடை  ைற்றுச்சீட்டுப் 

புத்தைங்ைள், ைொப்புறுதிச் சொன்றிதழ்ைள், தைனர்ைள், துண்டுப் ைிரசுரங்ைள் முகறைொன வழிைொட்டல்ைளுக்கு 

அகமவொை வழங்ைல் நிறுவனம் ஊடொை கமற்தைொள்ளப்ைட்டது. 

சகைைில் சொரதி மற்றும் அலுவலை உதவிைொளர் ைதவிைகள வைிக்ைின்ற ஊழிைர்ைளுக்கு  2812 ஆம் 

ஆண்டுக்ைொை சீருகடைகள வழங்ை இைலுமொைிற்று .  

சகைைின் அகனத்து உத்திகைொைத்தர்ைளினதும் அலுவலைத்தில் ைணிைொற்றுைின்ற 

உத்திகைொைத்தர்ைளினதும்  வருகைதரல் மற்றும் தவளிச்தசல்லகல ைதிவதற்ைொை கநரப்ைதிவுக் ைருவிைகளப் 

தைொருத்த நடவடிக்கை கமற்தைொண்டகம . 
ைண்டி, கைைொகல, திருகைொணமகல, ைொழ்ப்ைணம் மற்றும் மன்னொர் மொவட்ட அலுவலைங்ைளில் 

ைொணப்ைட்ட ைொவகனக்கு உதவொத சிகதவுற்ற அலுவலை உைைரணங்ைகளயும் தளைொடங்ைகளயும்  

தைறுகைச் தசைற்ைொட்டிகனக் ைகடப்ைிடித்து விற்தறொழிக்ை நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டன  . 

தகலகமைைத்தினதும் மொவட்ட அலுவலைங்ைளினதும் கவண்டுகைொளின் ைிரைொரம்  மரத்தளைொடங்ைள், 

அலுவலை உைைரணங்ைள் மற்றும் ைணினிச் சொதனங்ைள் ஒவ்தவொன்றும் அவசிைப்ைொட்டுக்ைிணங்ை 

தைறுகைச் தசைற்ைொடு மூலமொை தைொள்வனவுதசய்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

வொைனச் கசர்மம் 

1985- 1993  ைொலப்ைகுதிைில் தைொள்வனவு தசய்ைப்ைட்ட 82 ஜீப் வண்டிைளும் (ஒன்று சிகதவுைளொை ) 81  

கமொட்டொர் ைொரும் 2812 ஆம் ஆண்ட ாில் தைறுகை முகறைிைலுக்ைிணங்ை விற்ைகன தசய்ைப்ைட்டது. 

அலுவலை ைட்டடங்ைள் 

சகைைின் தகலகமைைம் இவ்வொண்டிலும் இலக்ைம் 110, சுைத்ரொரொம வீதி, ைங்தைொடவில, நுதைதைொட 

முைவொிைில் அகமந்துள்ள ைட்டடத்தில் கைணிவரப்ைட்டது    .சகைைினொல் 20 ைிரொந்திை அலுவலைங்ைள் 

கைணிவரப்ைடுவகதொடு இதில் சகைக்குச் தசொந்தமொன 82 ைட்டடங்ைள் உள்ளன .ஏகனை அலுவலங்ைள் 

மொதொந்த வொடகை அடிப்ைகடைில் அரச மற்றும் தனிைொர் ைட்டடங்ைளில் கதொடர்ந்தும் 

கைணிவரப்ைடாுைின்றன  . 
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உள்ளைக் ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவு 
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உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைொிசீலகனைள் 

2016 ஆம் ஆண்டுக்ைொை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற 

ைொப்புறுதி மற்றும் சமூைப் ைொதுைொப்பு தசைற்றிட்டங்ைளுக்ைொை அந்தந்த ைிொிவுைள் மற்றும் மொவட்ட 

அலுவலைங்ைள் வொொிைொை தைொொிக்ைப்ைட்ட வருடொந்த உள்ளை ைணக்ைொய்வு நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

அகமவொை  உள்ளை ைணக்ைொய்வு நடவடிக்கைைள் அமுலொக்ைப்ைட்டன    . 

அதற்ைிணங்ை உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவின் மட்டுப்ைடுத்தப்ைட்ட மனிதவளத்தின்  (ைணக்ைொய்வு 

உத்திகைொைத்தர் – ைதில் மற்றும் அைிவிருத்தி உத்திகைொைத்தர் – ைணக்ைொய்வு )ைங்ைளிப்பு  மற்றும் 

ைைிலுனர்ைளின் கசகவகையும் தைற்று 2812 ஆம் ஆண்டுக்ைொை 32 உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைொிசீலன காைள் 

தகலமைைத்தின் ஒவ்தவொரு ைிொிவிலும் புவிைிைல் ொீதிைொை ைரவியுள்ள 22 மொவட்ட அலுவலைங்ைகளயும் 

அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு கமற்தைொள்ளப்ைட்டது     .  

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைக்ைொை நிலவுைின்ற அைொைகநர்விகன முைொகமத்துவம் 

தசய்யும் கநொக்ைத்கத முதன்கமைொைக்தைொண்டு ஒவ்தவொரு ைிொிவினதும் மொவட்ட அலுவலைங்ைளினதும் 

ைணிைகள விகனத்திறனுடனும் ைைனுறுதியுடனும் ஈகடற்றுவதற்ைொை நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ள 

உள்ளை ைட்டுப்ைொட்டு முகறகமைளின் அளவுசொர்தன்கம,  திட்ைநுட்ைத்தன்கம மற்றும் அவற்றின் 

தசைற்ைொடுைகள மதிப்பீடு தசய்வதற்ைொை ைீகழயுள்ள ஒவ்தவொரு துகறைின் ைீழும் உள்ளை ைணக்ைொய்வு 

திட்டமிட்டு அமுலொக்ைப்ைட்டது . 

நிர்வொைப் ைிொிவிகன உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை ைண்டக் தைொள்வனவுப் ைொிசீலகன, மொவட்ட அலுவலை வருகை 

/லீவு அறிக்கைைள்  மற்றும் கைைிருப்பு ைதிகவடுைகள அனுப்ைிகவத்தல் (மொத்தகற மற்றும் ைம் ைஹொ 

மொவட்ட அலுவலைங்ைள் ), ைளஞ்சிை கைைிருப்பு ைதிகவடுைகள கைணிவருதல், இடர்க்ைடன் ததொகைைகள 

விடுவித்தல், ைலப்பு முற்ைணம் வழங்குதல், வொைனப் ைரொமொிப்பு மற்றும் மூலதனப் ைண்டங்ைகள 

தைொள்வனவு தசய்யும் தசைற்ைொடு  ஆைிை துகறைகள உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை  ைணக்ைொய்வுப் ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

இதற்கு கமலதிைமொை 2812 அம் ஆண்டு ததொடர்ைொன ஒழுக்ைொற்று விசொரகணைகள கமற்தைொள்ளல் 

ைற்றியும் ைணக்ைொய்வுப் ைொிசீலகனைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது .  

நிதிப்ைிொிவின் தசைற்ைொடுைள் ததொடர்ைில் ைொகசடுைள் மற்றும் தைொடுப்ைனவு வவுச்சர்ைள் ைொிசீலகனைின் 

ைீழ் 2815 ஆம்  ஆண்டின் இறுதிைில் சில்லகறக் ைொசு ைட்டுநிதி  ைொிசீலகன கமற்தைொள்ளல்  .மொத்தகள/  

மன்னொர்/ தம்புத்கதைம / ஹம்ைொந்கதொட்கட/ ைண்டி ஆைிை  மொவட்டங்ைளில் சில்லகறக் ைொசு  மற்றும் 

தைொடுப்ைனவு வவுச்சர் ைொிசீலகனைள், ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை நிர்வொைக் ைணக்கு ைொிசீலகனைள்,  

ைளுத்துகற மற்றும் ைம்ைஹொ மொவட்ட நிர்வொைக் ைணக்குைள் ைொிசீலகன தசய்ைப்ைட்டன  . 

இதற்கு கமலதிைமொை மொத்தகற/ ைம்ைஹொ / மன்னொர்  மொவட்ட அலுவலைங்ைள் ததொடர்ைொன  ைொப்புறுதிச் 

தசைற்ைொடுைகள அமுலொக்குதல், வொைனப் ைரொமொிப்பு, சுவதசத தசைற்றிட்டத்தின் தவகணப் ைணத்கத 

தகலகமைைத்திற்கு அனுப்ைிகவத்தல், ைலப்பு முற்ைணம் வழங்குதல், எொிதைொருள் முற்ைணம் வழங்குதல், 

ைண்டக் தைொள்வனவு மற்றும் மூலதனப் ைண்டக் தைொள்வனவு ஆைிை துகறைளுடன் ததொடர்புகடை 

ைணக்ைொய்வுப் ைொிகசொதகனைள்  கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

ைொப்புறுதிப் ைிொிவின் தசைற்ைொடுைகள உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை கசொளச்தசய்கை இழப்பீடு தசலுத்துதல்  

ைொிசீலகன, தநற்தசய்கை இழப்பீடு தசலுத்துதல் – 2815 தைரும்கைொைம் ஹம்ைொந்கதொட்கட மொவட்டம் 

ததொடர்ைொனது, தநற்தசய்கை  இழப்பீடு தசலுத்துதல் – 2815 சிறு கைொைம் மொத்தகற மொவட்டம் 
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ததொடர்ைொனது, ைொல்நகட ைொப்புறுதி இழப்பீடு கைொரல்ைகள தீர்த்தல், சுவதசத சுைொதொரக் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டத்தின்  இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைொிசீலகன என்ைகவ கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. 

தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவின் நடவடிக்கைைகள மதிப்பீடு தசய்வதற்ைொை  2815 ஆம் ஆண்டு ததொடர்ைொன 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளின்  தசைலொற்றுகை ைொிசீலகனதைொன்றும் 2812 ஆம்  ஆண்டு 

ததொடர்ைொன ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளின்  தசைலொற்றுகை ைொிசீலகனதைொன்றும்  

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளது  .அத்துடன் எதிர்ைொல நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்   ைற்றிை ைணக்ைொய்வு ைொிசீலகனயும் 

தசய்ைப்ைட்டுள்ளது.  

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைப் ைிொிவுடன் ததொடர்புகடைதொை வொழ்க்கைத் துகணக்கு ஒய்வூதிைம் தசலுத்துதல், 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்தின் தனிைொள் ைணக்குைகள இற்கறப்ைடுத்துதல், ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை ைிந்திை 

தகவகணப் ைணம் அறவிடல்,  ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்ட இறப்பு ைணிக்தைொகட மற்றும் ஏலொகம 

நன்கமைகள தசலுத்துதல் ஆைிை ைணக்ைொய்வு ைொிசீலகனைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

மொவட்ட அலுவலைங்ைளின் தசைற்ைொடுைகள ைொிசீலகன தசய்தலின் ைீழ் ைம்ைஹொ, மொத்தகற, மன்னொர் 

ஆைிை மொவட்ட அலுவலைங்ைளின் தசைற்ைொடுைள் ைொிசீலகன தசய்ைப்ைட்டன . 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், ைமத்ததொழில் அகமச்சு மற்றும் அரசொங்ை 

தைொறுப்புமுைற்சிைள் திகணக்ைளம் என்ைவற்றுடன் இகணப்ைொக்ை நடவடிக்கைைகள கைணிவருதல் 

உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவினொல் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது. 

ைணக்ைொய்வு முைொகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைகள நடத்துதல். 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ததொடர்புகடைதொை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைின் 

ைணக்ைொய்வுக் குழு ைீகழ குறிப்ைிட்ட மூன்று உறுப்ைினர்ைகளக் தைொண்டதொை அகமந்தது  . 

சம்ைொ ைொலசூொிை – குழு தகலவர்  – இைக்குனர்  - அரசொங்ை தைொறுப்புமுைற்சிைள் திகணக்ைளம் 

என் .பீ.வீ.சீ .ைிைதிலை – குழு உறுப்ைினர் – கமலதிை தசைலொளர் – ைமத்ததொழில் அகமச்சு  

எம் .ஏ.எஎ .வீரசிங்ை – குழு அங்ைத்தவர் – ஆகணைொளர் நொைைம்- ைமநல அைிவிருத்தி திகணக்ைளம்  

  

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ததொடர்புகடைதொை 3 ைணக்ைொய்வு முைொகமத்துவக் குழுக் கூட்டங்ைள் 

நடத்தப்ைட்டகதொடு வருடொந்த உள்ளை ைணக்ைொய்வுத் திட்டம் மற்றும் உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவு 

கமற்தைொண்டுள்ள ைணக்ைொய்வு ைொிசீலகன அறிக்கைைகள மீளொய்வுதசய்தல், நிதிசொர் அறிக்கைைள் 

ததொடர்ைொன ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைைகள மீளொய்வு தசய்தல் ைடந்த ைணக்ைொய்வு 

குழுக் கூட்டத் ததொடர்ைளில் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது  . 
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நிதிப் ைிொிவு 
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நிதிசொர் தைொழிப்பு 

2016 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் 333. 3 மில்லிைன் ரூைொ சொதகனைகடத்த 

கதறிை இலொைத்கத ைதிவுதசய்தகதொடு இதகன 2815 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்ைிடுகைைில் 3001 % 

வளர்ச்சிைொகும்   .இந்த முன்கனற்றத்கத அகடை  அடிப்ைகடக் ைொரணமொை அகமந்தது 

ைொததனில் 2812 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் ஈட்டிை 300 . 0 மில்லிைன் 

ரூைொ ததொழிற்ைொட்டு இலொைமொகும்.  2812 ஆம் ஆண்டில் 030 மில்லிைன் ரூைொ ைொப்புறுதி 

வருமொனம் ஈட்டப்ைட்டுள்கதொடு இழப்பீடொை 333 மில்லிைன் ரூைொ ைணம் 

தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது . 

2812 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் மூலமொை 131,260 ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை 2211 

மில்லிைன் ரூைொ ஓய்வூதிைமொை தசலுத்தப்ைட்டகதொடு ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் 

3023 ைடற்தறொழிலொள்ர்ைளுக்ைொை 53 . 0 மில்லிைன் ரூைொ ைணத்ததொகை ஓய்வூதிைமொை 

சதாலுத்தப்ைட்டது. 
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ைடந்த ஐந்து வருடங்ைளுக்ைொன நிதிசொர் தைவல்ைள் 
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இலொைத்தன்கம 

 

 ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

 ைொப்புறுதி தவகணப்ைண 

வருமொனம் (மில் ரூ).  124.7 93.8 116.2 1137.5 737.0 

 ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவுைள் 

(மில் ரூ ).  135.2 170.9 75.6 1116.1 404.5 

 
 

 

 

  2016 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் ஈட்டிை தமொத்த வருமொனம் 030 மில்லிைன் 

ரூைொவொை அகமந்தகதொடு ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவினம் 383 . 5 மில்லிைன் ரூைொவொை விளங்ைிைது .

2815 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்ைிடுகைைில்  ைொப்புறுதி வருமொனம் 32% வீழ்ச்சிகைக் 

ைொட்டிைகைொதிலும்  அதற்கு இகணைொை ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவினமும் 23% வீழ்ச்சிகைக் 

ைொட்டுைின்றது. அதற்ைிணங்ை 2812 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 2815 

ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பீட்டு ொீதிைொை 035.0% ததொழிற்ைொட்டு இலொைத்தின் முன்கனற்றத்கத 

ைதிவுதசய்துள்ளது .2812 ஆம் ஆணடில் ததொழிற்ைொட்டு இலொைம் 300. 0 மில்லிைன் ரூைொவொை 

அகமந்தகதொடு கதறிை இலொைம் 333 . 3 மில்லிைன் ரூைொவொை அகமந்தது .  
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වාරික රක්ෂණ ආදායම (රු. 
මිලි) 

මමමෙයුම් වියදම (රු. මිලි) Operational Expenses 

Income 
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 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

வருமொனம் 58.1 38 147 166 221.6 

 ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவினம் 1433 1693 2019 2432 2653 

 

 

  2813 ஆம் ஆண்டில் அறிமுைஞ் தசய்ைப்ைட்ட  ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்ைிணங்ை 2812 ஆம் 

ஆண்டிலும் 131 ,260 ைமக்ைொரர்ைளுக்கு 2211 மில்லிைன் ரூைொ கதறிை ஓய்வூதிைம் 

தசலுத்தப்ைட்டது. இவ்வொண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின்  தமொத்த ததொழிற்ைொட்டுச் 

தசலவினம் 2253 மில்லிைன் ரூைொவொை அகமந்தகதொடு முந்திை ஆண்டிகனப் கைொன்கற 

இவ்வொண்டிலும் தைொதுதிகறகசொிைொல் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொன ஏற்ைொடொை 2358 

மில்லிைன் ரூைொ வழங்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.  
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මමමෙයුම් වියදම Operational Expenses 

Income 
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2012 2013 2014 2015 2016 

வருமொனம் 59.8 51.7 36.5 35.6 60.5 

ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவினம்  32.5 40.5 45.3 50.7 58.0 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 53. 0 மில்லிைன் ரூைொ ஓய்வூதிைம் ைடற்தறொழிலொளர்ைளுக்கு தசலுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு  

அதன்தைொருட்டு சகைைிடம் உள்ள நிதிைங்ைள் ைொவிக்ைப்ைட்டன  .எவ்வொறொைினும் நிலவுைின்ற 

தசைற்றிட்டத்கத ததொடர்ந்தும் அமுலொக்ைினொல் 2821 ஆம் ஆண்டளவில் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

நிதிைம் பூச்சிைநிகலைகடயுதமன ைணக்ைிடப்ைடாி்டுள்ளது.  
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ආදායම 

මමමෙයුම් වියදම 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் 

ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

 

Operational Expenses 

Income 
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ஒட்டுதமொத்த தசைற்றிட்டங்ைளுக்குமொன ஒருங்ைிகணந்த 

ைணக்குக்கூற்றுைள் 

2016 
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2016 திதசம்ைர் 31 இல்  

நிதிக் கூற்றுைள்  

 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் 

2816 டிதசம்ைர்  இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன முக்ைிைமொன 31 

ைணக்ைீட்டுக்தைொள்கைைள் 

1. தைொதுவொன தைொள்கைைள் 

1.1அறிக்கைைிடல் அகமப்ைொண்கம 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச்சகை (இதனைத்துப் ைின்னர் “சகை ”எனக் குறிப்பீடு தசய்ைப்ைடும் )1333 

இன் 28 ஆம் இலக்ை சட்டத்தினொல் கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு  நுகைதைொட ,ைங்தைொடவில ,

சுைத்ரொரொம வீதி ,இலக்ைம் 110 இல் அகமந்துள்ளது . 

