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01. nghopg;G 
  

N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; 2013 Mk; Mz;Lf;fhd Mz;lwpf;ifia 
,t;thW rku;g;gpg;gJld;; ,e;j epUtdj;jpd; Mz;bd; nkhj;j nraw;ghLfs; 
,jd; %yk; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ. N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; 
Nehf;F> nraw;gzp> Fwpf;Nfhs;> jpl;lk;. ,yf;F Nehf;fp mz;kpg;gjw;F vLj;j 
jpuz;l nraw;ghL kw;Wk; mJ njhlu;gpyhd tpsf;fq;fs; ,jd; %yk; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwia Njrpa Rfhjhu Nrit tiu 
Nkk;gLj;Jjy; mjd; Nehf;F vd nfhz;Ls;s N`hkpNahgjp kUj;Jt 
rigf;F mjd; Nehf;fj;ij va;Jtjw;F mjpNkjifa rdhjpgjpapdJk; 
khz;GkpF mikr;rupdJk; khz;GkpF gpujp mikr;rupdJk; cl;gl rfy 
mikr;rh;fspdJk; topfhl;ly; vkf;F Kf;fpakhFk;.   

2013 Mk; Mz;L KbtilAk; NghJ N`hkpNahgjp kUj;Jt rignahd;iw 
epakpf;f KbahJ Nghdikapdhy; ,e;j Mz;Lk; fle;j Mz;ilg; Nghd;W 
rigf;Fg; gjpyhf ,jd; gzpfis N`hkpNahgjp ,ilf;fhy FOtpdhNy 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 3 kUj;Jth;fisf; nfhz;l njhopy;El;gf; FOtpd; 
xj;Jiog;Gk; rpghupRfSk; ,jw;Ff; fpilj;jd.  ,e;j Mz;bw;Fs; 
,ilf;fhy FO kUj;Jt rigapd; toikahd gzpfis 
Nkw;nfhs;StNjhL kl;Lkd;wp mbg;gilahf ,U Jiwfs; njhlh;gpy; 
mjdJ nrayhw;Wifia Nkw;nfhz;Ls;sd.  mjpy; xd;W kUj;Jt 
rigapd; Mszp Ml;Nrh;g;gpd; %yk; ,jd; Nritfs;  NghJkhdsT kw;Wk; 
epiyahd jd;ikf;F nfhz;L tUtjhFk;. ,jw;fikthf ,Uth; mYtyf 
cjtpahsh; gjtpf;Fk;  ,Uth; Kfhikj;Jt cjtpahsh; gjtpf;Fk; 
Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gl;ldh;.  ,ilf;fhy FO epakpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; 
Kjypy; N`hkpNahgjp kUj;Jt njhopy;rhh;ghsh;fis gjpT nra;tjw;F 
njhlh;GgLj;Jjy; kw;iwa Jiwahf Fwpg;gplyhk;.  ,jw;fikthf ,e;j 
Mz;L 5 N`hkpNahgjp gl;ljhhp kUj;Jth;fSf;F gjpTfis toq;fpaJld; 
rigapdhy; gjpT nra;ag;gl;l gl;ljhhpfspd; vz;zpf;if 8 Mf 
mjpfhpj;Jf; nfhs;tjw;F KbAkhapd. mj;NjhL ,e;j Mz;L 

KbtilAk;NghJ rl;lj;jpd; 27(1)C gphptpd;; fPo; kUj;Jt 
njhopy;rhh;ghsh;fis gjpT nra;tjw;F Neh;Kfg; ghPl;iria elhj;Jtjw;F 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd.  

N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; nkhj;jg; gzpfisAk; fz;fhzpj;jy; 
,jw;Fj; Njitahd jpwKiwfis mwpKfg;gLj;Jjy;; RNjr kUj;Jt Jiw 
mikr;rpdhy; MFk;.  ,e;j kUj;Jt Kiwia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitahd 
ngsjpf kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpia Nehf;fhff; nfhz;L 
N`hkpNahgjp kUj;Jt rigia Nenuhj;j mikr;rhf RNjr kUj;Jtj; 
Jiw mikr;rpd; Nehf;fq;fis va;Jnfhs;tjw;F re;jh;g;gq;fis Vw;gLj;jpf; 
nfhs;tJ ,e;j Mz;lwpf;ifia ntspapLtjd; ,Wjp vjph;ghh;g;ghFk;.   
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02. mwpKfk; 
 

 

" rkkhditfshy; rkkhditfs; mope;J tpLk;" vd;Dk; ,aw;iff; 
Nfhl;ghl;il mbg;gilahff; nfhz;l kUj;Jt Kiwahf N`hkpNahgjp 
kUj;Jt Kiwia Fwpg;gplyhk;. 18 tJ Áw;whz;by; n[u;kd; ehl;bd; 
tpQ;Qhdpahd fpU~;bad; ngw;wpf; NrKNty; `hdpkhd; vd;Dk; kUj;Jtu; 
,e;j kUj;Jt Kiwapd; Muk;gfu;j;jhththu; NkYk; ,tu; ,e;j kUj;Jt 
Kiwia tpupTgLj;Jtjw;Fk; ghupa gq;fspg;igr; nra;jtuhthu;. ,d;iwa 
jpdk; N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiw mq;fPfupf;fg;gl;l kUj;Jt Kiwahf 
cyfk; G+uhTKs;s gy ehLfs; gad; gLj;Jfpd;wd. cjhuzkhf ,e;jpa 
murhq;fk; N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwia Njrpa Rfhjhu NritAld; 
,izj;J ehL G+uhTKs;s N`hkpNahgjp rpfpr;irfs; kw;Wk; 
kUj;Jtkidfs; Clhf N`hkpNahgjp rpfpr;irfis nghJkf;fSf;fhf 
toq;Ffpd;wJ.    

 

1970 Mz;bd;  07  ,yf;f rl;lj;jpd; 1  tJ gFjpapd; 2 tJ gpuptpd;  1 cg 
gpuptpd; gpufhuk; ,yq;if N`hkpNahgjp kUj;Jt rig epWtg;gl;Ls;sJ. 
 
gjpT nra;ag;gl;l N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fSf;fpilNa VO Ngu; 
N`hkpNahgjp kUj;jt rigf;F njupT nra;ag;gLtu;. 
(jw;nghOJN`hkpNahgjp kUj;jt rig fiyf;fg;gl;Ls;sJld; ,jd; 
eltbf;iffs; ,ilf;fhyf; FOtpdhy; epUtfpf;fg;gLfpd;wJ) gjpthsu; 
N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; nrayhsuhthu;. 

 

,e;j rigapd; Clhf newpg;gLj;jg;gLfpd;w 07 murhq;f N`hkpNahgjp 
rpfpr;ir epiyaq;fs; nj`ptis> gufLt> nkhzwhfiy> ghyKid> 
khj;jis> FUehfy;> kw;Wk; Njhyq;fKt vd;Dk; ,lq;fspy; 
jhgpf;fg;gl;Ls;sd. 
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03. ஹ ோமிஹ ோபதி மருத்துவ சபப 

 

ஹ ோக்கு 

“ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகறக  ஹதசி  சுைொதொர ஹசகவ வகர 

ஹமம் டுத்துதல்" 

 

சச ற்பணி 

“ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகற ின் மூலம் மனித மற்றும் ப ௌதிை வளங்ைகள 

விருத்தி பசய்வது பதொடர் ில் முகற ொன பைொள்கைைகள வகுத்தகமத்து இகத 

ப ொது மக்ைளுக்ைிகடஹ   ிர ல் ப் டுத்துவதும் ைட்டிப ழுப்புவதும் அ ிவிருத்தி 

பசய்வதுமொகும்.” 

