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நீதி அகச்சு 

 

 

நநாக்கு 

 ீி    ினோகத்ின்  ிமணத்ிநமோண   

மடனமந; 

 னிில்    ரீிோண      னன்நணற்நங்கலக்கும்   

க்கபின் ிர்தோர்ப்னகலக்கும்  ற்நோறு ெனோ 

நமகலக்நகற்த ெட்டத்ம றுெீமத்ல். 

 

 

செற்பைிைள் 

 ிமணத்ிநமனேம் அர்த்னள்பதுோண ீி 

ினோகத்ிற்கோண சகோள்மககள், ிட்டங்கள் ற்றும் 

ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கமப உனோக்குல்; 

 திமெகபின்   உரிமகமப   அங்கீகரித்ல், 

தோதுகோத்ல் ற்றும் நம்தடுத்துற்கோக ெட்டத்ம 

றுெீமத்ல். 
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 ீி ினோகத்ிற்கோண சதோநினமந சோடர்தினோண சகோள்மககமபனேம் ிட்டங்கமபனேம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கமபனேம் குத்மத்ல். 

 குநித் நெி நோக்கங்கமப ய்தும் சதோனட்டு நெி ிட்டிடல் அிகோரிகலடன் உடன்தட்ட 

கோன மமநினுள்லம் வுசெனவுத்ிட்டத்ில் குநித்துமக்கப்தட்ட பங்கமப 

ிஞ்ெோோறும் செோல்னப்தட்ட சகோள்மககள்  ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் ற்றும் கனத்ிட்டங்கமப 

செற்தடுத்ல். 

 அெினமப்தின் னெனம் நறு என ிறுணத்ிற்கும் ெோட்டப்சதநோ ீி ினோகம் 

சோடர்தினோண அலுல்கள். 

 ெனெகத்ின் நமமனேம் ெர்நெத்ின் நதோக்கிமணனேம் கனத்ிற் சகண்டு ெட்ட னமநமில் 

றுெீமப்மத செற்தடுத்ல். 

 ீின்ந னமநமக்குள் ீி    ினோகத்ில் ோங்கமபத் டுத்ல் உட்தட எட்டுசோத் 

ினோகம் சோடர்தோக ல்னோ ிடங்கமபனேம் னமநோகவும் செற்ிநனுடனும் 

செற்தடுத்ல். 

 அெோங்கத்ின் ெோர்தோக குற்நில் க்குகமபத் சோடுத்லும் குடிில் ெட்ட 

டடிக்மககலம். 

 அெோங்கத்ிற்கும் ல்னோ அெ ிமக்கபங்கலக்கும் ெட்ட ஆநனோெமண ங்கல் 

 ெட்ட மவு 

 ோநனுசோன நோபி ீது ிிக்கப்தட்ட ண்டமண சோடர்தில் ன்ணிப்தபித்ல், குநித் 

ண்டமணம ோற்நடீு செய்ல், ித்ல், ோித்ல், இமடிறுத்ல் ஆகிண சோடர்தில் 

ஆநனோெமண ங்கல். 

 எட்டுசோத் கோி ீின்ந னமநமின் தனுறுிமனேம் ிமணத்ிநமணனேம் நம்தடுத்தும் 

சதோனட்டு குந் நமனத்ிட்டசோன்மந குத்மத்லும் செற்தடுத்லும் 

 சோில் ிோெமதகமப ினகித்லும் அது சோடர்தோண  மண அலுல்கலம்.. 

 ெட்டங்கமப ஆப்தடுத்லும் எனங்கிமத்லும் நகோமப்தடுத்லும். 

 ெட்டச் செோற்சநோகுிகமப ோரித்ல். 

 ெட்ட அநிக்மககமப சபிிடல். 

 அமச்ெின் கீழ் னம் ிமக்கபங்கள்/ ிறுணங்கமபக் கண்கோித்லும் இத் 

ிமக்கபங்கள்/ ிறுணங்கபின் கீழ் னம்  மண ல்னோ ிடங்கலம்.  

   குற்நச்செல்கலக்குப் தனிோக்கப்தட்நடோனக்கும்  ெோட்ெிகலக்குோண உி ற்றும் தோதுகோப்னச் 

ெட்டம் சோடர்தோண ிடங்கள் 

 இனங்மக ர்த்க த்ிஸ் ிமனச் ெட்டம் (2000 இன. 44)  சோடர்தோண ிடங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

02. நீதி அகச்ெின் பைிைள் 
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நீதி அகச்ெின்  

ைீழுள்ர 

திகைக்ைரங்ைள்  

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

நீதி அகச்ெின்  

ைீழுள்ர 

திகைக்ைரங்ைள்  

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

ெட்ட மஞர் 
ிமக்கபம் 

 

 

அொங்ை 
பகுப்பாய்லாரர் 

திகைக்ைரம் 

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

உர் ீின்ந 
திோபர் அலுனகம் 

 

சதோது ம்திக்மகப் 
சதோறுப்தோபர் 
ிமக்கபம் 

 

கடன் இக்கெமதத் 
ிமக்கபம் 

 

 

 

நீதி அகச்சு 

  

 

ெட்ட ஆமக்குலத் 
ிமக்கபம் 

 

 

 

அெோங்க 
தகுப்தோய்ோபர் 
ிமக்கபம் 

 
ெட்டோ அிதர் 
ிமக்கபம் 

 

03. நீதி அகச்ெின் ைீழுள்ர திகைக்ைரங்ைள் 
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நீதி அகச்சு  

 

இனங்மக ீிதிகள் 

ிறுணம் 

ீனேர் ீின்ந 
கட்டிடத் சோகுி 
னகோமச்ெமத 

சோில் 
ிோெமதகள் 
செனோபர்   
அலுனகம்  

த்ிஸ் ெமதகள் 

ஆமக்குல 

ீித்துமநல்னோ 
அலுனர்கபின் 

திற்ெி ிமனம் 

கோி ீின்நங்கலம் 
கோி நன்னமநடீ்டு 

ெமதனேம் 

 

ெட்ட உி 
ஆமக்குல 

குற்நச்செல்கலக்குப் 
தனிோக்கப்தட்நடோனக்கு
ம் ெோட்ெிகலக்குோண 
உி ற்றும் தோதுகோப்ன 
அிகோ ெமத 

 

இனங்மக ர்த்க 
த்ிஸ் ிமனம் 
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அமச்ெின் திகள் தின்னம்  திரிவுகபினூடோக அனல்தடுத்ப்தடுகின்நண: 
 

i. ெட்டப்திரிவு 

ii. ோதணப்திரிவு 

iii. கக்குகள் திரிவு 

iv. உட்கட்டமப்னப்திரிவு 

v. அதிினத்ி திரிவு 

vi. ிட்டிடற்திரிவு 

vii. உள்பகக் கக்கோய்வுப்திரிவு 

 
 

I. ெட்டப்பிரிவு 

ீி ிர்ோகத்ிற்கு ற்னமட ெட்டங்கலக்கோண சகோள்மககமப ோர் செய்ல், ெட்ட 
அநிக்மககமப சபிிடல் ற்றும் ெட்ட உிகமப ங்கல். குற்நில், குடிில், 
ற்றும் ர்த்க ிடங்கபில் தஸ்த உி ற்றும் ெர்நெ ரீிில் திள்மபகமபக் 
கடத்னில் குடிில் ெம்தந்ோண ிடங்கள் நதோன்நற்நில் த்ி அிகோரிோக 
இனத்ல். ண்டமண ிிக்கப்தட்ட தர்கமப ோறுனின் கீழ் நிற்கோர்கமப 
எப்தமடத்ல், ெட்டோக்கத்ோரிப்ன தற்நி அமச்ெமத் துமக் குல ற்றும் ன்ணிப்ன 
ங்கப் தரிந்துமத்ல்.  

 

II. தாபனப்பிரிவு 

ீிச்நெம ஆமக்குலிணோல் ிிக்கப்தடும் அட்டமப்தடுத்ப்தட்ட அெோங்க 
அலுனர்கமபத் ிர்ந்  அமச்ெிணதும் ிமக்கபங்கபிணதும் அலுனர்கபின் ோதண 
அலுல்கள்.   

 
 

III.    ைைக்குைள் பிரிவு 

அமச்ெிணதும் அன் கீலள்ப ிமக்கபங்கபிணதும் ிித்ிட்டிடலும் னகோமத்துனம் 
ிிக்கட்டுப்தோடும் 

  

IV உட்ைட்டகப்புப்பிரிவு 

ீின்நங்கள், ீிதிகபின் அலுனக ோெஸ்னங்கள், சோில் ிோ ெமதகள், ற்றும் 
அமச்ெின் மண கட்டிடங்கமப ிர்ோித்ல் ற்றும் அற்நிற்கு தகுிகமப 
நெர்த்லும் நம்தடுத்லும். 
 

V அபிலிருத்தி பிரிவு 
அதிினத்ி திரிோணது ீி அமச்ெிணதும் அன் கீழ் னம் ிமக்கபங்கபிணதும் 
அதிினத்ி டடிக்மககமப எனங்கிமத்து நற்சகோள்கின்நது. 
 

 

VI.    திட்டிடற்பிரிவு 

அமச்ெிணதும் அன் கீலள்ப ிமக்கபங்கபிணதும் கனத்ிட்டங்கமப ிட்டிடலும் 
செற்தோடுகபின் னன்நணற்நத்ம கண்கோித்லும் ெீமத்லும். 

 

VII.    உள்ரைக் ைைக்ைாய்வுப்பிரிவு 

அமச்ெிணதும் அமச்ெின் கீலள்ப ிமக்கபங்கபிணதும் ீின்நங்கபிணதும் 
கக்குகபின் கக்கோய்வு.  

 
 
 
 
 
 

 

 

04.  அகச்ெினது பிரிவுைரின் பைிைள் 
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2016 Mk; Mz;bd; rdtup 01 njhlf;fk;  brk;gu;  31 Mk; jpfjp tiu  ePjp mikr;R ghuhSkd;wj;jpy;  
rku;g;gpj;J  epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;l  rl;lq;fs; kw;Wk; ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpg;gjw;F cs;s  
cj;Njr rl;l%yq;fs;  

5.1.1 epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;l rl;lq;fs;  

 
01. Ml;rpAupik (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk;  

1983 Mk; Mz;bd; Nk khjk; 01 jpfjpapypUe;J njhlq;fp 2009 Nk khjk;  18 Mk; 
jpfjp KbtilAk; fhyg; gFjpf;Fs; eilngw;w gaq;futhjf; FOf;fspd;  
nraw;ghLfspd; fhuzkhf ePjpkd;wj;jpy; fhzpfs; cl;gl VNjDNkhu;  mirtw;w  
Mjdj;ij  kPsg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jkJ cupikfis  eilKiwg;gLj;jpf; 
nfhs;s KbahJs;s  Ml;fs;  njhlu;gpy;  tpNrl rl;lKiwahd  Vw;ghLfs;  
nra;ag;gl;Ls;s  rl;lnkhd;whFk;.  ,J 2016 Mk; Mz;bd;  5Mk; ,yf;f  
Ml;rpAupik (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk; vd 2016.04.26 Mk; jp;fjp  epiwNtw;wpf; 
nfhs;sg;gl;lJ.  

02. kj;jpa];j rigfs; Mizf;FOr; (jpUj;jk;) rl;lk;  

kj;jpa];jj;jpw;fhf gpzf;nfhd;iw kj;jpa];j rigf;F  rku;g;gpf;fg;glf;$ba  
fhuzpapd;  ngWkjpahf  ,Ue;j  ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gjpdhapuk;  &ghTf;Fg; 
gjpyhf  mg;ngWkjp  5 ,yl;rk;  tiu  cau;j;Jtjw;fhf kj;jpa];j  rigfs; 
rl;lj;jpw;F nra;ag;gl;l  jpUj;jk;  2016 Mk; Mz;bd;  09 Mk;  ,yf;f  kj;jpa];j  
rigfs; (jpUj;jk;) rl;lk; vd  2016 a+iy 08 Mk;  jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; 
epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;lJ.  

03. Fw;wtpay; eltbf;if  Kiwr; rl;lf; Nfhitr; (jpUj;jk;) rl;l%yk;  

Fw;wtpay;   eltbf;if  Kiwr; rl;lf;  Nfhitr; rl;lj;jpd;  431 njhlf;fk; 432 
gpupTfspd; fPo; tof;Ffspd;  rhd;Wg; nghUl;fshf ePjpkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gLfpd;w 
Mjdq;fis mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhd Vw;ghLfspd; fPo;  cupj;Jf; Nfhug;glhj  rhd;Wg; 
nghUl;fis  Vyj;jpy; tpl;L  mg;Gwg;gLj;Jk; NghJ ePjthdhy;  mJ njhlu;ghf  
mwptpj;jy; nra;ag;gl;l  jpfjp njhlf;fk;  rhd;Wg; nghUl;fSf;fhf  cupj;Jf; 
NfhUk; fhykhf  Fwpg;gpl;bUe;j 06 khj fhyg; gFjp  02 khjq;fs; tiu  Fiwj;jy; 
kw;Wk;  mr;rhd;Wg; nghUl;fs;  njhlu;ghf  gj;jpupiffspy;  ntspaplg;gl Ntz;ba  
Mjdj;jpd;  ngWkjp 2500.00 &gh Kjy;  100>0000 &gh tiu mjpfupg;Gr; nra;tjw;F  
,j; jpUj;jj;jpd;  %yk; Vw;ghLfs;  nra;ag;gLfpd;wd. mJ  2016.10.04 Mk; jpfjp 
ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtwpaJ.  

 

04. 1969 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f  rl;l Mizf;FOr; rl;lj;jpd;  jpUj;jk;  

,r;rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;s  rl;l Mizf;FOtpd;  $nwhd;whf  
epakpf;fg;gLfpd;w cWg;gpdu;fSf;F Nkyjpfkhf gjtp topapy;  cWg;gpdu;fis 
epakpg;gjw;fhf ,j; jpUj;jj;jhy; Vw;ghLfs;  nra;ag;gl;Ls;sd.  mjd;gb ePjp tplak;  
cupj;jhf;fg;gl;Ls;s mikr;rupd; mikr;rpd;  nrayhsu;  my;yJ rpNul;l  cjtpr; 
nrayhsu;  xUtupd;  gjtpf;Ff; Fiwahj  mtuJ  ngau;  Fwpj;Jiuf;fg;gl;l  
xUtiu  rl;lkh mjpguhy;  ngau; Fwpj;Jiuf;fg;gLfpd;w  Nkyjpf  nrhyp]pl;lu;  
[duhy; gjtpf;Ff; Fiwahj  gjtpnahd;iw tfpf;fpd;w mYtyu;  xUtiu  kw;Wk; 
rl;l  tiueuhy; my;yJ rpNul;l  cjtp rl;l tiueu; xUtupd;  gjtpf;Ff; Fiwahj 
gjtpnahd;iw  tfpf;fpd;w  mtuJ ngau;  Fwpj;Jiuf;fg;gl;l xUtiu  

05. நீதி அகச்ெின் செயாற்றுகை 

 

5.1 ெட்டப்பிரிவு 
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epakpg;gjw;fhf  ,j; jpUj;jj;jhy;  Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd.  ,r;rl;lk;  
2016.10.04 Mk; jpfjp  ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;lJ.  

 
5.1.1.2 cj;Njr jpUj;jr; rl;l%yq;fs 

  
01. Fw;wtpay; jtnwhd;wpd;  nghWg;ig  Vw;Fk;  Mff; Fiwe;j  tanjy;iyia  

cau;j;Jjy;  
 

m. jz;lidr; rl;lf; Nfhit jpUj;jr; rl;l%yk;  

,t;Tj;Njr jpUj;jj;jhy;  12 taJf;Ff; Fiwe;j xU gps;isahy; 
nra;ag;gLfpd;w  VJk; jtwy;y vd;gjw;F  Vw;ghLfs; nraa;g;gl;Ls;sd.  
NkYk; 12 taJf;F Nkw;gl;l  kw;Wk; 14  taJf;Ff;  Fiwe;j xU gps;is 
njhlu;gpy;  mg; gps;isahy;  Gupag;gl;l  Fw;wk; rk;ge;jkhf  NghJkhd 
vz;zk;  my;yJ  Gupe;Jzh;itj;  jhq;fpf; nfhs;Sk;  rhj;jpaKila  
Kjpu;r;rpahd  Gj;jp mg;gps;isf;F  cs;sjh  vdj; jPu;khdpg;gjw;F  
ePjthDf;F  jw;Wzpif  mspg;gjw;F  Vw;ghLfs;  nra;a;gLfpd;wd. ,j; 
jpUj;jk;  2016.10.24 Mk; jpfjp  mikr;ruitapy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

rk;ge;jg;gl;l mikr;ruitj; jPu;khdk;  2016.11.01 Mk; jpfjp  ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb jpUj;jg;gl;l  rl;l%yk; tu;j;jkhdg;  
gj;jpupifapy; ntspapLtjw;fhf kw;Wk; ghuhSkd;wj;jpy;  rku;g;gpg;gjw;fhf  
rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpd; mtjhdpg;GfSf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

M. Fw;wtpay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhitj; jpUj;jr; rl;l%yk;  

Nkw;Fwpj;j  jz;lid rl;lf; Nfhitj; jpUj;jr; rl;lj;jpw;F ,ilNeu;  
tpisthdjhf gps;isf;F NghJkhd  Kjpu;r;rpahd  Gj;jp cs;sjh  vd 
ePjthDf;F jPu;khdpg;gjw;F  cjtpaspg;gjw;F  kUj;Jtuplk;  gps;isia  
Mw;Wg;gLj;Jtjw;fhf  Vw;ghLfisr;  nra;tjw;fhf  ,j;jpUj;jk;  
rku;g;gpf;fg;gLfpwJ. ,r;rl;l%yk; tiuT  nra;ag;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwJ.  