 

1.2 ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும்  

ைமத்ததொழில் மற்றும் கதொட்டக்ைகலப் ைைிர்ைள்  ,மூலிகைச் தசடிைள் ,ைண்கண விலங்குைள் ,மீன்ைிடிக் 

கைத்ததொழில் ,ைொடு வளர்ப்பு ,ைமத்ததொழிற் சொதனங்ைளும் ைருவிைளும் ,ைமத்ததொழில் மற்றும் 

கதொட்டக்ைகல உற்ைத்திைள் ,மூலிகைச் தசடிைளின் உற்ைத்திைள் ,மீன்ைிடி மற்றும் ைொடுைளுடன் 

ததொடர்புைட்ட உற்ைத்திைள் என்ைவற்கறக் ைளஞ்சிைப்ைடுத்தல்  ,ைொதுைொத்துகவத்தல் உள்ளிட்டதொை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிைில் சகை ைிரதொனமொை ஈடுைட்டு வருைின்றது  .அத்துடன் ைமத்ததொழில் 

புொிைவர்ைளுக்கு  மருத்துவ நலன்ைகளயும் சமூைப் ைொதுைொப்புத் திட்டங்ைகளயும் வழங்கும் 

நடவடிக்கைைளிலும் சகை ஈடுைட்டு வருைின்றது  .மீளொய்வு தசய்ைப்ைடுைின்ற நிதிைொண்டில் சகைைின் 

ைிரதொன தசைற்ைொடுைளின் தன்கமைில் மொற்றகமதும் ஏற்ைடவில்கல .  

1.3தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட  

)அ( ජஇகசவுக் கூற்று   

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்று  ,விைரமொன வருமொனக் கூற்று ,நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று ,ைொசுப்ைொய்வுக் கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைள் என்ைவற்கற உள்ளடக்குைின்றன .இந்த ைணக்குக் கூற்றுைள் இலங்கை ைட் டைக் 

ைணக்ைொளர்ைளின் நிறுவைத்தினொல் தவௌாிைிடப்ைட்ட இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின்  (இ.நி.அ.நி / .

இ.ை.நி ).ைிரைொரம் தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன .  

)அ( மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட  

சம்ைந்தப்ைட்ட குறிப்புைளின் ைீழ் நிைொைமொன தைறுமதி ததொடர்ைொை தைொருத்தமொன தவௌாிப்ைடுத்தல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்ட   கவகளைில் தவிர்ந்ததொை  நிதிக்கூற்றுைள் வரலொற்றுக் ைிரை அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன . 

)இ(  ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள் 

நடப்புக் ைொலஎல்கலைில்  நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்துவதற்ைொைவும் இகடக்ைொல 

ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் தைொருட்டும் நிதிக்கூற்றுைளில் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்டுள்ள 

அகனத்துவிதமொன ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் முந்திை ைொலப்ைகுதியுடன் ததொடர்புகடைதொை 

அளவுசொர்ொீதிைொன  ,ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் விைரமொனகத உள்ளிட்ட ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள்  

தவௌாிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன   .  
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நிதிக்கூற்றுைளில் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்தப்ைட்டுள்ளவிடத்துமிைச்சிறந்த சமர்ப்ைித்தகல வழங்கும் தைொருட்டு நடப்பு வருடத்துடன் 

அகமந்ததொழுைத்தக்ைதொை ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைண அளவுைள் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

)ஈ( நகடமுகறசொர்ந்தமற்றும் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடுைின்ற புழக்ைத்திலுள்ள ைண அலகு 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் நகடமுகறசொர்ந்ததும் புழக்ைத்தில் உள்ளதுமொன ைண அலைொன இலங்கை 

ரூைொவில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளன . 

)உ( மதிப்பீடுைள் மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைொவகன 

இ.நி.அ.நி./ ජ இ.ை.நி. க்கு அகமவொை நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தலும் சமர்ப்ைித்தலும், ைணக்ைீட்டுக் 

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள்,தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் தசலவின 

அளவுைளின் ைொவகன மீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் எடுகைொள்ைகள 

கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த மதிப்பீடுைளும் தீர்மொனங்ைளும் 

உண்கமைொன தைறுகைறுைகளவிட மொறக்கூடும். 

 

மதிப்பீைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் மீளொய்வு 

தசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிக்குள் 

மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள ைொலப்ைகுதிக்குள் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை 

திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

 

நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்டுள்ள அளவுைள்மீது ைணிசமொன தொக்ைத்கத ஏற்ைடுத்துைின்ற 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைகள ைொவிக்கைைில் மதிப்பீடுைள், நிச்சைமற்றதன்கம மற்றும் தீர்வுக்ைட்டமொன 

தீர்மொனங்ைள் ைற்றி ைணிசமொனதுகறைள் ததொடர்ைொன தைவல்ைள் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைளில் 

உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஊ(  நடப்புத் ததொழில்முைற்சி (இகடைறொ வழியுொிகம) 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொ வழியுொிகம தைொண்டதொை இைங்ை சகைக்குள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்கறச் தசய்துள்ளது  .எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற 

அடிப்ைகடைில்  நிதிக்கூற்றுைள் ததொடர்ச்சிைொை தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன .  

 

2. தசொத்துக்ைளும் அவற்றின் மதிப்பீட்டு அடிப்ைகடயும் 

2.1ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி 

)அ( ஏற்றுக்தைொள்ளலும் ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் கசதங்ைளும் 

நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது தைறுமதிைின் 

திரண்ட கசதமகடதல் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்திகலகை  முதலில் அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. தசொத்ததொன்றின்  

முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைடும். ஆதனதமொன்றின் 

சொதனதமொன்றின் அல்லது தைொறித்ததொகுதிதைொன்றின் ைணிசமொன ைகுதிைள் ஏகதனும் ைொல 

இகடதவளிைில்  மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைட்டொல் மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்தலிலிருந்து நீக்ைப்ைட்டு புதிை ைகுதிகை அதகனச்சொர்ந்த ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் 

சைிதம் நிறுவனத்தினொல் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  ஏகனை அகனத்துவிதமொன ைழுதுைொர்த்தல்ைள் மற்றும்   

ைரொமொிப்புைள் ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

)ஆ( ைிரைம் 
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ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைின் ைிரைமொனது  அவற்றின்தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு தைொண்டுவருவதற்ைொன 

ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

 

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன. 

ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகளயும் உள்ளிட்டதொை தனிகவறொன ைணக்குைள் ைதிைப்ைட்டடுள்ள ஆதனம், 

சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் வகைைினதமொன்கற மீள்நிறுவுவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவினம் 

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். ஏகனை அடுத்தடுத்து வருைின்ற ைிரைங்ைள் அப்ைகுதிக்குள் உள்ளடங்ைிை 

எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் சகைக்கு ைொய்ந்துவருவதற்ைொன ஆற்றல் இருப்ைினும் வகைைினத்தின் 

ைிரைத்கத    நம்ைத்தகுந்தவகைைில் அளவிட இைலுமொைினும் மொத்திரகம மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(இ )கதய்மொனம்  

எளிை கநர்கைொட்டு அடிப்ைகடைில்  ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட  வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவிகள ைதிகவடுைளிலிருந்து நீக்குவதற்ைொை  கதய்மொனம் விைரமொை 

வருமொனக் கூற்றில் தசலவுச்சுகமைொை ைொட்டப்ைடும்  . 

ைட்டடங்ைள்         4% 

கமொட்டொர்வொைனம்  20% 

தளைொடங்ைளும்தைொருத்திைளும் 10% 

ைிரச்சொரசொதனங்ைள்  10% 

கசதத்தடுப்புச்சொதனங்ைள் 10% 

அறுவகடச்சொதனங்ைள்  10% 

துவிச்சக்ைரவண்டிைள்  20% 

நிலஅளகவச்சொதனங்ைள் 10%  

எகடத்தரொசுைள்   10% 

நலன்புொிச்சொதனங்ைள்  10% 

ததொகலகைசி   20% 

ைணினி    20% 

கமொட்டொர் கசக்ைிள்         20%  

 

2.1அருவச் தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி ைொய்ந்து 

வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ .ை.நி.- 30 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  .அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட மத ாிப்ைிறக்ைம்  

அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன . 

  

ைணினி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்கடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் 

மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைடும்.  
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2. 2 சரக்குத் ததொக்குைள் 

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திற்கு அல்லது  நிைர கதறிை தைறுமொனத்திற்கை 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன  .நிைர கதறிை தைறுமொனம் என்ைது தைொதுவொன ததொழில்மு ைற்சி  

நடவடிக்கைைளின்கைொது   மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட முழுநிகறவு தசய்தலுக்ைொன மற்றும் விற்ைகனச் 

தசலவுைள் குகறக்ைப்ைட்ட ைின்னர்   மதிப்பீடுதசய்த விற்ைகன விகலைொகும்   .இக்ைிரைத்தில் கைைிருப்பு 

ைண்டங்ைகள   தைொள்ளல் மற்றும் அகவ தற்கைொது   உள்ள இடத்திற்கு அல்லது நிகலைாி்கு 

தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும்  அடங்கும் . 

2. 3 நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்   

இ .ை.நி . 33 இல் விடைப்ைரப்ைில் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் தைொருத்தமொன வகைைில் இலொைம் அல்லது நட்டம், 

ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன தசய்ைப்ைடவுள்ள 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுதிக் ைருவிைள் ஊடொை 

நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும்  . 

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் அடிப்ைகட ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது . 

 

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொைதசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். 

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில்  ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும் .

ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் )இலொைம் மற்றும் நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு 

குறிப்ைிட்டுத் ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை  )அளிப்புப் ைத்திரத்தின் உடன்ைடிக்கை 

ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை ததொடக்ைத்தில் 

ஏற்ைாிகசவுதசய்ைப்ைடும் . 

ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடுதகல நீக்கும்    .கைைளிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்ததொன்றில் சகைைினொல் உருவொக்ைப்ைட்ட 

அல்லது தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட ஏகதனும் ைடப்ைொடு தனிகவறொன தசொத்தொை அல்லது தைொறுப்ைொை 

ஏற்ைாிகசவு தசய்ைப்ைடும்  . 

 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவுஈடுதசய்ை அல்லது 

தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் மொத்திரம் கதறிை 

ைணஅளவு நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும் . 

 

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற 

வருமதிைளும் உள்ளடங்கும் . 
 

)அ( இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளுக்கு வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைளும் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்    .நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் 

ைணிக்ைொைக் தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை 

வகைப்ைடுத்தப்ைடும் .   



56 
 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன வருமொனக் 

கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்ட நிைொைமொன 

தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம ைற்றிை கூற்றில் 

ைொட்டப்ைடுைின்றன. 

)ஆ( ைடனும் வருமதிைொனகவயும் 

ைடனும் வருமதிைொனகவயும் முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற 

நிதிசொர்தைொறுப்புக்ைளொகும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின ாி்னர் அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் 

ைழிக்ைப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும் .

தைொள்ளப்ைட்ட கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட மற்றும் 

ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகறைின் உள்ளடங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் 

ைருத்திற்தைொண்கட மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட ைிரைம் ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்   .ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற விைரமொன வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும் .கசதம் 

ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிக்ைிரைத்தின் வாிைரமொன வருமொனக்கூற்றில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும் . 

வர்த்தை வருமதிைள், ஊழிைர்ைடன், கவப்புக்ைள், முற்ைணம், ஏகனை வருமதிைொன ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு 

சமமொனகவ என்ைவற்றிகனகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றது . 
 

(இ ) முதிர்ச்சிைகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள்   

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  

நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் தைொள்வதற்ைொன 

ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் முதிர்ச்சி ைகடதல் வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு 

அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிக்ைப்ைடும்  .ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற  மதிப்ைிறக்ைம்தசய்தல் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்  .கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிசொர் ைிரைத்தில் விைரமொன வருமொனக் 

கூற்றில் ஏற்ைாிகசவு தசய்ைப்ைடும் . 

 

அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

(ஈ )விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள் 

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லதுகமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளொகும்  .ஆரம்ை ஏற்றுக்ைொள்ளலின் ைின்னர் 

அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் வித்திைொசங்ைள் 

ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் 

ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்   .விற்ைகனக்ைொை உள்ள ைடன் 

ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்   .முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்றுக்தைொள்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது 

நட்டமொனது இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைடும்.ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் 

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை சகைைொனது எந்ததவொரு நிதிசொர் தசொத்கதயும் 

தைைர்குறிக்ைவில்கல. 
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2. 5 நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் கசதம்  

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன ைம்தைனி மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்  

3. தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும் 

நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின் கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைதளன வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ள 

தைொறுப்புக்ைளொை அகமவது கைள்விைின் கைொில் அல்லது  அறிக்கைைிடல் திைதிைில் இருந்து ஒரு 

வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைடகவண்டிைதொை உள்ளகவைொகும்   .நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைளொை 

அகமவது அறிக்கைைிடல் திைதிைிலிருந்து  ஒரு வருடத்திற்குப் ைின்னர் தசலுத்தகவண்டியுள்ள 

மீதிைொகும்.இந்த  நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில்  அறிைப்ைட்ட எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் 

ைொரணங்ைள் ைொட்டப்ைட்டுள்ளன .ைடந்தைொல சம்ைவதமொன்றின ாி் தைறுகைறொை  சகைக்கு சட்டமுகறைொன 

அல்லது உடன்ைொடுசொர்ந்த ைடப்ைொடு  உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொடுைகளத் தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர 

நன்கமைள் தவளிகநொக்ைி ைொய்ந்துதசல்வகத கதகவப்ைடுத்த இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் 

தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

3. 1 உொிகமகைொரல்ைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  

தசலுத்தப்ைடொத இழப்பீடுைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் ைைிர்ைளின் அைொைகநர்வுக் ைொரணிைள் மற்றும் 

ைொப்புறுதிதைறுனொின் விடைத்தின் மீது தங்ைி இருப்ைகதொடு  2812 ஆம் ஆண்டுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் ைீகழ 

ைொட்டப்ைட்ட அட்டகணைில் ைொட்டப்ைட்டுள்ளன.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 அறவிடமுடிைொக் ைடனுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

ஐைக்ைடனுக்ைொன  ஏற்ைொடுைள் அறவிடமுடிைொக் ைடன்ைடுனர் மீதிைளின் 85 % அடிப்ைகடைில் மதிப்பீடு 

தசய்ைப்ைட்டுள்ளன.   

 

 

ைொப்புறுதி விடைம்  இழ்பீடுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

)ரூ.( 

தநல்                                  150,000,000.00 

ைொல்நகட  8,000,000.00 

சுவதசத மற்றும் விவசொை உைைரணங்ைள் 1,000,000.00 

உைஉணவுப் ைைிர்ைள் 35,000,000.00 

தைத்தட்ட அருண 37,801,963.32 

 231,801,963.32 
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3.3 ஓய்வூதிை நன்கமைள்  

இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 13 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்   ”மற்றும் 1303 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 

நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன     .ஐந்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் ைொலம் 

நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது  .தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை 

தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல.  

3.3 வொிவிதிப்பு  

1338 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உண்ணொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் ைிரைொரம்  

சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றது. 

3. 5 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொத தைொறுப்புக்ைளும் .  

தைொருளொதொர  நன்கமைளின் சொட்டுதல்  நிைழ்வதற்ைொன இடமற்ற  அல்லது நம்ைிக்கைைொன வகைைில்  

அளவிட இைலொத  சந்தர்ப்ைங்ைளில் எதிர்ைொரொத எதிர்ைொல நிைழ்வுைள் அல்லது நடப்புக் ைடப்ைொடுைள் 

மூலமொை மொத்திரம் வழியுொிகமகை உறுதிப்ைடுத்துைின்ற ைடப்ைொடுைகள எதிர்ைொரொத தைொறுப்புைளொகும் . 

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைள் மற்றும்  எதிர்ைொரொத தைொறுப்புைள் நிதிக் கூற்றுைளில் 

ஏற்புகடை குறிப்புைளில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன . 

3. விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

4.1 வருமொனம் 

1. சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம், திகறகசொி உண்டில்ைள் மற்றும் ஊழிைர் ைடனுக்ைொன 

வட்டி வருமொனம் மற்றும் ைிற வருமொனங்ைகள  ைிரதிநிதித்துவம் தசய்ைின்றது. 

2. அகனத்து வருமொனமும் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

3. 2815 தைரும்கைொைத்தில் ைொப்புறுதி தவகணப்ைண கசைொிப்ைிலிருந்து ைிகடத்த வருமொனம் நடப்பு 

ஆண்டுக்ைொை எடுத்துவரப்ைட்டுள்ளது.  

 

நடப்பு வருடத்தின் ைைிர்ச்தசய்கைப் கைொைம் ததொடர்ைில் ஐந்ததொகைத் கததிக்குப் ைின்னர் ைிகடத்த 

வருமொனம் வருமதிைொன தகணப்ைண வருமொனமொை ைருதப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. 2812 ஆம் ஆண்டுக்ைொை மீண்டுவரும் தசலவினங்ைளுக்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட ைிகடத்துள்ளது. 