 

குறிக்ஹகோள் 

1970 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்தின் ஏற் ொடுைளுக்கு அகமவொை 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ துகற ின் பதொழில்சொர் ைற்கை மற்றும் சுைொதொர 

ஹசகவைளின்  ண்புைகள அ ிவிருத்தி பசய்வதும் அறிவு, ஆற்றல் மற்றும் 

அனு வத்கதக் பைொண்ட பதொழில்சொர் ொளர்ைள் மூலம் ஹ ொ ொளிைளுக்கு ஆஹரொக்ைி  

தன்கமக   ிகல ொட்டுவதும் ஆஹரொக்ைி மொன மக்ைளின் ஆஹரொக்ைி  தன்கமக  

ஹ ணுவதும் பதொழில்சொர் சட்டரீதி ொன ஏற் ொடுைகள வழங்குவதன் மூலம் 

பதொழில்சொர் மதிப்க யும்  ண்க யும் ஹ ணுவதொகும். 
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04. பின்னணி 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ சக   ிரதொனமொை பதொழில்சொர் சக ப ொன்றொகும். 
முதலில் ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ சக  ின் உறுப் ினர்ைள் ஹ ொமிஹ ொ தி 
சட்டத்தின்  ிரைொரம் விட த்திற்குப் ப ொறுப் ொன மொண்புமிகு அகமச்சரினொல் 
 ி மிக்ைப் டுவர்.  ின்னர்  மருத்துவசக க்ைொன உறுப் ினர்ைள்  திவுபசய் ப் ட்ட 
ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவர் ைளுைிகடஹ   டத்தப் டுைின்ற வொக்பைடுப் ின் மூலம் 
பதரிவு பசய் ப் டுவர்.  மொண்புமிகு விட த்திற்குப் ப ொறுப் ொன அகமச்சரின் 
சி ொரிசும் அகமச்சரினொல்  ிரைடனப் டுத்துைின்ற ஒழுங்குவிதிைளுக்கும் 
ஏற்புகட தொை ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  ின்  ணிைளும் தத்துவங்ைளும் 
 கடமுகறப் டுத்துதல் ஹவண்டும். ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்திற்கு அகமவொை 
ஒழுங்குவிதிைகள வகுத்தகமப் தற்கு ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக க்கு 
அதிைொரமுண்டு. இந்த ஒழுங்குவிதிைகள ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் 
ைட்டகளைளுக்கு ஏற்புகட தொை மொண்புமிகு அகமச்சரினொல்  ிரைடனப் டுத்துதல் 
ஹவண்டும். 

 

சட்டமும் ஒழுங்குவிதிகளும் 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகற ொனது அரசொங்ைத்தினொல் ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்டு 40 
ஆண்டு ைொலமொைியும், ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  தொ ிக்ைப் ட்டு 30 
வருடங்ைளுக்கும் கூடிதலொன ைொலமொைியும் துரதிஷ்டவசமொை ஹ ொமிஹ ொ தி 
சட்டத்கத பச ல்வலுப்  டுத்துவதற்கு ஹதகவ ொன ஒழுங்குவிதிைளில் இற்கறவகர 
சிறி  அளவிஹலஹ   டவடிக்கைைள் எடுக்ைப் ட்டுள்ளன.  இந்த  ிகலகம 
ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகற ின் ஹமம் ொட்டுக்கு தகட ொைவிருப் ஹதொடு, 
சட்டத்கத தொண்டிச் பசன்று ஹமொசடிைளில் ஈடு டுவதற்ைொன சந்தர்ப் ங்ைளும் 
உள்ளன. அத்துடன், இதன் ைொரணத்தினொல் மருத்தவ சக க்கு அதனது ஹ ொக்ைத்கத 
எய்துவதற்கு முடி ொதுள்ளதுடன் முகற ொை பச ல்வலுப் டுத்துவதற்கும் 
முடி ொதுள்ளது.  
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இற்பறவபை பிைகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள துபணச்சட்டங்கள் 

1. மருத்துவ சக ச் சட்டம் - 1981 

2. ஹ ொமிஹ ொ தி ஒழுங்குவிதிைள் - 1980 - மருத்துவ பதொழில்சொர் ொளர்ைளின் 
ஒழுங்குவிதிைளும் ஹ ொமிஹ ொ தி மருந்து இறக்குமதியும். 

3. ஹ ொமிஹ ொ தி சக ச் சட்டம் - 1983 

4. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  ஹதர்தல் ஒழுங்குவிதிைள் - 1998 

 

ஹ ோமிஹ ோபதி மருத்துவசபபத் தோபித்தல் 

முதலொவதொை ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ சக  1979 ஆம் ஆண்டு தொ ிக்ைப் ட்டது. மொண்புமிகு 
அகமச்சரினொல் சட்டத்தின் ைட்டகளைளுக்கு அகமவொை ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக க்கு 
உறுப் ினர்ைகள  ி மித்து ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டம் பச ல்வலுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  ின்னர் 
மருத்துவசக  ின் உறுப் ினர்ைள் ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் ஒழுங்குவிதிைளுக்கு அகமவொை 
ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ பதொழில் சொர் ொளர்ைளுக்ைிகடஹ  வொக்பைடுப்ப ொன்கற  டொத்தி 
பதரிவுபசய் ப் ட்டுள்ளனர். மூன்றொவதொை ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக ச் சட்டத்தின் 
ைட்டகளைளுக்கு அகமவொை மருத்துவசக  உறுப் ினர்ைளின்  தவிக்ைொலத்திலிருந்து 
 ீக்ைப் ட்டுள்ளனர். 

 

ஹ ோமிஹ ோபதி மருத்துவ சபப ின் உறுப்பினர்கள் 

* முதலின் ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  உறுப் ினர்ைள் மொண்புமிகு அகமச்சரினொல் 
சட்டத்தின் ைட்டகளைளுக்கு அகமவொை  ி மிக்ைப் ட்டனர். (1979 - 1989) 

 

* அதன்  ின்னர் 10 வருட ைொலமொை மருத்துவசக  வொக்பைடுப்பு ஒழுங்குவிதிைள் 
வகுத்தகமக்ைொததன் ைொரணத்தினொல் மருத்துவ சக  பச லிழந்து ைொணப் ட்டது. (1989 
- 1998) 

 

* வொக்பைடுப்ப ொன்கற  டொத்தி 5 வருட ைொலத்திற்கு 1998 பசப்பரம் ர் மொதம் 
மருத்துவசக க்ைொன உறுப் ினர்ைள் பதரிவு பசய் ப் ட்டனர். (1998 - 2003) 
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* மீண்டும் 3 வருட ைொலம் விட த்திற்குப் ப ொறுப் ொன அகமச்சின் மொற்றம் மற்றும் 
ஏகன  சட்டரீதி ொன விட ங்ைள் ைொரணத்தினொல் மருத்துவசக  பச லிழந்து 
ைொணப் ட்டது. (2003 - 2006) 

 

* மூன்றொவது மருத்துவசக  2006 ஆம் ஆண்டு வொக்பைடுப் ின் மூலம் பதரிவு 
பசய் ப் ட்டதுடன் இது 2009 யூகல மொதம் வகர பச ற் ட்டது. மொண்புமிகு 
அகமச்சரின் 2009 ஒக்ஹரொ ர் மொதம் மருத்துவசக  உறுப் ினர்ைகள  தவிைளிலிருந்து 
அைற்றி இந்தப்  தவிைளுக்கு புதி  உறுப் ினர்ைள்  ி மிக்ைப் ட்டனர். (உரி  
வர்த்தமொனி அறிவித்தல் இகணக்ைப் ட்டுள்ளது) 

 

* மொண்புமிகு அகமச்சரின் 2009-10-29 ஆம் திைதி ிடப் ட்டதும் 1625 ஆம் இலக்ைத்கதக் 
பைொண்டதுமொன விஹசட வர்த்தமொனி அறிவித்தலுக்ைகமவொை ைகலக்ைப் ட்ட மருத்துவ 
சக  ின் மீதி இரண்டு வருடங்ைளுக்கு மருத்து சக ப ொன்று  ி மிக்ைப் ட்டது. இந்த 
மருத்துவ சக  ின் ைொலப் குதி முடிவகடந்தவுடன் 2011 சனவரி 31 ஆம் திைதி ன்று 
இந்த சக  இல்லொபதொழிக்ைப் ட்டது. 