02.  gps;is ghJfhg;G gw;wpa rl;l%yk;  

,yq;ifapdhy; rpWtu; cupikfs; gw;wpa If;fpa ehLfspd;  rkthak;  
tYthf;fg;gl;lJk;  gps;sifspd; guhkupg;G  kw;Wk; rpWtu; ePjpkd;w  Kiwikia  
ghJfhj;jy; njhlu;ghf  epyTfpd;w FiwghLfSf;F Jupj kw;Wk; ePz;lfhy  
gjpyspf;Fk; mtrpak; vOe;Js;sJ.  jw;NghJ ,J njhlu;ghf  1939 Mk; Mz;bd;  
48 Mk; ,yf;f gps;isfs;  kw;Wk; ,sk; Ml;fs;  gw;wpa fl;lisr; rl;lk;  
Vw;GilajhfpwJ.  me;Nehf;fq;fis  va;J nfhs;tjw;fhf  mt;tplak; 
rk;ge;jg;gl;l  mikr;Rf;fs;>  ed;dlj;ij rpWtu;  ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;  

kw;Wk; ,yq;ifapd; UNICEF  xOq;fikg;G> nghypR> rl;l kUj;Jt  mYtyu;fs; 
kw;Wk; murrhu;gw;w xOq;fikg;Gf;fs; Mfpa Kjy; ju Nrit toq;Feu;fsplk; 
elhj;jg;gl;l Ngr;Rthu;j;ijfis  mbg;gilahff; nfhz;L  Nkw;Fwpj;j fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 1,11,V  kw;Wk; VI Mfpa mj;jpahaq;fis  ePf;fp tpLtjw;Fk;  gps;is 
cupik gw;wpa  If;fpa ehLfspd; rkthaj;jpy;  cs;slq;fpa  juf; 
fl;lisfis  cs;slf;fp ru;tNjrk;  Vw;Wf; nfhz;;l  rl;l%ynkhd;iwj; jahu;  
nra;tjw;F  mikr;ruitahy;  2015.02.18  Mk; jpfjp  mq;fpfhuk; toq;fg;gl;lJ.  
mjd;gb  njhlu;e;Jk; ru;tNjr  juf; fl;lisfspd;gb  ePjpkd;wr; nraw;ghl;Lf;F  
cl;gLk; xU gps;is  njhlu;gpy;  rl;l eltbf;iffs;  epiwNtw;w Ntz;ba  
tpjk; njhlu;ghf  ,r;rl;l%yj;jpd; %yk;  Vw;ghLfs; nra;ag;gLfpd;wd.  ,jd;gb 
rl;ltiueuhy;  tiuag;gl;l  rl;l tiuT  rl;lkh  mjpgupd;  rhd;wpjOf;fhf  
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  
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03. Mghrkhd ntspaPLfs; rl;l%yk;  

Mghrkhd ntspaPLfs; rk;ge;jg;gl;l jw;Nghija  rl;lk; 1995 kw;Wk; 1983  
rl;lq;fshy; jpUj;jg;gl;l 1927 Mk; Mz;bd; Mghrkhd  ntspaPLfs; fl;lisr; 
rl;lj;jpYk;  cs;slq;fpAs;sJ.  ,t;tpU rl;lthf;fq;fspYk;  cs;slq;fpa rl;l 
Vw;ghLfs; jw;NghJ tpNrlkhf gps;isfs; rk;ge;jg;gl;l  rl;lj;jpy; Fw;wq;fisj; 
jLg;gjw;F  NghJkhdjy;y. ,e;epiyikia jLg;gjw;fhfj; Njitahd  
rl;lq;fis Mf;Fk;  mtrpak;  tpNrlkhf  fzpdpiag; gad;gLj;jpf; nfhz;L 
gps;isfSf;F vjpuhfg; Gupag;gLfpd;w  Fw;wq;fs; njhlu;gpy;  nray;gLtij  
mbg;gilahff; nfhz;l rl;l%ynkhd;W  ,y;yhjpUg;gijf; ftdj;jpw; nfhz;L  
,r;rl;l%yj;ijj; jahu;  nra;tjw;F  mikr;ruitapd;  mq;fpfhuk;  2016.03.09 
Mk; jpfjp  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;;lJ.  mjd;gb fzpdp Fw;wq;fs;  gw;wpa  

rl;l%yk;  njhlu;gpy;  njhlu;e;Jk;  jfty;  njhopDl;g  Kftuhz;ik (ICTA) 

kw;Wk; ,yq;if mtrujahu; epiyf;FO ((CERT)  cld; Ngr;Rthu;j;ijfs; 
elhj;jg;gl;L me;j mtjhdpg;Gfis  cs;slf;fp  tiuit mDg;Gtjw;fhf  rl;l 
tiueuplk; mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

 

04. 1979 Mk; Mz;bd; 15 Mk; ,yf;f Fw;w;tpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;  
Nfhitr; rl;lj; jpUj;jk;  

2016.08.15 Mk; jpfjp tuj;jkhdg; gj;jpupifapy;  ntspaplg;gl;l tiuT> 
vjpu;f;fl;rpapd;  vjph;g;gpd; gpd;   ePf;fg;gl;lJ.  mjd; gpd;du; ePjp mikr;ruhy; 
epakpf;fg;gl;l rl;lkh mjpghpd;  jiyikapyhd FOtpdhy; 2016.08.15 Mk; jpfjp 
tu;j;jkhdg; gj;jpupifapy; ntspaplg;gl;l cj;Njr rl;l%yj;ij ,il 
epWj;Jtjw;Fk;> Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; (tpNrlVw;ghLfs;)  rl;lf; Nfhitr; 
rl;lj;jpw;F jpUj;jq;fisf; nfhz;L tUtjw;Fk;  Kd;nkhopag;gl;ld.  

mjd; %yk; ifJ nra;ag;gl;l Ml;fs; rhu;gpy;  rllj;juzp xUtu; Njhw;Wk;  
rl;lj;juzpapd;  cupikia gyg;gLj;jp Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; (tpNrl 
Vw;ghhLfs;) rl;lf; Nfhitr; rl;lj;jpw;F  jpUj;jq;fisr; rku;g;gpj;J  mjw;fhf 
mikr;ruit  tpQ;Qhgdnkhd;W  2017.01.06 Mk; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;lJ.  

05. Fw;wr;; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd  cjtp 
kw;Wk;   ghJfhg;Gr; rl;lj;jpw;F cj;Njr jpUj;jq;fs; 

2015 Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f Fw;wr;; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; 
rhl;rpfSf;Fkhd  cjtp kw;Wk;  ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; jiyaha  
Nehf;nfhd;whfpa  Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd 
cjtp kw;Wk; ghJfhg;gspg;gij NkYk; tp];jupg;gjw;fhf 2016.07.05 Mk; jpfjp 
fpilf;fg;ngw;w  mikr;ruitapd;  mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk;  NtnwhU ehl;by; 
cs;s  rhl;rpf;F ,yq;iff;F tUif juhky; rk;ge;jg;gl;l  ehl;by; mike;Js;s  
,e;ehl;ilr; Nrh;e;j  J}juhyaj;jpypUe;J jFe;j Kiwnahd;Wf;Fl;gl;L   
rhl;rpaj;jpd;  rupahe; jd;ik  ghJfhf;fg;gLtij  cWjp nra;J  
rhl;rpaq;fisg; ngw;Wf;  nfhLf;Fk;  rhj;jpaj;ijg;  ngw;Wf; nfhLg;gjw;F  ,j; 
jpUj;jj;jpd;%yk;   cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd cWjpahd tiuT 
rl;ltiueu;  jpizf;fsj;jhy; 2016.12.14 Mk;  jpfjp ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. 
tuj;jkhdg; gj;jpupifapy; ntspapl;L ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpg;gjw;F 
mikr;ruitaplk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

   

06. K];ypk; tpthf  kw;Wk; kzePf;f (jpUj;jk;) rl;lj;Jf;fhd  jpUj;jq;fs;  

khz;GkpF ePjp mikr;ruhy; 2016.10.08 Mk; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;l  mikr;ruit  
tpQ;Qhgdj;jpw;F mikthf  ngwg;gl;l  mikr;ruit  mq;fPfhuj;jpd; Nky;  
K];ypk; tpthf kw;Wk; kzePf;fr;  rl;lj;ij  jpUj;jQ;  nra;tij Muha;e;J 
ghu;g;gjw;fhf mikr;ruitj; Jizf;FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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mt;tikr;ruitj; Jizf;FOtpdhy;  ,r;rl;lk;  jpUj;jQ; nra;tijg; gw;wp  
Muha;e;J  ghu;f;fg;gLk;.  

07. mw;Nwhzpj; jj;Jt(jpUj;jk;) rl;l%yk;  

fhzpfs; rk;ge;jg;gl;l  Nkhrb rk;gtq;fspd;  mjpfupg;igf; ftdj;jpw;  nfhz;L  
mg; gpur;rpidfSf;F mbg;gilahfpd;w  g+u;thq;f rl;lj;jpd;  FiwghLfis  
,dq;fz;L  mf; FiwghLfis  jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;F  gNahnkw;wpf;  
ifnahg;gq;fspd;  ghtid  kw;Wk; mw;Nwhzpj;  jj;Jtj;jpd;  jUeupd; kw;Wk; 
ngWeupd; Gifg;glq;fis toq;Fk; mtrpaj;ij  cs;slf;Fjy; vd;Dk; tifapy; 
jpUj;jq;fs; ,t;tiutpy;  cs;slf;fg; gl;Ls;sJ.  ,j;jpUj;jj;jpw;fhd  
mikr;ruit tpQ;Qhgdk;  ePjp mikr;R  kw;Wk;  csehl;lYty;fs;  
mikr;Rld; ,ize;J  rku;g;gpj;J  mikr;ruit  mq;fpfhuk;  2016 Nk  khjk; 
31 Mk; jpfjp ngwg;gl;Ls;sJ. mjd;gb  rl;ltiueu;  jpizf;fsj;jhy;  jahu; 
nra;ag;gl;l  g+u;thq;f tiuT cs;ehl;lYty;fs;  mikr;Rf;F  
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd;gb gjpthsu;  jiyikajpgjp  cj;Njr gpupTfspd;  
jpUj;jk; njhlu;ghf  2016.11.09 Mk; jpfjp  ,zf;fj;ij  njuptpj;Js;shu;. 
cs;ehl;lYty;fs;  mikr;rpdJk;  ,zf;fk; fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.  

 

08. g+u;thq;f tof;F tprhuiz  eltbf;if  Kiwf;fhf  Vw;ghLfisr; 
nra;tjw;F  Fbapay; eltbf;if Kiwr; rl;lf; Nfhitiaj; jpUj;jQ; 
nra;jy;  

tof;fhLk;NghJ mDgtpf;f Ntz;bAs;s  mjpf jhkjk;>  nghJ kf;fshy;  
ePjpkd;w Kiwikapd; kPJ  fl;bnaOg;gpf; nfhz;Ls;s ek;gpf;if  jsu;e;J 
tpLjy;>  mjd; %yk; nghJ kf;fs;  Kfk; nfhLf;f Ntz;bAs;s Nkhrkhd 
nghUshjhuf; f~;lq;fisf; ftdj;jpw; nfhz;L tof;F tprhuizfis 
Jupjg;gLj;Jtjw;fhfj;  Njitahd Vw;ghLfisr; nra;J  g+u;thq;f tof;F 
tprhuiz  eltbf;if Kiwia  mwpKfk; nra;tjw;fhf  Fw;wtpay; eltbf;if 
Kiwr; rl;lf;  Nfhitf;F jpUj;jnkhd;W nra;ag;gl;Ls;sJ.  

mjd;%yk; tof;F tprhuizfis  Jupjkhf  Kbj;Jf; nfhs;tjw;fhf  
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l  nraw;ghLfis  Nkw;nfhs;tij  Nehf;fkhff; nfhz;L  
g+u;thq;f  tof;F tprhuiz  eltbf;ifapd;  %yk; g+u;thq;f tof;F 
tprhuizfis  elhj;Jtjw;F ePjpgjpfSf;F Vw;ghLfs;  nra;ag;gl;Ls;sd. 
mjd;gb  mr;nraw;ghl;bw;fhf  tplaq;fs; kw;Wk;  Mtzq;fSf;F Vw;Wf; 
nfhs;sy;fisg;  ngw;Wf; nfhs;tjd; %yk;  mehtrpa  ep&gpj;jy;fs;  kw;Wk; 
jhkjq;fisj; jtpuj;Jf; nfhs;sy;> tprhuizapYs;s  ,uz;L tof;Ffs;  
my;yJ  fy tof;Ffis  xd;wpizj;jy; > rk;ge;jg;gl;l  tof;Ffis  Jupjkhf  
kw;Wk;  Fiwe;j nrytpy;  tprhuiz nra;J  Kbj;Jf; nfhs;tjw;F  cjTfpd;w 
NtW ve;jnthU tplaj;ijAk; gpd;gw;Wjy;  vd;gtw;Wf;fhd  Vw;ghLfs; 
cs;slq;Ffpd;wd.  

mjw;fhd rl;l%yk; rl;lthf;fk; gw;wpa  mikr;ruitj; Jizf;FOtplk; 
rku;g;gpj;J  mjd; gupe;Jiufis  tiutpy; cs;slf;fp  rl;l tiueuhy;  
rk;ge;jg;gl;l  tiuT rku;g;gpf;fg;gl;ljd; gpd;du;  rl;lthf;fj; jd;ik gw;wpa  
rl;lkh mjpgupd; rhd;wpjo; ngwg;gl;Ls;sJ. mr;rl;l%yj;ij ghuhSkd;wj;jpy;  
rku;g;gpg;gjw;fhf  mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJld; 
fz;fhzpg;Gf; FOtplk; 2016.04.04  Mk; jpfjp  rku;g;gpf;fg;gl;lJ.  

 
09. Fw;wj; jLg;Gf; fl;lisr; rl;lj;Jf;fhd  jpUj;jk;  

1926 Mk; Mz;bd; 2Mk; ,yf;f  Fw;wj; jLg;Gf; fl;lisr; rl;lj;jpd; %yk; 
Fw;wthspfis ,dq;fhZjy; kw;Wk; fz;fhzpj;jy;  njhlu;ghd  rl;lq;fis  
jpUj;jQ; nra;tjw;F  kw;Wk; xd;wpizg;gjw;F Fw;wnkhd;wpy;  Fw;wk; Rkj;jg;gLk;  
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Ml;fspd;  tpuyilahsq;fis  tof;F tprhuizf;F  Kd;du;  ngw;Wf; 
nfhs;tjw;Fk;  Vw;ghLfs;  nra;ag;gl;Ls;sd.  

vt;thwhapDk;  1926 Mk; Mz;bd;  2Mk; ,yf;f  fl;lisr; rl;lk;  
tpjpf;fg;gl;ljd; gpd;du;   rpy Fw;wr; nray;fisj; jPu;khdpj;jy;  kw;Wk; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf Vw;ghLfisr; nra;J Gjpa rl;lq;fs;  ghuhSkd;wj;jhy; 

mwpKfg;gLj;;jg;gl;Ls;sJld;  mj;jifa  Fw;wtpay; nray;fs;/ Fw;wq;fs; 
nra;ag;gLtjhf  Fw;wQ; Rkj;jg;gLfpd;w  Ml;fspd;  tpuyilahsq;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;sy;  rk;ge;jkhf  cs;s Fw;wj; jLg;Gf;  fl;lisr;  rl;lj;jpd;  
fPo; Vw;ghLfisr; nra;jy; cj;Njr jpUj;jq;fspd; %yk;  vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

mjd;gb tpuyilahsq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tJ  mtrpakhd fl;lisr; 
rl;lj;jpd;  2Mk; gpuptpd; ml;ltizapy;  fhl;lg;gl;Ls;s  Fw;wg;gl;baiy  tpupT 
gLj;jtJ  gpujhdkhfTk;  5 Mk;  gpupnthd;iw cs;slf;Ftjd; %yk;  mjd; 
1Mk; gpuptpd;  fPo Fw;wj;jtnwhd;Wf;F jtwhsuhf;fg;gl;L ,ilepWj;jg;gl;l  
rpiwj; jz;lidnahd;iw  tpjpf;fg;gl;l MnshUtiu  jz;lid  
eilKiwg;gLk; fhyk;  KbAk; tiu  nghyp]; fz;fhzpg;gpd; fPo;  itg;gjw;F 
fl;lisapLk; mjpfhuj;ij ePjpkd;wj;jpw;F  ngw;Wf;  nfhLg;gjw;F cj;Njr 
jpUj;jq;fspd; %yk; vjpupghu;f;fg;gLfpwJ.  jpUj;jg;gl;l rl;l%yk;  rl;lkh 
mjpguplk; rl;ltiueuhy; mtjhdpg;Gfs; kw;Wk; rl;lthf;fj; jd;ikiag; gw;wpa  
rhd;wpjiog; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf  2016.09.30 Mk; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

10. gpuptply; rl;lj;Jf;fhd  cj;Njr jpUj;jq;fs;  

guNtzp epyfhuahTf;F  gpuptply; tof;nfhd;W  my;yJ gq;Ff;Fupa  
fhzpnahd;W  rk;ge;jkhf  tof;nfhd;iwf; nfhz;L tuf;$bathW  gpuptply; 
rl;lj;ij  jpUj;jQ; nra;jy; ,jd; Nehf;fkhfpwJ.  ,J tprhuizapYs;s  rfy 
tof;FfisAk;  NkTfpd;w tifapy;  fle;j fhyj;ijAk;  mshtpagb  jpUj;jQ; 
nra;ag;glTs;sJ.  mjd;gb  jahu; nra;ag;gl;l  jpUj;jr; rl;l%yk;  rl;lkh  
mjpguplk;  Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhf  NkYk;  Ngr;Rthuj;ijfs;  
eilngw;Wf;  nfhz;bUf;fpd;wd.  

11. mopf;f Kbahj ed;nfhil cWjpfis  mopj;J tpLjy;  (tpNrl 
Vw;ghLfs;) rl;lk;.  

mikr;ruitahy; 2015.11.11 Mk; jpfjp  ngw;Wf;  nfhLf;fg;gl;l  mq;fPfhuj;jpd; 

gpufhuk; “mopf;f Kbahj ed;nfhil cWjpfs;” Njhjhd mjpfhuKila 
ePjpkd;wnkhd;wpdhy;  nra;ag;gLfpd;w  fl;lisnahd;wpd; Nky;  khj;jpuNk  
mopj;J tpLtjw;fhf Vw;ghLfs;  nra;ag;gl;l  ,j; jpUj;jj;jpw;fhf  tiunthd;W  
jahu; nra;ag;gl;lJld; 2016.09.09 Mk; jpfjp  rku;g;gpf;fg;gl;l mikr;ruit 
tpQ;Qhgdj;jpd;  gpufhuk;  2016.10.04 Mk; jpfjp ngwg;gl;l  mikr;ruit 
mq;fPfhuj;jpd;  Nky; fLk;  nra;ed;wpapd; kPJ  mopf;f Kbahj  ed;nfhil  
cWjpfs; Njhjhd  ePjpkd;wnkhd;wpd;  fl;;lisnahd;wpd;%yk;  khj;jpuNk  
mopf;f KbAk; vd;gjw;fhd  Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd.  ,r;rl;lk;  
rk;ge;jg;gl;l  tu;j;jkhdg; gj;jpupif mr;Rf;fhf  2010.12.21 Mk; jpfjp  murhq;f 
mr;rfj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

gpd;du; nra;ag;gl;;l jpUj;jk;  rk;ge;jkhf  ,r; rl;l%yj;jpd;  rl;lthf;fj; 
jd;ikiag; guPl;rpj;Jg; ghu;g;gjw;fhf rl;lkh  mjpguplk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

12. ek;gpf;ifg; nghWg;Gf; fl;lisr; rl;lk;   

1917 Mk; mz;bd;  09 Mk; ,yf;f  ek;gpf;ifg; nghWg;Gf; fl;lisr; rl;lj;jpd;  
Vw;ghLfspd;  %yk;  gzk;  J}a;jhf;Fjy; kw;Wk; gaq;futhjj;jpw;F gzk; 
toq;fy;  Mgj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;tjw;fhf  ,r;rl;lj;jpd; tplag; nghUis  
tpupTgLj;jp ru;tNjr  juf;fl;lisfSf;F  ,ize;jthW jpUj;jQ; nra;Ak; 
mtrpak;  rhe;jpfu FOtpdhy;  elhj;jg;gl;l kjpg;gPLfspd; %yk; kw;Wk;  
epjpg;Gj;jpf; $wpdhy; vLj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  mt;tplaq;fis  Muha;e;J 
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ghuj;J  ek;gpf;ifg; nghWg;Gf; fl;lisr; rl;lj;ij  jpUj;jQ; nra;tjw;F  
,t;tikr;rpdhy;  rku;g;gpf;fg;gl;l  tpQ;Qhgdj;jpw;F  2016.03.30 Mk; jpfjp 
mikr;ruit  mq;fPfhuk;  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ. rl;ltiueuhy; jahu; 
nra;ag;gl;l tiuT rl;lkh mjpgupd; rl;lthf;fj; jd;ikiag; gw;wpa 
rhd;wpjOf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

   

13. thf;fhsu;fisg; gjpT nra;Ak;  (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk;  
 

2013 Mk; Mz;bd; 27 Mk; ,yf;f thf;fhsu;fisg;  gjpT nra;Ak; (tpNrl 
Vw;ghLfs;) rl;lj;j;pd; fPo;;  cs;sf  Aj;jj;jpd; fhuzkhf  jPtpd; tl  
khfhzj;jpypUe;J  jg;gpNahLtjw;F gyte;jg;gLj;jg;gl;l fhuzj;jhy;  jkJ 
Cu;fis> fhzpfis  kw;Wk; Mjdq;fis  iftpl;L jPtpd;  Vida 
gpuNjrq;fspd;  jw;fhypf  trpg;gplq;fspy;> jq;Fkplq;fspy; tho;e;j ,lk; ngau;e;j  
Ml;fspdJ  thf;fspf;Fk;  cupikiag;  ngw;Wf; nfhLg;gjw;F  eltbf;iffs;  
vLf;fg;gl;Ls;sd. ,r; rl;lk;  ,U tUl fhyj;Jf;fhf  nfhz;L tug;gl;lJ.  

mJ 2013 Mk; Mz;bd;  27 Mk; ,yf;f mr; rl;lk;  2015 a+d; khjk; njhlf;fk;  
nry;YgbahfhkYs;sjdhy;  mr;rl;lj;jpd;  fPo; ngw;Wf;  nfhLf;fg;gl;l  
thf;fspf;Fk;  cupikia  ghJfhg;gjw;fhf  NghJkhd Vw;ghLfs; ,y;iy vd;w 
tplaj;ijf; ftdj;jpw;  nfhz;ljd; gpd;du;  mikr;ruitahy;  cj;Njr 
rl;l%yj;ij  jahu; nra;tjw;F  rl;ltiueUf;F  mq;fPfhuk; ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gl;lJ.  