5. மூலதனச் தசலவினங்ைளுக்ைொை ைிகடத்த  அரசொங்ைக் தைொகடைள் ைடிப்ைடிைொன அடிப்ைகடைில்  

வருமொனமொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

4.2 வருமொனத்கத ஏற்ைிகசவு தசய்தல் 

1. ைொப்புறுதி தவகணப்ைண வருமொனம் ைொப்புறுதி தசய்ைப்ைட்ட ைொலத்திற்ைொை 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைைடுைின்றது  . 

2.கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் அகமவகதொடு ஏற்புகடை தசலவுைளுடன் 

சீரொக்ைப்ைடுைின்றது. 

3.வட்டிவருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறு நிகலைகடயும். 
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4.3  அரசொங்ை தைொகடைளுக்ைொன ைணக்ைீடு  

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்கு தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைட்ட ைொலஎல்கலக்குள்களகை  விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் வருமொனமொை ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்  .தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்கு நட்கடொத்தரவொதம் அளிக்ைின்ற தைொகடைள்  

இகணந்த தசொத்தின் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ைடிப்ைடிைொன அடிப்ைகடைின்கைொில் விைரமொன 

வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் .  

4.4  தசலவுைள் 

உறப்ைட்ட ைிரைம் மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலவு வகைைின ஈட்டல்ைளுக்ைிகடைிலொன கநரடிைொன 

ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் தசலவினமொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் .

சகைைிகனப் கைணிவருகைைிலும் மூலதனச் தசொத்துக்ைகள விகனத்திறனுகடைதொை கைணிவருகைைிலும் 

உறப்ைட்ட அகனத்துச் தசலவுைளும்  வருடத்திற்ைொன மிகைைிகன தைொொிக்கைைில்   வருமொனத்தில் வரவு 

கவக்ைப்ைட்டுள்ளது 

401/4இலக்ைமும் 15.10.2008ஆந் திைதியும் தைொண்ட ைணிப்ைொளர் சகை ைத்திரம் மூலமொை ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட 

வீதத்தில்  ஒதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள் . 

 

தசலவினம் வீதம் 

சம்ைளம், ஊகசநி, ஊநநி, ைணிக்தைொகட                                         50% 

மருத்துவச் தசலவினம் 50% 

மதியுகரக் ைட்டணம் 60% 

நலகனொம்ைல் 50% 

சீருகடைள் 50% 

ைளிைொட்டம் 60% 

அச்சிடல் 60% 

சட்டக் ைட்டணம் 40% 

சகை உறுப்ைினர் ைடிைள் 60% 

வொடகை 55% 

ததொகலகைசி 55% 

தைொல் ைட்டணம் 40% 

மின்சொரம்  55% 

ைிரைொணச் தசலவு,கமலதிைகநரப்ைடி 50% 

நீர்க் ைட்டணம் 55% 

நொளொந்தப் ைடி 50% 

ைொதுைொப்பு 75% 

தகலகமைை உைைரணங்ைள்  75% 

வொைனப் ைரொமொிப்பு 57% 

ைணினிச் தசலவுைள் 75% 
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எொிதைொருள் தசலவுைள் 68% 

ைொைிதொதிைள் 50% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 55% 

ைிரச்சொரமும் ைைிற்சியும்                                        80% 

 

4.4 மிகைநிகல  

அறவிடமுடிைொத மற்றும் ஐைக் ைடன் ஏற்ைொடுைள் ஒதுக்ைப்ைட்ட ைின்னர் மிகைநிகல ைணிப்ைிடப்ைடும் .

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித் ததொகுதிைில் அறிந்த எல்லொ தைொறுப்புக்ைளும் கதய்மொனம் தசய்ைப்ைடும். 

4.5 ஒதுக்ை நிதிைம்  

அவசரகவகள ஒதுக்ை நிதிைதமொன்று  2882 ஆம் ஆண்டில் தொைிக்ைப்ைட்டகதொடு அவ்வொண்டில் 5% 

ததொழிற்ைொட்டு மிகைைிகன வழங்ை கநொிட்டது.   

4.6 முற் தவகணைள் 

முன்கூட்டிகை ைிகடத்திருப்ைின் ைொல்நகடக் ைொப்புறுதிக்ைொன தகணப்ைணமும் தைத்தட்ட அருணவும் 

முற்தவகணைளொை ைருதப்ைடும் . 

5 ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று  

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று “கநொில் முகறகை” ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

அதுஇலங்கை ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -0 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று” இற்கு அகமவொை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

6 அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

0. சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளின் தவளிப்ைடுத்தல் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் மற்றும்  ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம்  ைமக்ைொரர் 

ஒய்வூதிைத் திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினரொை ைருதப்ைடும். இந்த சொர்ந்த தரப்ைினருடன் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட 

தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின் அடிப்ைகடைில் தவளிப்ைடுத்தப்ைடுைின்றன.  

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டம்  ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு ரூ. 235, 238,331.03 தைறுமதிைொன 

ைடன்ததொகைைிகன வழங்ைியுள்ளது.  

0. எதிர்ைொரொத சந்தர்ப்ைங்ைள் 

ஆறு வழக்குைள் விசொொிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அவற்றின் நிைழ்ைொல நிகலகம ைீகழ தவௌாிப்ைடு
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கம்கதாழில் மற்றும் கமநலக் காப்புறுதிச் சரப வழக்குகளின் நடப்பு நிரலரம 

 நீதிமன்றம் வழக்கு இலக்ைம் மனுதொரர்  ජ/ ைிரதிவொதி விடைப்தைொருள் நடப்பு நிகலகம 

1 உைர் நீதிமன்றம் SC/appeal/168/13 திரு. கை.எம். இல்லிைொஎ எதிர்  ை.ைொ.ச. ைதவிநீக்ைம் தசய்தரம 

கமன்முகறயீடு 

நிரொைொிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

2 அநுரொதபுரம் 
B/520/2013 

B/2171/2002 

தைொலிசு எதிர் திரு. கை.ஏ. ஹீன்ைண்டொர 

மற்றும் திரு. கை.ஏ. சுதத் ைண்டொர 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை 

தவகணப்ைணத்கத 

கமொசடிைொன முகறைில் 

தைற்றுக்தைொண்டகம. 

விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

3 
அநுரொதபுரம் நீதவொன் 

நீதிமன்றம் 
61467 

தைொலிசு எதிர் திரு. ொீ.ஏ. ரத்னசிறி மற்றும் 

திரு. ைமல் உடுவன 

சட்ட விகரொதமொன ைிரமிட் 

தசைற்றிட்டங்ைளில் 

ஈடுைட்டகம 

 விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

4 தைொழும்பு கமல்நீதிமன்றம் 3/8/2 M. C./2006 தைொலிசு எதிர் ை.ைொ.ச. 
மொவிலொறு ைைிர்ச்கசத 

இழப்பீடு  

சட்டத்துகற தகலகம 

அதிைதிைிடம் 

ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது.  

5 
ததொழில் நிைொை மன்றம் 

எம்ைிலிைிட்டிை 
6E/7030/11 திருமதி எம்.டீ. புத்திைொ எதிர்  ை.ைொ.ச. 

சகவகலைில் ததொடர்ச்சிைொை 

கவத்திரொகம 

விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

6 
ததொழில் நிைொை மன்றம் 

ைதுகள 
05/20356/2013  திரு. ொீ. வருஷவிாொன எதிர் ை.ைொ.ச. ைதவிநீக்ைம் தசய்தகம 

விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

7 
எல்ைிட்டிை நீதவொன் 

நீதிமன்றம் 
91838 தைொலிசு எதிர் ை.ைொ.ச. 

ததற்கு அதிகவை 

தநடுஞ்சொகலைில் விைத்து 

 விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

8 
சிவில் கமன்முகறயீட்டு 

கமல்நீதிமன்றம்  
WP/HCCA/COL/302 & 312 இலங்கை வங்ைி எதிர் ை.ைொ.ச. 

முதலீடுைளும் முதலீட்டு 

வட்டியும் 

கமன்முகறயீடு ைட்டணமின்றி 

நிரொைொிக்ைப்ைட்டது. 
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2016 திதசம்ைர்  21 இல்  

நிதிக்கூற்றுைள்  

 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2812 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  முக்ைிைமொன ைணக்கூட்டுக் தைொள்கைைள்  

1. தைொதுவொன தைொள்கைைள் 

1.1அறிக்கைைிடும் அகமப்ைொண்கம 

இலங்கை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 1999 இன் 20 ஆம் இலக்ைமுகடை 

சட்டத்தினொல் கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு நுகைதைொட, ைங்தைொடவில, சுைத்ரொரொமவீதி, இலக்ைம்117  

என்ற முைவொிைில் அகமந்துள்ளது. ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டமொனது 

1300 இன் 12 ஆம் இலக்ைமுகடை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை , சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டச் 

சட்டத்தின் ஏற்ைொடுைளுக்கு அகமவொைகவ தொைிக்ைப்தைற்றது . 
 

1.2 ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்துதல். 

1.3 தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட 

(அ )இகசவுக்கூற்று  

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்று, விொிவொன வருமொனக்கூற்று, நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று, ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைகள உள்ளடக்குைின்றன.  இந்த ைணக்குக்கூற்றுைள் இலங்கை ைட்டைக்ைணக்ைொளர்ைள் 

நிறுவைத்தினொல் தவளிைிடப்ைட்ட இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின் (இ.நி.அ.நி. /இ.ை.நி) ைிரைொரம் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஆ  )மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட  

ஏற்புகடை குறிப்புைளின் ைீழ் நிைொைமொன தைறுமதி சம்ைந்தமொை தைொருத்தமொன தவளிப்ைடுத்தல்ைள் 

தசய்ைப்ைட்ட கவகளைகளத் தவிர்ந்தவிடத்து நிதிக்கூற்றுைள் வரலொற்றுக்ைிரை அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.   

(இ  )ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள்  

நடப்புக் ைொலப்ைகுதிைில் நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்தும் தைொருட்டும் 

இகடப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிைின் ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் 

தைொருட்டும்நிதிக்கூற்றுைளில் அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ள அகனத்துப் ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் 

முந்திை ைொலப்ைகுதியுடன் ததொடர்புகடை அளவுசொர்ொீதிைொன, ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் 

விைரமொனதுமொன ஒப்பீட்டுொீதிைொனதைவல்ைள் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

நிதிக்கூற்றுைளின் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ளவிடத்து மிைச்சிறந்த சமர்ப்ைணத்கத கமற்தைொள்ளும் தைொருட்டு நடப்பு 

வருடத்துடன் அகமந்ததொழுைத்தக்ைவகைைில் ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைணத்ததொகைைளும் 

மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன 
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(ஈ  )இைங்ைிவருைின்ற மற்றும் சமர்ப்ைித்தலிலொன புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலகு  

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் இைங்ைி வருைின்ற மற்றும் புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலைொன 

இலங்கைரூைொவில் தரப்ைட்டுள்ளன 

(உ )மதிப்பீடு மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைைன்ைொடு  

இ.நி.அ.நி. /இ.ை.நி.க்கு அகமவொை நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தலும் சமர்ப்ைித்தலும், ைணக்ைீட்டுக் 

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள், தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் 

தசலவின அளவுைளின் ைொவகனமீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் 

எடுகைொள்ைகள கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த 

மதிப்பீடுைளும் தீர்மொனங்ைளும் உண்கமைொன தைறுகைறுைகள விடமொறக்கூடும். 

மதிப்பீடுைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் 

மீளொய்வு தசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட 

ைொலப்ைகுதிக்குள் மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள 

ைொலப்ைகுதிக்குள் ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த 

ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொல ைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

 

நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ள அளவுைள்மீது ைணிசமொன தொக்ைத்கத ஏற்ைடுத்துைின்ற 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைகள ைொவிக்கைைில் மதிப்பீடுைள்,நிச்சைமற்றதன்கம மற்றும் தீர்வுக்ைட்டமொன 

தீர்மொனங்ைள் ைற்றி ைணிசமொன துகறைள் ததொடர்ைொன தைவல்ைள் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைளில் 

உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஊ   )நடப்புத் ததொழில் முைற்சி ( இகடைறொ வழியுொிகம) 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொவழியுொிகம தைொண்டதொை நிலவ சகை வசமுள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்றிகன தசய்துள்ளது  .எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி 

அடிப்ைகடைில் நிதிசொர் கூற்றுைள் இகடைறொமல் தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன.  

 

2 தசொத்துக்ைளும் அவற்றின் மதிப்பீட்டு அடிப்ைகடயும் 

2.1ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி 

(அ )ஏற்ைிகசவு தசய்தலும் ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் 

கசதங்ைளும் நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைள் அகனத்தும் திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது தைறுமதிைின் 

ஒட்டுதமொத்த கசதமகடதல்ைகளக் ைழித்து ைிரைத்திகலகை அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ளது. 

ஆதனதமொன்றின் முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் 

ைழிக்ைப்ைடுைின்றது. ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைணிசமொன ைகுதிைள் ஒரு 

ைொலப்ைகுதிக்குள் மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைடுமிடத்து மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிகை 
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ஏற்றுக்தைொள்ளலிலிருந்து நீக்ைி புதிைைகுதி அதன் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் 

தைொண்டதொை அகமப்ைொண்கமைொல் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ஏகனை அகனத்துவிதமொன திருத்தகவகலைள் மற்றும் ைரொமொிப்புக்ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை 

வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுைின்றது. 

ரூ .38,786,572.48 வரலொற்றுக் ைிரைத்கதக்தைொண்ட முழுகமைொைகவ கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைட்ட 

தசொத்துக்ைள் ஆதனம், சொதனம், தைொறித்ததொகுதிைில் உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன . 

(ஆ)  ைிரைம் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது அவற்றின் தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு 

தைொண்டுவருவதற்ைொன ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

 

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன. 

 

ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகளயும் உள்ளிட்டதொை தனிகவறொன ைணக்குைள் ைதிைப்ைட்டுள்ள ஆதனம், 

சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் வகைைினதமொன்கற மீள்நிறுவுவதற்ைொை உறப்ைட்ட 

தசலவினம் மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். ஏகனை அடுத்தடுத்து வருைின்ற ைிரைங்ைள் அப்ைகுதிக்குள் 

உள்ளடங்ைிை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் சகைக்கு ைொய்ந்து வருவதற்ைொன ஆற்றல் 

இருப்ைினும் வகைைினத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தகுந்தவகைைில் அளவிட இைலுமொைினும் மொத்திரகம 

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(இ )கதய்மொனம்  

எளிை வழிமுகறைின் அடிப்ைகடைில் ைீகழ ைொட்டப்ைட்டுள்ள வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவுைகள ைதிகவடுைளிலிருந்து அைற்றும்தைொருட்டு கதய்மொனம் 

விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் தசலவினமொை ைொட்டப்ைடுைின்றது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தளைொடம்,தைொருத்திைள்  10% 

அலுவலை உைைரணங்ைள்  10% 

நலன்புொிச் சொதனங்ைள்  10% 

ைிரச்சொர சொதனங்ைள்  10% 

ைணினிைள்  20% 

ைணினி தமன்தைொருள்  20% 

கமொட்டொர் வொைனங்ைள்  20% 

வளிச் சீரொக்ைிைள்  20% 
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 2.2அருவச் தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி 

ைொய்ந்து வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ .ை.நி.- 30 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்  .அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட மதிப்ைிறக்ைம் 

 அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன .  

  

ைணினி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்ைகடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் 

மதிப்ைிறக்ைமாி்தசய்ைப்ைடும். 

2.3சரக்குத் ததொக்குைள்  

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திலும் நிைர கதறிை தைறுமதிைிலுகம 

மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்டுள்ளன  .நிைர கதறிை தைறுமதி என்ைது தைொதுவொன ததொழில்முைற்சிப் ைணிைளில் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட பூர்த்திதசய்தல் மற்றும் விற்ைகனச் தசலவுைளகாக் குகறத்த ைின்னர் 

மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்ட விற்ைகன விகலைொகும்  .இந்த ைிரைத்தில் கைைிருப்பு ைண்டங்ைகளக் 

தைொள்வனவுதசய்தல் மற்றும் அகவ தற்கைொது இருக்ைின்ற இடத்திற்கும் நிகலகமக்கும் 

தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும் அடங்குைின்றன.  
 

2.3நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

இ .ை.நி . 33 இல் விடைப்ைரப்ைில் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் தைொருத்தமொன வகைைில் இலொைம் அல்லது 

நட்டம், ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன 

தசய்ைப்ைடவுள்ள நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுதிக் 

ைருவிைள் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின்அடிப்ைகட ஏற்ைிகசவுதசய்தலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது.  

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொைதசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.
  

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும் .

ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் (இலொைம் மற்றும் நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு 

குறிப்ைிட்டுத்ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை  )அளிப்புப் ைத்திரத்தின் 

உடன்ைடிக்கை ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை ததொடக்ைத்தில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடுதகல நீக்கும்    .கைைளிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்ததொன்றில் சகைைினொல் உருவொக்ைப்ைட்ட 

அல்லது தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட ஏகதனும் ைடப்ைொடு தனிகவறொன தசொத்தொை அல்லது தைொறுப்ைொை 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்  .  
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நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவுஈடுதசய்ை அல்லது 

தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் மொத்திரம் 

கதறிை ைணஅளவு நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்  . 

 

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற 

வருமதிைளும் உள்ளடங்கும். 

(அ  )இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளுக்கு வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்    .நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் 

ைணிக்ைொைக் தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை 

வகைப்ைடுத்தப்ைடும்  .  

 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன 

வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்ட  

நிைொைமொன தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம 

ைற்றிை கூற்றில் ைொட்டப்ைடுைின்றன  . 