 

* இதிலிருந்து 2011 யூன் 16 ஆம் திைதிவகர மருத்துவ சக  பச ற் டவில்கல.  

  

* 2011 யூன் 16 ஆம் திைதி ன்று சட்டமொ அதி ரின் ஆஹலொசகன ின்  ிரைொரம் 
மொண்புமிகு அகமச்சரினொல் மருத்துவ சக  ின்  ணிைகள  டொத்திச் பசல்வதற்கு 
இகடக்ைொல குழுபவொன்று  ி மிக்ைப் ட்டது. அன்று பதொடக்ைம் இன்று வகரக்கும் 
மருத்துவ சக க்குரி   ணிைள் இந்த இகடக்ைொல  ிருவொைக் குழுவினொஹலஹ . 
 கடமுகறப் டுத்தப் டுைின்றன 
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5. மருத்துவ சபப ின் ஹ ோக்கம் 

ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் 22 வது  ிரிவின் ைீழ் ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ சக  ின் 

ஹ ொக்ைம்  ின்வருமொறு. 

 

1. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவர்ைளின்  திவும்  திகவ தற்ைொலிைமொை  ிறுத்துதலும். 

 

2. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகற ின்  ி திைகளயும் பதொழில்சொர் ஒழுக்ை 

விதிைகளயும் ஹ ணுதல். 

 

3. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகறக  விரிவு டுத்தலும், ஊக்ைப் டுத்தலும், 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவக் ைற்கைக  ஹமம் டுத்துவதும் 

 

4. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவக் ைல்லூரி மற்றும்  ிறுவனங்ைகளத் தொ ித்தலும் சட்ட 

ரீதி ொன ஏற்றுக்பைொள்ளலும். 

 

5. ஹ ொமிஹ ொ தி மருந்துைள் மற்றும் திரவி ங்ைள் உற் த்தி பசய்தல், இறக்குமதி 

பசய்தல், விற் கன பசய்தல்,  ிருவைித்தல், மற்றும் ஒழுங்குறுத்துதல். 

 

6. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகற மற்றும் ப ொதுச் சுைொதொரம் பதொடர் ில் 

விழிப்பூட்டலுக்ைொன புத்தைங்ைள், சஞ்சிகைைள் பவளி ிடல். 

 

7. ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்திற்கு ஏற்புகட தொை சட்டங்ைகளயும் ஒழுந்  விதிக் 

ஹைொகவக யும்  ிரைடனப் டுத்துதல். 

  

8.  ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் ஒழுங்கு விதிைளுக்கு ஏற்புகட தொை பதொழில்சொர் 

சக  ொை ஹ ொமிஹ ொ தி பதொழில்சொர் ொளர்ைளினதும் உறுப் ினர்ைளினதும் 

ப ொறுப்புைள் பதொடர் ில் மொண்புமிகு அகமச்சருக்கு விளக்ைமளித்தல்.  
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06. மருத்துவ சபபக்குரி  அதிகோைங்கள் 

 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் 23 ஆவது ைட்டகள ின்  ிரைொரம் மருத்துவ சக க்குரி  

அதிைொரங்ைள்  ின்வருமொறு 

 

1. ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ பதொழில்சொர் ொளர்ைகள  திவு பசய்தல். 

 

2. சந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்றவொறு ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவக் ைல்லூரி ின் அங்ைீைரிப்புைகள 

ஏற்றுக்பைொள்வது அல்லது  ிரொைரிப் து. 

 

3. ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்ட மருத்துவக் ைல்லூரிக்ைொன  ொடப றிைளின்,  ொடவிதொனங்ைள் 

மற்றும் பதொகுக்ைப் ட்ட  ொடப றிைளுக்ைொன  ொடவிதொனங்ைகள  ணித்தல். 

 

4. ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்ட மருத்துவக் ைல்லூரி ில் ைல்வி ைற்ைின்ற மொணவர்ைளுக்கு 

 ரீட்கசைகள  டொத்தி  ட்டம் அல்லது டிப்ஹளொமொ சொன்றிதழ்ைகள வழங்குதல். 

 

5.  ரீட்கசக் ைட்டணம் உள்ளடங்ைலொை ைட்டணங்ைகள விதித்தலும் அறிவிடுதலும். 

 

6. ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்ட மருத்துவக் ைல்லூரி ின் தரம் மற்றும்  ண்புைளின் வளர்ச்சிக  

 ரிசீலித்தல், அவதொனித்தல், ைற்கைத் தரத்கத உறுதிப் டுத்திக் பைொள்ளல். 
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7. மருத்துவ சக  ினொல்  ிரைடனப் டுத்தப் டுைின்ற  ரீட்கசைகள  டொத்துவதற்கு 

ப ொதுப்  ட்டி லில்  திவுபசய் ப் ட்ட மருத்துவர்ைளுடன் பவளி  ரீட்சைர்ைகளயும் 

 ி மித்தல். 

 

8. சட்டத்தின் ஏற் ொடுைள் மற்றும் எதிர் ொர்க்ைப் டுைின்ற சி ொரிசுைள் ஹதர்வுமுகறக்கு 

அகமவொை  டவடிக்கைக  ஹமற்பைொள்ளொத மருத்துவக் ைல்லூரிைகள தகட 

பசய்வதல் அல்லது அங்ைீைரிப்புைகள இகட ிறுத்துதல் (இவ்வொறு பசய்வதற்கு 

முன்னர்  ிறுவன  ிருவொை சக  ிடம் தவறுைகள சீர்பசய்து பைொள்வதற்குத் 

ஹதகவ ொன மொற்றங்ைகளச் பசய்து பைொள்வதற்கு இடமளித்தல் ஹவண்டும்) 

 

9. ஹ ொமிஹ ொ தி ஆரொய்ச்சி  ிறுவனத்கத தொ ித்தல்.  ட்டப் ின் டிப்பு  ொடப றிக  

ஒழுங்கு பசய்தல், ஹ ொமிஹ ொ தி மருந்துைகள உற் த்தி பசய்வதற்ைொன  டவடிக்கை 

எடுத்தல். 

 

10. ஹ ொமிஹ ொ தி சஞ்சிகைைகள பவளி ிடுதல். 

 

11. சட்ட எதிர் ொர்ப்புைகளயும் மருத்துவ சக  ின் ஹ ொக்ைங்ைகளயும் எய்துபைொள்வதற்கு 

ஹ ொமிஹ ொ தி  ிதி த்தின்  ிதிக    ன் டுத்துதல். 