14. nehj;jhupR fl;lisr; rl;lk; (jpUj;jk;) rl;l%yk;  

Nghypahf Mtzq;fis  vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jy;> Nghypahd Mtzq;fspd;  
kPJ  fhzp tpw;gid  Nghd;w Nkhrbahd  fhzp nfhLf;fy; thq;fy;fs; 
ngUkstpy;  eilngWtjd; fhuzkhf  me;eltbf;iffisf; Fiwj;Jf; 
nfhs;tjw;fhf  nehj;jhupRf; fl;lisr; rl;lj;ij  jpUj;jQ; nra;tjw;F  
mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJ.  mjd;gb cWjpapy;  
ifnahg;gkpLk;NghJ  gNahnkw;wpf;  ifnahg;gq;fisg; gad;gLj;jpf; 
nfhs;tjw;fhfTk;  Nkhrbfisj; jLg;gjw;fhfTk;  Vw;ghLfis cs;slf;fp  jahu; 
nra;ag;gl;l rl;l%yk; rl;lthf;fk; gw;wpa  mikr;ruitj; Jizf;FOtpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; vjpu; eltbf;iffSf;fhf  cs;ehl;lYty;fs; 
mikr;Rf;F  Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. rl;ltiueupd; ,Wjpahd tiuT 2016.11.01 
Mk; jpfjp fpilf;fg; ngw;Ws;sJld;  rl;lkh mjpghpd; mtjhdpg;Gf;fs; fpilf;fg; 
ngwTs;sd.  

15. Fw;wtpay;  tplaq;fspy;  gu];gu cjtpaspj;jy; (jpUj;jk;) rl;lk; 

2002 Mk; Mz;by;  epiwNtw;wpf;  nfhs;sg;gl;l  2002 Mk; Mz;bd; 25 Mk; 
,yf;f  Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy;  rl;lk; njhlu;ghf  
Mrpa  rhe;jpfu FOtpd> If;fpa ehLfspd;  CoYf;F  vjpuhd rkthaj;jpd;  
gupe;Jiufs;  kw;Wk; GNlhNg];l;  rkthak;  njhlu;ghd  ru;tNjr  
flg;ghLfisf; ftdj;jpw;  nfhz;L  ,r; rl;lj;ij  jpUj;jQ;  nra;tjw;fhf  
mikr;ruitapd; mq;fPfhuj;ijf; Nfhup tpQ;Qhgdnkhd;W 2016.11.11Mk; jpfjp  
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;  2016.11.22  Mk; jpfjp mq;fPfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJ.  
rl;ltiueuhy;  tiuT jahu; nra;ag;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwJ.  

 

 5.1.2ru;tNjr rkthaq;fis mKy;gLj;jy;  

 5.1.2.1 rpiwr;rhiyfspy; ,;lneupriyj; jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf             
jhgpf;fg;gl;l  nrayzp  

 
rpiwr;rhiy ,lneuprYf;F  fhuzkhfpd;w  rl;lKiwahd  kw;Wk; ePjpkd;w  
tplaq;fisf; fz;Lgpbg;gjw;fhf  nrayhw;Wif  nrayzp  jhgpf;fg;gl;lJld;> 
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mjw;fhf ePjp mikr;rpd;  nrayhsu; kw;Wk;  rpiwr;rhiy  kWrPuikg;G  Gdu;tho;T> 
kPs;FbNaw;w kw;Wk; ,e;J tptfhu mikr;rpd; nrayhsupd; rk jiyikj;Jtj;Jld;  
newpg;gLj;jg;gLtJld> mJ njhlu;ghf rKjha rPh;jpUj;j  jpizf;fsk;> rl;ltiueu; 
jpizf;fsk;>  nghyp]; jpizf;fsk;> ePjpgjpfspd; gapw;rp epWtdk; rl;lk; kw;Wk; 
xOq;FfSf;fhd  mikr;rpd;  gpujpepjpj;Jtj;JlDk;  ,r;nrayzp  nrayhw;WfpwJ.  

ru;tNjr nrQ;rpYit  xOq;fikg;gpdhy;  ,r;nrayhw;Wif  nrayzpf;F  trjpfs;  
toq;fg;gLtJld;> rpiwr;rhiy  Kiwikfis  kWrPuikg;gjw;F  tpjg;Giufs;  
nra;ag;gl;l  ru;tNjr  juf;fl;lisfs; gw;wp topfhl;lg;gLfpwJ. rpiwr;rhiy 
,lneupriyf; Fiwj;Jf; nfhs;sy;  kw;Wk; kWrPuikg;G cl;gl rpiwr;rhiyfs; 
rhu;e;j gpupTfis  mgptpUj;jp nra;tjw;F jFjpahd jpl;lnkhd;iwj; jahu;  nra;jy;  
nrayhw;Wif  nrayzpapd;  tplaj; Jiwapy;  fhl;lg;gl;Ls;s  Nehf;fq;fis 
va;J nfhs;tjw;F  njhopw;ghl;Lj;  jpl;lnkhd;iwj; jahu;  nra;jy; kw;Wk; 
nraw;gLj;Jjy;  ,jd; jiyaha Nehf;fq;fshfpd;wd.  

mjd;gb nrayhw;Wif nrayzpapd;  Vw;ghLfspd;gb rpiwr;rhiyfspd; ,lneupriy  
Fiwj;Jf; nfhs;tjw;fhf  topfhl;bfs;  kw;Wk;  jpUj;jq;fs;  Kd;nkhoptjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

   5.1.2.2 ntspehLfspy; Mtzq;fs; kw;Wk; miog;Gf; fl;lisfs;  ifaspj;jy;  
     rk;ge;jg;gl;l  mYty;fs; . 

 

2000 Mk; Mz;bd; 39 Mk;  ,yf;f Fbapay;  kw;Wk; tu;j;jf  tplaq;fspy;  gu];gu 
cjtpaspj;jy;  rl;lk;  kw;Wk;  2002 Mk; Mz;bd;  25 Mk; ,yf;f  Fw;wtpay;  
tplaq;fspy;  gu];gu  cjtpaspj;jy;  rl;lk; Mfpa  rl;lq;fspd; %yk;  
toq;fg;gl;Ls;s  Vw;ghLfspd; fPo;  2016 rdtup  01 Kjy;  brk;gu; 31 tiuapyhd  
fhyj;Jf;Fs; ,yq;if  ePjpkd;wq;fshy;  toq;fg;gl;l  379 miog;Gf; fl;lisfs;  
gpd;tUkhW  ntspehl;lYty;fs;  mikr;rpd; Clhf  gy;NtW  ePjpkd;wq;fSf;F  
ifaspf;fg;gl;Ls;sd.  

 

      ehLfs; toq;fg;gl;l miog;Gf; 
fl;lisfspd; 
vz;zpf;if  

   ehLfs; toq;fg;gl;l miog;Gf; 
fl;lisfspd; 
vz;zpf;if 

mT];jpNuypah 19 kNyrpah 08 

G`Nud; 05 khiyjPT 03 

gq;fshNj~; 02 Nkhy;lh .. 

fdlh 16 Kup~p .. 

rPdh 04 neju;yhe;J 01 

irgpu]; 05 epArpyhe;J 05 

nld;khu;f;  03 Nehu;Nt 01 

Nlhfhfl;lhu;  15 Xkhd; 04 

gpd;yhe;J .. ghfp];jhd; 05 

gpuhd;R 10 gpypg;igd;]; 01 

N[u;kdp  04 u~;ah 08 

,e;jpah 17 rPn~y;]; .. 

,e;Njhdprpah 01 rpq;fg;g+u;  02 

mau;yhe;J .. ];igd; 01 

,];uhnay; 06 RtPld; 01 

,j;jhyp 58 Rtpl;ru;yhe;J 05 
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[g;ghd; 12 If;fpamuG vkPu; 
,uhr;rpak; 

22 

N[hu;jhd; 09 If;fpa ,uhr;rpak;  61 

nfhupah 07 mnkupf;f If;fpa 
ehLfs;  

16 

rTjp mNugpah 12 tpal;ehk; 02 

Fitj;  19 nygdhd;  02 

ngy;[pak;  02 nrf;nfh];Nyhntf;fpah 02 

fpwPR 01 yf;~k;Ngh;f;  02 

                   nkhj;jk;  379 

 

NkYk;> 2000 Mk; Mz;bd; 39 Mk; ,yf;f  Fbpapay;  kw;Wk; tu;j;jf  tplaq;fspy;  
gu];gu  cjtpaspj;jy;  rl;lj;jpd;  fPo; Mtzq;fisf; ifaspj;jy;  rk;ge;jg;gl;l  72 
Nfhupf;iffs;  ntspehLfspypUe;J  ,e;ehl;Lf;Ff; fpilf;fg; ngw;Ws;sd.  2002Mk; Mz;bd;  
25 Mk; ,yf;f Fw;wtpay; tplaq;fspy;  gu];gu cjtpaspj;jy; rl;lj;jpd; fPo;  
Mtzq;fisf; ifaspj;jy; rk;ge;jg;gl;l  51 Nfhupf;iffs;  ntspehLfspypUe;J  
,e;ehl;Lf;Ff;  fpilf;fg; ngw;Ws;sd.  

5.1.2.3 Fw;wtplaq;fs rk;ge;jkhf  gu];gu cjtpaspj;jy; cld;gbf;if  

Fw;wtplaq;fs; rk;ge;jkhf  gu];gu cjtpaspf;Fk;  Nehf;Fld;  rPdh> If;fpa muG vkpu; 
,uhr;rpak;> ,e;jpah> jha;yhe;J>  ngyh&];> ghfp];jhd;> u~;ah Mfpa ehLfSld;  ,yq;if 
FbauR  cld;gbf;iffisr;  nra;J nfhz;Ls;sJ.  Gydha;T Fw;wr; rhl;Lf;fir; 
rku;g;gpj;jy;> tof;F tprhuiz nra;jy; kw;Wk; mjd; gpujpgydhf Vw;gLfpd;w  rl;l 
eltbf;iffs;  cl;gl Fw;wtpay;  tplaq;fspy; xt;nthU jpwj;jtuplKk; gu];gu 
cjtpaspf;Fk;  Nehf;fj;Jld;  If;fpa muG  vkPu; ,uhr;rpak;> ,e;jpah> jha;yhe;J> 
ngyh&];> ghfp];jhd;>  u~;ah Mfpa  ehLfs; kw;Wk;  ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 
FbauR  ,g;Gupe;Jzu;T  cld;gbf;iffisr; nra;J  nfhz;Ls;sd.  ,yq;iff;Fk; 
me;ehLfSf;Fk;  gad;fisg; ngw;Wf; nfhLf;Fk;  tpjkhf  kw;Wk;  ,t;tpuhr;rpaq;fspd;  
rl;lq;fs;  kw;Wk; ,U  ,uhr;rpaq;fshy;  Vw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;s  my;yJ  
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;s ru;tNjr  cld;gbf;iffSf;F  ,iae;j  tifapy;>  ,U 
ehLfspdJk;  rl;l Kiwik>  epWtdq;fs;  kw;Wk;  rl;lthf;fq;fis  mgptpUj;jp nra;jy;  
njhlu;ghf  cs;s  rpf;fy;fs;  rk;ge;jkhf rl;lKiwahd jd;ikiaf; nfhz;l  
xj;Jiog;ig  Vw;gLtjw;F nraw;gLjiy ,yq;if kw;Wk; me;je;j  ehLfSf;fpilNa  
Vw;gLj;jpf; nfhs;Sk;  Gupe;Jzu;T cld;gbf;iffspd; %yk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

NkYk; 2015.05.28 Mk; jpfjp u~;ahTld; nra;J nfhs;sg;gl;l cld;gbf;if rk;ge;jg;gl;l 

2002 Mk; Mz;bd; 25 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; 2 Mk; gpuptpd;fPo; toq;fg;gl;l 1926/46 Mk; 
,yf;f 2015.08.06 Mk; jpfjpa xOq;Ftpjp 2016.07.08 Mk; jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; 
epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;lJ.    

Af;Nud; kw;Wk; ,yq;iff;fpilNa ,j;jifanjhU cld;gbf;if  2016.06.25 Mk; jpfjp 
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJld;> 2002 Mk; Mz;bd; 25 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; 2 Mk; gpuptpd;fPo; 

toq;fg;gl;l 1992/78 Mk; ,yf;f 2016.11.11 Mk; jpfjpa xOq;Ftpjp ghuhSkd;wj;jpy; 
epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gLnkd vjpu;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

5.1.2.4 kuz jz;lidia MAs;  jz;lid  tiu rpiwj; jz;lidahf 
jsu;j;Jtjw;fhf gupe;Jiufisr; rku;g;gpg;gjw;F khz;GkpF ePjp  mikr;ruhy; 
epakpf;fg;gl;l  FO 

2013.09.26k; jpfjpapd; NghJ rfy tof;Ffs; kw;Wk; Nkd;KiwaPl;Lfs; Kbtile;J 
kuzjz;lid ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;s rpiwf;ifjpfs; njhlh;ghf Muha;e;j ghh;j;J 
mth;fSf;F tpjpf;fg;gl;Ls;s kuzjz;lid MAl;fhy  rpiwj;jz;lidahf Mf;FtJ 
,f;FOtpd; %yk; nra;ag;gLfpwJ. 
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mjpNkjF rdhjpgjpaplk; murpayikg;gpd; 34k; cWg;Giuapd; %yk; chpj;jhf;fg;gl;Ls;s 
jj;Jtq;fspd; kPJ kuzjz;lid tpjpf;fg;gl;bUe;j rpiwf;ifjpfSf;F gpd;tUkhW %d;W 
jlitfspy; capu; kd;dpg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

jpfjp rpiwf;ifjpfspd; vz;zpf;if 

2015.12.11 34 

2016.04.20 83 

2016.05.20 70 

nkhj;jk; 187 

 
 

5.1.2.5 2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f  gps;is flj;jy; gw;wpa  rl;lk;  

2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk;  ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; gps;is J~;gpuNahfk;  gw;wpa  5 
tpz;zg;gq;fs; ePjp mikr;Rf;F fpilf;fg;  ngw;Ws;sd.  mtw;Ws;  xU rk;gtk; njhlu;ghf  
jha;je;ij ,UtupdJk; xUg;ghl;Lld;  gps;is  toikahd thr];jyj;jpw;F  nfhz;L 
nry;yg;gl;lhu;.  Vida rk;gtq;fs; njhlu;ghf  tof;Fj; njhLg;gjw;fhf rl;lkh mjpgh; 
jpizf;fsj;jpw;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  NkYk; ,jw;F Kd;ida  Mz;Lfspy; 
rku;g;gpf;fg;gl;l ,U tpz;zg;gq;fs; njhlu;gpy; [g;ghdpypUe;J  nfhz;L tug;gl;l  xU 
gps;isia  kw;Wk; mT];jpNuypahtpypUe;J  nfhz;L tug;gl;l  ,U gps;isfis  tof;Fj; 
njhLj;jypd;wp  kPz;Lk; me;ehLfSf;F mDg;gpitf;f Kbe;jJ.  

5.1.2.6 jtwhsu;fisg; gupkhwpf; nfhs;sy;  
,yq;ifapDs; jtnwhd;iwg; Gupe;J jtwhsuhf;fg;gl;l  NtnwhU  ehl;bd; gpuir xUtiu  
me;ehl;Lf;F xg;gilj;jy;  kw;Wk; NtnwhU  ehl;by;  jtwhsuhf;fg;gl;l ,yq;ifg; gpuir  
xUtiu  ,yq;iff;F  xg;gilj;jy;  rk;ge;jkhf  1995 Mk; Mz;bd; 05 Mk; ,yf;f  ,r; 
rl;lk; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ. mjd;gb  23 ,e;jpa  jtwhsu;fs;> 50 ghfp];jhd;  
jtwhsu;fs; kw;Wk; khiyjPT jtwhsu; xUth;  me;ehLfSf;F  xg;gilf;fg;gl;Ls;sdu;. 
khiyjPtpYs;s 10 ,yq;ifr; rpiwf;ifjpfs;  ,yq;iff;F nfhz;L  tug;gl;lJld;>  
mtu;fs; ,yq;ifapy;  rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;sdu;.  gpupj;jhdpahtpy;  rpiwj;jz;lid 
mDgtpj;j  ,U rpiwf; ifjpfSk; ,yq;if rpiwr;rhiyfspy;  kpFjp jz;lidf;  
fhyj;ijf; fopg;gjw;fhf  nfhz;L tug;gl;ldu;. ,yq;ifapy; jz;lidf;Fl;gl;l  %d;W  
,e;jpa  ,dj;jtu;fisAk;  kPz;Lk; ,e;jpahtpy;  jz;lidf; fhyj;ijf; fopg;gjw;fhf 
me;ehl;Lf;F mDg;Gtjw;F  ePjp mikr;rupd;  mq;fpfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. 
  
5.1.2.7 kdpj tpahghuj;jpw;F vjpuhd  Njrpa  nrayzp  

 
2010 Mk; Mz;by; ePjp mikr;rpdhy;  kdpj tpahghuj;jpw;F  vjpuhf Njrpa  nrayzp 
jhgpf;fg;gl;lJld;> ,yq;ifapDs;  kdpj tpahghuj;jpw;F  vjpuhf nra;ag;gLfpd;w  
nraw;ghLfs;  njhlu;ghf  mwpTiufisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;  kw;Wk; mt;tYty;fisf; 
fz;fhzpg;gjw;fhf  ,r;nrayzp  Njrpa $l;bizg;G  epWtdkhf nrayhw;WfpwJ. tof;Fj; 
njhLj;jiy Jupjg;gLj;JtJk;  gypahf;fg;gl;ltu;fspd;  ghJfhg;ig gyg;gLj;JtJk;  
murhq;fj;jpd;  gpujhd  jpwj;jtu;fSf;fpilNa $l;bizg;ig  tYg;gLj;jYk;  ,r; 
nrayzpapd; Nehf;fkhfpwJ.  ehl;bDs; eilngWfpd;w  kdpj tpahghuj;jpw;F  jPu;Tfis 
toq;Fjy;  rk;ge;jkhf  nghWg;Gila  epWtdkhf  ,dq;fhzg;gl;l  rfy  
epWtdq;fspdJk;  gpujpepjpfis  ,r;nrayzp  nfhz;Ls;sJ.  

 

kdpj tpahghuj;jpw;F gypahf;fg;gl;;Nlhu;fis  ,dq;fhZjy;> mwpTiufSf;fhf  
Mw;Wg;gLj;jy;  kw;Wk; mtu;fspd;  ghJfhg;ig  cau;j;Jjy;  njhlu;gpy;  Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l njhopw;ghl;L eltbf;if Kiwfs;  ,r;nrayzpahy;  Nkk;gLj;jg;gl;ld. mJ 
mikr;ruitahy;  mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJld;> 2015 khu;r; khjj;jpy;  nraw;gLj;jg;gl;lJ.  
 

nrayzpahy; kdpj tpahghuk; gw;wp nghJ kf;fs; kw;Wk; murhq;f mYtyh;fSf;fhf 
elhj;jg;gLfpd;w  Gupe;Jzu;it mspf;Fk;  epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd;NghJ  mq;fj;Jt  
epWtdq;fs; fz;fhzpg;G  nra;ag;gLfpd;wd.  NkYk; ,yq;if  nghypRf;fhf  ,ay;jfT 
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tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis  elhj;Jtjd;  kPJ nrayzpapd;  tpNrl ftdk;  
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  kdpj tpahghuk;  rk;ge;jg;gl;l  tof;Ffisj; Jupjg;gLj;jy; > mjw;fhf  
tpNrl nghyp];  $nwhd;iwj jhgpj;jy;> Gupe;Jzu;it  mspf;Fk;  epfo;r;rpj; jpl;lq;fis  
tpupTgLj;jy; Mfpa  gy JiwfspD}lhf  nrayzp  nrayhw;wpf; nfhz;Ls;sJ.  
 