(ஆ  )ைடனும் வருமதிைொனகவயும்  

ைடனும் வருமதிைொனகவயும் முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற 

நிதிசொர்தைொறுப்புக்ைளொகும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர்அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் 

ைழிக்ைப்ைட்டு அடுதாி்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு 

தசய்ைப்ைடும்  .தைொள்ளப்ைட்ட கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட 

மற்றும் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகறைின் உள்டங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் 

ைருத்திற்தைொண்கட மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைம் ைணிப்பீடுதசய்ைப்ைடும்   .ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற விைரமொன வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்.கசதம் 

ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிக்ைிரைத்தின் விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும் .  

வர்த்தை வருமதிைள், ஊழிைர்ைடன், கவப்புக்ைள், முற்ைணம், ஏகனை வருமதிைொன ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு 

சமமொனகவ என்ைவற்றிகனகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றது. 

(இ )முதிர்ச்சிைகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள்   

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுமதிைளற்ற 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் 

தைொள்வதற்ைொன ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ 

முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் 

முதிர்ச்சிகடதல் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி 

வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை 

ைணிக்ைப்ைடும்  .ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகற  இலதொக்ைல் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் 

வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்  .கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிசொர் ைிரைத்தில் 

விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்  .  

அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன 
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(ஈ  )விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள்    

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லது கமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளொகும்  .ஆரம்ை ஏற்றுக்ைொள்ளலின் ைின்னர் 

அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் 

வித்திைொசங்ைள் ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளில் ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்   .விற்ைகனக்ைொை உள்ள 

ைடன் ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடும்  .முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்றுக்தைொள்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது நட்டம் 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

 

ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை சகைைொனது எந்ததவொரு 

நிதிசொர் தசொத்கதயும் தைைர்குறிக்ைவில்கல. 

2. 2 ජ நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் கசதம் 

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன ைம்தைனி மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும். 

 

3 தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும்  

 

கைள்விைின்கைொில் அல்லது அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட 

உள்ளகவகை நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின்கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைளொை  

வகைப்ைடுத்தப்ைட உள்ள தசொத்துக்ைளொை அகமயும்  .அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருட 

ைொலத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட கவண்டியுள்ள மீதிைகள நகடமுைல்லொப் தைொறுப்புக்ைளொை அகமைின்றன.  

இந்த நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில் அறிந்த எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் ைொரணங்ைள் 

ைொட்டப்ைட்டுள்ளன  .இறந்தைொல சம்ைவதமொன்றின் தைறுகைறொை  சகைக்கு சட்டொீதிைொன அல்லது 

உடன்ைொடு ொீதிைொன ைடப்ைொடு உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொட்டிகனத் தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர 

நன்கமைள் தவளிகை ைொய்ந்துதசல்வகத  அவசிைப்ைடுத்த இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் 

தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் . 

3.ஓய்வூதிை நன்கமைள் 

3-1இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 13 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்  ”மற்றும் 1303 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 

நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன    .ஐந்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் ைொலம் 

நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது .தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை 

தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல. 
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3.2 வொிவிதிப்பு  

1338 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உண்ணொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் 

ைிரைொரம்  சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றன. 

3. 3 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புைளும் 

தைொருளொதொர நன்கமைகள சொட்டுதல்தசய்ை வொய்ப்ைற்ற அல்லது நம்ைைத்தன்கமகை அளவிட  

இைலொத   நிச்சைமற்ற எதிர்ைொல சம்ைவங்ைள் அல்லது நிைழ்ைொல ைடப்ைொடுைள் மூலமொை மொத்திரம் 

வழியுொிகமகை உறுதிப்ைடுத்துைின்ற உள்ளொர்ந்த ைடப்ைொடுைளொகும். 

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புக்ைளும் நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்புகடை 

குறிப்புைளில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

3. 3 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புக்ைள்  

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புக்ைள்  2880 ஆம் ஆண்டில் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட 

ஆயுட்ைணிப்ைின் ைகாொில்  நடப்புப் தைறுமதிைின் அடிப்ைகடைில் நிதிக்கூற்றுைளில் ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளன  . 

 

3. விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

3.1 வருமொனம் 

)அ(  சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம்,  திகறகசொி உண்டிைல்ைளிலிருந்து 

ைிகடக்ைின்ற  வட்டி மற்றும் ஏகனை ைல்லின வருமொனங்ைகள ைிரதிநிதித்துவம் தசய்ைின்றது.  

)ஆ( தகணப்ைண கசைொிப்ைில் இருந்து ைிகடத்த வருமொனம் ைொசு அடிப்ைகடைில்  ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்.  

3.2 வருமொனத்கத ஏற்ைிகசவுதசய்தல்  

அ( ஓய்வூதிை தவகணப்ைண வருமொனம் கசர்த்துக்ைொண்ட ைொலத்திற்ைொை ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்.  

ஆ( கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு  அடிப்ைகடைிலொனதொை அகமவகதொடு ஏற்புகடை 

தசலவுைகளொடு சீரொக்ைப்ைடும்.  

இ( வட்டி வருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறுநிகலைகடயும்.    

 

4.3  அரசொங்ைக் தைொகடைளுக்ைொன ைணக்குப் ைதிவுைள்  

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைட்ட  ைொலவகரைகறைில்  வருமொனமொை விொிவொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் .

தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் சொர்ந்த தசொத்தின்  

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ஒழுங்குமுகறைொன அடிப்ைகடைில் விொிவொன வருமொனக் கூற்றில் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  . 
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3. 3 தசலவு 

உறப்ைட்ட தசலவினம் மற்றும் தனித்துவமொன வருமொன வகைைினங்ைளின் ஈட்டல்ைளுக்குமிகடைில் 

கநரடிைொன ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில்  விொிவொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் .

சகைைின் தசைற்ைொடுைகள தநறிப்ைடுத்துகைைிலும் மூலதனச் தசொத்துக்ைகள விகனத்திறன்மிக்ைதொை 

கைணிவருகைைிலும்  உறப்ைட்ட அகனத்துச் தசலவினங்ைளும் ஆண்டுக்ைொன மிகைநிகல அல்லது 

ைற்றொக்குகறைிகன அகடகைைில் அட்டுறாு அடிப்ைகடைில்  வருமொனத்தில் வரவு 

கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

401/04. ஆம் இலக்ை ைணிப்ைொளர்சகைப் ைத்திரம் மூலமொை ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட வீதத்தில் 

ைிொித்ததொதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள். 

;       

தசலவுைள்  வீதங்ைள் 

  

சம்ைளம், ஊகச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. 

ைணிக்தைொகட  

50% 

மருத்துவச் தசலவுைள்  50% 

மதியுகரக் ைட்டணங்ைள்  40% 

நலன்புொி 50% 

சீருகடைள்  48% 

ைளிைொட்டம் 40% 

அச்சிடல் 40% 

சட்டக் ைட்டணங்ைள் 60% 

விழிப்புணர்வூட்டலும் ைைிற்சியும்  20% 

சகை உறுப்ைினர் ைடிைள்  40% 

வொடகை, ததொகலகைசி 40% 

தைொல் ைட்டணம் 55% 

மின்சொரம்  40% 

ைிரைொணச்தசலவு, கமலதிை கநரம்  50% 

நீர்க் ைட்டணம்  40% 

நொளொந்தப் ைடி  50% 

ைொதுைொப்பு 20% 

அலுவலை சொதனப் ைரொமொிப்பு  20% 

வொைனப் ைரொமொிப்பு  40% 

ைணினிப் ைரொமொிப்பு 25% 
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எொிதைொருள்தசலவுைள் 30% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு  40% 

ைொைிதொதிைள் 48% 

 

5-ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று  

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று “கநொில் முகறகை” ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. அது 

இலங்கை ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -0 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று” இற்கு அகமவொை 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

6. ජஅறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

 

1சொர்ந்த தரப்ைினர் தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டமும் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டமும் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளொை  ைருதப்ைடுவர்  .இந்த சொர்ந்த தரப்ைினருடன் கமற்தைொண்ட 

தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின்ைீழ் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன  .ைமக்ைொரர் 

ஒய்வூதிைத் திட்டம் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்  திட்டத்திடமிருந்தும்   ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் 

திட்டத்திடமிருந்தும் முகறகை ரூ .235, 238, 331. 03 மற்றும் ரூ .510 , 888, 888 தைறுமதிைொன ைடகனப் 

தைற்றுள்ளது  . 

2முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைங்ைள்  

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைங்ைள் ைற்றிை விைரங்ைள் ைீகழ  ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும் . 

2006 2813 – 2815  ைொலப்ைகுதிக்ைொை ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் வவுச்சர்ைகள ைைிர்ந்தளிப்ைதற்ைொை 

தைொல்திகணக்ைளத்திற்கு தீர்க்ைப்ைட கவண்டிைதொை உள்ள  தைொல் ைட்டணம் ரூ. 3,339,138.00 ஆகும்.    

8. ජஎதிர்ைொரொத நிைழ்வுைள்  

மொவிலொறு அகணக்ைட்டு மூடப்ைட்டகமைொல் ைொதிக்ைப்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளுக்கு இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

சம்ைந்தமொன வழக்தைொன்று தைொழும்பு  நீதவொன் நீதிமன்றத்தில் விசொொிக்ைப்ைட்டு வருவகதொடு  ரூ .0 

மில்லிைனுக்கு ைிட்டிை ததொகைைிகன கமொசடி தசய்தகமக்ைொை சகைைின் 83 உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு 

எதிரொை  குற்றப்ைைர்வு தொக்ைல் தசய்ைப்ைட உள்ளது .  
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2016 திதசம்ைர் ජ21 ජஇல் நிதிக்கூற்றுைள் 

 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு 

நலன்புொித்திட்டம்  
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2816 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  முக்ைிைமொன ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைள்  

1  தைொதுவொன தைொள்கைைள் 

1.1 அறிக்கைைிடும் அகமப்ைொண்கம 

இலங்கை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 1999 இன் 20 ஆம் இலக்ைமுகடை 

சட்டத்தினொல் கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு நுகைதைொட, ைங்தைொடவில, சுைத்ரொரொமவீதி, இலக்ைம்117  

என்ற முைவொிைில் அகமந்துள்ளது. ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு 

நலன்புொித்திட்டமொனது 1338 இன் 23 ஆம் இலக்ைமுகடை ைடற்தறொழிலொளர்ர் ஓய்வூதிை, சமூைப் 

ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டச் சட்டத்தின் ஏற்ைொடுைளுக்கு அகமவொைகவ தொைிக்ைப்தைற்றுள்ளது.  

1.2 ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்துதல். 

1.3 தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட 

(அ )இகசவுக்கூற்று  

 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்று, விொிவொன வருமொனக்கூற்று, நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று, ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைகள உள்ளடக்குைின்றன.  இந்த ைணக்குக்கூற்றுைள் இலங்கை ைட்டைக்ைணக்ைொளர்ைள் 

நிறுவைத்தினொல் தவளிைிடப்ைட்ட இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின் (இ.நி.அ.நி. /இ.ை.நி) ைிரைொரம் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

(ஆ  )மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட  

ஏற்புகடை குறிப்புக்ைளின் ைீழ்  நிைொைமொன தைறுமதி சம்ைந்தமொை தைொருத்தமொன தவளிப்ைடுத்தல்ைள் 

தசய்ைப்ைடுைின்றவிடத்து நீங்ைலொை நிதிசொர் கூற்றுைள் வரலொற்றுக் ைிரை மரைின் அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன  . 

)இ( ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள் 

நடப்புக் ைொலப்ைகுதிைில் நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்தும் தைொருட்டும் 

இகடப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிைின் ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் தைொருட்டும் 

நிதிக்கூற்றுைளில் அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ள அகனத்துப் ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் முந்திை 

ைொலப்ைகுதியுடன் ததொடர்புகடை அளவுசொர்ொீதிைொன, ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் விைரமொனதுமொன 

ஒப்பீட்டுொீதிைொன  தைவல்ைள் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

நிதிக்கூற்றுைளின் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ளவிடத்து மிைச்சிறந்த சமர்ப்ைணத்கத கமற்தைொள்ளும் தைொருட்டு நடப்பு 



95 
 

வருடத்துடன் அகமந்ததொழுைத்தக்ைவகைைில் ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைணத்ததொகைைளும் 

மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.   

)ஈ(இைங்ைிவருைின்ற மற்றும் சமர்ப்ைித்தலிலொன புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலகு 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் இைங்ைி வருைின்ற மற்றும் புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலைொன இலங்கை 

ரூைொவில் தரப்ைட்டுள்ளன. 

(உ )மதிப்பீடு மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைைன்ைொடு  

இ.நி.அ.நி. /இ.ை.நி.க்கு அகமவொை நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தலும் சமர்ப்ைித்தலும், ைணக்ைீட்டுக் 

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள், தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் 

தசலவின அளவுைளின் ைொவகனமீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் 

எடுகைொள்ைகள கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த 

மதிப்பீடுைளும் தீர்மொனங்ைளும் உண்கமைொன தைறுகைறுைகள விடமொறக்கூடும். 

மதிப்பீடுைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் 

மீளொய்வு தசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட 

ைொலப்ைகுதிக்குள் மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள 

ைொலப்ைகுதிக்குள் ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த 

ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொல ைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

(ஊ )நடப்புத் ததொழில் முைற்சி (இகடைறொ வழியுொிகம)  

 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொவழியுொிகம தைொண்டதொை நிலவ சகை வசமுள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்றிகன தசய்துள்ளது  .எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி 

அடிப்ைகடைில் நிதிசொர் கூற்றுைள் இகடைறொமல் தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன.  

 

2 தசொத்துக்ைளும் அவற்றின் மதிப்பீட்டு அடிப்ைகடயும் 

2.1 ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி 

(அ ජ)ஏற்றுக்தைொள்ளலும் ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் 

கசதங்ைளும் நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைள் அகனத்தும் திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது தைறுமதிைின் 

ஒட்டுதமொத்த கசதமகடதல்ைகளக் ைழித்து ைிரைத்திகலகை அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ளது. 

ஆதனதமொன்றின் முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் 

ைழிக்ைப்ைடுைின்றது. ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைணிசமொன ைகுதிைள் ஒரு 

ைொலப்ைகுதிக்குள் மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைடுமிடத்து மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிகை 
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ஏற்ைிகசவு தசய்தலிலிருந்து நீக்ைி புதிைைகுதி அதன் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் 

தைொண்டதொை அகமப்ைொண்கமைொல் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ஏகனை அகனத்துவிதமொன திருத்தகவகலைள் மற்றும் ைரொமொிப்புக்ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை 

வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ரூ .231,335.4 2 வரலொற்றுக் ைிரைத்கதக்தைொண்ட  முழுகமைொை கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைட்ட 

தசொத்தாுக்ைள் ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளில் அடக்ைப்ைட்டுள்ளன  . 

(ஆ )ைிரைம்  

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது அவற்றின் தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு 

தைொண்டுவருவதற்ைொன ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

 

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகள உள்ளடக்ைிை தனிகவறொை ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ள  

ஆதனம், சொதனம்  அல்லது தைொறித்ததொகுதி வகைைினத்கத மீள்நிறுவும் தைொருட்டு உறப்ைட்ட தசலவு   

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும்  .அப்ைகுதிைில் உள்ளடங்ைிை தைொருளொதொர நன்கம ைள் சகைக்கு ைொய்ந்து 

வருவதற்ைொன இைலுகம நிலவின்  மற்றும் வகைைினத்தின் ைிரைம் நம்ைைத்தன்கம தைொண்டதொை 

அளவிட இைலுமொைின் மொத்திரகம ஏகனை அடுத்தடுத்த தசலவினங்ைள் மூலமதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(ஈ )கதய்மொனம்  

எளிை வழிமுகறைின் அடிப்ைகடைில் ைீகழ ைொட்டப்ைட்டுள்ள வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவுைகள ைதிகவடுைளிலிருந்து அைற்றும்தைொருட்டு கதய்மொனம் 

விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் தசலவினமொை ைொட்டப்ைடுைின்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுவலை உைைரணங்ைள்  10% 

தளைொடங்ைள் மற்றும் தைொருத்திைள்  10% 

நலன்புொிச் சொதனங்ைள்  10% 

ைணனி  20% 
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2.2 அருவச்தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி 

ைொய்ந்து வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ .ை.நி.- 30 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  .அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட இலதொக்ைல் 

அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன .  

  

ைணpனி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்கடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் 

மதிப்ைிறக்ைம் தசைாி்ைப்ைடும். 

2. 3 சரக்குத்ததொக்குைள்  

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திலும் நிைர கதறிை தைறுமதிைிலுகம 

மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்டுள்ளன  .நிைர கதறிை தைறுமதி என்ைது தைொதுவொன ததொழில்முைற்சிப் ைணிைளில் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட பூர்த்திதசய்தல் மற்றும் விற்ைகனச் தசலவுைகளக் குகறத்த ைின்னர் மதிப்பீடு 

தசய்ைப்ைட்ட விற்ைகன விகலைொகும்  .இந்த ைிரைத்தில் கைைிருப்பு ைண்டங்ைகளக் 

தைொள்வனவுதசய்தல் மற்றும் அகவ தற்கைொது இருக்ைின்ற இடத்திற்கும் நிகலகமக்கும் 

தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும் அடங்குைின்றன.  

2.4 நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

இ.ை.நி .39 இல் விடைப்ைரப்ைில் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் தைொருத்தமொன வகைைில் இலொைம் அல்லது 

நட்டம், ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன 

தசய்ைப்ைடவுள்ள நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுதிக் 

ைருவிைள் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் அடிப்ைகட ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது.  

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொை தசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.
  