 

12. சட்டத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள ஹ ொக்ைங்ைகளயும் ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ 

முகற ின் வளர்ச்சிக்குரி தொன மருத்துவ சக  ின் எதிர் ொர்ப்புைகளயும் 

 ிகறஹவற்றுதல். 

 

13. மருத்துவ சக  ின்  ணிைகள முகற ொை  ிகறஹவற்றுவதற்கும் சட்டத்தின் 

ஏற் ொடுைகள பச ல்வலுப் டுத்துவதற்கும் ஒழுங்குவிதிைகள ஆக்ைி மொண்புமிகு 

அகமச்சரினொல் ஹதகவ ொன ஒழுங்குவிதிைகள  ொரொளுமன்றத்தில் அங்ைீைரிப் ித்துக் 

பைொண்டு வர்த்தமொனி ில்  ிரசுரிப் தற்கும். 
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07. மருத்துவசபப ின் உறுப்போண்பமயும் பதவிக்கோலமும் 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  ின் உறுப் ொண்கம ொனது   தகலவர் உட் ட ஏழு (07) 

ஹ கரக் பைொண்டதொகும். அவர்ைள்  ப ொது  ட்டி லில் ப  ர் உள்ள  திவு பசய் ப் ட்டுள்ள 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ பதொழில்சொர் ொளர்ைளின் வொக்பைடுப் ின் மூலம் பதரிவு 

பசய் ப் டல் ஹவண்டும். மருத்துவ சக  ின் பச லொளர் /  திவொளர் மருத்துவசக  ினொல் 

 ி மிக்ைப் டுவொர்.  மருத்துவ சக க்கு பதரிவு பசய் ப் ட்ட உறுப் ினர்ைளுக்ைிகடஹ  

மொண்புமிகு அகமச்சரினொல் மருத்துவ சக  ின் தகலவர்  ி மிக்ைப் டுவொர். 

 

1970 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்தின் ஏற் ொடுைளுக்கு அகமவொை மருத்துவ சக  

சட்டரீதி ொை பச ல்வலுப் டுத்தப் டுவதொவது இகத மொண்புமிகு அகமச்சரினொல் 

வர்த்தமொனி ில்  ிரசுரிக்ைப் ட்டதன்  ின்னஹர ொகும்.  மருத்துவ சக க்ைொன உறுப் ினர்ைள் 

ஐந்து (05) வருட ைொலத்திற்ஹை பதரிவு பசய் ப் டுவர். 
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08. கூட்டிபணக்கப்பட்ட விபைங்கள்  

 

 ிறுவனத்தின் ப  ர்           : ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவசக  

முைவரி              : இல.94, பசல்டன் ஜ சிங்ை மொவத்கத,பவலிசற,றொைம. 

பதொ.ஹ .இல                        .: 011-2958175  

மின்னஞ்சல்                        : homosri.mcouncil@gmail.com 

கூட்டிகணக்ைப் ட்ட  ிறுவனத்தின்  ிகல : 1970 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்தின் 23 

மற்றும் 22 ஆம்  ிரிவுைளின்  ிரைொரம் அதிைொரங்ைள் மற்றும் குறிக்ஹைொளுடன் ஹ ொமிஹ ொ தி 

மருத்துவ சக  தொ ிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 ிருவோகக் கட்டபமப்பு             :   பச லொளர் /  திவொளர் 

                                    முைொகமத்துவ உதவி ொளர் 

                                    அலுவலை உதவி ொளர் 

 

வங்கி ோளர்கள்                   :    இலங்கை வங்ைி - தப்ஹரொஹ ன் ைிகள, பைொழுப்பு 01. 

                                    பைொமர்சல் வங்ைி, ஜொஎல ைிகள. 
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09. சச ற்போட்டுத் திட்டம் - 2013 

 

ஹ ோக்கம் 01 
 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ முகறக்கு முகற ொன அங்ைீைொரத்கத வழங்குதல். 

 

திறமுபற 

 

1. அகமச்சின் ப  ர் ஹ ொமிஹ ொ தியும் உள்ளடங்ைலொை மொற்றுதல். 

2. அகமச்சரகவ ின் அங்ைீைொரத்கதப் ப ற்றுக் பைொள்ளல். 

 

ஹ ோக்கம் 02 
 

ஹ ொமிஹ ொ தி சட்டத்தின் ைட்டகளைகள  கடமுகறப் டுத்தி ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ 
சக க  பச ல்வலுப் டுத்துதல். 
 

திறமுபற 

ஒழுங்கு விதிைகள வகுத்தகமத்து  ிரைடனப் டுத்துதல். 

ஹ ோக்கம் 03 

ஹ ொமிஹ ொ தி ப ொது சுைொதொர ஹசகவப ொன்கற  ிறுவுதல். 
 

திறமுபற 

1. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை வகுத்தகமத்தலும் அங்ைீைரித்தலும். 

2.  ிருவொைக் ைட்டகமப்க  இனங்ைொணுதல். 

3.  ி மனத்கத வழங்கும் பச ற் ொடுைகள உறுதிப் டுத்திக் பைொள்ளல். 

4.  ிதி ஏற் ொடுைகள குறித்பதொதுக்ைிக் பைொள்ளல். 
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ஹ ோக்கம் 04 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ பதொழில்சொர் ொளர்ைகளயும் மருந்தொளர்ைகளயும் உருவொக்குதலும் 
அறிகவயும் ஆற்றகலயும் விருத்தி பசய்தலும்.  

 

திறமுபற 

1. ஒழுங்குவிதிைகள  ிரைடனப் டுத்துதல். 

2. சட்டரீதி ொை ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்ட  ிறுவனமொை ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவக் 
ைல்லூரிக  உருவொக்குதல். 

ஹ ோக்கம் 05 

 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருந்துைள் மற்றும் உற் த்திைள் பதொடர் ிலொன சந்கதப் டுத்தல் மற்றும் 
இலகுவில் ப ற்றுக்பைொள்வகத உறுதிப் டுத்திக் பைொள்ளல். 

 

திறமுபற 

 

1. ஹ ொமிஹ ொ தி மருந்துைள், பூச்சுைள் மற்றும் உ ைரணங்ைள் பதொடர் ில் 
சட்டவிதிைகள வகுத்தகமத்து  ிரைடனப் டுத்துதல். 

2.  ிதி த்கத ைட்டிப ழுப்புதல் மற்றும் அரச ஹ ொமிஹ ொ தி ஒசுசல்ைகள தொ ித்தல். 
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10. N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; nrayhw;Wif 
2013 Mk; Mz;L  ஜdtup; njhlf;fk; டிnrk;gu; tiu 

 
 
10-1 fpspdpf; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; elhj;jpr; nry;yy;.  

 
 07 khtl;lq;fspy; kUj;Jt rigapd; fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;s 07 murhq;f 
N`hkpNahgjp kUj;Jt fpspdpf;Ffs; elhj;jpr; nry;yy;.  

 
 kUj;Jt rigapd; fz;fhzpg;gpd; fPo; elhj;jg;gLfpd;w ,e;j fpspdpf;FfSf;F 
rk;gsq;fSk; gbfSk; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 
 fpspdpf;ffis elhj;jpr; nry;Ytjw;F Njitahd mbg;gilj; 
Njitg;ghLfis toq;Ftjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
 

 
 ,e;j rfy fpspdpf;FfSk; murhq;f fl;llq;fspy; elhj;Jtjw;F 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 
 

 
fpspdpf;Ffspd; tpidj;jpwd; 
 
kUj;Jt rigapdhy;; fz;fhzpf;fg;gLfpd;w gpd;tUk; 07 fpspdpf;Ffspd; Clhf 
56290 Nehahspfs; ,e;j Mz;Lf;Fs; rpfpr;ir ngw;Ws;sdu;.   