5.1.2.8 11th Senior Officials meeting of the Bali Process Ad hoc group 
ghyp Gnuhnr];]pd;  11 Mk; rpNul;l mYtyh;fspd;  khehL  2016.11.15  kw;Wk;  16 Mfpa  
,U ehl;fspy;  ,yq;ifapy;  elhj;jg;gl;lJ. ghyp Gnuhnr];  Muk;g  mq;fj;jtu; xUtuhf  
,yq;if kdpj  tpahghuj;jpw;F  vjpuhf vLf;fg;gl;l  eltbf;ifnahd;whfTk;  mjw;fhf  
ru;tNjr xj;Jiog;ig tpUj;jp nra;J  nfhs;Sk;  Nehf;fj;Jld;  ,k;khehL  elhj;jg;gl;lJ. 
 

5.1.2.9 Eighth session of the Conference of Parties to the UNTOC 
mT];jpNuypahtpd;  tpahdh  efuj;jpy;  2016.10.17 Mk; jpfjp Kjy; 2016.10.21 Mk; jpfjp 
tiu  elhj;jg;gl;l If;fpa  ehLfspd;  ru;tNjr  xOq;F nra;ag;gl;l  Fw;wq;fs; gw;wpa 
khehl;Lf;F  rkhe;jukhf  ru;tNjr  xOq;F nra;ag;gl;l  Fw;wq;fisj; jLg;gjw;fhd  

ru;tNjr xj;Jiog;G (International Cooperation on combating Translational Organized Crime) 
vd;Dk;  njhdpg; nghUspy;  epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;iw elhj;jg;gl;lJ.  ,jd;%yk;  ru;tNjr 
xOq;F nra;ag;gl;l  Fw;wq;fisj; jLg;gjw;fhf  ,yq;if Nkw;nfhz;Ls;s  eltbf;iffs;>  
ru;tNjr xj;Jiog;igg;  ngw;Wf; nfhs;sy;  Mfpa gue;j Jiwnahd;iw ,jd;%yk; 
Nktg;gl;l  rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpd;  Nkyjpf nrhyp]pl;lu; [duhy; xUth; cl;gl  
nghypR>  ntspehl;L  Ntiytha;g;G gzpafk;> FbtuT Fbafy;T jpizf;fsj;jpd;  rpNul;l 
mYtyh;fs;  ,jpy; fye;J nfhz;ldu;.  
 
5.1.3 Vida eltbf;iffs; 

 

5.1.3.1 Fbapay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;  Nfhitj;  jpUj;jq;fSf;fhf  ePjp 
mikr;ruhy;  epakpf;fg;gl;l FO 
Fbapay; eltbf;if  Kiwr; rl;lf; Nfhitia  Muha;e;J ghu;j;J  fhyj;jpw; Nfw;wthW 
ru;tNjr juf;fl;lisfSf;F mikthf  mjw;Fj; Njitahd  jpUj;jq;fisr;  
rku;g;gpf;FkhW  mwptpj;J  cau;ePjpkd;w ePjpgjp  nfsut  gpuparhj; nlg;  mtu;fspd;  
jiyikapy; FOnthd;W  epakpf;fg;gl;Ls;sJ.  ,f;FOthdJ  Fbapapy; Jiwapd;  rpNul;l 
rl;lj;juzpfs;> ePjp mikr;rpd; mYtyh;fs;>  rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;j;pd; mYtyh;fs;>  
rl;ltiueu;  jpizf;fsj;jpd; mYtyh;fs; kw;Wk; njhopy; GupAk; rl;lj;juzpfisf; 
nfhz;Ls;s FOnthd;whFk;. ,f;FO jw;NghJ VO ehl;fs;  elhj;jg;gl;lJ.  FO 
mwpf;iffs;  fhyf;fpukj;jpy;  toq;Ftjw;F  vjpu;ghh;f;fg;gLfpwJ.   
 
5.1.3.2 Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf; Nfhit kw;Wk; jz;lid rl;lf; 
Nfhitj;  jpUj;jq;fSf;fhf  ePjp mikr;ruhy;  epakpf;fg;gl;l FO  
Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf; Nfhit kw;Wk;  jz;lidr; rl;lf; Nfhitf;F 
fhyj;jpw;Nfw;wthW kw;Wk; ru;tNjr  juf;fl;lisfSf;F mikthf  Njitahd  
jpUj;jq;fis  gupe;Jiu nra;AkhW  mwptpj;J  khz;GkpF ePjp mikr;ruhy;  cau;ePjpkd;w 
ePjpgjp  nfsut  Gtndf  mYtp`hNu mtu;fspd;  jiyikapy; FOnthd;W  
epakpf;fg;gl;Ls;sJ.  mJ ePjp mikr;rpd; mYtyh;fs;> Fw;wtpay; rl;lj;Jiwapd; epGzh;fs;> 
rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpd;  mYtyh;fs; kw;Wk; rpNul;l  nghyp];  mYtyh;fisf; 
nfhz;Ls;sJ.  ,f; FO ,Jtiu  2 mwpf;iffis ePjp mikr;rUf;Fk; rku;g;gpj;Js;sJ.  
 
5.1.3.3 rl;lthf;fq;fisj; jahu; nra;jy; gw;wpa  mikr;ruitj; Jizf;FO 
mikr;ruitaplk;  rku;g;gpf;fg;gLfpd;w  cj;Njr rl;lthf;fq;fs;  kw;Wk; nfhs;if  
mwpf;iffs; rk;ge;jkhf fw;if nra;jy;  kw;Wk; mJ njhlu;ghf mikr;ruitaplk;  
gupe;Jiufis  rku;g;gpg;gjw;fhf  nfsut ePjp mikr;rupd;  jiyikapd; fPo;  
rl;lthf;fq;fisj; jahu; nra;jy; gw;wpa mikr;ruitj; Jizf;FO epakpf;fg;gl;lJ.  

mikr;ruitj; Jizf; FOtpd;  fPo; mYtyu;fspd;  FOnthd;W  epakpf;fg;gl;lJld; 
mt;tYtyh;fs; FOtpdhy;  rl;lthf;fq;fisj; jahu; nra;jy; gw;wpa fw;if nra;J jdJ 
gupe;Jiufs; mikr;ruitj; Jizf;FOTf;F mwpf;ifaplg;gLfpd;wd. ePjp mikr;rpd;  
nrayhsu;  rl;lthf;fq;fisj;  jahu;  nra;jy; gw;wpa mikr;ruitj; Jizf; FOtpd; 
$l;Leu; vd;gJld;  rl;lthf;fq;fisj; jahu;  nra;jy; rk;ge;jkhf  mYtyh; kl;lj;jpy;  
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gFg;gha;Tfs;  kw;Wk;  gupe;Jiufs;  nra;ag;gLtJ  ePjp mikr;rpy; MFk;.  mNefkhf 
,g;gupe;Jiufs; rl;lthf;f tiuT tbtj;jpy;  eilKiwg;gLj;jg;gLfpwJ.  

gpd;du;> mikr;ruitj; Jizf; FOtpdhy; mYtyh;fs;  FOtpd; gupe;Jiufis  thrpj;Jg; 
ghu;j;J  Jizf;FOtpd;  gupe;Jiufs; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gLk;.  ePjp mikr;rpdhy; 
,g;gupe;Jiufisf; Nfhitg;gLj;jp  Njitahd eltbf;iffSf;fhf rk;ge;jg;gl;l  
mikr;Rf;F  mDg;gg;gLfpd;wd.  mikr;ruitj; Jizf; FOtplk;  rku;g;gpf;fg;gLfpd;w 
rfy rl;l%yq;fs;  kw;Wk; nfhs;if  mwpf;iffs;  jahu; nra;J gupe;Jiufis Jupjkhf 
mDg;Gtjw;F  eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

5.1.3.4 rl;l Muha;r;rp $nwhd;iwj; jhgpj;jy;  

ePz;l fhykhf  rl;lj;Jiwapy; epytpa  rl;l Muha;r;rpfspd;  FiwghLfspd; fhuzkhf 
rl;lq;fs; jahu; nra;tjpy;  Njitahd  jfy;fisg; ngw;Wf;  nfhs;sy;  NghJkhdjhf  
,y;yhik  ehl;bd; rl;lj; Jiwapd;  Kd;Ndw;wj;jpw;F rpf;fyhdnjhU  epiyik  Vw;glf; 
$bajhy;  rKjhaj;ijg; ghjpf;fpd;w  rl;lr; rpf;fy;fis  ,dq;fz;L  ePjp epUthfg; 
gzpapy;  NkYk; Kf;fpakhfpd;w rl;lj; jfty; Jiwfis  ,dq;fz;L  rl;l Muha;r;rp 
mYty;fis Kd;Ndw;Wtjw;fhf  ePjp mikr;rpd;  jiyikapy;  nfhOk;G gy;fiyf; 
fofj;jpd;  rl;lgPlj;Jld;  ,ize;J rl;l  Muha;r;rpf; $nwhd;iwj; jhgpg;gjw;F  2016 tuT 
nryT jpl;lj;jpd; fPo; epjp Vw;ghLfisg; ngw;Wf;  nfhLj;J  Ntiyfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 
mjd;gb mjw;fhd Gupe;Jzu;T cld;gbf;if  2016.10.06 Mk; jpfjp  ifr;rhj;jplg;gl;lJld;  
Muha;r;rp $W 2017 rdtup  khjj;jpy;  jhgpf;fg;glTs;sJ.  

5.1.3.5 ,yq;if rl;l mwpf;iffis ntspapLjy;  rl;lg; gpuptpdhy;  nra;ag;gLfpwJ. 
 
cau;ePjpkd;wj;jhy;  kw;Wk;  Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;wj;jhy;  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;l  kpf 
Kf;fpakhd  tof;Fj; jPu;g;Gf;fis cs;slf;fp  xt;nthU Mz;bYk; ,uz;L njhFjpfs;  
mr;rplg;gLfpd;wd.  2016Mk;  Mz;bDs;  2012 njhFjp 1> 2013 njhFjp 1 g+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. 2014 ,yq;if rl;l mwpf;if njhFjp 1 mr;rbf;Fk;  Ntiyfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.  

 
5.1.3.6 ru;tNjr eLj;jPu;g;G ikaj;ij jhgpj;jy;  
  ,k;ikaj;jpd;  %yk;  ifj;njhopy; gpzf;Ffisj;  jPu;g;gjw;fhf  Njrpa kw;Wk; ru;tNjr  
fk;ngdpfSf;F  tha;g;Gfs;  Vw;gLj;jg;gLfpd;wd.  ,yq;if ,t;tyaj;jpy;  mike;Js;s  
ru;tNjr eLj;jPu;g;G  ikakhf  Mf;FtJ  murhq;fj;jpd;  vjpu;ghh;g;G MFk;.  cyf tu;j;jf  
epiyak;  tu;j;jf Nfe;jpu  ,lnkhd;wpd;  kj;jpapy;  mike;jpUg;gJk;>  el;rj;jpu 
N`hl;ly;fs; kw;Wk; rpw;Wz;br; rhiyfs;  mj;Jld; Rw;Wyhj;Jiw  kdk; ftu;e;j  
,lq;fSf;F kpfr; rkPgkhf  ,Ug;gJk;  fhuzkhf  ,e;eLj;jPu;g;G  ikak;  cyf tu;j;jf  
epiyaj;jpd;  22 Mk; khbapy;  ];jhgpf;fg;gl;Ls;sd.  

,k; ikak; 2015 khu;r; khjj;jpy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. ,ij elhj;jpr; nry;tjw;fhf  
fk;ngdpnahd;iwj;  ];jhgpj;Jf; nfhs;tjw;fhfj; Njitahd  eltbf;iffs;  
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. fk;ngdpapd;  mikg;gftpjpfs; ,Wjpahf  jahu; nra;J  eLj;jPu;g;G  
mYty;fs;  kw;Wk;  eLj;jPu;g;G  gw;wp mwpar; nra;Ak;  epfo;r;rpj; jpl;lq;fis  elhj;Jjy;>  
eLj;jPu;g;ghsu;fisg;  gapw;Wtpj;jy;  Nghd;w  eLj;jPu;g;G  rhu;e;j  Vida  
nraw;ghLfSf;fhTk;  eLj;jPu;g;G ikak;  jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sJ.  

ikaj;jpd; mikg;gftpjpfs; mq;fPfhuj;Jf;fhf fk;ngdp gjpthsu; jiyikajpgjpaplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.   

5.1.3.7 tu;j;jf kj;jpa];j rigiaj; jhgpj;jy;  

tu;j;jf gpzf;Ffisj; jPu;j;jy;  kw;Wk; eLj;jPu;g;G  nra;jy;> kj;jpa];jk;  nra;jy; kw;Wk; 
xw;Wikg;gLj;jy; tpupthf Vw;Wf; nfhs;sy;> Nkk;gLj;jy;  kw;Wk; mjw;fhf  jpwj;jtu;fis  
Cf;Ftpj;jy; cl;gl kj;jpa];jj;jhy; tu;j;jf gpzf;Ffisj;  jPu;j;jiy Nehf;fkhff; 
nfhz;L  2000 Mk; Mz;bd;  44 Mk; ,yf;f  ,yq;if tu;j;jf epiyaq;fs; rl;lk; (2005 
Mk; Mz;bd; 37 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy;  jpUj;jg;gl;l) mKy;gLfpwJ.  mjd;gb  
,r;rl;lj;jpd;fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;s  ,yq;if tu;j;jf kj;jpa];j epiyak; 2016  Mf];l; 
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khjk;  08 Mk; jpfjpa  1979/18  Mk; ,yf;f  mjptpNrl  tu;j;jkhdp  mwptpj;jypd; %yk; 
ePjp mikr;rpd; tplag; nghUspd; fPo; mjpNkjF  rdhjpgjpahy;  gpufldk; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

mjd;gb ,yq;if tu;j;jf kj;jpa];j  epiyaj;ij  jhgpg;gjw;fhf jw;NghJ  eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> rl;lj;jpd; 5Mk; gpuptpd; gpufhuk; epiyaj;jpd; mYty;fis 
epUtfpg;gjw;F   kw;Wk; Kfhikf;fhf jhgpf;fg;gLfpd;w  Kfhikj;Jtr; rigia  epakpg;gjw;fhf  
eltbf;iffs;  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

5.1.3.8 Nghijt];J epthuz epfo;r;rpj; jpl;lk;  
 If;fpa ehLfspd;  mgptpUj;jp  epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo;  mikr;rplk;  fpilf;fg; ngw;Ws;s 
epjpaj;jhy;  Nghijt];J Rw;wptisj;jy;fspd;NghJ  gFg;gha;thsupd;  nraw;ghL njhlu;ghf  
nghyp]; mYtyh;fs;> Rq;f mYtyh;fs; kw;Wk; Fbaku;T  Fbafy;T  mYtyh;fSf;F 
Gupe;Jzu;it  mspf;Fk;  gl;liwnahd;W  2016.04.26 Mk; jpfjpapYk;> ru;tNjr  Gifj;jy; 
vjpu;g;Gj; jpdk;  kw;Wk; Nghijt];J  epthuz  khjj;jpw;fhf mikr;rpd; fPOs;s  rfy 
jpizf;fsq;fs;  kw;Wk; epWtdq;fisg; gq;Fngwr; nra;J  2016.06.21 Mk; jpfjpapYk;  
glliwnahd;W  elhj;jg;gl;lJ.  ,jw;fhf  rdhjpgjp  Nghijt];J epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd;  ,U 
mYtyh;fs;  tsj;Jiw Ml;fshf  nray;gl;ldu;.  
 
2016 etk;gu;  khj ,Wjpapd;NghJ ,yq;if  nghypR> Rq;f mYtyh;fs; cl;gl  Nghijt];J 
epthuz  epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPohd  145 mYtyh;fspd;  gq;Fgw;Wjypy;  xU ehs;  
gl;liwnahd;W  elhj;jg;gl;lJ. 
 
5.1.4 ePjp mikr;rpd; fPo; njhopy;gLfp;d;w tpNrl  fUj;jpl;lq;fs;  

 

5.1.4.1 CSI.ROL/USAID   fUj;jpl;lq;fs;  
,f; fUj;jpl;lq;fspd;  fPo; nraw;ghLfisr;  nra;tJ  vspjhf;Ftjw;fhf  2016.05.26 Mk;  jpfjp  
ePjp mikr;R kw;Wk; If;fpa  ,uhr;rpaj;jpd;  ru;tNjr  mgptpUj;jp mYty;fSf;fhf 
,yq;ifapDs; jhgpf;fg;gl;Ls;s Kftuhz;ikfSf;fpilNa Gupe;Jzh;T cld;gbf;ifnahd;W 
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. mg;Gupe;Jzu;T  cld;gbf;ifapd; fPo; ,U jpwj;jtu;fshYk;  gpd;tUk;  
tplaq;fs;  fUj;jpl;lj;jpd; jiyaha  Nehf;fq;fshf  ,dq;fhzg;gl;ld.  
 
1. ,yq;ifapy; tof;F tprhuizfspy;  Vw;gLfpd;w  jhkjq;fisj;  jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf  
tof;F eltbf;if  Kfhik kjpg;gPl;L  mwpf;ifnahd;iw> tof;F Kfhik kw;Wk;  Gjpa 
jd;dpaf;f  Kiwnahd;iwj;  jpl;lkpLtjw;Fj;  Njitahd  gupe;Jiufis  cs;slf;fp ePjp 
mikr;Rf;Fg;  ngw;Wf; nfhLj;jy;.  
2. ,yq;ifapy; ePjpkd;w Kiwikapy; Nritapy; <Lgl;Ls;s  RUf;nfOj;jhsu;fSf;fhf  Gjpa 
gapw;rpfis  Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;F  ePjpj;Jiway;yhj  mYtyh;fis gapw;Wtpf;Fk; 
epWtdq;fspd; fPo;  gapw;rp  epfo;r;rpj; jpl;lq;fis  elhj;Jtjw;F  cjtp kw;Wk;  epjp 
Vw;ghLfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
3.ePjpj;Jiway;yhj mYtyh;fisg; gapw;Wtpf;Fk;  epWtdj;jpd; %yk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;w  
ePjpj;Jiway;yhj  gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis  ePbg;Gr; nra;tjw;F  cjtpaspj;jy;     
4.csjhk; ePjpj;Jiway;yhj  gapw;rp  fw;if newp  gw;wpa  kjpg;gPl;L  mwpf;ifnahd;iwg;  
ngw;Wf; nfhLj;jy;.  
5.rl;ltiyak;  kw;Wk; ePjp mikr;rpd;  ,izaj;jsj;ij  epu;khzpj;jy;  kw;Wk;  
Nkk;gLj;Jtjw;F  xj;Jiog;ig  toq;Fjy;.  
 
5.1.4.2 rl;lj;ij tYg;gLj;jy;> ePjpia mZFjy; gyg;gLj;jy; kw;Wk; r%f xUq;fpizg;G  

epfo;r;rpj; jpl;lk; (SELAJSI/UNDP) 

a. rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpy;  Ftpe;Js;s  tof;F eltbf;iffisj;  
Jupjg;gLj;jy;  
 

rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpy; Ftpe;Js;s  tof;Ffis  Kbj;Jf; nfhs;tjw;F  cjTk; 
tifapy;  Nghijt];J  kw;Wk; gps;is  J~;gpuNahf  tof;FfSf;fhf  cjTtjw;F  8 
rl;lj;juzpfSf;fhf  fUj;jpl;lk;  epjp Vw;ghLfisg;  ngw;Wf; nfhLj;jJ.  ,jd;%yk;  
ngUkstpyhd  tof;Ffs;  Kbj;Jf; nfhz;Ls;sJld;  Jupjkhf  tof;if  ,dq;fhZk;  
Kiwnahd;Wk;  mwpKfk; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

b. rl;l cjtp gw;wpa  Njrpa nfhs;if  
rl;l cjtp gw;wpa  Njrpa nfhs;if  nraw;ghl;Lj;  jpl;lnkhd;whf   jahu;   nra;J mij 
rk;ge;jg;gl;l gpupTfsplk; rku;g;gpj;J mtu;fspdJk;  mtjhdpg;GfSld;  tpjpKiwg;gl;l  
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jpl;lnkhd;W  jahu; nra;ag;gl;lJld;> mjw;fhf  mikr;ruit  mq;fPfhuk;  2016.03.31 Mk; 
jpfjp  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ.  