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில்  ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்  .ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும்  (இலொைம் மற்றும் நட்டத்தித்டொை 

நிைொைமொன தைறுமதிக்கு குறிப்ைிட்டுத் ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை  )அளிப்புப் 

ைத்திரத்தின் உடன்ைடிக்கை ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை 

ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடுதகல நீக்கும்    .கைைளிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்ததொன்றில் சகைைினொல் உருவொக்ைப்ைட்ட 
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அல்லது தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட ஏகதனும் ைடப்ைொடு தனிகவறொன தசொத்தொை அல்லது தைொறுப்ைொை 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  . 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவு மீளளிப்பு தசய்ை 

அல்லது தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் 

மொத்திரம் கதறிை ைணஅளவு நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்  . 

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற 

வருமதிைளும் உள்ளடங்கும் . 

 

(அ )இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளில் வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தித்டொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைளும் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்    .நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் 

ைணிக்ைொைக் தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை 

வகைப்ைடுத்தப்ைடும்   . 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன 

வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்ட 

நிைொைமொன தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம 

ைற்றிை கூற்றில் ைொட்டப்ைடுைின்றன. 

(ஆ ජ)ைடனும் வருமதிைொனகவயும் 

ைடனும் வருமதிைொனகவயும் முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற நிதிசொர் 

தைொறுப்புக்ைளொகும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் 

ைழிக்ைப்ைட்டு அடாுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு 

தசய்ைப்ைடும்  .தைொள்ளப்ைட்ட கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட  

மற்றும் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகறைின் உள்டங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் 

ைருத்திற்தைொண்கட மதாிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட   ைிரைம் ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்   .ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற விைரமொன வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்.கசதம் 

ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிக்ைிரைத்தின் விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும் .  

வர்த்தை வருமதிைள்,  ஊழிைர் ைடன், கவப்புைள், முற்ைணங்ைள், ைிற வருமதிைள் மற்றும் ைொசு மற்றும் 

ைொசுக்குச் சமமொனகவ  என்ைவற்கறகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றன  . 

(இ ජ)முதிர்ச்சிகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் 

தைொள்வதற்ைொன ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ 

முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்   .ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ை ாின்னர் 

முதிர்ச்சிைகடதல் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி 

வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை 

ைணிக்ைப்ைடும்  .ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகற மதிப்ைிறக்ைம் தசய்தல் விைரமொன வர ாுமொனக் 

கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்  .கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் 

நிதிசொர் ைிரைத்தில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  .  
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அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

(ஈ ජ)விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள்    

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லது கமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுதிைளற்ற நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொகும்  .ஆரம்ை ஏற்றுக்  தைொள்ளலின் 

ைின்னர் அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் 

வித்திைொசங்ைள் ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளில் ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்   .விற்ைகனக்ைொை உள்ள 

ைடன் ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்ைிவசவு தசய்ைப்ைடும்  .முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்ைிகசவு தசய்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது 

நட்டம் இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

ஆரம்ை ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில் விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை சகைைொனது 

எந்ததவொரு நிதிசொர் தசொத்கதயும் தைைர்குறிக்ைவில்கல  . 

2. 5 நிதிச்தசொத்துக்ைளின் கசதங்ைள்  

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன சகை மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்.  

2.தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும்  

 

கைள்விைின்கைொில் அல்லது அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட 

உள்ளகவகை நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின்கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைளொை  

வகைப்ைடுத்தப்ைட உள்ள தசொத்துக்ைளொை அகமயும்  .அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருட 

ைொலத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட கவண்டியுள்ள மீதிைகள நகடமுகறைல்லொப் தைொறுப்புக்ைளொை 

அகமைின்றன. 

 

இந்த நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில் அறிந்த எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் ைொரணங்ைள் 

ைொட்டப்ைட்டுள்ளன  .இறந்தைொல சம்ைவதமொன்றின் தைறுகைறொை  சகைக்கு சட்டொீதிைொன அல்லது 

உடன்ைாொடு ொீதிைொன ைடப்ைொடு உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொட்டிகனத் தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர 

நன்கமைள் தவளிகை ைொய்ந்துதசல்வகத  அவசிைப்ைடுத்த இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் 

தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் . 

3.1ஓய்வூதிை நன்கமைள் 

இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 13 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்   ”மற்றும் 1303 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 

நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன    .ஐந ாி்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் 
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ைொலம் நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது .

தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல.  

3.2வொிவிதிப்பு  

1338 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உள்நொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் 

ைிரைொரம்  சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றது. 

3. 3 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புைளும்  

தைொருளொதொர நன்கமைகள சொட்டுதல்தசய்ை வொய்ப்ைற்ற அல்லது நம்ைைத்தன்கமகை அளவிட  

இைலொத   நிச்சைமற்ற எதிர்ைொல சம்ைவங்ைள் அல்லது நிைழ்ைொல ைடப்ைொடுைள் மூலமொை மொத்திரம் 

வழியுொிகமகை உறுதிப்ைடுத்துைின்ற உள்ளொர்ந்த ைடப்ைொடுைளொகும்.  

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புக்ைளும் நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்புகடை 

குறிப்புைளில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

3.4ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைத்தின் தைொறுப்புைள் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் நிதிைத்தின் தைொறுப்புைள் 2880 இல் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ஆயுட்ைணிப்பு 

மதிப்பீட்டின் கைொில் நிைழ்ைொல தைறுமதிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு  நிதிக்கூற்றுைளில் ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது .  

4 விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

3. 1 வருமொனம் 

அ) சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம், திகறகசொி உண்டில்ைள் மற்றும் ஊழிைர் 

ைடனுக்ைொன வட்டி வருமொனம் மற்றும் ைிற வருமொனங்ைகள  ைிரதிநிதித்துவம் தசய்ைின்றது. 

ஆ) தவகணைகளச் கசைொித்ததன் மூலமொை ைிகடத்த அகனத்து வருமொனமும் ைொசு அடிப்ைகடைில் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்டுள்ளது .  

3. 2 வருமொனத்கத ஏற்ைிகசவு தசய்தல்  

அ( ஓய்வூதிை தவகண வருமொனம் கசர்த்துக்தைொள்ளப்ைட்ட ைொலத்திற்ைொை ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடுைின்றது.   

ஆ)கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் அகமவகதொடு ஏற்புகடை தசலவுைளுடன் 

சீரொக்ைப்ைடுைின்றது. 

இ ජ)வட்டி வருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறு நிகலைகடயும். 

3. 3  அரசொங்ைக் தைொகடைளுக்ைொன ைணக்குப் ைதிவுைள்  

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைட்ட  ைொலவகரைகறைில்  வருமொனமொை விொிவொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும் .

தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் சொர்ந்த தசொத்தின்  

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ஒழுங்குமுகறைொன அடிப்ைகடைில் விொிவொன வருமொனக் கூற்றில் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  . 
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3.3 தசலவுைள் 

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்கும் தனித்துவமொன வருமொன வகைைினங்ைளின் 

ஈட்டல்ைளுக்குமிகடைிலொன கநரடித் ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் 

தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்  .சகைைின் தசைற்ைொடுைகள தநறிப்ைடுத்துகைைிலும் மூலதனச் 

தசொத்துக்ைகள விகனத்திறன்மிக்ை நிலகாகமைில் கைணிவருவதிலும் உறப்ைட்ட அகனத்துச் 

தசலவுைளும் ஆண்டுக்ைொன மிகைநிகல அல்லது ைற்றொக்குகறைிகன தநருங்குகைைில் அட்டுறு 

அடிப்ைகடைில் வருமொனத்தில் வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது . 

 381 / 3 ஆம் இலக்ை  அகமச்சரகவப் ைத்திரம் மூலமொை  ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட வீதத்தின் அடிப்ைகடைில்  

ஒதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள் ைின்வருமொறு 

       

தசலவினம் வீதம் 

  

வொடகை, ததொகலகைசி 5% 

தைொல், நீர்க்ைட்டணம் 5% 

மின்சொரம் 5% 

தகலகமைை உைைரணம்  5% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 5% 

கமொட்டொர் வொைனப் ைரொமொிப்பு 3% 

எொிதைொருள் 2% 

ைொைிதொதிைள் 2% 

சீருகடைள் 2% 

ைொதுைொப்பு 5% 

ைணினிச் தசலவுைள் 5% 

 

5. ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று 

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று  “ கநொில் முகறகை ”ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன  .அது 

இலங்கை ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -0 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று ”இற்கு அகமவொை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

6-அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

7-சொர்ந்த தரப்ைினர் தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டமும் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டமும் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளொை  ைருதப்ைடுவர் .இந்த சொர்ந்த தரப்ைினருடன் கமற்தைொண்ட 

தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின்ைீழ் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன .ைடற்தறொழிலொளர் 
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ஓய்வூதிைத் திட்டம் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு  ரூ .518,  888 , 888 தைறுமதிைொன ைடகன 

வழங்ைியுள்ளது. 

0. எதிர்ைொரொ சந்தர்ப்ைங்ைள் 

ைிகடக்ைகவண்டிை வட்டி 

1332 இல் திகறகசொி உண்டிைல் மீதொன முதலீட்டு வட்டிகை இழந்தகம ததொடர்ைொை இலங்கை 

வங்ைிக்கு எதிரொை சகை தைொழும்பு மொவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்ைிகன தொக்ைல் தசய்துள்ளது. 

தகவல்கள் பின்வருமாறு 

வழக்கு இலக்ைம்         ததொகை )ரூ.( 

MR 21843 1,454,670.84 

MR 21844 1,172,602.46 

MR 21845 2,784,657.55 

 

கமன்முகறயீட்டுக் ைடணத்திற்கு ைட்டுப்ைட்டதொை தள்ளுைடி தசய்ைப்ைட்டுள்ளது . 
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ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டத்தின்  ஆந் கததிைில் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன 31 திதசம்ைர் 2812 

 

 

ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 2812தசைற்றிட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 13)2()சீ  )

.அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல் 

2812 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 13 )2()சீ  )

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் 

சமர்ப்ைிக்ைாிகறன் . 

 

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

 

2017-06-06 AAIB 8C  
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 ஆம் இலக்ை நிதிச் 30 இன் 1301சட்டத்தின்  13)2( )சீைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம  )

.அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள் 

2. நிதிக்கூற்றுைள் 

2. 1    தகைகமதைற்ற அைிப்ைிரொைம் 

2.2 நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரத்தல் 

2.2.1 இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைள் 

)அ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  ජ01 

i. எதிர்வரும் ஆண்டில் இந்த ைடன்ததொகைகை நீண்டைொல தசொத்துக்ைளின் ைீழ் வருமதிைொன 

ைணத்ததொகைைொை ைணக்குப்ைதிை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.  

 

ii. கதசிை ைொப்புறுதி தைொறுப்பு நிதிைத்திலிருந்து இலங்கை ைொப்புறுதிக் கூட்டுத்தொைனத்திற்கு  

வழங்ைப்ைட்ட இந்த ைணத்ததொகை ததொடர்புகடை தரப்ைினர்  தைொடுக்ைல் வொங்ைலொை 

ைருதப்ைட இைலொததன்ைகதொடு 2812-12-31 ஆந் திைதிைில் இழப்பீடு தசலுத்திைைின்னர் கதசிை 

ைொப்புறுதி தைொறுப்பு நிதிைத்திற்கு தசன்மதிைொை விளங்ைிை ைணத்ததொகை குறிப்பு இலக்ைம் 0.2 

மூலமொை உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

)ஆ (இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 16  

ைிரைப் தைறுமொனத்தின் அடிப்ைகடைில் நிகலைொன தசொத்துக்ைகள ைணக்குப் ைதிதகல 

சகைைின் நிகலைொன தசொத்துக்ைள் ைணக்குப் ைதிைின்ற தைொள்கைைொகும். அதற்ைகமவொை 

இந்த கமொட்டொர் வொைனம் ைிரைத்தின் அடிப்ைகடைில் ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளது. 

)இ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  24 

ததொடர்புகடை தரப்ைினர்ைள் சம்ைந்தமொன தைொள்கை இலக்ைம் 80 இன் ைீழ் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு எதிர்வரும் ஆண்டில் விைரமொை தவளிப்ைடுத்த நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்   .  

)ஈ(  இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  37 

ைமக்ைொரர்ைளின் இறப்பு மற்றும் ஏலொகம ைணிக்தைொகட தசலுத்துவதற்ைொை ஒதுக்ைீடு தசய்தல் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைத்தினொல் ைணிப்ைிடப்ைட்டு ைமக்ைொரர்ைளின் இறப்பு மற்றும் ஏலொகம 

நிதிைத்தில் வரவு கவக்ைப்ைடுவகதொடு  அது ததொடர்ைொன தைவல்ைள் நொகளட்டுக் குறிப்பு 

இலக்ைம் 11 மூலமொை உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளது .  
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2.2.2 ைணக்ைீட்டுக்குகறைொடுைள் 

)அ( 2016-12- 31 ஆந் திைதிைில் இனங்ைொணத்தக்ைதொை இருந்த  அகனத்து அட்டுறு தசலவினங்ைளும்   

சொிவர ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளது.  

)ஆ( எதிர்வரும் ைணக்ைொண்டில் இதகன சொிதசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

)இ( ரூ .40,220 /- எொிதைொருள் முற்ைணத்கத தீர்த்தகல எொிதைொருள் ைணக்ைிற்கு ைற்று கவத்தகல 

எதிர்வரும் ைணக்ைொண்டில் சொிதசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

)ஈ( 2016-12- 31 ஆந் திைதிைில் தசலுத்தப்ைட அறிவிக்ைப்ைட்டு தசலுத்தப்ைட கவண்டி இருந்த இந்த 

இழப்பீி்ட்டுத் ததொகையும் அதகனொடு ததொடர்புகடை ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவுைளும்   சொிவர 

ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளன . 

2.2.2 ைணக்ைொய்வுக்ைொன சொன்றுைள் இன்கம 

வருமதிைொன ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம்  ததொடர்ைொன  தைவல்ைள் 2810 ஆம் ஆண்டில் 

ைொகசடுைள் மற்றும் ைற்றுச்சீட்டுப் புத்தைங்ைள்  மூலமொை ைணக்ைொய்வுக்ைொை 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டன.  

2.2 வருமதிைொன மற்றும் தசன்மதிைொன ைணக்குைள் 

)அ( சகைைின் கசகவைிலிருந்து நீங்ைிச்தசன்ற /இகளப்ைொறிை உத்திகைொைத்தர்ைளின் தசலுத்தத் 

தவறிை ைடன் மீதிைள் மற்றும் வட்டித் ததொகைைகள அறவிட்டுக் தைொள்வதற்ைொை  கைொொிக்கைக் 

ைடிதங்ைள் அனுப்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அதன் ைிரைொரம் தசலுத்தத் தவறின் எதிர்ைொலத்தில் 

நீதிமன்ற நடவடிக்கைைள்  கமற்தைொள்ளப்ைட உள்ளன  .கமலும் இவ்விதமொை தசலுத்தத் தவறிை 

தைரும்ைொலொன உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைடன் மீதிைகள அவர்ைளின் ஊழிைர் கசமலொை 

நிதிைத்திலிருந்து தைற்றுக்தைொள்ள அவசிைமொன ஆவணங்ைகளப் தைற சகைக்கு வருைின்ற 

கவகளைில் அறவிட நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு ஏகனை 

உத்திகைொைத்தர்ைளாின் ைடன்மீதிைகள ைிகணைொரர்ைளிடமிருந்து அறவிட நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டு வருைின்றது   . 

)ஆ( சகைக்கு ைல்கவறு தரப்ைினர்ைளிடமிருந்து ைிகடக்ைகவண்டிை ரூ .708 ,347/- தைறுமதிைொன இந்த 

மீதிைகள சம்ைந்தப்ைட்ட தரப்ைினர்ைளிடமிருந்து அறவிட ஏற்தைனகவ நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

)ஈ( தற்கைொது ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம் பூச்சிைநிகல அகடந்துள்ளகதொடு ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைம் 

தசலுத்துவதற்ைொை  மொதந்கதொறும் தைொது திகறகசொிைொல் நிதிகைற்ைொடுைள் 

வழங்ைப்ைடுைின்றது  .எதிர்ைொலத்தில் இந்த ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைத்கத சுைநிதியீட்டல் 

அடிைாி்ைகடைில் கைணிவருவதற்ைொை மறுசீரகமக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுவகதொடு ைமக்ைொரர் 
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ஓய்வூதிை நிதிைத்திற்கு ைிகடக்ை கவண்டிை ைொப்புறுதி தவகணப்ைணத்கதயும் அறவிட 

நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளப்ைடும்  . 

2.2 சட்டங்ைள், விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவ தீர்மொனங்ைளுடன் 

அகமந்ததொழுைொகம 

)அ( இந்த அகனத்துக் ைட்டுநிதிைளும் சகைைின் ைடகமப் ைணிைளுக்ைொை கவறு மொவட்டங்ைளுக்குச் 

தசல்ல நிைமிக்ைப்ைட்ட உத்திகைொைத்தர் அணிைளின் உணவு ைொனவகைைள் மற்றும் தங்குமிட 

வசதிைளுக்ைொை வழங்ைப்ைட்ட விகசட ைட்டுநிதிைளொகும்  .விகசடமொை இைற்கை அனர்த்தங்ைள் 

ைொரணமொை ைைிர்ச்கசதம் ஏற்ைடுைின்ற சந்தர்ப்ைங்ைளில் துொிதமொை இழப்பீடு தசலுத்துவதற்ைொை  

தகலகமைைத்தின் உத்திகைொைத்தர் அணிைள் மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்குச் தசன்று 

நீண்டைொலம் ைடகமப் ைணிைளில் ஈடுைடுவதற்ைொை இந்த முற்ைணம் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது . 