 
 

        
 

fpspdpf;F    Nehahsu;fspd; vz;zpf;if 
 

1.  nj`ptis                                    11556    

2. nkhzwhfy                     5680 

3. ghyKid                 7907 

4. khj;jis                     7030 

5. Njhyq;fKt                  5130 

6. FUehfy;                   9642 

7. gufLt                     9345 
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10-2 ,ilf;fhy FO                                       
              
2013 Mk;; Mz;Lk; N`hkpNahgjp kUj;Jt rig gzpfs ; khz;GkpF mikr;rupdhy; 
epakpf;fg;gl;l ,ilf;fhy FOtpdhNyNa Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 
 
,jd; cWg;gpdu;fs;. 
 

 
1. Njrpa kUj;Jtj;Jiw mikr;rpd; nfsut mikr;rupd; MNyhrfu; fyhepjp 

(jpU) ept;ld; gPup]; - jiytu;;  
 

2. fyhepjp (jpU) ept;ld; gPup];. RNjr kUj;Jtj;Jiw mikr;R - jiytu; 
 

3. jpUkjp gP. jahuj;d Nkyjpf nrayhsu; (mgptpUj;jp) RNjr kUj;Jtj;Jiw 
mikr;R - cWg;gpdu; 

 
 

4. Nguhrpupau; (jpU) Nf.V.B.v];. uztPu gzpg;ghsu; gz;lhuehaf;f MAu;Ntj 
Muha;r;rp epWtdk; - cWg;gpdu; 

 
5. kUj;Jtu; (jpU) V.N[.vk; Kdt;tu; N`hkpNahgjp kUj;jtkid - 

cWg;gpdu; 
 

 
6. gpujhd fzf;fhsu; jpU Nf.v];. gparpup  RNjr kUj;Jtj;Jiw mikr;R - 

cWg;gpdu; 

 
 
,ilf;fhy FOtpd; khw;wq;fs; 
 
 

gpujhd fzf;fhsu; gjtp ntw;wplkhf ,Ue;jjhy; ,jw;fhf RNjr kUj;Jtj; Jiw 

mikr;rpd; fzf;fhsu; jpUkjp lg;ypt;.lg;ypt;. cjhuh [akhyp mtu;fs; FO 

cWg;gpduhf fye;J nfhz;lhu;. 
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 ,ilf;fhy FOf; $l;lq;fs; 
 

01. 2013.01.17         - 15     (,e;j Mz;Lf;Fs; 07 ,ilf;fhy FOf; $l;lq;fs;  
02. 2013.02.28        - 16 khj;jpuNk  elhj;jg;gl;ld)         

03. 2013.05.20        - 17                 
04. 2013.07.09         - 18                
05. 2013.08.29        - 19                 

06. 2013.10.04        - 20                 

07. 2013.11.26        - 21                  
 
 

 
10-3 N`hkpNahgjp kUj;Jt rig Mszp kw;wq;fSk; Gjpa 
Ml;Nru;g;Gf;fSk; 
 

gjtp     vz;zpf;if 
 
01. gjpthsu;    01 

02. epUthf cj;jpNahfj;ju;  01(2013.03.31 Nritf;fhyk; Kbtile;J tpl;lJ) 

03. kUj;Jt njhopy;rhu;ghsu;fs; 07 

04. Kfhikj;Jt cjtpahsu;  02 

05. kUe;J fyitahsu;        07  (nkhzwhfy fpspdpf;fpy; epytpa  

nkhj;jk; 18 ntw;wplj;Jf;F 2013.10.15 jpfjp kUe;J 

fyitahsu; xUtu; epakpf;fg;gl;lhu;) 

   

10-4 Ml;Nru;g;Gj; jpl;lKk; Mszp khw;wq;fSk; 
 

 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt rig mYtyfj;jpw;F ehl; rk;gs mbg;gilapy;  
,uz;L mka mYtyfg; gzpahsu;fs; 2013.02.15. Me; jpfjp Ml;Nru;g;Gr; 
nra;ag;gl;ldu;. 
 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; epUthf cj;jpNahfj;juhf xg;ge;j 
mbg;gilapy; gzp Gupe;j jpU.gP.V.gpaNrd mtu;fspd; Nrit 2013.03.31 Me; 
jpfjpAld; Kbtile;jJ. 
 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt rig mYtyfj;jpd; Kfhikj;Jt cjtpahsu; 
gjtpapy; epakpg;gjw;fhf elhj;jg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irapy; njupT nra;ag;gl;l 
vd;.gP.[p.[aj;jpup gpAkyp gy;ypaFU> gP.V. jPgpfh epNuhrh N`uj; Mfpa ,UtUk; 
2013.06.10. Me; jpfjp njhlf;fk; gjtpapy; epakpf;fg;gl;ldu;.  
 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt rig Clhf newpg;gLj;jg;gLfpd;w> nkhzwhfy 
murhq;f N`hkpNahgjp kUj;Jt fpspdpf;Ff;fhf jw;fhypfkhf kUe;J 
fyitahsu; gjtpapy; epakpg;gjw;fhf elhj;jg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irapy; njupT 
nra;ag;gl;l nry;tp vy;.urpfh rhe;jdp 2013.10.15. Me; jpfjp njhlf;fk; gjtpapy; 
epakpf;fg;gl;ldu;.  
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10-5 juTfSk; jw;Nghija jfty;fSk;       

 
2013  Mz;L tiu gjpT nra;ag;gl;Ls;s kUj;Jtu;fspd; ngaug; gl;bay  
 
tFjp 27-1-a 27-1-c 27-2 27-5 
gjpT nra;ag;gl;l 
kUj;Jtu; 

56 36 49 51 

gl;ljhup 04    
bg;Nshkh 52    
nghJ  36 49 51 
 
 
 

nghopg;G 
 
 

 gjpT 
nra;ag;gl;l 
kUj;Jtu; 

Kiwahf 
gjpT 
nra;ag;glhj 

2013 jpnrk;gu; tiu 
gjpit 
,w;iwtiug;gLj;jpa 

2013 jpnrk;gu; tiu 
gjpit 
,w;iwtiug;gLj;jhj 

 
kuzpj;jtu;fspd; 
vz;zpf;if 

 
nkhj;jk; 192 01 99 51 41 

 
 
 

10 - 6  kUe;Jfis ,wf;Fkjp nra;tjw;F kUj;Jt 
njhopy;rhu;ghsu;fSf;fhf mDkjpg;gj;jpuq;fs; toq;fs;. 

 

• 2013 [dtup njhlf;fk; brk;gu; 30 tiu kUe;J ,wf;Fkjpf;fhf 
rku;g;gpf;fg;gl;l 20 tpz;zg;gq;fSf;F 20  mDkjp toq;fg;gl;lJ.  
 

• mjd; KOikahd ngWkjp 
 

  US $                             33578.27  

  INDIAN  RS                208106.00 
  € 15.60 
 

 

 

• 3 Gjpa N`hkpNahgjp kUe;Jfs; mDkjpf;fhd Nfhupf;if 
tpLf;fg;gl;Ls;sJ. Mf;fj;jpwd; tha;e;j cw;gj;jpia 
cUthf;Ftjw;Fj; Njitahd MNyhridfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
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10-7  epjpkd;w eltbf;iffs ; 
 
  cau; epjpkd;wk; 
 

fdk; cau; ePjpkd;wj;jpy; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;s 891/2009 ,yf;fj;ijf; 
nfhz;l tof;F tprhuizapy; cs;sJ. 
 