 C.  Fw;wr; nray;fSf;Fg;  gypahf;fg;gl;Nlhu;fspdJk; rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd  Njrpa 
mjpfhu rigf;fhf cjtpaspj;jy;   

Nkw;Fwpj;j mjpfhu rigapdhy; nra;ag;gl;l  Nfhupf;ifnahd;wpd;gb  mt;tjpfhu  rigapd; 
epUthf mYty;fis tpjpKiwg;gLj;jpf;  nfhs;tjw;fhf  Kfhikj;Jt  kjpAiueu;  
xUtupd;  xj;Jiog;igg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F  fUj;jpl;lj;jpw;fhd  epjpAjtp  ngw;Wf;  
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf 200 nghyp];  mYtyh;fSf;F 2016.11.03 kw;Wk; 04 
Mfpa jpdq;fspy; gapw;rp  gl;liwnahd;W elhj;jg;gl;lJ.  

 d. rpiwf; ifjpfSf;fhf rl;l cjtp  ngw;Wf; nfhLj;jy; njhlu;ghf  Kiwahd      
eltbf;iffis  Nkw;nfhs;sy;  

,f; fUj;jpl;lj;jpd; %yk;  gy;NynfNy kw;Wk;  tPutpy  jpwe;jntsp  rpiw  
Kfhk;fspy;  Mz; ngz;  jd;ikia  mbg;gilahff; nfhz;l  td;nray;fs; 
njhlu;ghd  rl;lKiwahd  njhlu;Gfs;  gw;wpa Gupe;Jzu;it  mspf;Fk;  epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F  xj;Jiog;G  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ.  rl;l cjtp 
Mizf;FOtpd;> rl;lj;juzpfs;  rq;fj;jpd;  kw;Wk; tplak;  njhlu;gpy;  Mu;tk; fhl;Lk; 
Vida  Ml;fspdJk;  gq;Fgw;Wjypy;  njupT nra;ag;gl;l  rl;lj; njhdpg; nghUl;fs; 
gw;wpa njhiyf;fhl;rp kw;Wk;  thndhyp  fye;Jiuahly;  njhlnuhd;iw  elhj;Jtjw;F  
tsj;Jiw  cjtpfs;  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;ld.  

e .   gpujhd rl;lthf;fq;fs; kw;Wk;  rl;lq;fis  xd;wpizj;jy; kw;Wk;    
     nkhopngau;g;G  nra;jy; . 

xd;wpizf;fg;gl;l jz;lid rl;lf; Nfhit> Fw;wtpay;  eltbf;if Kiwr; rl;lf; 
Nfhitr; rl;lk;> rhd;Wfs; fl;lisr; rl;lk;  kw;Wk; ePjpj;Jiwr; rl;lk;> (Kk;nkhopfspy;)  
mr;rbg;gjw;fhf murhq;f  mr;rfj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sd.  jw;NghJ  Fbapay; 
eltbf;if  Kiwr; rl;lf; Nfhit xd;wpizf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwJ.  

 f.   ,yq;ifapy; cs;s jz;lid  rl;l Kiwfs;  gw;wpa fw;if 
tof;F eltbf;iffs;  rk;ge;jkhf 8 khtl;lq;fspYs;s  Nky;ePjpkd;wq;fs;  kw;Wk; 
Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;wq;fs; njhlu;ghf nra;ag;gl;l fw;ifapd; jPu;khdq;fs;> rk;ge;jg;gl;l  
Nghf;Ffs;  kw;Wk; mDgtq;fis  ,dq;fhz;gjw;fhf  gFg;gha;Tfs; eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wd.  

 
5.1.4.3 Adpnrg; xj;Jiog;G rpWtu; ghJfhg;G kw;Wk;  ePjp gw;wpa epfo;r;rpj; jpl;lk;  

a. WCD  nghyp]; mYtyh;fisg;  gapw;Wtpg;gjw;F  nghyp];  tplaj;  
njhlnuhd;W  Nguhrpupah;  utPe;jpu  ngh;dhe;J  mtu;fshy;  jahu;  nra;ag;gl;L 
Kk; nkhopfspYk; mr;rplg;gl;lJ.  

 b  Adpnrg; xj;Jiog;gpd;fPo; nray;gLfpd;w  gps;is ghJfhg;G  kw;Wk;  ePjp gw;wpa 

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; “khtl;l  mgptpUj;jp  epfo;r;rpj;  jpl;lj;Jf;fhd 

xj;Jiog;G” (SDDP) vd;Dk; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd;  tplaq;fisg; gad;gLj;jpf; 
nfhz;L nghyp]; mYtyh;fis  gapw;Wtpf;Fk;  gapw;rpg; gl;liwfs; mEuhjGuk;> 
tTdpah> kd;dhu;>  kl;lf;fsg;G> mk;ghiw> nkhzwhfiy> Gj;jsk; Mfpa VO 
khtl;lq;fspd; nghyp]; epahahjpf;fq;fspd;  nraw;gLj;jg;gl;lJ.  

c. gps;is ghJfhg;G kw;Wk; ePjp gw;wpa epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; Adpnrg;  
xOq;fikg;gpd;  xj;Jiog;Gld;  kw;Wk; ,yq;if kd;wf; fy;Y}upapd; xj;Jiog;Gld; 
Nkyjpf nghyp]; gapw;rpj; njhlnuhd;W  elhj;jg;glTs;sJ.  Nkw;Fwpj;j 
gapw;Wtpj;jy;  gw;wpa tpguq;fs;  ,Wjpahf  jahu; nra;Ak;  Gyik nrayku;T 
elhj;jg;glTs;sJ.  gapw;rpfspd;NghJ  kjpAiu  kNdhjj;Jtk; kw;Wk; gps;is 
ghJfhg;G njhlu;ghd njhopYf;F mjpYs;s  Kf;fpaj;Jtj;ijg; gw;wp  ftdk; 
nrYj;jg;gLfpwJ.  

 d.    Fw;wnkhd;wpd;   nghWg;ig Vw;Fk;  tanjy;iy njhlu;ghd  jpUj;jq;fs;-  
Fw;wnkhd;wpd; nghWg;ig Vw;Fk; Mff; Fiwe;j tanjy;iyia  jPu;khdpf;Fk;   
$l;lnkhd;W  eilngw;wJld;> mg;NghJ  Mff; Fiwe;j  tanjy;iyia 12 tiu 
cau;j;Jtjw;F jPu;khdpf;Fk; mikr;ruit  tpQ;Qhgdk; rku;g;gpf;fg;gl;L 2016.11.09 
Mk; jpfjp mikr;ruitahy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJ.   

   e.  gps;is ghJfhg;G kw;Wk; ePjp  gw;wpa  epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; %yk;  jw;NghJ  
mDuhjGuk;> kd;dhu;> mk;ghiw> nkhdwhfiy> kw;Wk; Gj;jsk;  Mfpa  
khtl;lq;fspy; cs;s ePjpkd;wq;fs; NkYk; rpWtu;fspd; ed;ikf;fhf 
ePjpkd;wq;fshf Mf;Fk; Nehf;fj;Jld; etPdkag;gLj;jg;gLfpd;wd.  
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ePjp mikr;R> ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; ePjp mikr;rpd; fPOs;s  jpizf;fsq;fs;  kw;Wk; Vida 
epWtdq;fspd;  jhgd mYty;fs;  jhgdg; gpuptpdhy;  epiwNtw;wg;gLfpd;wd.  gapw;rp 
kw;Wk; tpidj;jpwdhd kdpj tsnkhd;iwg; ngw;Wf; nfhLj;jiy  cWjpg;gLj;jy;> ePjp  
epUthff; fUkj;jpd;NghJ  Njitahd  trjpfis  toq;Fjy; kw;Wk; Vida  $l;bizg;G  
mYty;fSk; ,g; gpuptpdhy; nra;ag;gLfpd;wd.  mjd; fPo; Njitg;gLfpd;w  
gzpahl;nlhFjpia  mq;fPfhpj;Jf; nfhs;sy;> Ml;Nru;g;G  eltbf;if Kiwfisj; jahu; 
nra;jy;> jFjpahdtu;fisj; njupT nra;jy;> Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;> gapw;Wtpj;jy;>  ,lkhw;wQ; 
nra;jy;>  gjtp cau;T nra;jy;> xOf;fhw;W eltbf;iffs;>  NkyjpfNeu gpuahzr; 
nryTfs;> fld; Kw;gzq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;> rhd;Wg; nghUl;fisf; ifahStjw;Fj; 
Njitahd  $l;bizg;G  mYty;fs; kw;Wk; mtrpakhFk; NghJ  Rw;wwpf;iffis  
toq;Fjy;  vd;gd ,g;gpuptpdhy;  epiwNtw;wg;gLfpd;wd. 
  
ePjp mikr;rpd; gzpahl;nlhFjpapd; 263 mYtyu;fspdJk; ePjpr; Nritfs; Mizf;FOtpdhy;  
epakpf;fg;gl;l ml;ltizg;gLj;jg;gl;l mYtyu;fs; my;yhj  ePjpkd;wq;fspy;  NritapYs;s  
3819 mYtyu;fspdJk;   rfy jhgd  mYty;fs;  ,g;gpuptpdhy;  epiwNtw;wg;gLfpd;wd.  

Nkw;Fwpj;j  gzpfs;  cs;sf gpupT> ePjpkd;w  epUthfg; gpupT> rkhjhd ePjpthd; gpupT>  
jpBu; kuz  tprhuizahsu;  kw;Wk; rl;l  kUj;Jtg; gpupT> rkhjhd  ePjpthd;fs; kw;Wk; 
cj;jpNahfg;gw;ww;w  ePjthd; kw;Wk;  rj;jpag; gpukhz  Mizahsu;  gpupT>  rj;jpag; 
gpukhz nkhopngau;g;ghsu; gpupT> Nghf;Ftuj;Jg; gpupT kw;Wk;  jpizf;fsg; gpupT Mfpa 
gpupTfspd;  %yk;  nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 

  

5.2.1 cs;sf epUthfg; gpupT 
5.2.1.1 Gjpa gjtpfis  cUthf;Fjy;  

Gjpa Nkyjpf nrayhsu;  gjtpnahd;iw cUthf;Fjy ;  
5.2.1.2 Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiwfis  jahu; nra;J mq;fPfupj;Jf; nfhs;sy;  

jPT KOtjpYk; mike;Js;s 183 ePjpkd;wq;fspdJk;  rfy Ngzy; Ntiyfs;  ePjp 
mikr;rpd; cl;fl;likg;G  gpuptpd; %yk;  nra;ag;gLfpd;wd.  Ngzy; Ntiyfis NkYk;  
tpidj; jpwdhfTk;> gaDs;sjhfTk; Nkw;nfhz;L nry;tjw;fhf  jr;ru;> Nkrd; kw;Wk; 
njhopyhsu;fisf;  nfhz;l $nwhd;W  jhgpf;fg;gl;lJld; mjw;fhf  Gjpa Ml;Nru;g;G 
eltbf;if  Kiwfs; jahu; nra;ag;gl;L  mq;fPfhpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

- jr;ru;> Nkrd; Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiw 
- njhopyhsu;  Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiw  
 

5.2.1.3 Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;fs;  
 
10gjtpfSf;fhf Ml;Nru;g;G nra;jy;fs;  nra;ag;gl;Ls;sd.  

  gjtp  epiwNtw;W epiy %d;whk; 
epiy 

,uz;lhk; 
epiy 

Muk;gepiy nkhj;jk; 

Nkyjpf nrayhsu; (ePjpgjp) 01 - - - 01 

cjtpr; nrayhsu;(rl;lk;) 01 - - - 01 

njhopy;El;gmYtyu; -  02 - 02 

ePh;fFoha; - - - 03 03 

kpd;rhu    03 03 

nkhj;jk; 02 - 02 06 10 

                                   (gl;Nlhiy ,y.01) 

 ,jw;F Nkyjpfkhf 03 ePu;f;Foha; njhopDl;gtyh; 03> kpd;rhu  
njhopDl;gtyu;> 05 jr;ru;fs; kw;Wk; 05 Nkrd;; Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;F 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
 

5.2  epUthf kw;Wk; jhgd gpupT 
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5.2.1.4     gapw;rpfs; kw;Wk;  jpwd;tpUj;jp  
ePjp mikr;rpy; Nrit nra;fpd;w  gjtp epiy mYtyu;fs; njhlf;fk;  rpw;W}opau;fs; 
tiuapyhd  rfy Copau;  juq;fisAk;  NkTfpd;w  tifapy;  gpd;tUkhW 
gapw;rpfs; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;ld.  

 5.2.1.4.1  cs;ehl;Lg; gapw;rp 

  gapw;rpapd; jd;ik mYtyu;fspd; 
vz;zpf;if 

nryT nra;ag;gl;l  
nkhj;j epjp  
Vw;ghLfs;  &gh  

gl;lg; gpd;gbg;G fw;ifnewp (ePjpgjpfSf;fhf rl;lk; gw;wpa  
fiykhdp gl;lKk; cl;gl)  

24  8>597>700 

nkhopg;gapw;rp  16 226>500 

jkpo; nkhop gapw;rp  
kl;lk; II 
kl;lk; III 
 

kl;lk; II 

 

 

 

 

kl;lk; II 

kl;lk; III 

 

97 44,000 

60 

cw;gj;jpahf;f Nkk;ghl;L kw;Wk;  fzpdp  gapw;rp  06 30>000 

jiyikj;Jtg;  gapw;rp  46 6,252,500 

tplag; gapw;rpfs;  05 783,500 

rk;gs Kfhikj;Jtk; 02 12,000 

njhopy;El;gmYtyu;fSf;fhd gapw;rp 11 38,500 

ePh;Foha; kw;Wk; kpd;rhu mYtyu;fSf;fhd gapw;rp 06 18,000 

njhopy;El;gmYtyu;fSf;fhd 03 ehs; gapw;rp 18 300,000 

njhopy;El;gmYtyu;fSf;fhd jiljhz;ly; njhlh;ghd 
gapw;rp 

02 35,000 

nfhs;tdT eilKiw  02 12,000 

nfhs;tdT kpNyhjh 04 400,000 

nfhs;tdT eilKiw gjtp epiy 
cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd 

50 360,000 

E- Filling  fUj;jpl;lk; 21 780>000 

nkhj;jk;  118    17,889,700 

 

 ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;Jld;  ,ize;j njhopw; gapw;rp  epWtdq;fspd; %yk;  
06 khj eilKiwg; gapw;rpf;fhf  Mw;Wg;gLj;jg;gl;l  28 gapYeu;fSf;fhf  eilKiwg; 
gapw;rp  ngw;Wf; nfhLj;J  Kbj;Jf; nfhz;Ls;sJld; jw;NghJk;  28 gapYeu;fs;  gapw;rp 
ngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wdu;.  

5.2.1.4.2 ntspehl;Lg; gapw;rp  

   gapw;rpapd; jd;ik  mYtyu;fspd;  
vz;zpf;if  

nryT nra;ag;gl;l  
nkhj;j epjp Vw;ghLfs;  

ePjpgjpfs;- gapw;rpfs; kw;Wk; fUj;juq;Ffs;  177 92>059>054 

mikr;rpd;  mYtyu;fs;- fUj;juq;Ffs; 11 4>395>896 

mikr;rpd; mYtyu;fs;- gapw;rpfs;  07 4>575>795 

nkhj;jk;  102 100>980>745 

                                                    (gl;Nlhiy ,y. 03) 

5.2.1.5  xOf;fhw;W tprhuiz  
 

2016.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2016.12.31 jpfjp tiu  30 Muk;g Gydha;Tfs;  eilngw;Wf; 
nfhz;bUg;gJld;  mtw;Ws;  09 Muk;g Gydha;Tfs;  Kbj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
re;Njfj;jpw;Fl;gl;l mYtyUf;F  vjpuhf xOf;fhw;W  eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;Fg; 
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NghJkhd Fw;wr;rhl;L  fhzf;$bajhf  ,y;yhj  fhuzj;jhy;   04  Muk;g Gydha;Tfs;  
Kbj;Jf; nfhs;sg;gl;ld. 

 

5.2.1.6 fld; mq;fPfupj;jy;  

fld; tif  mYtyu;fspd;  
vz;zpf;if  

 

Mjd tPl;L 08 10,757,460 

mtjp  123 10,171,613 

gz;bif  203 2,030,000 

tpNrl   68 272,000 

Jtpr;rf;futz;b 03 18,000 

nkhj;jk;  405 23,249,073 

(gl;Nlhiy ,y. 04) 

5.2.2 ePjpkd;w epUthfg; gpupT  
 
5.2.2.1 Gjpa gjtpfis cUthf;Fjy;  

 

Gjpjhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s  ePjpkd;wq;fSf;fhf 108 fdpஷ்l 
gzpahl;nlhFjpfs;  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jpd; %yk; 
mq;fPfhpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

 5.2.2.2 Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiwfisj; jahu;  nra;J mq;fPfhpj;Jf; nfhs;sy;  

-  fl;lis Nrtfu;> vOj;jhiz epiwNtw;Weu; kw;Wk;  ePjpkd;w $Teu;> 
fl;baf;fhuh; gjtpfSf;fhd  Ml;Nru;g;Gr; nra;Ak;  eltbf;if Kiw  

- ePjpkd;wg; ghJfhtyu;> gp];fhy; gpnahd;> gp];fy; jhjpj;jha;khu;fSf;fhd  
Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiw 

5.2.2.3 Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;  
 

290 gjtpfSf;fhf Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;fs; nra;ag;gl;Ls;sd.  
 
  gjtp  epiwNtw;W %d;whம் 

epiy 

,uz;lhk; 
epiy 

Muk;g  nkhj;jk;  

fh.Nr.Nr    -    -      -    115     115 

gp];fhy; gpnahd;     -    -      -    61     61 

gp];fhy; (jhjpj;jha;)    -    -      -    28     28 

ePjpkd;wg; ghJfhtyu;    -    -      -    86     86 

nkhj;jk;    -    -      -   290     290 

(gl;Nlhiy ,y. 05) 

 ,jw;F Nkyjpfkhf  fl;lisr; Nrtfu;> vOj;jhiz epiwNtw;Weu;> ePjpkd;wf; $Teu;> 
fl;baf;fhuh;  341 gjtpfSf;fhf Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;F  eltbf;iffs;  
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   

 

5.2.2.4 gwpKjy; nra;ag;gl;l  nghUl;fis  VykpLjy;  

gwpKjy; nra;ag;gLfpd;w  kw;Wk; cupik Nfhug;glhj  rhd;Wg; nghUl;fis  
VykpLjiyf;  $l;bizg;Gr; nra;jy;  ,t;tikr;rpd;%yk;  nra;ag;gLfpwJ.  
mjd;gb  Vyq;fspd; %yk;  ngwg;gl;l  tUkhdk;  gpd;tUkhW.  

 
  

     Vyq;fspd; vz;zpf;if  tUkhdk; (&gh) 

155 38,972,747 
                                                         (gl;Nlhiy ,y. 06) 
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NkYk; gwpKjy; nra;ag;gl;ll kz; kw;Wk;  kuq;fs; rka tzf;fj; jyq;fSf;F  kw;Wk; 
murhq;f epWtdq;fSf;F rYif tpiyapy; toq;Ftjw;fhf ePjp mikr;R Rw;wwpf;if 
05/2016 toq;fg;gl;lJld; mjd;fPo; kz; toq;Ftjw;fhf  379 cupkq;fs;  ,Jtiu 
toq;fg;gl;Ls;sd.  