(ஆ( சகைைின் ததொழில்முைற்சித் தன்கமக்ைிணங்ை தைரும்ைொலும் தவளிக்ைளப் ைணிைளில் ஈடுைட 

கநொிடுவகதொடு தவள்ளப்தைருக்கு, வறட்சி மற்றும் ைிற அனர்த்தங்ைள் ஏற்ைடுைின்ற 

கவகளைளில் சகைைின் நிகறகவற்று உத்திகைொைத்தர்ைள் கவறு மொவட்டங்ைளில் அடிக்ைடி 

ைடகமப் ைணிைளில் ஈடுைட கநொிடும் .இந்த உத்திகைொைத்தர்ைள் கவறு மொவட்டங்ைளில் 

ைடகமப் ைணிைளில் ஈடுைடுகைைில் தங்குமிட வசதிைகள ஏற்ைடுத்திக்தைொள்ள 

கவண்டுதமன்ைகதொடு அதற்குப் கைொதுமொன ைணத்ததொகைகை வழங்ை கவண்டுதமன்ைதொல் 

ைணிப்ைொளர் சகைைின் அங்ைீைொரத்துடன்  இந்த தைொடுப்ைனவுைள் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றன .

இவ்விதமொை முகறப்ைடி தங்குமிட வசதாிைள் வழங்ைப்ைடொவிடின் அது சகைைின் ைடகமப் 

ைணிைளுக்கு தகடைொை அகமயும்  . 

2. நிதிசொர் மீளொய்வு 

2.1 நிதிப் தைறுகைறுைள் 

2. ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு 

2.1 தசைலொற்றுகை 

(அ) தைௌதீை மற்றும் நிதிசொர் முன்கனற்றம் 

 

(i) ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்ைொடுைளுக்கு கமலதிைமொை  சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற 

ஏகனை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளொன ைொல்நகட, ைளஞ்சிை, விவசொை உைைரண, சுவதசத 

மற்றும் மூன்றொந் தரப்பு ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளிலிருந்து ஆண்டில் திட்டமிட்ட  

முன்கனற்றத்கத அகடவதில் கதொல்வி ைண்டகைொதிலும்  2815 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்ைிடுகைைில் இந்த ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளிலிருந்து  தைறப்ைட்ட வருமொனம் 28% ஆல் 

அதிைொித்துள்ளது. எதிர்ைொலத்தில் சகைைின் முைவர் வகலைகமப்ைிகன  விொிவொக்குவதன் 



148 
 

மூலமொை மூன்றொந்தரப்புக் ைொப்புறுதி கைொன்ற ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைளின் 

முன்கனற்றத்கத அதிைொிக்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும். 

(ii) மீன்ைிடிப் ைடகுைகள உள்ளிட்ட  மீன்ைிடிக் ைருவிைகள ைொப்புறுதி தசய்வதற்ைொை புதிை 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள ததொடங்குதல் சம்ைந்தமொை ஏற்தைனகவ சகைைின் தீவிர ைவனம் 

தசலுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு எதிர்ைொலத்தில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச் சட்டம் மூலமொை சகைக்கு 

கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள தைொறுப்புைகள ஈகடற்றுவதற்கைதுவொை புதிை ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைகள வகுக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

(iii) ஏற்தைனகவ சுட்டிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டதமொன்கற அறிமுைஞ் தசய்வதற்ைொை உலை வங்ைிைின் சர்வகதச  நிதி 

நிறுவனத்துடன் உடன்ைடிக்கை தசய்து நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன. 

இந்த கவகலத்திட்டத்தின் ைீழ் ஒட்டுதமொத்த தீகவயும் உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை வொனிகல மற்றும் 

ைொலநிகலத் தரவுைகள தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை தன்னிைக்ை வொனிகல நிகலைங்ைகள 

(Automated Weather Stations) நொடு பூரொவிலும் தொைித்தல், கமற்ைடி வொனிகலத் தரவுைகளச் 

சொர்ந்ததொை ைல்கவறு ைைிர்ைளுக்கு வொனிகல மொற்றங்ைள் ைொரணமொை ஏற்ைடுைின்ற 

தொக்ைங்ைகள நிர்ணைிக்ை அவசிைமொன மூலப்ைிரமொணங்ைகள தைொொித்தல்,  இந்த 

ததொழில்நுட்ைம் சம்ைந்தமொை சகைைின் உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு உள்நொட்டு மற்றும் 

தவளிநொட்டுப் ைைிற்சிைகள வழங்குதல், அவசிைமொன ைணினி முகறகமைகள 

உருவொக்குதகல உள்ளிட்ட ைணிைள் ஏற்தைனகவ கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன.  

 

(iv) வணிை வங்ைிைள் மூலமொை வழங்ைப்ைடுைின்ற ைைிர்ச்தசய்கைக் ைடன் மற்றும் உர மொனிைத்தின் 

ைீழ்  ைொப்புறுதி தைறுைின்ற ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை மிைவும் ைைனுறுதியும் ைவர்ச்சிைரமொனதுமொன 

ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள அறிமுைஞ்தசய்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது. 

 

(v) ைளஞ்சிைக் ைொப்புறுதித் திட்டத்கத விொிவொக்குவதற்ைொை எதிர்ைொலத்தில் அவசிைமொன 

நடவடிக்கைகள கமற்தைொள்ள எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது. 

(ஆ) மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

2815 ஆம் ஆண்டின் யூன் மொத்தில் ஆரம்ைிக்ைப்ைட்ட மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

2812 ஆம் ஆண்டிலும் ரூ .0,303,131.18 வருமொனத்கத ஈட்டியுள்ளகதொடு 2815 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்ைிடுகைைில் இது 332.55% வளர்ச்சிைொகும். 2810 ஆம் ஆண்டின் முதலொவது 

ைொலொண்டில் மொத்திரம் ரூ.2,282,066/- வருமொனத்கத இந்த தசைற்றிட்டம் ஈட்டியுள்ளகதொடு 

எதிர்ைொலத்தில் முைவர் வகலைகமப்ைிகன விொிவொக்குவதன் மூலமொை எதிர்ைொர்த்த இலக்ைிகன 

அகடை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும்.  
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(இ) அதிகமதகு சனொதிைதிைவர்ைளின் கதசிை உணவு கமம்ைொட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத 

முதன்கமைொைக்தைொண்டு 2815 /12 தைரும்கைொைத்தில் கசொளப் ைைிர்ச்தசய்கைகை 

கமற்தைொள்ளும் இநாி்த ைருத்திட்டம் அநுரொதபுரம் மொவட்டத்தில் அமுலொக்ைப்ைட்டது   . 

அதன்கைொது ைமக்ைொரர்ைளுக்கு நிவொரணம் வழங்கும் ைிரதொன கநொக்ைத்துடன் இக்ைருத்திட்டம் 

ஆரம்ைிக்ைப்ைட்டது  .இங்கு ைொப்புறுதித் தவகணப்ைணத்கத அறவிடுகைைில் வழங்ைப்ைடுைின்ற 

விகசட சலுகைைொை குகறந்த தவகணப்ைணம் அறவிடப்ைட்டது  .அதன்தைொருட்டு 407 / 02 

இலக்ைமுகடை ைத்திரம் மூலமொை ைணிப்ைொளர்சகைைின் அங்ைீைொரம் தைறப்ைட்டது . 

இக்ைருத்திட்டம் நிறுவனத்தினொல் இலொைமீட்டும் கநொக்ைமின்றி சமூைப் ைொதுைொப்புக்ைொை 

நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்ட ைருத்திட்டமொை அகமந்தது. 

2.2 முைொகமத்துவ தசைற்ைொடுைள் 

 சகைைில் எற்தைனகவ நிலவுைின்ற சொரதி தவற்றிடங்ைள் சம்ைந்தமொை முைொகமத்துவத்தின் 

ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு ைடிப்ைடிைொை இந்த தவற்றிடங்ைகள நிரப்ை எதிர்ைொலத்தில் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

2.2 ததொழிற்ைொட்டுச் தசைற்ைொடுைள் 

 2812 ஆம் ஆண்டின் நடுப்ைகுதி ைில் ஏற்ைட்ட ைடுகமைொன தவள்ளப்தைருக்கு ைொரணமொை 

அனர்த்தத்திற்கு உள்ளொைிை ைமக்ைொரர்ைளுக்கு  துொிதமொை நிவொரணங்ைகள வழங்குவதற்ைொை 

ைமத்ததொழில் அகமச்சினொல் நிறுவப்ைட்ட விவொசை தசைலணிக்கு சம்ைந்தப்ைட்ட தைவல்ைகள 

துொிதமொை தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை தொைிக்ைப்ைட்ட இந்த துொித ததொகலகைசி அகழப்பு 

இலக்ைத்கத அமுலொக்குதல் சகைைினொல் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது . 

 அங்கு ைமக்ைொரர்ைளிடமிருந்து ைிகடத்த அகனத்து அகழப்புைளும் ததொகுதிைளொை 

ைிொிக்ைப்ைட்டு சம்ைந்தைைட்ட தசைலணிக்கு தொமதமின்றி ைிகடக்ைச் தசய்விக்ைப்ைட்டது .

கமலும் அகணக்ைட்டுைள் உகடதல் கைொன்ற அனர்த்தங்ைகள அறிவித்த சந்தர்ப்ைங்ைளில் அது 

சம்ைந்தமொை அகமச்சுக்கு விழிப்புணர்வூட்டவும் நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. 

 தற்கைொதும் இந்த அகழப்பு இலக்ைம் மூலமொை ைமக்ைொரர்ைளுக்கு கசகவைகள 

வழங்ைிவருவகதொடு 2016/ 17 தைரும்கைொைத்தில் ஏற்ைட்ட ைடும் வறட்சி ைொரணமொை 

அரசங்ைத்தினொல் வழங்ைப்ைடுைின்ற இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைற்றிை தைவல்ைகள இந்த 

இலக்ைத்துடன் ததொடர்பு தைொள்வதன் மூலமொை தைறத்தக்ைவகைைில் ஏற்ைொடுைள் 

தசய்ைப்ைட்டுள்ளன . 

2.2 சிக்ைனமற்ற தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் 

(அ) 1973ஆம் ஆண்டில் ஆரம்ைிக்ைப்ைட்ட ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைக்கு  

இற்றகவகர தகலகமைைதமொன்று ைிகடைொது  .தகலகமைைத்கத அகமப்ைதற்ைொன 
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ைொணிதைொன்கற ஒதுக்ைித்தருமொறு ைொணி அைிவிருத்தி அகமச்சிடம் விடுத்த கைொொிக்கைைின் 

விகளவொை ரஜமல்வத்த வீதி, ைத்தரமுல்லவில் அகமந்துள்ள நிலப்ைரப்ைிலிருந்து 8. 582 

தஹக்தடைொர்  ைொணி ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைக்கு கைைளிக்ைப்ைட்டது .

அந்த நிலப் ைரப்ைில் ைட்டடதமொன்கற நிர்மொணிப்ைதற்ைொன அடிப்ைகட சொத்திைவள 

அறிக்கைகைப் தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை ைொணி மீட்டல் அதிைொரசகைக்கு இந்த ரூ .585 ,800/-  

ைணம் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது .அந்த அறிக்கைகை அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு தகலகமைைக் 

ைட்டடத்கத அகமப்ைதற்ைொை ைருத்திட்ட அறிக்கைதைொன்று தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு 

திகறகசொி நிதிகைற்ைொடுைகள தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை கதசிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்திடம் 

அவ்வறிக்கை சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளது   . 

(ஆ) இவ்விதமொை தவளிநொட்டுப் ைைிற்சிக்ைொை தசலுத்துதல் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ஓர் 

உத்திகைொைத்தர் தற்கைொது எமது சகைைின் ைணிப்ைொளர்சகை உறுப்ைினரொை தசைலொற்றி 

வருவகதொடு அவர் அைில இலங்கை விவசொைிைள் அகமப்ைின் தகலவர் என்ற வகைைில் 

மொவட்ட விவசொைக் குழுக்ைள், கைொைக் கூட்டங்ைள் என்ைவற்றின்கைொது  எமது சகைைின் 

ைொப்புறுதி தசைற்ைொடுைள் ைற்றிை ஆகலொசகன கசகவகை வழங்குைவரொவொர்  .அத்துடன் 

ைமத்ததொழில் அகமச்சிகன ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து ைங்கைற்ற மற்கறை உறுப்ைினர் 

அகமச்சினொல் நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைடுைின்ற 2812 – 2810 உணவு உற்ைத்தி கதசிை 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைொை ைங்ைளாிப்புச் தசய்ைின்ற உத்திகைொைத்தரொவொர்  .அத்துடன் 

சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள அநுரொதபுரம் 

மொவட்டத்தில் விொிவொக்ை தசைலொற்றுைின்ற ஒருவரொவொர்.  

சகைைினொல் கசத மதிப்பீட்டுக்ைொை ஈடுைடுத்தப்ைடுைின்ற கசத மதிப்பீட்டு முகறைிைகல 

தமன்கமலும் விொிவொன ைரப்ைிற்கு எடுத்துச்தசன்று வொனிகலத் தரவுைகளப் ைைன்ைடுத்தி 

சுட்டிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட கசதமதிப்பீட்டு முகறதைொன்று மூலமொை சம்ைந்தப்ைட்ட 

மதிப்பீட்டுப் ைணிைகள கமற்தைொள்வதற்ைொை இன்றளவில் நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ப்ைட்டு 

வருைின்றன  .இத்தகைை ததொழில்நுட்ை முகறைிைல் ைளின் ைொவகன ைொரணமொை தற்கைொது 

கசதமதிப்பீட்டுக்ைொை ைங்கைற்ைவர்ைளுக்கு சர்வகதச மட்டத்திலொன ைைிற்சி  அனுைவத்கதப் 

தைற்றுக்தைொள்வதன் மூலமொை சமைந்தப்ைட்ட ைணிைகள ஈகடற்றுவது மிைவும் எளிதொனதொை 

அகமயும். 

எனகவ இந்த அனுசரகணகை வழங்குவதன் மூலமொை எமது நிறுவனத்தின் எதிர்ைொல 

கவகலத்திட்டங்ைளின்கைொது அவர்ைளின் ைைனுறுதிமிக்ை ைங்ைளிப்ைிகன தைற்றுக்தைொள்ள 

இைலுமொனதொை அகமயும் . 
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2.2 இனங்ைொணப்ைட்ட நட்டங்ைள். 

(அ) ைடகமப் ைணிைளில் ஈடுைட்டிருந்த கவகளைிகலகை இந்த விைத்துக்ைள் அகனத்தும் 

இடம்தைற்றுள்ளகதொடு அதற்ைிணங்ை ைொப்புறுதிக் ைம்தைனிைிடமிருந்து 

தைற்றுக்தைொள்ளக்கூடிை உச்ச இழப்பீட்டுத் ததொகைகைப் தைற்றுக்தைொள்ள சகை நடவடிக்கை 

எடுத்துள்ளது  .உதொரணமொை 2815 ஆம் ஆண்டில் ததற்கு அதி கவை தநடுஞ்சொகலைில் 

ைைணித்தகவகளைில் ைடும் விைத்துக்குள்ளொைிை WP-NC-4104 கவன் இன்றளவில் 

ைைணஞ்தசய்ை தைொருத்தமொன நிகலகமக்கு தைொண்வடுவரப்ைட அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளன  . 

(ஆ) 2882 ஆம் ஆண்டில் முதற்றடகவைொை வொழ்க்கைச் தசலவுப்ைடி தசலுத்தப்ைடுகைைில் ஊழிைர ாி் 

கசமலொை நிதிக்ைொன ைங்ைளிப்புத் ததொகைகை ைணிப்பீடுகைைில் வொழ்க்கைச் தசலவுப்ைடிகை 

உள்ளடக்குதல் ைற்றிை முகறைொன அறிவுறுத்தல்ைள்   வழங்ைப்ைட்டிருக்ைவில்கல என்ைதொல்  

இக்ைொலப்ைகுதிக்குள் வொழ்க்கைச் தசலவுப்ைடி ஊழிைர் கசமலொை நிதிகை  ைணிப்ைிடுகைைில் 

உள்ளடக்ைப்ைடவில்கல என்ைகதொடு  ததொழில் ஆகணைொளொின் அறிவுறுத்தலுக்ைிணங்ை 2813 

கம மொதம் ததொடக்ைம் ஊழிைர் கசமலொை நிதிக்ைொன ைங்ைளிப்ைிகன ைணிப்ைிடுகைைில்  

வொழ்க்கைச் தசலவுப்ைடி உள்ளடக்ைப்ைட்டது . இதன்கைொது தைொது திகறகசொிைின் 

ஆகலொசகனைள் தைறப்ைட்ட ைின்னர் இந்த நிலுகவத்ததொகைகை தசலுத்த நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டது .  

2.6 இைங்ைொத மற்றும் குகறப்ைைன்ைொட்டிலுள்ள தசொத்துக்ைள் 

 சம்ைந்தப்ைட்ட தசொத்துக்ைகள புனரகமத்து ைொவிக்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்  . 

2.0 ைதவிைணி நிர்வொைம் 

(அ()ஆ) இந்த ைதவிைளில் நிலவுைின்ற தவற்றிடங்ைளுக்ைொை முகறப்ைடி ஆட்கசர்ப்ைிகன கமற்தைொள்ள 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

 ජ ජ( இ()ஈ) விவசொைிைளின் அகசயும் ஆதனங்ைளுக்ைொை  ைொப்பீட்டிகன வழங்கும் கநொக்ைத்துடன் 

முன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதித் திட்டம் சகைைினொல் நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்டது .இந்த ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைளுக்ைொை ைொொிை சந்கதவொய்ப்பு நிலவுவதொல் கமற்ைடி சந்கதைில் 

ைிரகவசிக்கைைில் தற்கைொது கமற்ைடி சந்கதகை கைைைப்ைடுத்தியுள்ள தனிைொர்துகற 

ைொப்புறுதி நிறுவனங்ைளுடன் ைடுகமைொன கைொட்டிநிகலகமகை எதிர்தைொள்ள கநொிட்டுள்ளது .
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 இத்தகைை கைொட்டிச் சந்கதைில் ைிரகவசிக்கைைில் சகைைிடம் ைலம்தைொருந்திை 

சந்கதப்ைடுத்தல் வகலைகமப்பு நிலவுைின்றகம மிைவும் அத்திைொவசிைமொன விடைமொை 

அகமவதொல் தவளிவொொி முைவர் வகலைகமப்தைொன்கற ைட்டிதைழுப்ை அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன . 