2008 Mk; Mz;L jpnrk;gu; khjk; jw;fhypfkhf gjpT nra;j N`hkpNahgjp 
kUj;Jtu;fs; nghJthd gl;baypy; gjpT nra;J nfhs;Stjw;fhf 
N`hkpNahgjp ,ilf;fhy FOtpw;F fl;lis xd;iw gpwg;gpf;FkhW Nfhup 
cau; ePjpkd;wj;jpy; jhf;fy; nra;j 187/2013 (F/R) tof;fpd; jPu;g;G 2013-06-13 
Me; jpfjp toq;fg;gl;lJ. 
,jd; %yk; kDjhuu;fspd; Nfhupf;iffSf;F ,lkspj;J 06 khj 
fhyj;Jf;Fs; cupa guPl;iria elhj;jp gjpTf;fhd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;Stjw;Fk;> mj;Jld; ,jw;fhd gjpTfs; KbtilatpUe;j 2013-11-30 
Me; jpfjp njhlf;fk; 06 khjq;fs; Kd;Ndhf;fpajhf mtu;fsJ jw;fhypf 
gjpTf; fhyj;ij ePbg;gjw;fk; fl;lisaplg;gl;lJ.  
  
 
Nky;KiwaPl;L ePjpkd;wk; 
 
N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fis gjpT nra;tjw;F vjpuhf %d;W 
kUj;jtu;fsspdhy; 
khz;GkpF mikr;ru;> mikr;rpd; nrayhsu;> N`hkpNahgjp kUj;Jt rig> 
gjpthsu;> ,ilf;fhyf; FO kw;Wk; rl;lkh mjpgu; MfpNahiu vjpuhspfshf 
ngau; Fwpg;gpl;L Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;wj;jpy; jhf;fy; nra;jpUe;j tof;F 
NkYk; tprhuizapy; cs;sJ. 
 
   
2008 Mk; Mz;L jw;fhypf gl;baypy; gjpT nra;ag;gl;l %d;w 
kUj;Jtu;fspdhy; jw;fhypf kUj;Jtu;fis epue;jukhf;Ftjw;fhd 
guPl;irnahd;iw elhj;Jtjw;F kUj;Jt rig epakpf;fg;gLk; tiuf;Fk; 
,ilf;fhyf; FOTf;F jil tpjpf;Fk; jPu;khdk; xd;iw toq;FkhW 
Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;wj;jpy; jhf;fy; nra;jpUe;j tof;F tUl ,Wjp tiuAk; 
jPu;g;G toq;fg;gltpy;iy.  
 
khtl;l ePjpkd;wk;  
   
N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; Kd;dhy; mYtyfg; gzpahsu; <.Mu;.B. 
Nruk; vd;gtu; jdJ Nritia KbTWj;jpaikf;F vjpuhf 03 kpy;ypad; &gh 
Nfhup 13953/M  vd;Dk; ,yf;f tof;F ePu;nfhOk;G khtl;lj;jpy; jhf;fy; 
nra;ag;gl;Ls;s tof;f tprhuizapy; cs;sJ.  
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11. fzf;fha;T mwpf;if 

Kd;ida Mz;ilg; Nghd;Nw 2013 Mz;Lk; N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; 
eltbf;iffs; N`hkpNahgjp ,ilf;fhyf; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
,jd; epjp eltbf;iffs; mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,j;Jld; 

,izf;fg;gl;Ls;s  2013 Mz;bd; fzf;F mwpf;iffs;> tUkhdq;fs; kw;Wk; 
nrytpfq;fs; fzf;fha;Tf;F rku;g;gpf;fg;gl;lJld; fzf;fha;T 
tprhuizfs;> mtw;Wf;F toq;fpa gjpy;fSld; fzf;fha;thsupd; 
mwpf;ifAk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2013 Mz;Lf;fhd nraw;ghl;Lj; jpl;lk; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; 

N`hkpNahgjp rigapd; 2013-2017 jpul;ba jpl;lnkhd;iwj; jahupj;J 
mikr;Rf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. Kd;ida ,U Mz;LfSf;Fs; epUthf 
eltbf;iffs; kl;Lg;gLj;jg;gl;l epiyikfs; khw;wkile;J ,e;j Mz;L 
N`hkpNahgjp ,ilfhyf; FO kUj;Jtu;fis kPz;Lk; gjpT nra;a 
Muk;gpj;Js;sJ. ,jw;fikthf Ie;J N`hkpNahgjp gl;ljhupfSf;F 
gjpTfs; toq;fg;gl;ld. N`hkpNahgjp rigapd; ngsjPf kw;Wk; kdpj 
tsq;fis tpUj;jp nra;Ak; nraw;ghl;bid Kd;ndLj;Jr; nrd;W 
gjtpazpf;fhf epue;ju Kfhikj;Jt cjtpahsu; gjtpf;F ,Utu; 
Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gl;ldu;. 

 
,ilf;fhy FOtpd; eltbf;iffSf;F vjpuhf ePjpkd;wj;jpy; tof;F 
jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;jjhy; kl;Lg;gLj;jg;gl;l tiuaiwf;Fs; ,ilf;fhy 
FOTf;F nraw;glNtz;b Vw;gl;lJ. ,J nraw;ghl;L jpl;lj;jpd; rpy 
gFjpfs; eilKiwg;gLj;Jtjw;F epytpa gpujhd jilahf ,Ue;jik 
,jpy; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.  

 
Gjpa N`hkpNahgjp rl;lj;ij epiwNtw;Wk; nraw;ghLfs; 
Jupjg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Gjpa rl;lk; epiwNtw;wg;gl;lJld; N`hkpNahgjp 
rig kPz;Lk; epakpf;fg;gLk;. N`hkpNahgjp rl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Nehf;fj;ij jilapd;wp mile;J nfhs;Stjw;fhd topia xOq;F nra;jy; 
,jd; vjpu;ghu;g;ghFk;. 

 

 
 

 

ைலொ ிதி  ியூட்டன் ஏ  ரீிஸ் 
தகலவர் 
ஹ ொமிஹ ொ தி இகடக்ைொலகுழு. 
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Mrpfs; 
  

............  **********   ......... 