5.2.2.5 fhjp ePjpkd;wq;fs;  
fhjp ePjpgjpfshy;  rku;g;gpf;fg;gl;l Nfhupf;iffis  ftdj;jpw; nfhz;L  fhjp ePjpgjpfspd;  
gbfis  mjpfupg;Gr; nra;tjw;fhd  mikr;ruit  tpQ;Qhgd ,y 16/2269/731/043 30ம் 
திெதி நலம்பா 2016 ல் அனுதிகபமப்பட்டுள்ரது.  

 
       gb 2007 njhlf;fk; nrYj;jg; 

gLfpd;w gb 
     2016.12.01 cj;Njr 
gb  

fhjp ePjpgjpfSf;fhf &gh 6000 &gh 7,500 

Jizr; Nritfs; kw;Wk;  
fhfpjhjpfSf;fhf 

&gh 5000 &gh 6,250 

nkhj;jk;  &gh 11000 &gh 13,750 

(gl;Nlhiy ,y. 07) 

 5.2.2.6 ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; ePjpgjpfSf;fhf  trjpfis toq;Fjy; 

  5.2.2.6.1 njhiyj; njhlu;G trjpfis  toq;Fjy;  

 16 ePjpkd;wq;fSf;F cs;sf  njhiyNgrp Kiwikfisg;  ngw;Wf; nfhLj;jy;  

cl;gl  njhiyj; njhlu;G trjpifs toq;Ftjw;fhf  2>818>548/-  &gh epjp  
Vw;ghLfs;  xJf;fpf; nfhLf;fg;gl;Ls;sd.  

 kPAau; ePjpkd;w  ePjpgjpfspd;  njhiyj; njhlu;G gbfis  mjpfupg;Gr;  nra;jy; 

rk;ge;jg;gl;l  ePjp mikr;Rr; Rw;wwpf;if  03/2016 toq;fg;gl;Ls;sJ.  

   gjtp   flik mYtyf     

 njhiyNgrp  

flik ,y;y> ifalf;f 
njhiyNgrp  kw;Wk;  
,izaj;js trjp 
fSf;fhd gb  

Kd;du;  gpd;du;  Kd;du;  gpd;du;  

cau;ePjpkd;w ePjpgjpfs;  5>000  1,500 15>000 18>500 

Nkd;KiwaPl;L ePjpgjpfs;  5>000 1,500 15>000 18>500 

(gl;Nlhiy ,y. 08) 

    5.2.2.6.2  Gj;jfg; gb 

Nky;ePjpkd;w ePjpgjpfs; kw;Wk;  rfy Kjdpiy ePjpkd;w  ePjpgjpfSf;fhf 20>000 
&ghthfpa  khjhe;j  Gj;jfg; gbnahd;iw itj;Jf; nfhs;tjw;Fj; Njitahd  
mikr;ruit  mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;  nfhz;L ePjp mikr;R Rw;wwpf;if ,y. 07/2016 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  

5.2.3 rkhjhd ePjpthd; gpupT 

1954/34  Mk; ,yf;f 2016.02.18 Mk; jpfjpa  mjptpNrl  tu;j;jkhdg; gj;jpupifapd; 
%yk; fpuhk cj;jpNahfj;ju;fs; rk;ge;jg;gl;l  gpuNjr nrayhsu;  gpupTf;fhd gjtp 
topapy;  rkhjhd  ePjpthd;fshf  gpufldk; nra;ag;gl;Ls;sdu;.  

 

,t;thz;bDs;  rkhjhd ePjpthd;fshf  epakpj;jy;  

   epakdj;jpd; jd;ik    vz;zpf;if 

jPT KOtJf;Fk;      3793 

ePjpkd;w tyaj;jpw;F 1576 
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gjtp topapy;(fpuhk cj;jpNahfj;ju;fs;)     14022 

சோத்ம்      19391 
                                                        (gl;Nlhiy ,y. 09) 

 1897 rkhjhd ePjpthd; milahs ml;ilfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 

 
5.2.4 jpBu; kuz tprhuizahsu; kw;Wk; rl;l kUj;Jtu; gpupT  

jPT KOtjpYk; 674 jpBu; kuz tprhuizahsu;  gpupTfis  NkTfpd;w tifapy; 564 jpBu;  

kuz tprhuizahsu;fs; Nritapy; <Lgl;Ls;sJld;> 16 gpupTfis  NkTfpd;w  tifapy; 16 
jpBu; kuz tprhuizahsu;fs; ,t;thz;by; epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. NkYk; 04 khtl;lq;fspy;  
ntw;wplq;fis  epug;Gtjw;F  eltbf;iffs;  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

epGzj;Jt rl;l kUj;Jtu;fshy;  rku;g;gpf;fg;gl;l Nfhupf;iffis  Muha;e;J ghu;j;J 
epGzj;Jt  rl;l kUj;Jth;fspd;  gbfis  mjpfupg;Gr; nra;jy;  gw;wpa  ePjp mikr;R 
Rw;wwpf;if ,y . 4/2016 toq;fg;gl;lJ.  

        Kd;ida nrYj;Jjy;fs;   Gjpa nrYj;Jjy;fs; 

epGzj;Jt 
rl;l 
kUj;Jtu;f
Sf;fhf 

epGzj;Jt 
ky;yhj 
rl;lkUj;Jt 
u;fSf;fhf 

tpNrl 
re;ju;g;gq;fs; 

tpNrlky;yhj  
re;ju;g;gq;fs; 

gpNuj  gupNrhjid 
fz;fhzpg;Gf;fhf 
ePjthdpd; fl;lisapd; 
kPJ nra;ag;gLfpd;w  
gpNuj gupNrhjid 

xd;Wf;fhf  
jpBu;kuz tprhuiz 
ahsupd; Nfhupf;ifapd;  
kPJ nra;ag;gLfpd;w 
kuz tprhuiz 
xd;Wf;fhf 

  - 

 

   - 

 

   - 

    - 

 

    - 

 

    - 

   

&gh. 1000 

 

&gh 3000 

 

&gh 2000 

&gh 750 

 

&gh 1500 

 

&gh 1000 

khjhe;jvupnghUs;   gb 140 yPw;wu; ,y;iy 170 yPw;wu;  ,y;iy 

rl;l kUj;Jt 
mwpf;ifia  toq;fy; 

    &. 250  &. 250  &. 500  &.  500 

                                                    (gl;Nlhiy ,y. 10) 

5.2.5 rkhjhd ePjpthd; kw;Wk; cj;jpNahfg;gw;ww;w ePjthd; kw;Wk; rj;jpag;gpukhz  
Mizahsu; gpupT  
 

 njhopypy; 15 tUl Nritf; fhyj;ijg; g+u;j;jp nra;Js;s  67 
rl;lj;juzpfs;  rkhjhd  ePjpthd; kw;Wk; cj;jpNahfg;gw;ww;w  
ePjthd;fshf  ,t;thz;bDs;  epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. 

 cau; ePjpkd;wjj;py;  rj;jpag; gpukhzk;  nra;j 722 rl;lj;juzpfs;  
rj;jpag;gpukhz  Mizahsu;fshf  epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.  

5.2.6 rj;jpag; gpukhzk; nra;j nkhopnau;g;ghsu;  
 

jw;NghJ rj;jpag; gpukhzk; nra;j 1663 nkhopngau;g;ghsu;fs; jPT KOtjpYk;  
gutpAs;sJld;  rj;jpag;gpukhz  nra;j nkhopngau;g;ghsu;fshy; nkhopngau;g;Gr; 
nra;ag;gLfpd;w  Mtzq;fis  mj;jhl;rpg;gLj;Jtjw;fhf ,t;tikr;Rf;F tUif ju 
Ntz;ba  mtrpak; Vw;gl;bUe;jjdhy;  nghJ kf;fs;  ngUk; trjpapd;ikfSf;F  
Kfk; nfhLf;f Neupl;lJld;  ntspehl;lYty;fs;  mikr;Rld;  fye;jhNyhrpf;fg;gl;L  
rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy  nkhopfSf;fhf  rj;jpag;gpukhzk; nra;j 
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nkhopngau;g;ghsu;fshy ;nkhopngau;g;Gr; nra;ag;gLfp;d;w Mtzq;fis 
ntspehl;lYty;fs;  mikr;rpNyNa  mj;jhl;rpg;gLj;jpf;  nfhs;Sk;  tha;g;G 
Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
 

5.2.7 Nghf;Ftuj;Jg; gpupT 
 
Nky;ePjpkd;w ePjpgjpfs; kw;Wk; rl;l mYtyu;fSf;fhf  Nghf;Ftuj;J trjpfis  
toq;fy;>  thfdq;fisf; fhg;GWjp nra;jy;> rfy  thfdq;fspdJk;  Ngzy; 
Ntiyfs;  ,g;gpuptpdhy; nra;ag;gLfpd;wd.  
 

5.3 mYtyf thfdq;fis fhg;GWjp nra;jy;  
 

        epWtdk;  mYtyf thfdq;fspd; vz;zpf;if njhif(&gh) 

mikr;Rg; gzpahl;nlhFjp 19 (g+uz) 1>745>951 

rl;l mYtyu;fspd; 
mYtyf thfdq;fs;  

149 (g+uz) 6>896>126 

mikr;rpd; mYtyf 

thfdq;fs;  

46 (g+uz) 1>759>411 

01 (%d;whk; jug;gpdu;)     745 

nkhj;jk; 215    10>402>234 
                                             (gl;Nlhiy ,y. 11) 

 tu;j;jf jPu;it  tupfs; kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifr; Rw;wwpf;if  ,y. 01/2016  

rl;lj;jpd;  fPo; Nkhl;lhu;  thfd ,wf;Fkjp /nfhs;tdT nra;tjw;fhf  78 rl;l 
mYtyu;fSf;F cupkg; gj;jpuq;fs;  ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;ld.  

 
 Njrpa tuT nryTr; Rw;wwpf;if  01/2016  njhopw;ghl;L kw;Wk; Fj;jif Kiwapd; fPo; 

Nky;ePjpkd;w ePjpgjpfs; kw;Wk; rl;l  mYtyu;fSf;fhf 24 thfdq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;Fk;  rl;lkh mjpgh;  jpizf;fsj;jpw;F  89 thfdq;fisg;  ngw;Wf; 
nfhs;tjw;Fk;  mq;fPfhuj;Jf;fhf  Njrpa tuT nryT jpizf;fsj;jpw;F  
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

 
 mYtyf thfdq;fisg;  ngw;Wf; nfhs;shj Nky;ePjpkd;w  ePjpgjpfs;  kw;Wk; rl;l  

mYtyh;fSf;F  nrYj;jg;gLfp;d;w  khjhe;j Nghf;Ftuj;jg; gb Nky;ePjpkd;w 
ePjpgjpfs; kw;Wk; tpNrl juj;jpd; rl;l mYtyh;fSf;fhf 60>000.00 &ghthfTk; 
Vida Kjdpiy rl;l mYtyu;fSf;fhf ePjp mikr;R Rw;wwpf;if 08/2016  ,d; 

%yk; 50,000 mjpfupg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

  Njrpa tuTnryT Rw;wwpf;if ,y.01/2016  njhopw;ghl;Lf; Fj;jif Kiwapd;fPo;  
thfdq;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk;NghJ ntspthup  jpwj;jth;fshy;  nrYj;jg;gLfpd;w 
njhifia jkJ nrhe;j thfdq;fisg; gad;gLj;Jk;  Nky;ePjpkd;w ePjpgjpfs;  
kw;Wk; tpNrl juj;jpd;  ePjpj;Jiw  cj;jpNahfj;ju;fSf;F  khjhe;jk; 200>000 
&ghthf  kw;Wk; Vida  ePjpj;Jiw  cj;jpNahfj;ju;fSf;F  135> 000 &ghthf 
mjpfupg;G  nra;jy; gw;wp Muha;e;J ghh;g;gjw;F rdhjpgjp  nrayhsUf;F mwptpj;J 
mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

5.2.8 jpizf;fsg; gpupT 

5.2.8.1 Gjpa gjtpfis  cUthf;Fjy;  

 
epWtdk;  epiwNtw;W %d;whk; 

epiy 
,uz;lhk; 
epiy  

Muk;g 
epiy  

nkhj;jk;  

rl;ltiueu; jpizf;fsk;  - - 02 - 02 

murhq;fg; gFg;gha;thsu; 
jpizf;fsk;  

01 - - - 01 
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Fw;wr; nray;fSf;Fg; 
gypahf;fg;gl;NlhupdJk;  
rhl;rpfspdJk;  
ghJfhg;Gf;fhd Njrpa 
mjpfhu rig  

08 22 10 12 52 

nkhj;jk;  09 22 12 12 55 
                                             (gl;Nlhiy ,y. 12) 
 
 

5.2.8.2 Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiwfis mq;fpfhpj;jy; 
 

- gpujp nghJ ek;gpf;ifg;  nghWg;ghsu; gjtpf;fhd  epiwNtw;W  Nritfs;  
tFjpf;fhd  Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiw  mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

- murhq;fg; gFg;gha;Tj; jpizf;fsj;jpd; fz;fhzpg;G  Kfhikj;Jt  cjtpahsu;  
njhopy;El;g Nritfs; tFjpf;fhd Ml;Nru;g;G eltbf;if Kiw  mq;fPfhpf;fg; 
gl;Ls;sJ.  

 

- rl;ltiueu; jpizf;fsj;jpd; Nkyjpf rl;ltiueu;  gjtpf;fhd  Ml;Nru;g;G  
eltbf;if  Kiw mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

- ,yq;if ePjpgjpfspd;  epWtdj;jpd;  Muha;r;rp mYtyu;  gjtpf;fhd  Ml;Nru;g;G  
edltbf;if Kiw  mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

- kPAau;  ePjpkd;wf; fl;llj; njhFjpapd;  Kfhikj;Jtr; rigf;fhf  
mq;fpfhpf;fg;gl;l  gjtpfSf;fhd  Ml;Nru;g;Gr; nra;Ak;  kw;Wk; gjtp cau;T 
nra;Ak;  eltbf;if Kiw gpd;tUkhW mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 Muk;gepiy – njhopDl;gk; my;yhj  

 Muk;g epiy – njhopDl;g 

 Kfhikj;Jt cjtpahsu; (njhopDl;gk; my;yhj) 

 fdpl;l Kfhikahsu;. 
 Kfhikahsu ;  

 
5.2.8.3 epakpj;jy;fs;  

       epWtdk;      gjtp   gjtpfspd; 
vz;zpf;if 

rl;lkh mjpgu; jpizf;fsk;  murhq;f tof;fwpQu;  17 

rl;ltiueu; jpizf;fsk; cjtp rl;l tiueu;  05 

njhopy; epaha rigr; nrayfk;  cjtpr; nrayhsu; 21 

த்ிஸ் ெமதகள் ஆமக்குல த்ிஸ் திலுர் 14 

                                             (gl;Nlhiy ,y. 13)  
 

 
 rl;l Mizf;FOj; jpizf;fsj;jpd; nrayhsh;  gjtpf;fhf  tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gl;L  mbg;gilj; jifikfis  g+u;j;jp nra;jpUe;j  tpz;zg;gjhuh;fs;  
,UtUf;fhf  Neu;Kfg; guPl;irfs; elhj;jg;gl;lNghjpYk;  mt;tpUtUk;  mg;gjtpapy;  
epakpg;gjw;fhd  jifikfisg; g+u;j;jp nra;jpUf;ftpy;iy  vd  Neu;Kfg; guPl;ir 
rigahy; jPu;khdpf;fg;gl;lJ.  
 

 fld; ,zf;f rigj; jpizf;fsj;jpd; nrayhsh; gjtpapd; ntw;wplj;Jf;fhf  
kl;Lg;gLj;jg;gl;l  mbg;gilapy;> jpwe;j mbg;gilapy;  kw;Wk; mikr;ruitj;  
jPu;khdnkhd;wpd; gpufhuk;  %d;W jlitfs;  tpz;zg;gq;fs;  Nfhug;gl;l NghjpYk;  
xU tpz;zg;gkhtJ  rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 
 

 rl;ltiueu; jpizf;fsj;jpd;  gpujp  rl;ltiueu;  gjtpf;F xU cj;jpNahfj;ju;>  
gjtp cau;T  nra;ag;gl;Ls;shu;.  
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 rl;l Mizf;FOj; jpizf;fsj;jpd;  cjtpr; nrayhsu;  02 gjtpfspd;  

ntw;wplq;fis  epug;Gtjw;fhf  tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;lJld; 31 tpz;zg;gq;fs; 
fpilf;fg; ngw;Ws;sd.  Neu;Kfg; guPl;iria elhj;Jtjw;fhf  jpfjpnahd;iw  
epakpj;Jf; nfhs;tjw;F  eltbf;iffs;  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  
 

 njhopy; epaha rigapd; Ngr;R nkhopngau;g;ghsh;  07 gjtpfspd; ntw;wplq;fis  
epug;Gtjw;F  Nfhug;gl;l  tpz;zg;gq;fspy;  jifikfisg;  g+u;j;jp nra;j 
tpz;zg;gjhuh;fspd;  vz;zpf;if  584 MFk;.  
 

 njhopy; epaha rigapd;  17 RUf;nfOj;jhsu;  gjtpfs;  kw;Wk; fld; ,zf;f 
rigj;  jpizf;fsj;jpd;  03 RUf;nfOj;jhsu;  gjtpfspd;  ntw;wplq;fis  
epug;Gtjw;fhf  2016 jpnrk;gh;  khjk; 05>06 kw;Wk; 07 Mk; jpfjpfspy;  njhopw; 
guPl;ir  elhj;jg;gl;lJ.  
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இற்கோக  ீி அமச்ெிற்கு   தின்னோறு ிி ற்தோடுகள் சதற்றுக் சகோடுக்கப்தட்டுள்பண.  
1. சகௌ அமச்ெரின் அலுனகம் 
2. ீி அமச்சு ினோகம் 
3. ீி ன்நங்கபின் ினோகம் 
4. த்ிஸ் ெமதகள் ஆமக்குல 
5. இனங்மக  ெட்ட உி ஆமக்குல ற்றும் இனங்மக ீிதிகள் ிறுணம்  

 
 
 

நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் (2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லக) 
 

அகச்சு நிருலாைம் 110-1, 2 & 3 

லிபம் ஒதுக்ைம் (ரூபா 
kpy;.) 

செயவு (ரூபா kpy;.) 

ீண்சடலம் செனிணம் 841.49 746.63 

னெனண செனிணம் 505.50 320.25 

      சாத்தம் 1,346.99 1,066.88 
 
 
 

நீதின்ம நிருலாைம் 228- 1 & 2 

லிபம் ஒதுக்ைம் (ரூபா 
kpy;.) 

செயவு (ரூபா kpy;.) 

ீண்சடலம் செனிணம் 5,433.03 5,267.03 

னெனண செனிணம் 1,454.65 1,213.86 

சாத்தம் 6,887.68 6,480.89 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ைைக்குைள் பிரிவு  
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ீி அமச்ெின் உட்கட்டமப்னப் திரிோணது ீின்நக் கட்டிடங்கமப ிர்ோித்ல், நதல், 
ற்றும் கோி சகோள்பல் நதோன்ந ீின்ந னமநமக்குத் நமோண உட்கட்டமப்ன ெிகமப 
ங்குன் னெனம் அமச்ெில் னக்கி திசோன்மந ஆற்றுகின்நது.  

அமச்ெிணோல் நற்சகோள்பப்தடும் கனத்ிட்டங்கள் கீழ்னம் னென்று மககபில்    

அனற்தடுத்ப்தடும். 

- தோரிபினோண கனத்ிட்டங்கள் 

- ெிநிபினோண கனத்ிட்டங்கள் 

- னணனத்ோதண கனத்ிட்டங்கள் 

 

பின்லரும் ைருத்திட்டங்ைள் பூர்த்திாக்ைப்பட்டுள்ரன 

 
 
5.4.1    பாரிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் 

கனத்ிட்டம் 

 

nkhj;j  
kjpg;gPL 
னொ.ில்  

2016 ஆம் 
ஆண்டிற்கோ
ண எதுக்கீடு  

ிி ரீிோண 
னன்நணற்நம் 31/12/2016 

சதௌீக 
ரீிோண 
னன்நணற்நம் 
31/12/2016 

  னொ. ில் னொ. ில்        %        % 

கோனி ீின்நக்  கட்டிடத் 
சோகுி 

823.15 45.12 45.12 100% 44% 

ந ோோக ீின்நக் 
கட்டிடத் சோகுி 

470.81 212.44 212.44 100% 100% 

த்மப ீின்ந 
கட்டிடத்சோகுி ிமன 1 

194.11 63.70 58,82 92% 94% 

த்மப ீின்ந 
கட்டிடத்சோகுி ிமன 11 

170.54 22.70 22.70 100% 10% 

கனசக ீின்நக்  

கட்டிடம் 
70.11 34.64 34,64 100% 90% 

ோத்மந ீின்நக்  

கட்டிடம் 
1119.55 229.63 229,63 100% 12% 

சோத்ம் 2847.27 608.237 603.352   

 

5.4.2    ெிமிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் 

ெருத்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டிற்ொன 
ஒதுக்கீடு  நிதி ரீதிான முன்னனற்மம் 31/12/2016 

ெிநிபினோண 25  

கனத்ிட்டங்கள்  

க ாமெ ரூ. மில் க ாமெ ரூ. மில்       % 

158.88 158.53 100% 

5.4  உட்ைட்டகப்புப்  பிரிவு 
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5.4.3    புனருத்தாபன ைருத்திட்டங்ைள் 

கனத்ிட்டம் 
2016 ஆம் 

ஆண்டிற்கோ
ண எதுக்கீடு  

ிி ரீிோண னன்நணற்நம் 
30/9/2016 

னணனத்ோதண கனத்ிட்டங்கள்  

சோமக னொ. 