அதற்ைிணங்ை சகைைின் தைொதுக்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள சந்கதப்ைடுத்துவதற்ைொன 

தகைமைகளக்தைொண்ட ததொழில்வொண்கமைொளர்ைள் இன்கம ைொரணமொை  ைொப்புறுதித் 

துகறைில் சந்கதப்ைடுத்தல் நடவடிக்கைைள் சம்ைந்தமொன ைரவலொன அனுைவம்வொய்ந்த 

உத்திகைொைத்தர்ைள் குழொத்திகன கசர்த்துக்தைொள்ளகவண்டிை அவசிைம்ஏற்ைட்டது .

அதற்ைிணங்ை ைொப்புறுதித் திட்டங்ைகள சந்கதப்ைடுத்த, முைவர் வகலைகமப்ைிகனக் 

ைட்டிதைழுப்ை மற்றும் முைவர்ைகள ததொழில்வொண்கம மட்டத்தில் ைைிற்றுவிக்ை 

தனிைொர்துகறைின் சந்கதப்ைடுத்தல் நடவடிக்கைைள் சம்ைந்தமொன ைரவலொன அனுைவம் 

வொய்ந்த   இந்த உத்திகைொைத்தர்ைள் ஒப்ைந்த அடிப்ைகடைில்  உதவிப்ைணிப்ைொளர் 

சந்கதப்ைடுத்தல் ைதவிக்ைொைவும்  ததொழில்முைற்சி அைிவிருத்தி முைொகமைொளர் ைதவிக்ைொைவும் 

ைணிப்ைொளர்சகைைின் அங்ைீைொரத்துடன் ஆட்கசர்ப்பு தசய்ைப்ைட்டனர்   . 

இந்த தவளிவொொி சந்கதப்ைடுத்தல் வகலைகமப்பு மூலமொை 2812 ஆம் ஆண்டில்  0 . 3 மில்லிைன் 

ரூைொ வருமொனமும் 2810 ஆம் ஆண்டின் முதலொவது ைொலொண்டில் 3. 3 மில்லிைன் ரூைொ 

வருமொனமும் சகைக்கு ஈட்டித் தரப்ைட்டுள்ளது  .இந்த உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைங்ைளிப்பு மற்றும் 

தீவிர அர்ப்ைணிப்பு ைொரணமொைகவ சகைக்கு இத்தகைை துொித முன்கனற்றம் மூன்றொந்தரப்பு  

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் மூலமொை ைிகடத்துள்ளது  .எதிர்ைொலத்தில் சகைைின் முைவர் 

வகலைகமப்ைிகன மிைவும் விொிவொக்குவதன் ஊடொை மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டம் 

தவிர்ந்த ஏகனை ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைளினதும் சந்கதப்ைடுத்தகல கமம்ைடுத்த 

உத்கதசிக்ைப்ைட்டுள்ளது .  

2. ைணக்கு நடவடிக்கைைளும் நல்லொட்சியும் 

2.1 கூட்டொண்கமத் திட்டம் 

2016-2020 ஆண்டுைளுடன் ததொடர்புகடைதொை கூட்டொண்கமத் திட்டம் இன்றளவில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு  2014- 2016 கூட்டொண்கமத் திட்டத்திலொன குகறைொடுைகள 

தவிர்த்து சகைகை புதிை ைொகதைில்  வழிப்ைடுத்த அதன் மூலமொை நடவடிக்கைைள் 

திட்டமிடப்ைட்டுள்ளன . 

2.2 ைொதீட்டுக் ைட்டுப்ைொடு 
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2016 ஆண்டுக்ைொன திட்டங்ைகள தைொொிக்கைைிலும் வரவுதசலவு அறிக்கைைகள 

தைொொிக்கைைிலும் நிலவிை நிகலகமைள் எதிர்ைொரொத வண்ணம்  மொறிைதன் விகளவொை 

எதிர்ைொர்த்த வருமொன இலக்குைகள அகடை இைலொமல் கைொைிற்று  .விகசடமொை தைத்தட்ட 

அருண ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்கத அமுலொக்கும் நகடமுகறைில் கதொன்றிை மொற்றங்ைள் இந்த 

நிகலகமைில் கநரடிைொன தொக்ைத்கத ஏற்ைடுத்தின. 

2.2 தீர்க்ைப்ைடொதுள்ள ைணக்ைொய்வுப் ைந்திைள். 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச் சகை தனிைொர்துகற ைொப்புறுதி நிறுனங்ைளுடன் 

கைொட்டிைடிப்ைகடைில் தசைற்ைடுைின்ற ஒரு நிறுவனதமன்ைதொல் சந்கதப்ைடுத்தல் 

நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ளும்கைொது ஊக்குவிப்புப் ைடிைகளயும் தரகுப் ைணத்கதயும் 

தசலுத்தகவண்டிைது அத்திைொவசிைமொன விடைமொைின்றது  .சகைைின் ததொழில்முைற்சி 

தன்கமக்ைிணங்ை ஊக்குவிப்புப் ைடிைகள வழங்ைொமல் கைொட்டித்தன்கமயுடன் சந்கதப்ைடுத்தல் 

நடவடிக்கைைில் ஈடுைட்டு எதிர்ைொர்த்த இலக்குைகள அகடை இைலொது  .எனகவ ைமத்ததொழில் 

ைொப்புறுதி சட்டத்தினொல் சகைக்கு அளிக்ைப்ைட்டுள்ள தத்துவங்ைளின் ைிரைொரம் 

சந்கதப்ைடுத்தல் ஊக்குவிப்புப் ைடிைகளயும் தரகுப் ைணத்கதயும் ைணிப்ைொளர் சகைைின் 

அங்ைீைொரத்துடன் தசலுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுளாி்ளது . 

இங்கு குறிப்ைிட்டுள்ள ஏகனை ைடிைளும் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி நடவடிக்கைைளுக்கு 

கமலதிைமொை இகடக்ைிகடகை சகைக்கு கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள   ஏகனை ைடகமப் ைணிைகள  

ஈகடற்றுவதற்ைொை  அதொவது 1300 இன் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தினதும் 1338 இன் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் தாிட்டத்தினதும் ைடகமப் ைணிைகள ஈகடற்றுவதற்ைொை 

கமற்ைடி தசைற்றிட்டங்ைகள சகைக்கு கைைளித்த சந்தர்ப்ைத்தில் ைணிப்ைொளர் சகைைின் 

அங்ைீைொரத்துடன்  தசலுத்திை ைடிைளொகும் . 

6. முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொடுைளும்  

அகனத்து மொவட்ட அலுவலைங்ைகளயும் இகணப்ைொக்ைம் தசய்து முைொகமத்துவ தைவல்ைளின் 

ைணினி முகறகமதைொன்கற தொைிக்ை எதிர்ைொர்ப்ைகதொடு அதன் மூலமொை சகைைின் அகனத்து 

நிர்வொைத் துகறைளிலும்  நிலவுைின்ற ைலவீனங்ைகளத் தவிர்த்து மிகுந்த விகனத்திறனுடன் 

கசைலொற்ற எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 
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ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

13 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 2812)2()சீ  )

.அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல் 

2812 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 13 )2()சீ  )

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளராி் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் 

சமர்ப்ைிக்ைிகறன் . 

 

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

 

2017-05-16 AAIB 8C  
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின்  இல் 31 திதசம்ைர் 2812முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன நிதிக்கூற்றுைள் 

ைற்றிை  13 ஆம் இலக்ை நிதிச்சட்டத்தின் 30 இன் 1301)2( )சீைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர்  )

.தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின்  1301 ஆந் கததிைில் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன 31 திதசம்ைர் 2812

இன்  13 ஆம் இலக்ை நிதிச் சட்டத்தின் 30)2( )சீைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி  )

.அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள் 

2. ජ நிதிக்கூற்றுைள்  

2.1 தகைகமதைற்ற அைிப்ைிரொைம்  

2.2 நிதிக் கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரத்தல். 

 

2.2.1 தசைற்றிட்டத்திற்ைொன தைொதுதிகறகசொிைின் ைங்ைளிப்பு. 

153/49ஆம் இலக்ைமுகடை அதிவிகசட வர்த்தமொனி மூலமொை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்கத 

திருத்திைகமக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு சுைநிதியீட்டல் அடிப்ைகடைில் 

கைணிவரக்கூடிை   புதிை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டதமொன்று அதன் மூலமொை அறிமுைஞ் 

தசய்ைப்ைட்டது .ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம் பூச்சிைநிகலைகடந்திருப்ைினும்  ஓய்வூதிைம் தசலுத்த 

திகறகசொி நிதிகைற்ைொடுைகள தைற்றுக்தைொள்ள அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன  .உருப்தைற்றுள்ள ஓய்வூதிை தைொறுப்புடன் சொர்புொீதிைொை நிதிைத்கதக் 

ைட்டிதைழுப்புவதற்ைொை தைொது திகறகசொிைாுடன் கைச்சுவொர்த்கத கமற்தைொண்டு அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ள எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது. 

 

2.2.2 இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைள் ).நி.ை.இ( 

)அ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 81 

 

i. எதிர்வரும் ஆண்டில் இந்த ைடன்ததொகை நீண்டைொலப் தைொறுப்ைின் ைீழ் தசலுத்தகவண்டிை 

ைடன்ததொகைைொை ைணக்குப் ைதிைப்ைட நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைடும்.   

ii. இந்த ைணத்ததொகை நொகளட்டுக் குறிப்பு இலக்ைம் 33 மூலமொை  ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளகதொடு  அது சம்ைந்தமொை தைவல்ைள் ைணக்ைொய்வுக்ைொை 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

iii. புதிை ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டத்தில் ைமக்ைொரர்ைளுக்கு அதிை நன்கமைள் ைிகடப்ைதொல் இந்த 

ைணத்ததொகைகை அதற்ைொை தசலவு ஈடு தசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.  

(ஆ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 16 

 ைிரைப் தைறுமொனத்தின் அடிப்ைகடைில் தசொத்துக்ைகள ைணக்குப் ைதிதகல நிகலைொன 

தசொத்துக்ைகள ைணக்குப் ைதிைின்ற சகைைின் தைொள்கைைொகும்   .அதற்ைகமவொை அகனத்து 

நிகலைொன தசொத்துக்ைளும் ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளன.  
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)இ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  28 

 இது அரசொங்ை தைொகடைொை அகடைமொட்டொததன்ைகதொடு ஐக்ைிை நொடுைளின் உணவு 

விவசொைத் தொைனத்தினொல் வழங்ைப்ைட்ட நிதி உதவிைொை அகமவகதொடு எதிர்வரும் ஆண்டில்  

மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

)ஈ( இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் ජ ජ22 

 ைமக்ைொரர்ைளின் இறப்பு மற்றும் ஏலொகம ைணிக்தைொகடைகள தசலுத்துவதற்ைொை ஆண்டுடன் 

ததொடர்புகடைதொை கமற்ைடி நிதிைத்திற்கு தசய்ைப்ைடுைின்ற வரவுைள் நொகளட்டுக் குறிப்பு 

இலக்ைம்  12 மூலமொை  சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அதகனொடு சம்ைந்தப்ைட்ட தைவல்ைள் 

ைணக்ைொய்வுக்ைொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளன . 

)உ( ජ ජ ජஇலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  20 

2880 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்பு ைற்றி கமற்தைொள்ளப்ைட்ட 

ஆயுட்ைணிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்ைகடைில் ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு  ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது .இந்த ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டம் சுைநிதியீட ாி்டல் அடிப்ைகடைிலொனதொை 

இன்கமைொல்  எதிர்ைொலத்தில் இந்த தசைற்றிட்டத்கத மறுசீரகமத்து முகறப்ைடி தைொறுப்ைிகன 

மதிப்பீடுதசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்    . 

2.2.2 ைணக்ைீி்ட்டுக் குகறைொடுைள் 

 

(அ( ஆண்டில் உதவுததொகை தசலுத்துனர் இறந்தகமைொல் அல்லது கவறு ைொரணங்ைளின் கைொில்  

தைறப்ைட்டிரொத ஓய்வூதிைம் தசலவினமொை ைணக்குப் ைதிைப்ைடொகமைொல் ஓய்வூதிைக் 

ைணக்ைிற்கு வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது  .உண்கமைிகலகை உறப்ைட்ட தசலவினம் 

ைணக்குைளில் ைொட்டப்ைட்டுள்ளகதொடு அவ்விதமொை ைடிப்ைடிைொை தைறப்ைடொத ஓய்வூதிை 

உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் தசலுத்துதகல இகடநிறுத்த நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது  .திகறகசொி உண்டிைல்ைள் ததொடர்ைில் வருமதிைொன வட்டிகை கைவிட்ட 

தவறிகன எதிர்வரும் ஆண்டில் சொிதசய்ை நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளப்ைடும்.  

2.2.2 ජ ைணக்ைொய்வுக்ைொன சொன்றுைள் இன்கம. 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம் பூச்சிநிகலயுற்ற கவகளைில் தைொது திகறகசொிைொல் ஓய்வூதிைம் 

தசலுத்த சகைக்குச் தசொந்தமொன ஏகனை நிதிைங்ைகள ஈடுைடுத்துமொறு வழங்ைிை 

அறிவுறுத்தல்ைளுக்ைகமவொை  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி நிதிைத்திடமிருந்தும் ைடற்தறொழிலொளர் 

ஓய்வூதிை நிதிைத்திடமிருந்தும் அவசிைமொன நிதிைங்ைள் ைடனொை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை 

நிதிைத்திற்கு தைறப்ைட்டது. 
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2.2 ජ ජ ජ ජவருமதிைொன மற்றும் தசன்மதிைொன ைணக்குைள். 

 

(அ)  ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணங்ைகள ைடிப்ைடிைொை தசலுத்த நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டுள்ளன . 

(ஆ) ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டத்தில் கதொன்றிை நிதிசொர் தநருக்ைடிநிகலகம ததொடர்ைொை 

தைொதுதிகறகசொிைில் இடம்தைற்ற கைச்சுவொர்த்கதைின்கைொது தீர்மொனிக்ைப்ைட்டவொறு 

தசலவுமீளளிப்பு தசய்யும் அடிப்ைகடைில்  இந்த ைணத்ததொகை ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டத்திடமிருந்து தைறப்ைட்டுள்ளது  .இந்த ைணத்ததொகைகை ைடிப்ைடிைொை தசலுத்த 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

2.4  சட்டங்ைள் , விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவ தீர்மொனங்ைளுடன் 

அகமந்ததொழுைொகம. 

 

)அ( ைிொிவு 15 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் கசர்ந்துள்ள ைமக்ைொரர்ைள் ததொடர்ச்சிைொை 85 

தவகணைளுக்ைொன ைணத்கதச் தசலுத்த தவறினொல் அவர்ைளின் உறுப்புொிகம 

தசல்லுைடிைற்றதொவகதொடு அது ைற்றி அவசிைமொன விழிப்புணர்வூட்டல் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளது  .அவ்விதமொன உறுப்புொிகம முடிவுறுத்தப்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைள் 

தசலுத்திை தவகணப்ைணம் அவர்ைளின் வைது 28 நிகறவகடயும் சந்தர்ப்ைத்தில் 

மீளளிக்ைப்ைட நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.  

 

)ஆ( ைிொிவு 20 

எதிர்ைொலத்தில் எஞ்சிை மூன்று அங்ைத்தவர்ைகளயும் நிைமிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

 

2. நிதிசொர் மீளொய்வு 

2.1 நிதிப் தைறுகைறுைள் 

 

2. ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு 

2.1 தசைலொற்றுகை 

 

)அ( தற்கைொது இந்த தசைற்றிட்டம் நிதிசொர் வொய்ப்புவளமற்று  தைொதுதிகறகசொிைின் முழுகமைொன 

அனுசரகணைின்ைீழ் கைணிவரப்ைடுவகதொடு உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் 

முகனப்ைொனதன்கமகை உறுதிதசய்துதைொள்ளல் மற்றும் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் சம்ைந்தமொை 

முழுகமைொன ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது   .எதிர்ைொலத்தில் நிதிசொர் வொய்ப்புவளமுள்ள புதிை 

ஓய்வூதிைத் திட்டதமொன்கற அமுலொக்ைி புதிை கசர்த்துக்தைொள்ளகல கமற்தைொள்ள 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது  .    
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)ஆ( உறுப்புொிகம இழந்த உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளுக்கு 28 வைது நிகறவகடயும்வகர கதறிை 

தவகணப்ைணத்கதயும் வட்டிகையும் தசலுத்துகைைில்  உறுப்ைொண்கம இழந்த தினத்தின் 

ைின்னர் உதவுததொகை தசலுத்துனர் ஏகதனும் உதவுததொகைகை தசலுத்திைிருப்ைின் ரூ. 30/- 

ைழிக்ைப்ைடொமல் தமொத்த தவகணப் ைணத்கதயும் மீளளிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.  

  

)இ( ජ ජ உதவுததொகை தசலுத்துனர் ைற்றிை அகனத்து தைவல்ைகளயும் ைணினிமைப்ைடுத்தி ைணினி 

முகறகமகை விருத்திதசய்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும் . 