 

மொண்புமிகு சுஹதச மருத்துவத்துகற அகமச்சர்  

மொண்புமிகு  ிரதி சுஹதச மருத்துவத்துகற அகமச்சர் 

மருத்துவ சக  உறுப் ினர்ைள் 

பச லொளர் மற்றும் ஹமலதிை பச லொளர்ைள் 

ஹ ொமிஹ ொ தி இகடக்ைொல குழுத்தகலவர் 

இகடக்ைொல குழு உறுப் ினர்ைள் 

சட்டமொ அதி ர் திகணக்ைளம் 

ைணக்ைொய்வொளர்  ொ ைம் திகணக்ைளம் 

ஹ ொமிஹ ொ தி மருத்துவ சக   திவொளர் 

மற்றும்  

 தவி ணி ினர் 

...........................  *************  ................... 
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N`hkpNahgjp kUj;Jt rig 

epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W 

2013 jpnrk;gu; 31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;Lf;fhdit 

 

 

,e;j epjpf; $w;iw jahupj;jy; kw;Wk; rku;g;gpj;jYf;fhd nghWg;ig N`hkpNahgjp ,ilf;fhy 
FO Vw;Wf; nfhs;Sfpd;wJ vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;. 

xg;gk; xg;gk; xg;gk;     xg;gk;     

gjpthsu;      jiytu;            FO cWg;gpdu;      jahupj;jJ 

N`hkpNahgjp          N`hkpNahgjp     vk;.b.Mu;.rP.rpj;uyjh    Nf.v];. gparpup 

kUj;Jt rig          kUj;Jt rig 

 

 

 

 

 2013 2012 

tUtha;; &gh &gh 
mur kPz;LtUk; xJf;fPL 5806790 5518399 

tUlhe;jf; fl;lzq;fs; 11850 2800 

NtW tUtha;fs; (Fwpg;G 1) 134789 115641 

nkhj;j tUtha; 5953429 5636840 

nrytpdq;fs;   

rk;gsq;fSk; Cjpaq;fSk; Copau; ed;ikfSk; (Fwpg;G 2) 4866152 4595815 

toq;fSk; gad;ghl;Lg; nghUl;fSk; (Fwpg;G 3) 8354 11012 

Nja;khdKk; Nja;khd KiwAk; 119310 133064 

NtW  nrytpdq;fs; (Fwpg;G 4) 868477 918105 

rl;l fl;lzq;fs; 142000 - 

epjpr; nrytpdq;fs; (tq;fpf; fl;lzq;fs;) 8994 8149 

nkhj;j nrytpdq;fs; 6013287 5666145 

fhyg;gFjpf;fhd FiwghLfs; (59858) (29305) 



 

 

Fwpg;G (5) – fzf;Ffisr; rku;g;gpj;jy; 

,yq;if mur gpupT fzf;fpay;  

juk; (2009) “ 01”  f;F mikthfthFk;.mt;thNw “ ,aw;ifapd; mbg;gil kPjhd tifg;gLj;jiy 
tpsf;Fjy;”  vd;w tifapy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

 

 

 

 

 

 

Fwpg;G 1 Vida mwtPLfs;    

ehdhtpj tUkhdq;fs;  22370 13775 

tq;fp tl;b   112419 101866 

 134789 115641 

Fwpg;G 2-  rk;gsq;fs;> Cjpaq;fs; kw;Wk; Copau; ed;ikfs;   
Mszp rk;gsq;fSk; gbfSk; 4035064 3844620 

Copau; Nrkyhg epjpak; 722668 455606 

Copau; ek;gpf;if nghWg;G epjpak; 108400 113901 

Copau; el;l<L - 181688 

 4866152 4595815 

Fwpg;G 3- toq;fs;fSk; gad;ghl;L nghUl;fSk;    

fhfpjhjpfs; nryT 7134  

cgrupg;G nryT 1220 11012 

   

Fwpg;G 4-  Vida nrytpdq;fs;   

ehdhtpj nryTfs; 24421 134487 

Nghf;Ftuj;J nryTfs; 38586 48111 

kUe;jf nryTfs; 152626 164199 

jghy; fl;lzq;fs; 6000 11060 

kUj;Jt rig $l;lq;fspd; fl;lzq;fs; 116000 136000 

fzf;fha;T fl;lzq;fs; 40000 40000 

ePu;f; fl;lzq;fs;; 43176 13599 

kpd;rhu fl;lzq;fs; 13419 6357 

njhiyNgrp fl;lzq;fs;  49196 45042 

mr;Rf; fl;lzq;fs; 140345 35000 

mwptpj;jy; fl;lzq;fs; 89152 125664 

mYtyf cgfuz jpUj;jq;fs; 101523 113154 

 33727 45432 

njal;l fpUs nryTfs; 20306  

 868477 918105 



 

N`hkpNahgjp kUj;Jt rigapd; 2013 Mk; Mz;L jpnrk;gu; 31 Me; jpfjpAld; 
Kbtile;j Mz;Lf;fhd jpul;ba epjpg;gha;r;ry; $w;W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xg;gk;    xg;gk;             xg;gk;           xg;gk;     

gjpthsu;      jiytu;            FO cWg;gpdu;      jahupj;jJ 

N`hkpNahgjp          N`hkpNahgjp     vk;.b.Mu;.rP.rpj;uyjh    Nf.v];. gparpup 

kUj;Jt rig          kUj;Jt rig 

 

,e;j epjpf; $w;iw jahupj;jy; kw;Wk; rku;g;gpj;jYf;fhd nghWg;ig N`hkpNahgjp 
,ilf;fhy FO Vw;Wf; nfhs;Sfpd;wJ vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;. 

 

 

 

 

 

 

 2013 
 &gh 
njhopw;gL nraw;ghl;bd; epjpg; gha;r;ry;fs;  
tuT  
murhq;fj;jpypUe;J fpilj;j kPz;LtUk; xJf;fPLfs; 5806790 
tq;fp tl;b 112419 
Vida tuTfs; (Fwpg;G 1) 34220 
nryT  
Mszp nryT (Fwpg;G 2) (4828813) 
tq;fp tl;b(tq;fp fl;lzq;fs;) (8994) 
Vida nfhLg;gdTfs;( Fwpg;G 3) (977977) 
njhopw;gL nraw;ghl;bd; Njwpa epjpg; gha;r;ry;fs; 137645 
KjyPL nraw;ghl;bd; epjpg; gha;r;ry;fs;  
murhq;fj;jpypUe;J fpilj;j %yjd xJf;fPLfs; 973273 
nghwpj; njhFjpfSk; cgfuzq;fSk; nfhs;tdT nra;jy; (973273) 
KjyPL nraw;ghl;bd;  Njwpa epjpg; gha;r;ry;fs;  
epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfspd; Njwpa mjpfupg;G (Fwpg;G 5) 137645 
fhyg;gFjpapy; Muk;gkhd  epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfs; (Fwpg;G 
6) 

1690450 

fhyg;gFjp Kbtpd;  epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfs; (Fwpg;G 7) 1828095 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwpg;G 1 Vida ngWiffs;   

ehdhtpj tUkhdq;fs;  22370 
tUlhe;jf; fl;lzq;fs;   11850 
 34220 

Fwpg;G 2-  Copau;  nrytpdq;fs;  
Copau; ek;gpf;if nghWg;G epjpak; 705118 

Copau; Nrkyhg epjpak; 105767 
Mszp rk;gsq;fSk; gbfSk; 4017928 

 4828813 

Fwpg;G 3- Vida nfhLg;gdTfs;   
Nghf;Ftuj;J nryTfs; 36533 

kUe;jf nryTfs; 150826 
fhfpjhjpfs; nryTfs; 7134 

kUj;Jt rig $l;lq;fs; 96000 
mwptpj;jy; fl;lzq;fs;; 89152 

kpd;rhu fl;lzq;fs; 13208 

njhiyNgrp fl;lzq;fs; 53738 
mr;Rf;; fl;lzq;fs; 185345 

mYtyf cgfuz jpUj;jq;fs; 84779 
ePu;f; fl;lzq;fs;; 33588 

cgrupg;G nryTfs; 1220 
fhrp nryTfs; 33727 

ehdhtpj nryTfs; 24421 
rl;l fl;lzq;fs; 142000 

jghy; nryTfs; 6000 
njal;l fpUs nryTfs; 20306 

 977977 
Fwpg;G (4) nghwpj; njhFjpAk; cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;jYk; 

 