ில் 

சோமக னொ. 

ில் 

      % 

200.00 197.58 99% 

 
 
 

5.4.4 பின்லரும் பாரிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் அபல்படுத்தப்படுைின்மன 

 
1   கோனி ீின்நக்  கட்டிடத் சோகுி 
  
 

   
2  த்மப ீின்நக் கட்டிடத் சோகுி 
 
     

   
 
4. கனசக ீின்நக் கட்டிடம் 
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5 ோத்மந ீின்நக் கட்டிடம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5  2016.01.01 ,y; ,Ue;J 2016.12.31 tiu epiwT nra;ag;gl;lit 
  
ந ோக ீின்நக் கட்டிடம் 
 

      

 
 

5.4.5  fPo;tUk; rpwpastpyhd fUj;jpl;lq;fs; 2016.01.01 ,y; ,Ue;J 2016.12.31 tiu 
mKy;gLj;jg;gl;ld. 
 கனத்ிட்டங்கள்  

 nkhj;j  
kjpg;gPL 
னொ.ில். 

2016 ஆம் 
ஆண்டிற்கோண 
எதுக்கீடு 
னொ.ில். 

2016.12.31 ஆம் 
ஆண்டிற்கோண  
செனவு 
னொ.ில். 

1 னெதூர் ோட்ட / ீிோன் ீின்நக் 
கட்டிடம் 37.14 20.08 20.08 

2 னத்பம் ீிோன் ீின்ந கட்டிடனம் 
ெிறுர்கலக்கோண ிமபோட்டு இடனம் 2.28 1.59 1.50 

3 கண்டிோட்ட ீின்நத்ில் சதௌத் 
ீின்நத்மனேம்  ஆக் 
கோப்தமநமனேம்  ினோித்ல் 

 

4.35 3.99 3.76 

4 ததுமப ீின்ந கட்டிடத் சோகுிில் 
அலுனகம் ற்றும் நதோெணெோமனம 
ினோித்ல் 

 

8.50 3.55 2.47 

5 நககோமன குடிில் நன்னமநடீ்டு 
ீின்நத்ில் னனோம் ோடிம 
ினோித்ல் 

 

12.86 3.33 1.47 

6 fy;gpl;ba Rw;W ePjpthd; ePjpkd;w 
fl;blk; 22.67 2.62 0.41 

7 ிக்கசட்டி ீிோன் ீின்நத்ில் 
ஆக் கோப்தமந ற்றும் 
ெோன்றுப்சதோனள் அமநம ினோித்ல் 

95.15 50.65 44.83 
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fy;fKt ீிோன் ீின்நத்ில் ஆக் 
கோப்தமந ற்றும் ெோன்றுப்சதோனள் அமநம 
ினோித்ல் 

MdkLt ீிோன் ீின்நத்ில் ஆக் 
கோப்தமந ற்றும் ெோன்றுப்சதோனள் அமநம 
ினோித்ல் 

nfl;bnghy ீிோன் ீின்நத்ில் ஆக் 
கோப்தமந ற்றும் ெோன்றுப்சதோனள் அமநம 
ினோித்ல் 

 
8 nty;ytha ePjpkd;w Mtz fhg;giw 19.16 5.92 1.31 

9 vk;gpypgpl;ba ePjthd; ePjpkd;w 
Rw;Wkjpy; kw;Wk; ePjpgjp gq;fsh 
eph;khzpj;jy; 

68.57 22.98 26.27 

10 fk;g`h cah;ePjpkd;wk;> khtl;l 
ePjpkd;wk; kw;Wk; ePjthd; ePjpkd;w 
Gdh;eph;khdk; 

3.61 3.21 - 

11 kpDthq;nfhil khtl;l ePjthd; 
ePjpkd;w fhtyhsp $L> Nkhl;lhh; 
tz;b epWj;jp itf;fg;gLk; ,lk;> 
gjpthsh; miw gphpj;jilj;jy; 

0.92 0.83 0.08 

12 rha;e;jkUJ fhjp ePjpkd;wk; 
eph;khzpj;jy; 

5.39 0.91 0.57 

 
 

5.4.6 fPo;tUk; rpwpastpyhd fUj;jpl;lq;fs; 2016.01.01 ,y; ,Ue;J 2016.12.31tiu 
mKy;gLj;jg;gLfpd;wd 
 
 fUj;jpl;lk; 

nkhj;j 
kjpg;gPL 
னொ.ில். 

2016 f;fhd 
xJf;fPL 
&gh kpy; 

2016.12.31 ஆம் 
ஆண்டிற்கோண 

செனவு 
னொ.ில். 

nghsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

(%) 
1 fSthQ;rpf;Fb ePjpkd;w Mtz 

fhg;giw kw;Wk; rhd;Wg;nghUs; miw 
eph;khzpj;jy; 

20.96 12.07 3.90 79% 

2 fhyp khtl;l ePjpkd;w vy;iy kjpy;> 
rhg;ghl;liw eph;khzpj;jy;   6.69 3.27 0.75 60% 

3 jp];]k`uhk khtl;l> ePjthd; 
ePjpkd;w Mtz fhg;giw eph;khzpj;jy ; 12.03 7.04 5.41 98% 

4 vy;gpl;ba ePjpkd;w mYtyf fl;blk; 
eph;khzpj;jy; 

10.73 8.73 7.86 83% 

5 vk;gpypgpl;ba> nty;ytha ePjthd; 
ePjpkd;w Mtz fhg;giw> rhd;Wg; 
nghUs; miwfSf;fhd ,whf;if 
nghUj;Jjy;  

9.15 6.75 0.76 40% 
6 nghyd;dWit cah;ePjpkd;w 

ePjpgjpapd; gq;fsh eph;khzpj;jy;> gpgpy 
ePjthd; gq;fsh eph;khzpj;jy; 

32.98 10.69 7.82 

45% gpgpy 
nghyd;dWt 

53% 

7 f];ght khtl;l> ePjthd; ePjpkd;w 
Mtz fhg;giw kw;Wk; rhd;Wg;nghUs; 
miw eph;khzpj;jy; 

25.63 14.60 13.52 98% 
8 mk;ghiw ePjthd; ePjpkd;w fl;blk; 

kw;Wk; rpWth;fSf;fhd tpisahl;L 
,lq;fs; eph;khzpj;jy; 

4.67 1.06 - 20% 
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5.47  fPo;tUk; fUj;jpl;lq;fs; 2016.01.01 ,y; ,Ue;J 2016.12.31 tiu Gdh;eph;khzk; 
nra;ag;gl;Ls;sd. 
 

 fUj;jpl;lk; 
nkhj;j xJf;fPL 
&gh kpy; 

fUj;jpl;l. 
 vz;zp 

nkhj;j nryT 
31.12.2016 
&gh kpy 

1 mikr;R 31.57 15 31.57 

2 nfhOk;G 12.96 34 12.96 

3 fSj;jiw 11.34 44 11.19 

4 fhyp 4.05 23 4.05 

5 khj;jiw 1.42 09 1.28 

6 kl;lf;fsg;G 6.94 10 6.94 

7 aho;g;ghzk; 6.43 18 6.43 

8 ePhnfhOk;G 0.60 05 0.60 

9 fk;g` 1.81 14 1.73 

10 FUzhfy 4.62 29 4.62 

11 fz;b 5.64 24 5.64 

12 mtprhty 1.99 05 1.99 

13 ,uj;zGu 9.10 32 8.84 

14 gJis 1.44 15 1.43 

15 mEuhjGu 8.66 22 8.61 

16 Nffhiy 13.90 26 13.30 

17 rpyhgk; 0.67 09 0.67 

18 tTdpah 1.80 14 1.80 
 
19 mk;ghiw 0.57 09 0.57 

20 jpUNfhzkiy 3.78 30 3.78 

21 Etnuypah 0.26 08 0.26 

22 nkhduhfiy 3.31 10 2.97 

23 nghyeWt 3.85 04 3.85 

24 fy;Kid 0.19 06 0.19 

25 jq;fhiy 9.02 21 9.02 

26 fl;blq;fs; jpiz 51.15 09 50.51 

27 Vida jpiz 2.79 02 2.66 

 nkhj;jk; 200.00 447 197.46 
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5.5.1 mgptpUj;jpg; gphptpd; %yk; 2016.01.01 Kjy; 2016.12.31 tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 
epiwNtw;wg;gl;l gzpfs; 
 
5.5.1.1 ePjp mikr;Rf;Fr; nrhe;jkhd fhzpfspd; eph;zaj;ij cWjpg;gLj;jy; 
 
fhzp eph;zak; rk;ge;jkhf mgptpUj;jpg; gphptpdhy; 2016.01.01 Kjy; 2016.12.31 tiu 
epiwNtw;wg;gl;l gzpfs; 
 
1. Gjpa ePjpkd;wq;fisj; jhgpg;gjw;F mYtyf thr];jyq;fis eph;khzpg;gjw;F kw;Wk; 

Rw;W ePjpkd;wq;fSf;fhf epue;ju fl;llq;fis eph;khzpg;gjw;F jFjpahd fhzpfisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F eltbf;if vLj;jy; 
 

a. nfhOk;G Gjpa ePjpkd;wj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhf gP.rP.rP. yq;fh epWtdj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd G+kpapy; 6 Vf;fh; (1.80618 n`f;Nlah;) epyj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 
mkg/16/0597/731 Mk; ,yf;f 2016.04.20 Mk; jpfjpa mikr;ruit jPh;khdj;jpd; gb 
mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ fhzpia chpj;jhf;fpf; nfhs;sy; rk;ge;jg;gl;l 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

b. fhyp ePjpkd;wj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhf G+]h gpuNjrj;jpy; ,yq;if ,uhZtk; 
kw;Wk; flw;gilaplk;; fhzpfspy; NghJkhd ,lg;gug;nghd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
mkg/16/0787/731/023 Mk; ,yf;f 2016 A+d; khjk; 15 Mk; jpfjpa mikr;ruit 
jPh;khdj;jpd; gb mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. fhzpia chpj;jhf;fpf; nfhs;Sk; 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  
 

2. jw;NghJ ePjpkd;wq;fs; jhgpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis eph;zak; nra;tjw;fhf jfty;fis 
jpul;Ltjw;F eltbf;if vLj;jy;. 
a. fhzpfis eph;zak; nra;tjw;fhf rfy ePjpkd;wq;fspd; %yk; jfty;fs; 

Nfhug;gl;lJld; jw;NghJ jfty;fs; ngw;Wf;nfhLf;fg;gl;l 56 ePjpkd;wq;fspd; fhzpfs; 
gw;wpa jfty;fs; ,lhg;G xd;W jahh; nra;ag;gl;Ls;sJ. 2017.03.31 k; jpfjpapd; NghJ 
rfy ePjpkd;wq;fspdJk; jfty;fis cs;slf;fpa fhzp jfty; ,lhg;G 
G+uzg;gLj;jg;gl cs;sJ.  

3. fhzpfis eph;zak; nra;J nfhs;Sk; NghJ gpuNjr nrayhsh;fshy; epiwNtw;wg;gl 
Ntz;ba gzpfis Jhpjkhf epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhf Njitahd xj;Jiog;ig 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 2016.07.16 kw;Wk; 15 Mfpa ,U ehl;fspy; eilngw;w khtl;l 
nrayhsh;fs; $l;lj;jpd; NghJ nrayhsh;fSf;F mwpT+l;lg;gl;lJld; 14 khtl;l 
nrayhsh;fSld; fhzpfis eph;zak; nra;J nfhs;tjw;F Njitahd cjtpfis 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Nfhhpf;iffs; rkh;g;gpf;fg;gl;ld.  
a. mjd;gb 2016.12.31 k; jpfjpapd; NghJ 11 khtl;l nrayhsh;fshy; 22 gpuNjr 

nrayhsh;fs; fhzpfis eph;zak; nra;jy; rk;ge;jkhf mwpTiufs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
 
khtl;l  
nrayhsh; gphpT 

rk;ge;jg;gl;l ,lk; njhlh;ghd 
gpuNjr nrayhsh; gphpT 

2016.12.31 Mk; jpfjpa Kd;Ndw;wk; 

nfhOk;G lhk; tPjpa> nfhOk;G  - 
fk;g`h kfu 2016.11.09  Mk; jpfjp khtl;l 

nrayhshpd; jiyikapy; 
jPh;khdq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
fhzpfis mstPL kw;Wk; vy;iyfs; 
nra;tjw;F Ntz;LNfhs; 
tpLf;fg;gl;lJ 

nkhduhfiy Gj;jy 26.08.2016 topfhl;ly; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

Nffhiy Utd;nty;y 23.08.2016 topfhl;ly; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

gJis gpgpy> jzky;tpy fhzpia khw;Wtjw;fhd 
ntspg;gLj;Jif mDg;gg;gl;lJ 

5.5   mgptpUj;jpg; gphpT 
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FUehfy; Fspahgpl;ba – Nkw;F 
FUehfy;>  
hpjPfk> nghy;fhnty 

fhzpia khw;Wtjw;fhd Xg;Gjy; 
ngsj;j tptfhuq;fs; 
MizahsUf;F mDg;gg;gl;lJ -
05.10.2016 

Etnuypah tyg;gNd> nfhj;kiy 
`q;Fuhq;nfj;j> `l;ld;>  

26.08.2016 njhlh;ghd topfhl;ly;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

fz;b Jk;gid  
 
 
 
 
 
njy;njhl> 
 
 
  

fynfju ePjthd; ePjpkd;w fhzp 
njhlu;ghd gjpNtLfs; fhzp 
Mizahsu; ehafk; kj;jpa khfhz 
rigf;F 10.11.2016 Mk; jpfjp 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 
 
njy;njhl gpuNjr nrayhsu; 
gpuptpw;Fs; ePjp mikr;rpw;Fupa ,lk; 
,y;iynad 10.11.2016 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. 

kl;lf;fsg;G thior;Nrid  
ntUfy; 

- 
- 

mk;ghiw nghj;Jtpy;>  
 
mk;ghiw>  
 
 
yFfy 

08.08.2016 njhlh;ghd topfhl;ly;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd 
nghUj;jkhd ,lk; ,y;iynad 
14.09.2016 mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
epidt+l;ly; fbjk; 03.11.2016 
mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

fhyp `pf;fLt> gj;Njfk> 
 
 
 
 
jtyk 

10.08.2016 kw;Wk; 22.09.2016 
njhlh;ghd topfhl;ly;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpw;F 
topfhl;ly;fSf;fhf 28 mf;NlhgH 
2016 fbjk; mDg;gg;gl;lJ 

,uj;jpdGhp vk;gpypgpl;ba> ,uj;jpdGhp 18.08.2016 njhlh;ghd topfhl;ly;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

fSj;Jiw fSj;Jiw> gz;lhufk fhzp nfhs;sy; njhlu;ghd 
jpUj;jq;fspd; rpghu;Rfs; fhzp 
mikr;rplkpUe;J Nfhug;gl;Ls;sd.  

khj;jiw Kyl;bad 03.08.2016 njhlh;ghd topfhl;ly;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd 

 
 

5.5.1.2 ீி அமச்ெின் கீலள்ப ிறுணங்கள் ற்றும் ீிதிகபின் அலுனக ோெஸ்னங்கலக்கோக 

கட்டடங்கமப குத்மக அல்னது ோடமக அடிப்தமடில் சதற்று சகோள்பல் 

1. ீி அமச்ெின் கீலள்ப ிறுணங்கலக்கோக கட்டடங்கமப குத்மக அடிப்தமடில் 

சதற்றுக்சகோள்பல். 

a. ெர்நெ டுத்ீர்ப்ன மத்ம உனகர்த்க ிமனத்ின் 22 ஆம் ோடிில் 

ோதிப்தற்கோக அத/16/0765/731/022 ஆம் இனக்க 2016.05.18 ஆம் ிகி அமச்ெமத் 

ீர்ோணத்ோல் சதநப்தட்ட அங்கீகோத்ின் திகோம் 2016.08.09 ஆம் ிகி ிர்னம் 03 

னட கோனத்துக்கோக குத்மக உடன்தடிக்மக மகச்ெோத்ிடப்தட்டது. 

2. சோில் ிோ ெமதகமப டோத்ிச் செல்ற்கோக குத்மக அடிப்மடில் கட்டடங்கமபப் 

சதற்றுக் சகோள்பல். 

a. 2016.01.01 னல் 2016.12.31 மினோண கோனத்துள் இத்னோமண,த்மப ற்றும் 

ோத்மந சோில் ிோ ெமதகலக்கோக ோடமக அடிப்தமடில் கட்டடங்கமபப் 

சதற்றுக் சகோள்ற்கு 03 குத்மக உடன்தடிக்மககள் னிோக ோர் 

செய்ப்தட்டுள்பண. 

b.  
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3. ீிதிகலக்கோக குத்மக அடிப்மடில் அலுனக ோெஸ்னங்மபப் சதற்றுக்சகோள்பல். 

a. இதுமிலும் 94 குத்மக உடன்தடிக்மககள் மடனமநில் உள்பதுடன் 2016.01.01 

னல் 2016.12.31 மினோண கோனத்துள் 74 அலுனக ோெஸ்னங்கலக்கோக 

தின்னோறு குத்மக உடன்தடிக்மககள் ோர் செய்ப்தட்டுள்பண.  

 

ோட்டம் jahhpf;fg;gl;l  குத்மக xg;ge;jq;fs; 

cah; 
ePjpkd;wk;/Fbapay; 
Nkd;;KiwaPl;L Nky; 
ePjpkd;w ePjpgjpfspd;; 
,y;yq;fs;  

khtl;l 
ePjpgjp/Nkyjpf 
khtl;l ePjpgjp 
,y;yq;fs; 

ePjthd; 
,y;yq;fs; 

nkhj;jk; 

nfhOk;G 2 7 6 15 
,uj;jpdGhp 3 4 2 9 
FUehfy; 1 - 3 4 
fz;b - 2 - 2 
Eunuypah 1 2 2 5 
gJis - - 1 1 
khj;jiw 2 3 3 8 
fhyp 3 3 1 7 
mEuhjGuk; 1 - 1 2 
nghyd;dWit - 1 - 1 
fSj;Jiw 1 1 3 5 
Gj;jsk; 1 3 2 6 
nkhduhfiy 1 - 1 2 
mk;ghiw 1 1 - 2 
jpUNfhzkiy - - 1 1 
Nffhiy - 2 1 3 
khj;jis - - 1 1 
nkhj;jk; 17 29 28 74 
 

 

5.5.1.3  ePjpkd;w fl;blq;fs; itgt hPjpahf jpwe;J itj;jy; 
 

2016.07.29 jpfjp %J}h; khtl;l ePjthd; ePjpkd;w fl;blj; jpwg;G tpoh 
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2016.09.13 jpfjp MidkLt ePjthd; ePjpkd;w mYtyf fl;bl jpwg;G tpoh. 

  
 

2016.09.13 jpfjp epftnul;ba khtl;l ePjthd; ePjpkd;w mYtyf fl;blj; jpwg;G 
tpoh. 

  
 

2016.09.13 jpfjp fy;fKt ePjpthd; ePjpkd;w mYtyf fl;blj; jpwg;Gtpoh 

   
 

201.05.27 jpfjp aho;g;ghzk; njhopy; epaha rigfs; jpwg;G tpoh. 
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5.6.1 அநினகம் 

 

ிட்டிடல் திரிவு அமச்ெிலும் அன் கீழ் னம் ிமக்கபங்கபிலும் உள்ப 
கனத்ிட்டங்கபின்  ிட்டிடல்  ற்றும் தின்சோடர் டடிக்மககள் சோடர்தோண திகலடன்  
தின்னம் திகமபனேம் ஆற்றுகிநது: - 

 அமச்சுக்கோக னடோந் னெனண வுசெனவுத்ிட்ட ிப்தடீ்மட ோர் செய்ல் 

 னடோந் சோிற்தோட்டுத் ிட்டத்ம ோர் செய்ல். 
 கோனோண்டு னன்நணற்ந அநிக்மகமத் ோர் செய்ல் ற்றும் ெம்தந்ப்தட்ட 

ிறுணங்கபிடம் ெர்ப்தித்ல். 
 ீின்நக் கட்டிடங்கமப ிர்ோித்ல் தற்நி தின்சோடர் டடிக்மககமப 

நற்சகோள்பல். 
 னடோந் செனோற்றுமக அநிக்மகம ோர் செய்ல். 
 னன்நணற்ந அநிக்மகம ோர் செய்து ிர்னம் ஆண்டின் ிி ற்தோடுகமப 

சதற்றுக் சகோள்ற்கோக தோோலன்நத்ில் ெர்ப்தித்ல்.  