 

)ஈ()உ( நிலவுைின்ற ைணினி முகறகமகை விருத்திதசய்வதன் ஊடொை ைமக்ைொரர்ைளின் அகனத்து 

தைவல்ைகளயும் சிறப்ைொை ைணினிமைப்ைடுத்தி அவர்ைளுக்கு விகனத்திறனுடன் துொித 

கசகவகை வழங்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

 

)ஊ( 1853/49 ஆம் இலக்ை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை அதிவிகசட வர்த்தமொனி அறிவித்தலுக்ைிணங்ை 1300 

இன் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் ைீழ் தவகணப்ைணம் தசலுத்தி 2813 ஆம் ஆண்டின் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் ைீழ் நன்கமைகளப் தைறுைின்ற  உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைளுக்கு தசலுத்தப்ைடகவண்டிை ஓய்வூதிை நன்கமைள், உதவுததொகை 

தசலுத்துனரொல் தசலுத்தப்ைடகவண்டிை உதவுததொகைைளின் நிலுகவத் ததொகைகைப் 

ைொர்க்ைிலும் குகறைின்ற சந்தர்ப்ைத்தில் உதவுததொகை தசலுத்துனருக்கு தசலுத்தப்ைடுைின்ற 

ஓய்வூதிைத்திலிருந்து ஒவ்தவொரு மொதத்திலும் ரூ. 50/-ஐ குகறத்துக்தைொள்ளுமொறு அறிவுறுத்தல் 

வழங்ைப்ைட்டுள்ளது .     

 

2.2 நிதி முைொகமத்துவம் 

 

(அ) கசைொித்தல் ைணக்கு கைணிவரப்ைடுைின்ற அகனத்து வங்ைி முைொகமைொளர்ைளுக்கும் 

வொரத்திற்தைொருதடகவ கசைொித்த ைணத்கத தகலகமைைத்தின் கசைொித்தல் ைணக்ைிற்கு 

அனுப்ைிகவக்குமொறு அறிவுறுத்தல் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது.  எதிர்ைொலத்தில் தவகணைகள 

கசைொிக்கைைில் கநரடிைொை தகலகமைைத்தின் கசைொித்தல் ைணக்ைிற்கு ைணத்கத கவப்ைிடத்தக்ை 

முகறைிைதலொன்கற வங்ைிைளுடன் ைலந்துகரைொடி தைொொிக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

(ஆ)  தசலுத்தொத ஓய்வூதிைத்கத துொிதமொை வரவகழத்துக்தைொள்ள அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

ஏற்தைனகவ கமற்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு அவசிைமொனவிடத்து நிகனவுறுத்தல்ைள் கூட 

அனுப்ைப்ைடுைின்றன . 
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2.2 ජ முைொகமத்துவ தசைற்ைொடுைள்  

)அ(,)ஆ(  

2813 மொர்ச்சு 13 ஆந் திைதிை 1853/49 இலக்ைமுகடை அதிவிகசட வர்த்தமொனி அறிவித்தலின் 

ைிரைொரம் ஓய்வூதிைம் தசலுத்தப்ைட்டகைொதிலும்  இந்த தசைற்றிட்டத்தின் ைீழ் தசலுத்தகவண்டிை  

தவகண உைர் தைறுமொனத்கத உகடைதொை அகமவதொல் இது சம்ைந்தமொை நகடதைற்ற 

கைச்சுவொர்த்கதைளின்கைொது  வழங்ைப்ைட்ட அறிவுறுத்தல்ைளின் ைிரைொரம் இந்த 

தசைற்றிட்டத்கத அமுலொக்குவதற்குத் கதகவைொன ஆகலொசகனைகள வழங்குமொறு 

நிதிைகமச்சின் தசைலொளொிடம் கவண்டுகைொள் விடுக்ைப்ைட்டகதொடு அதற்ைகமவொை இந்த 

தசைற்றிட்டத்திற்ைொை கசர்த்துக்தைொள்ளகல அமுலொக்குவகத தொமதப்ைடுத்த கநொிட்டது  .புதிை 

ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டதமொன்கற அமுலொக்குவதற்ைொை அகமச்சரகவப் ைத்திரதமொன்று 

அங்ைீைொரத்திற்ைொை  சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டகதொடு அதற்ைிணங்ை இதகன விகசட குழுதவொன்றிடம் 

சமர்ப்ைிக்குமொறு அறிவுறுத்தல் ைிகடத்துள்ளது . 

2.2 ததொழிற்ைொட்டுச் தசைற்ைொடுைள்  

)அ( ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைத்தின் உறுப்ைொண்கமத் தைவல்ைகள இற்கறப்ைடுத்தும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்கைொது தைவல்ைகள சமர்ப்ைித்த ைமக்ைொரர்ைளின் எண்ணிக்கை தொழ்ந்த 

தைறுமொனத்கதக் தைொண்டிருந்த கைொதிலும் ைிகடத்துள்ள தைவல்ைகள மொவட்ட மட்டத்தில் 

ைணினிமைப்ைடுத்தி இற்கறப்ைடுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது  .  

)ஆ( ஏற்தைனகவ உதவுததொகை தசலுத்துனர் இறந்துவிட்டதொை  சகைக்கு முகறப்ைடி அறிவித்த 

ைின்னர் அந்த உதவுததொகை தசலுத்துனொின் ஓய்வூதிைத்கத இகடநிறுத்த துொிதமொை நடவடிக்கை 

எடுப்ைகதொடு உதவுததொகை தசலுத்துனர் இறந்துவிட்டதொை முகறப்ைடி அறிவிக்ைொவிடினும்  

ததொடர்ச்சிைொை 82 தடகவைள் ஓய்வூதிைம் தைற்றுக்தைொள்ளொத  உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் 

ஓய்வூதிைத்கத இகடநிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.  

2. ைணக்கு நடவடிக்கைைளும் நல்லொட்சியும் 

 

2.1 தசைற்ைொட்டுத் திட்டம் 

 

 தற்கைொது இந்த தசைற்றிட்டம் நிதிசொர் வொய்ப்புவளமின்றி தைொதுதிகறகசொிைின் முழுகமமைொன 

அனுசரகணைின்கைொில் கைணிவரப்ைடுவகதொடு உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் 

முகனப்ைொனதன்கமகை உறுதிதசய்துதைொள்ளல் மற்றும் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் சம்ைந்தமொை 

முழுகமைொன ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது . எதிர்ைொலத்தில் நிதிசொர் 

வொய்ப்புவளத்கதக்தைொண்ட புதிை ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டதமொன்று அமுலொக்ைப்ைடுகைைில் 

விைரமொன தசைற்ைொட்டுத் திட்டத்கத சமர்ப்ைிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 
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2.2 ජ ජ ජைொதீட்டுக் ைட்டுப்ைொடு 

 

தசைற்றிட்டத்கத மறுசீரகமப்புக்கு உட்ைடுத்தி வந்தகமைொல் ைொதீடு மூலமொை எதிர்ைொர்த்த 

இலக்குைகள அகடை இைலொமல் கைொைிற்று. 

 

6. முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொட்டுத் துகறைளும் 

)அ(,)ஆ(  

 

தசலுத்தொத ஓய்வூதிைத்கத துொிதமொை வரவகழத்துக்தைொள்ள அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

ஏற்தைனகவ கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளகதொடு  அவசிைமொனவிடத்து நிகனவுறுத்தல்ைள்கூட 

அனுப்ைிகவக்ைப்ைடுைின்றன  .முைொகமத்துவ தைவல் முகறகமகை இற்கறப்ைடுத்துதல் 

சம்ைந்தமொை ஏற்தைனகவ தீவிர ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டாுள்ளது . 
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ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

13 ஆம் ஆண்டில் ைடற்ததொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 2812)2()சீ  )

.அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல் 

2812 ஆம் ஆண்டில் ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 13 )2()சீ  )

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் 

சமர்ப்ைிக்ைிகறன் .  

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

2017-05-16 AAIB 8C  
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ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டத்தின் இல்  31 திதசம்ைர் 2812

 13 ஆம் இலக்ை நிதிச் சட்டத்தின் 30 இன் 1301 முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை)2( )சீ )

 ைிொிவின் ைிரைொரம்ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதிைின் அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள் 

2. நிதிக் கூற்றுைள் 

2. 1    தகைகமதைற்ற அைிப்ைிரொைம்  

2.2 நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரைள் 

2.2.1 ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் இகடைறொத வழியுொிகம 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் எதிர்ைொலப் தைொறுப்புைள் ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளுக்கு 

அகமவொை தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன .இந்த தசைற்றிட்டம் நிதிசொர் வொய்ப்புவளமற்ற அரச 

மொனிைத்தில் தங்ைியுள்ள தசைற்றிட்டமொை அகமவதொல் இவ்விதமொை எதிர்ைொலப் தைொறுப்புைள் 

அதிைொித்துள்ளன  .எதிர்ைொலத்தில் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்கத மறுசீரகம த்து  நிதிசொர் 

வொய்ப்புவளமுள்ளதொை அமுலொக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது .  

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைள் 

(அ)இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் ජ-01 ජ 

எதிர்வரும் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு வழங்ைியுள்ள ைடன்ததொகைகை நீண்டைொல 

வருமதிைொன ைடன்ததொகைைொை ைணக்குப் ைதிை நடவடிக்கை கமற்தைொள்வகதொடு  ைமத்ததொழில் 

ைொப்புறுதி திட்டத்திற்கு தசலுத்தகவண்டிை ைணத்ததொகைகை எதிர்ைொலத்தில் நகடமுகறைல்லொ 

தைொறுப்ைொை ைணக்குப்ைதிை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் . 

(ஆ )இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம்  ජ-37 

2880 ஆம் ஆண்டில் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புைள் ைற்றி கமற்தைொள்ளப்ைட்ட 

ஆயுட்ைணிப்பு மதிப்பீட்டிகன அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு ஓய்வூதிை தைொறுப்பு ைணிக்ைப்ைட்டுள்ளது .

இந்த ஒய்வூதிைத் திட்டம் சுைநிதியீட்டல் அடிப்ைகடைற்றதொை அகமவதொல் எதிர்ைொலத்தில் இந்த 

தசைற்றிட்டம் மறுசீரகமக்ைப்ைட்டு முகறப்ைடி தைொறுப்புைள் மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட நடவடிக்கைைள் 

கமற்ைொள்ளப்ைடும்  . 

2.2.2 ைணக்ைொய்வுக்ைொன சொன்றுைள் இன்கம.  

தைொதுதிகறகசொிைொல் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம் பூச்சிைநிகலைகடந்த கவகளைில் 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொை சகைக்குச் தசொந்தமொன ஏகனை நிதிைங்ைகள ஈடுைடுத்துமொறு 

வழங்ைப்ைட்ட அறிவுறத்தல்ைளுக்ைிணங்ை இந்த ைடன்ததொகை ைமக்ைொரர் ஓய்வுதிைத் 

திட்டத்திற்கு வழங்ைப்ைட்டது . 
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2.2 வருமதிைொன மற்றும் தசன்மதிைொன ைணக்குைள் 

(அ ජ ජ) ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணங்ைகள எதிர்ைொலத்தில் ைடிப்ைடிைொை தசலுத்த நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைடும் . 

(ஆ ජ) ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் ஏற்ைட்ட நிதி தநருக்ைடி ைற்றி தைொது திகறகசொிைில் இடம்தைற்ற 

ைலந்துகரைொடலில் தீர்மொனிக்ைப்ைட்டவொறு தசலவுமீளளிப்பு தசய்யும் அடிப்ைகடைில் இந்த 

ைணத்ததொகை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு வழங்ைப்ைட்டுள்ளது .2812 ஆம் ஆண்டில் 38 

மில்லிைன் ரூைொ ைணத்ததொகை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திடமிருந்து அறிவிடப்ைட 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டகதொடு எஞ்சிை ைடன்ததொகைகை ைடிப்ைடிைொை அறவிட 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது .  

2.2 சட்டங்ைள், விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவத் தீர்மொனங்ைளுடன் 

அகமந்ததொழுைொகம 

(அ ජ) ைிொிவு 12 

ததொடர்ச்சிைொை 18 தவகணைளுக்ைொன ைணத்கத தசலுத்தொத உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் 

உறுப்ைொண்கம அற்றுப்கைொகுதமன தசைற்றிட்டத்தில் கசர்ந்துதைொள்ளும் சந்தர்ப்ைத்திகலகை  

ைடற்தறொழிலொளர்ைளுக்கு முன்னறிவித்தல் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது .  

கமலும் அவ்விதமொை உறுப்ைொண்கம தசல்லுைடிைற்றதொகுதல் ைற்றி அறிவித்தல் வழங்குதல் 

ைடற்தறொழில் திகணக்ைளம் மூலமொை கமற்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு உறுப்ைொண்கம 

அற்றுப்கைொன உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளுக்கு ைடற்தறொழில் திகணக்ைளத்தின்  மொவட்ட 

அலுவலைங்ைள் ஊடொை புதிை உதவுததொகை தசலுத்துனதரொருவரொை ைடற்தறொழிலொளர் 

ஓய்வூதிைத் திி்ட்டத்தில் ைங்கைற்கும் இைலுகம நிலவுைின்றது  . 

(ஆ) ைிொிவு 20 

 எதிர்ைொலத்தில் எஞ்சிை மூன்று உறுப்ைினர்ைகளயும் நிைமிக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

2. நிதிசொர் மீளொய்வு 

2.1 நிதிப் தைறுகைறுைள் 

2.2 ைகுப்ைொய்வுொீதிைொன நிதிசொர் மீளொய்வு 

2. ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு 

2.1முைொகமத்துவ தசைற்ைொடுைள் 

(அ) தசலுத்தொத ஓய்வூைத்கத சம்ைந்தப்ைட்ட ைொலப்ைகுதி ைடந்த ைின்னர் ைொகசொகலைள் மூலமொை 

மீண்டும் சகைக்கு துொிதமொை அனுப்ைிகவக்குமொறு மொவட்ட ைணக்ைொளர் அலுவலைங்ைளுக்கு 
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அறிவுறுத்தல் வழங்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அவசிைமொனவிடத்து நிகனவுறுத்தல் ைடிதங்ைகளயும் 

அனுப்ைிகவக்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும்  . 

(ஆ)  உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள் ைற்றிை அகனத்து தைவல்ைகளயும் ைணினிமைப்ைடுத்தி 

ைணிணி முகறகமகை விருத்திதசய்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ள 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

 ජ ජ ජ ජ ජ ජ)இ( ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் கதொன்றியுள்ள நிதிதநருக்ைடி சம்ைந்தமொை 

ததொடர்ச்சிைொை ைமக்ைொரர் மற்றும் ைடற்தறொழிலொளர் ஆகலொசகனக் குழுவில் 

ைலந்துகரைொடப்ைட்டது. கமற்ைடி ைலந்துகரைொடல்ைளின் விகளவொை புதிை ஓய்வூதிைத் 

திட்டதமொன்றுக்ைொை அகமச்சரகவப் ைத்திரதமொன்றும் தைொொிக்ைப்ைட்டு அங்ைீைொரத்திற்ைொை 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டது. 2812 நவம்ைொில் நகடதைற்ற ஆகலொசகனக் குழுக் கூட்டத்தில்  அது 

ைற்றி கமலும் ைலந்துகரைொடப்ைட்டகதொடு கமற்ைடி அறிக்கையும் தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

 ජ( ஈ) உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளின் தவகணப்ைணம்  மொவட்ட ைடற்தறொழில் விொிவொக்ை 

உத்தகைொைத்தர்ைள் மூலமொகவ அறவிடப்ைடுவகதொடு அந்த உதவுததொகை தசலுத்துனர் 

தசல்லுைடிைற்ற ஒருவரொ என்ைகதக் ைண்டறிந்து தவகணப்ைணம் அறவிடுதல் ததொடர்ைொை 

அவசிைமொன அறிவுறுத்தல்ைள் அவர்ைளுக்கு வழங்ைப்ைட்டுள்ளன    .  

ஏகதனும் சந்தர்ப்ைத்தில் அவ்விதமொை உறுப்ைொண்கம அற்றுப்கைொன உதவுததொகை 

தசலுத்துனதரொருவர் ததொடர்ந்தும் உதவுததொகை தசலுத்திைிருப்ைின் அவருக்கு ஏற்புகடை 

கதறிை தவகணப் ைணத்கதயும்  வட்டிகையும் தசலுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்  . 

2.2 தசைலொற்றுகை 

(அ), ජ(ஆ), ජ(இ), ජ(ஈ),(உ), ජ(ஊ) 

இந்த தசைற்றிட்டம் ைடற்தறொழில் திகணக்ைளத்துடன் கூட்டொை அமுலொக்ைப்ைடுவகதொடு 

உறுப்ைினர்ைகள கசர்த்துக்தைொள்ளகல உள்ளிட்ட தசைலொற்றுகை ைடற்தறொழில் 

கூட்டுத்தொைனம் மூலமொைகவ கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றது .எதிர்ைொலத்தில் இந்த 

தசைற்றிட்டத்கத மறுசீரகமத்து நிதிசொர் வொய்ப்புவளத்தடன் அமுலொக்ை 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது . 

2. ைணக்கு நடவடிக்கைைளும் நல்லொட்சியும் 

2 ජ. ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ1ைொதீட்டுக் ைட்டுப்ைொடு. 

ைொதீட்டிகன ைைனுறுதிமிக்ை மமுைொகமத்துவ ைட்டுப்ைொட்டுச் சொதனமொை ைிரகைொைிக்ை 

நடவடிைகை எடுக்ைப்ைடும் . 
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6. ජ ජ ජ ජ ජ ජ முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொடும் 

 ජ ජ ජ( அ  ජ) தசலுத்தொத ஓய்வூதிைம்  

தசலுத்தப்ைட்டிரொத ஓய்வூதிைத்கத துொிதமொை வரவகழத்துக்தைொள்ள அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைள் ஏற்தைனகவ எடுக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு  அவசிைகமற்ைடுமிடத்து 

நிகனவுறுத்தல்ைள்கூட அனுப்ைிகவக்ைப்ைடுைின்றன. 

 ජ ජ ජ( ஆ  ජ) முைொகமத்துவ தைவல் முகறகம 

முைொகமத்துவ தைவல் முகறகமகை இற்கறப்ைடுத்துதல் சம்ைந்தமொை ஏற்தைனகவ தீவிர 

ைவனஞ் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