 Jtpr;rf;fu tz;b nfhs;tdT 10845 
 ePu;j; jhq;fp nfhs;tdT 8600 

 fl;ll Gduikg;G (jpUj;j) nryTfs; 953828 

  973273 
Fwpg;G (5) epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfspd; Njwpa 
mjpfupg;G 

 

tUl ,Wjpapy; epjp kPjp 1828095 
tUl Muk;gj;jpd; epjp kPjp (1690450) 

njhopw;ghl;L nraw;ghl;bd; Njwpa epjpg;gha;r;ry; 137645 



 

 

 

Fwpg;G (6) fhyg;gFjpapy; Muk;gkhd epjpak; epjpf;F 
rkkhditfSk; 

 

nfhku;~y; tq;fp 1301742 
,yq;if tq;fp 388708 
 1690450 
Fwpg;G (7) fhyg;gFjp Kbtpd;  epjp kw;Wk; epjpf;F 
rkkhditfs; 

 

nfhku;~y; tq;fp 1405167 
,yq;if tq;fp 422928 
Fwpg;G (8)  
nghJthd nraw;ghLfspd;Njupa kpif/FiwghL/njhopw;ghl;L 
nraw;ghLfspd; Njwpa epjpg; gha;r;rYld; xg;gpLjy; 

 

 

Fwpg;G (9)  nrYj;jg;gl Ntz;ba nryTfspd; mjpfupg;G 

 2012 kw;Wk; 2013 Mz;bd; xg;gPL 
 tUlhe;j 

FiwTfs; 
tUlhe;j 
mjpfupg;Gfs; 

Njwpa 
khw;wq;fs; 

(+) / (-) 

- nrYj;jg;gl Ntz;ba Copau; Nrkyhg 
epjpak; 

- 17550  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba Copau; 
ek;gpf;if nghWg;G epjpak; 

- 2633  

-nrYj;jg;gl Ntz;ba kUe;jf 
fl;lzq;fs; 

- 1800  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba kUj;Jt rig 
$l;lq;fspd; fl;lzq;fs; 

- 20000  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba fzf;fha;T 
fl;lzq;fs; 

- 45616  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba njhiyNgrp 
fl;lzq;fs; 

(3342) -  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba kpd;rhu 
fl;lzq;fs; 

- 513  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba Nghf;Ftuj;J 
fl;lzq;fs; 

- 2053  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba ePu;f; 
fl;lzq;fs; 

- 9588  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba Mszp 
rk;gsq;fSk; gbfSk; 

- 17155  

- nrYj;jg;gl Ntz;ba mYtyf 
cgfuz jpUj;jq;fs; 

- 16744  

 (3342) 133652 130310 

 

 

 

 

 

 



N`hkpNahgjp kUj;Jt rig 

2013 jpnrk;gu; 31 jpfjpad;Wf;fhd epjpf;$w;W 

 

 2013 2012 
nrhj;Jf;fs; &gh &gh 
mirAk; nrhj;J   
epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfs; (Fwpg;G 1) 1828095 

1828095 
1690450 
1690450 

Mirah nrhj;Jf;fs;   
nghwpj; njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (Fwpg;G 2) 
fl;ll Gduikg;G nrytpdk; 

874958 
953828 

974822 
 

 1828786 974822 
nkhj;j nrhj;Jf;fs; 3656881 2665272 
tuTfs;   
mirAk; tuTfs;   
nrYj;jg;gl Ntz;baitfs; (Fwpg;G 3) 235284 104974 
Mirah tuTfs;   
nkhj;j tuTfs; 235284 104974 
Njwpa nrhj;Jf;fs; 3656881 2665272 

Njwpa nrhj;Jf;fs;/mwpf;if   

%yjdk; 
mur %yjd xJf;fPLfs; 
jpuz;l FiwghLfs; 
Kd;ida Mz;bd; rPuhf;fy; fzf;F 

2562144 
973273 
(89163) 
(24657) 

2562144 
- 
(29305) 
27459 

Njwpa nrhj;Jf;fs;/mwpf;if 3421597 2560298 

 

,e;j epjpf; $w;iw jahupj;jy; kw;Wk; rku;g;gpj;jYf;fhd nghWg;ig N`hkpNahgjp ,ilf;fhy 
FO Vw;Wf; nfhs;Sfpd;wJ vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;. 

 

xg;gk; xg;gk; xg;gk;     xg;gk;     

gjpthsu;      jiytu;            FO cWg;gpdu;      jahupj;jJ 

N`hkpNahgjp          N`hkpNahgjp     vk;.b.Mu;.rP.rpj;uyjh    Nf.v];. gparpup 

kUj;Jt rig          kUj;Jt rig 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(1) Fwpg;G- epjp kw;Wk; epjpf;F rkkhditfs; 

nfhku;~y; tq;fp 

,yq;if tq;fp 

 

1405167 

 422928 

 

1301742 

 388708 

 1828095 1690450 

(2) Fwpg;G- nghwpj; njhFjpAk; cgfuzq;fSk; 

nghwpj; njhFjpAk; cgfuzq;fSk; 

(-) jpul;ba Nja;khdq;fs; 

 

1725992 

(851034) 

 

 1706547 

 (731725)  

Njwpa ngWkjp 874958 974822 

 
 
 
 
(3) Fwpg;G- nrYj;jg;gl Ntz;baitfs;   

nrYj;jg;gl Ntz;ba Copau; Nrkyhg epjpak; 17550  

nrYj;jg;gl Ntz;ba Copau; ek;gpf;if nghWg;G epjpak; 2633  

nrYj;jg;gl Ntz;ba kUe;jf fl;lzq;fs; 16200 14400 

nrYj;jg;gl Ntz;ba kUj;Jt rig $l;lq;fspd; fl;lzq;fs; 20000  

nrYj;jg;gl Ntz;ba fzf;fha;T fl;lzq;fs; 85616 40000 

nrYj;jg;gl Ntz;ba njhiyNgrp fl;lzq;fs; 3937 7279 

nrYj;jg;gl Ntz;ba kpd;rhu fl;lzq;fs; 1240 727 

nrYj;jg;gl Ntz;ba Nghf;Ftuj;J fl;lzq;fs; 2053  

nrYj;jg;gl Ntz;ba ePu;f; fl;lzq;fs; 10156 568 

nrYj;jg;gl Ntz;ba Mszp rk;gsq;fSk; gbfSk; 59155  

nrYj;jg;gl Ntz;ba mYtyf cgfuz jpUj;jq;fs; 16744 42000 

 235284 104974 

 
 
 
 
(4) Fwpg;G  fzf;Ffis rku;g;gpj;jy; 

,yq;if mur gpupT fzf;fpay; juk; (2009) “ 01”  f;F mikthf 
 
(5) Fwpg;G –Nja;khd Kiw 

- Rfy epiyahd nrhj;Jf;fspdJk;  ngWkhdj; Nja;t kPjp Kiw mbg;gilapy; 
fzf;fplg;gl;Ls;sJ 

- Nja;khd Áw;WtPjk; 12% 
- nrhj;Jf;fs; Mz;bd; ve;j jpdj;jpy; nfhs;tdT nra;ag;gl;lhYk; ,J cupa 

KOikahd Mz;Lf;Fk; Nja;khdk; fzf;fplg;gLk; 

- nrhj;Jf;fs; Mz;bd; ve;j jpdj;jpy; mfw;wg;gl;lhYk; ,J cupa KOikahd 
Mz;Lf;Fk; Nja;khdk; fzf;fplg;gLk;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