 க்குகள் ெம்தந்ப்தட்ட னள்பிிதங்கமபத் ிட்டுல் க்குகள் தற்நி னடோந் 
அநிக்மகம ோர் செய்ல். 

 கனத்ிட்ட அநிக்மககமப ோர் செய்ல் ற்றும் நெி ிட்டிடல் ிமக்கபத்ின் 
தரிந்துமகமபப் சதற்றுசகோள்ற்கு டடிக்மக டுத்ல். 

 ீி அமச்ெின் னெனம் அனல்தடுத்ப்தடுகின்ந ோட்ட ரீிோண ற்றும் திநெ 
ரீிோண அதிினத்ி கனங்கமப ோட்ட செனகங்கள் ற்றும் திநெ 
செனகங்கலடன் கூட்டிமத்ல். 

 தோோலன்ந ஆநனோெமணக்குல கூட்டத்ிமண எனங்கிமக்கும் டடிக்மககமப 
நற்சகோள்பல் தோோலன்ந ிணோ ெம்தந்ோண எனங்கிமக்கும் டடிக்மககமப 
நற்சகள்பல். 

 கல்சோில் தட்தநெமகள் திரிம கண்கோித்ல் 

 
 

5.6.2. பநனற்மம் 2016.01.01 பதல் 2016.12.31 லக 

 

5.6.2.1 வு செனவு ிப்தடீுகமபச் ெர்ப்தித்ல் 

 

2017 ஆண்டுக்கோண ீி அமச்ெின் னெனணசெனணீ ிப்தடீுகள் 2016.08.15 ஆம் ிகி நெி வு செனவு 

ிணக்கபத்ிற்கு ெர்ப்திக்கப்தட்டண. 

 

5.6.2.2 சோிற்தோட்டுத் ிட்டத்ம ெர்ப்தித்ல்  

 

a. 2016 ஆண்டின் னெனணச் செனவுகலக்கோண அமச்ெின் சோிற்தோட்டுத் ிட்டம் 

ெணோிதி செனகத்ிற்கு, திர் செனகத்ிற்கு, நெிசகோள்மககள் ற்றும் 

சதோனபோோ ிகோ அமச்ெிற்கு ற்றும் நெி வுசெனவு ிமகபத்ிற்கு 

2016.01.20 ஆம் ிகி ெர்ப்திக்கப்தட்டது. 

 

b. 2016 வுசெனவு ிட்டத்ிற்கோண சோிற்தோட்டுத் ிட்டம் 2016. அம் ிகி நெி 

செனவு ிணக்கபத்ிற்கு ெர்ப்திக்கப்தட்டது.  

 

c. 2017 w;fhd சோிற்தோட்டுத் ிட்ட tiuT jahupf;fg;gl;lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 திட்டிடற் பிரிவு 

5.2  
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5.6.2.3 Kd;Ndw;w mwpf;iffis rkh;g;gpj;jy; 

tplak; vz;zpf;if 

%yjdr; nrytpdq;fSf;fhf fhyhz;L hPjpapy; jahh; nra;ag;gl;l 
Kd;Ndw;wwpf;iffs; 

04 

mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fSf;fhf khjhe;jk; jahh; nra;ag;gl;l 
Kd;Ndw;wpf;iffs; (ghhpa mstpyhd fUj;jpl;lq;fs; 05> rpw;wstpyhd 

fUj;jpl;lq;fs; 21 kw;Wk; kWrPuikg;Gf; fUj;jpl;lq;fs; 447) 

12 

elhj;jg;gl;l Kd;Ndw;w kPsha;T $l;lq;fs; 04 

gpd;njhlh; eltbf;iffs; Nkw;nfhz;l fUj;jpl;lq;fs; 473 

 

5.6.2.4 Kd;Ndw;wwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

mwpf;if epWtdk; 

Njrpa tuT nryT Rw;wwpf;if 6/2015 
,d;gb mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fspd; epjp 
kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

Njrpa tuT nryT jpizf;fsj;jpw;F epjp 
Kd;Ndw;wk; ,U thuq;fSf;F xU Kiw 
kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk; khjhe;jk; 
mwpf;ifaplg;gl;Ls;sd. 

Njrpa tuT nryT Rw;wwpf;if 6/2015 
,d;gb Vida %yjdr; nrytpdq;fspd; 
Kd;Ndw;wk; 

Njrpa tuT nryT jpizf;fsj;jpw;F 
khjhe;jk; mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; tuT nryTj; 
jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 

fUj;jpl;l Kfhikj;Jt kw;Wk; 
fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsj;jpw;F rdhjpgjp 
nrayfj;jpw;F> kw;Wk; murhq;f jfty; 
jpizf;fsj;jpw;F fhyhz;L hPjpapy; 
mwpf;ifaplg;gl;ld.,yq;if kj;jpa 
tq;fpapd; tUlhe;j mwpf;iff;fhf 
jfty;fs; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 

khtl;l $l;bizg;Gf; FOf;fSf;fhf 
Kd;Ndw;wwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

Nffhiy khtl;l nrayfj;jpw;F kw;Wk; 
fk;g`h khtl;l nrayfj;jpw;F 
mwpf;ifaplg;gl;lJ. 

 

5.6.2.4.1    fUj;jpl;l Kfhikj;Jt kw;Wk; fz;fhzpg;G jpizf;fsj;jpd; %yk; mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lq;fis fz;fhzpg;gjw;fhf elhj;jpr; nry;yg;gLfpd;w ,izaj;jsk; Kjy; 
4tJ fhyhz;LfSf;fhf ehsJtiuahf;fg;gl;Ls;sJ. 

5.6.2.5 tUlhe;j mwpf;iffis ghuhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpj;jy; 

epWtdq;fs; mwpf;iffs; jpfjp 

,yq;if ePjpgjpfs; epWtdk; 
* 2013 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
25.04.2016 y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 
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2014k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

  
ghuSkd;wpw;F 
19.12.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ  

ePjpmikr;R 
2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
26.05.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

murhq;f gFg;gha;thsh; 
jpizf;fsk; 

2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
16.06.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; 
jpizf;fsk; 

2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
05.07.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

rl;l Mizf;FOj; 
jpizf;fsk; 

2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
05.07.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk; 
2014 / 2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
02.08.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

rl;lkh tiuQh; jpizf;fsk; 
2014 / 2015 k; Mz;L nrayhw;Wif 
mwpf;if 

ghuSkd;wpw;F 
10.08.2016y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

 

5.6.2.6 ghuhSkd;w gpur;rpidfs; kw;Wk; Jiwfs; rhh; fz;fhzpg;G FO njhlh;ghd 
Kd;Ndw;wk; 

tplak; vz;zpf;if 

ghuhSkd;wj;jpw;F rkh;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tpfSf;fhd gjpy;fs;  13 

,lk;ngw;w Jiwrhh; fz;fhzpg;Gf; FO $l;lq;fs; 08 

 

5.6.2.7  லறக்குைள் ெம்பந்தப்பட்ட புள்ரிலிபங்ைகரத் திட்டுதல்  

m. 01.01.2016 njhlf;fk; 31.12.2016 tiuahd tof;Ffs; rk;ge;jg;gl;l Gs;sp tpguq;fs; 
jahupf;fg;gl;Ls;sd. 

ePjpkd;wq;fs; 

2015Mk; Mz;L 
,WjpapypUe;J 
Kd; 
nfhzu;e;jit 

gjpag;gl;l 
tof;Ffs; 
vz;zpf;if 

KbTWj;jg;gl;l  
tof;Ffs; 
vz;zpf;if 

2016 Mk; 
Mz;L 
,Wjpapy; 
kPjpahfTs;s 
tof;Ffspd; 
vz;zpf;if 

cau; ePjpkd;wk; 3,589 1,863 1,886 3,566 

Nkd;KiwaPl;L 
ePjpkd;wk; 

4,681 1,296 1,140 4,837 

khfhz Fbapay; 
Nkd;KiwaPl;L Nky;  
ePjpkd;wk; 

6,403 2,601 3,031 5,973 

Nky;  ePjpkd;wk 16,259 9,265 9,158 16,366 

  th;j;jf Nky;    
ePjpkd;wk; 

2,783 1,590 615 3,758 

khtl;l ePjpkd;wk; 133,,382 53,787 44,420 142,749 
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ePjthd; ePjpkd;wk; 520,314 311,951 296,621 535,644 

njhopy; epaha 
rigfs; 

5,031 2,281 2,281 5,031 

fhjp Nkd;KiwaPl;L 
rig  

189 97 98 188 

fhjp ePjpkd;wq;fs; 7,153 8,743 8,064 7,832 

nkhj;jk; 699,784 393,474 367,314 725,944 

 
 

5.6.2.8 fUj;jpl;lq;fs; rku;g;gpj;jy; 

 fUj;jpl;lk; rku;g;gpj;j epWtdk; jpfjp 

01 fk;nghy>  Utd;nty;y> Ky;iyj;jPT> 
khtl;l/ ePjthd; ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; 
griw ePjthd; ePjpkd;wk; kw;Wk; 
khq;Fsk;> f`lf];fphpa> kjthr;rp Rw;W 
ePjthd; ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; fy;Kid 
ePjpkd;w mYtyff; fl;blk; epu;khdk; 

Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsk; 

10-08-2016 

02 Njrpa rl;l epiyak; jhgpj;jy; nfhupa epWtdk;  13-05-2016 

03 murhq;f tf;fPy;fSf;fhd  jla 
mwptpay; gapw;rp toq;fy; 

nfhupa epWtdk 02-06-2016 

04 ePjp ,y;yq;fs; jhgpj;jy; jpl;lk; ntspehl;L tsq;fs; 
jpizf;fsk; 

09-06-2016 

05 ePjpj;Jiwapd; cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jp 

ntspehl;L tsq;fs; 
jpizf;fsk; 

14-10-2016 

06 ePjpj;Jiwapd; cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jp rhj;jpa mwpf;if 

ntspehl;L tsq;fs; 
jpizf;fsk; 

30-08-2016 

07 ePjpj;Jiwapd; nfhs;sstpid 
Nkk;gLj;jy; 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 20-09-2016 

 

5.6.2.9 mikr;ruitf;F rku;g;gpj;j jpl;lq;fs; 

 tpsf;fk; jpfjp 

01 nfhOk;G Gjpa ePjp ,y;yq;fs; mikj;jy; 
njhlu;ghd jpl;lq;fisj; jahupg;gjw;fhd MNyhrf 
Nritiag; ngw;Wf; nfhs;sy; 

31-05-2016 

02 ePjpj;Jiw njhlh;ghd Gjpa cl;fl;likg;G 
trjpfis mikj;jy; (fk;gis> Utd;nty> 
khq;Fsk;> Ky;iyj;jPT> griw ePjpkd;w fl;blq;fs;)  

16-08-2016 
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5.6.2.10 murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; fz;fhl;rpf; $l;bizg;G 

a. mjpNkjF rdhjpgjp mth;fspd; jiyikapy; 2016.07.30 Mk; jpfjp nghyd;dWit 
Nwhay; fy;Yhhpapy; elhj;jg;gl;l elkhL Nritapd; NghJ ePjp mikr;rpd; fz;fhl;rp 
$lnkhd;iw elhj;jpr; nry;yy; 

b. fhyp khtl;lj;jpd; rdhjpgjp nghJ kf;fs; Nritapd; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 
$l;bizg;G Ntiyfs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd.  

5.6.2.11 jfty; njhopEl;g mYty;fs; 

 ePjp mikr;rpd; ,izaj;jsq;fs;; kPs; eph;khzpf;fg;gl;lJ. 

 lawnet ,izaj;jsk; - URL-www.lawnet.gov.lk 

 mikr;rpd ,izaj;jsk; -URL-www.moj.gov.lk 

 

  

 

 

  

 

அமச்ெிணதும் அமச்ெின் கீலள்ப ிமக்கபங்கள், ற்றும் 03 ிிச்ெட்ட ிறுணங்கபோண 
ீனேர் ீின்நக் கட்டிடத்சோகுி ினோக ெமத, ீிதிகள் ிறுணம், ெட்ட உி 
ஆமக்குல ற்றும் அமச்சு ினோகச் செனிணத் மனப்தின் கீழ் உிக்கனத்ிட்டோக 
இங்கும் த்ிஸ் ெமதகள் ஆமக்குல, ீின்ந செனிணத் மனப்தின் கீழ் 
உிக்கனத்ிட்டோக இங்கும்    சோில் ிோ ெமத அலுனகம் ற்றும் ீின்ந 
செனிணத் மனப்தின் கீழ் உள்ப நல் ீின்நங்கள், குடிில் நன்னமநடீ்டு நல் 
ீின்நங்கள், ோட்ட ீின்நங்கள், ீிோன் ீின்நங்கள்  ஆகிணற்நின் 
கக்கோய்ிமண அமச்ெின் உள்பக கக்கோய்வு திரிவு நற்சகோள்கின்நது. 

இப் திரிவு மனம உள்பகக் கக்கோய்ோபர் எனரிணது மனமில் 05 ிி  
உிோபர்கபிணதும் 03 னகோமத்து உிோபர்கபிணதும், 05 அதிினத்ி 
உத்ிநோகத்ர்கபிணதும், உினேடன் கக்கோய்வு டடிக்மககமப நற்சகோள்கிநது. 
 
இவ்லுனர்கள் நற்கூநப்தட்ட ிறுணங்கபில் னமநம கக்கோய்ிற்கு னக்கித்தும் 
சகோடுத்து உள்பக கக்கோய்ம நற்சகோள்துடன்  2016 ெணரி னல் டிெம்தர் 31  
மோண கோனப்தகுிகபில்   09 நல் ீின்நங்கள், 09 ோட்ட/ ீிோன் ீின்நங்கள், 10 
ோட்ட ீின்நங்கள்,  11 ீோன் ீின்நங்கள், 01 சோில் ிோ ெமதகள், 01 
நன்னமநடீ்டு நல் ீின்நங்கள்  ிமக்கபங்கள் ற்றும் மண  ிறுணங்கள்பில் 
உள்பக்க் கக்கோய்வு 21ம்,ற்றும்16 ிநெட  கக்கோய்வு தரிநெோமணகள் உள்படங்கனோக 78  
கக்கோய்வு தரிநெோமணகள்  நற்சகோள்பப்தட்டுள்பண.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.7 உள்ரை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவு 

5.3  
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நநாக்கு 

 

இனங்மகக்கோகவும் அங்கு ோழ்கின்ந ெகன க்கலக்கோகவும் ீிமனேம் ிோத்மனேம் 
ிமநநற்றுற்கோக தனுள்போறு தினபிக்கும் செற்தோட்டின் னன்நணோடி அெ ிறுணோக 
செல்தடுல் 

 

பைி 
 

 இனங்மகின் ிர்தோர்ப்னக்கமபப் னர்த்ி செய்ற்கோக ிப்னடனும் அதிோணத்துடனும் 
நர்மோகவும் செனோற்றுல் ற்றும் ம்ோல் இன்நபில் இனங்மக க்கலக்கு நெம 
செய்ல் 

 ெனோ ற்றும் சதோனபோோ சுதடீ்ெம், ெ ெந்ர்ப்தங்கள் ற்றும் ணிநத்ம 
ஊக்குிக்கும் னற்ெிின் நதோது இனங்மக க்கலக்கோக ீி, தோதுகோப்ன ற்றும் 
சுோீணத்ம உறுிப்தடுத்துற்கோக தோதட்ெின்நினேம் ீிோகவும் இனங்மகின் 
ெட்டங்கமப அனல்தடுத்துற்கு ெட்டோ அிதர் ிமக்கபம் னற்ெிக்கும். 

 

நநாக்ைம் 

 

 இனங்மக அெோங்கம், அெோங்க ிறுணங்கள் கூட்டுத்ோதணங்கள் ற்றும் ிிச் ெட்ட 
ெமதகலக்கோகத் நமோண ெகன ெட்ட னமநோண நெமகள் ற்றும் ெட்ட  
ஆநனோெமணகமப உடணடிோக ங்கல் ற்றும் அெோங்கத்ின்  ிரிோண குநிக்நகோள்கமப 
ிஸ்ரிப்னச் செய்னேம் செற்தோட்டின் நதோது ிநெடித் திசோன்மந ிமநநற்றுல். 

 
 

6.1.1 அமிபைம்  

 

ெட்டோ அிதர், இனங்மக ெணோக நெோெனிெக் குடிசு ெோர்தோக நோன்றும் மனமச் ெட்ட 
ஆநனோெகர் ன்ததுடன் ிமக்கபத்ின் மனோகவும் சதோறுப்னக் கூறும் 
உத்ிநோகத்ோகவும் கடமோற்றுகின்நோர். ெட்டோ அிதர் ிமக்கபோணது ‚‛ குப்ன 
ிமக்கபம் ன்ததுடன் இனங்மக ெணோக   நெோெனிெக் குடிெின் 2015.09.21 ஆம் ிகி 
1993/13 ஆம் இனக்கம் சகோண்ட ர்த்ோணி திகடணத்ின் திகோம் ீி அமச்ெின் 
கண்கோணிப்தின் கீழ் னகின்நது. 
 

ெட்டோ அிதர் ிமக்கபோணது, த்ி அசு, ோகோ ெமதகள், அெ ிமக்கபங்கள், 
ிிச் ெட்டச் ெமதகள் ற்றும் அெ தங்கபிப்ன ிறுணங்கலக்கு ெட்ட உிம ங்கி 
னகின்நது. ிமக்கபத்ின் ெட்ட உத்ிநோகத்ர்கள், ெிில், குற்நில், அெினமப்ன 
ற்றும் ர்த்க ிடங்கபில் அெ ற்றும் அெ ெோர்தோண ிறுணங்கலக்கு அநிவுறுத்ல்கமப 
ங்குதுடன் இனங்மகிலுள்ப உர் ீின்நம் மண ீின்நங்கள் சோில் ிோ 
ெமதகள் ன்தற்நில் சோடப்தட்ட க்குகபில் அெோங்கம் ற்றும் அெ ிறுணங்கள் 
ெோர்தோகத் நோன்றுர். 
 

ெிில் ற்றும் குற்நில் க்குகலக்கோக ிமக்கபத்ில்  னமநந ெிில் திரிவு 
குற்நில் திரிவு ற்றும் அெ ெட்டத்ிகள் திரிவு ஆகி னென்று அனகுகள் 
ோதிக்கப்தட்டுள்பதுடன் ினோக செற்தோடுகமப நற்சகோள்ற்கு ோதணப் திரிவும் கக்குப் 
திரிவும் ோதிக்கப்தட்டுள்பண. அத்துடன் நற்கூநப்தட்ட அனகுகலக்கு நனிகோக ெட்டோ 
அிதர் ிமக்கபத்ின் செற்தோடுகள் னமநோக மடசதறுற்கு கூட்டுத்ோதணப் திரிவு, 
நனிக அெகோன ெட்டத்ின் கீழ் கடமகமப நற்சகோள்ப நனிக அெகோன 
எலங்குிிகபின் கீோண திரிவு, ெிறுர் துஷ்திநோக க்குப் திரிவு, குடிவு ற்றும் 

06. அகச்ெின் ைீழுள்ர திகைக்ைரங்ைள் ற்றும் நிறுலனங்ைரின் 
செயாற்றுகை 

5.4  
 

 
6.1 ெட்டா அதிபர் திகைக்ைரம் 

 

 



ீி அமச்சு   தக்கம் 44 

குடிகல்வுப் திரிவு, சதோதுக்கள் னுப் திரிவு ற்றும் உர்ீின்ந அனகு ஆகிண 
ோதிக்கப்தட்டுள்பண.  

 
 
 

6.1.2 ெட்டா அதிபர் திகைக்ைரத்தின் ைடகைள் 

 ெிில், குற்நில், அெினமப்னச் ெட்டம், ர்த்கம் நதோன்ந ிடங்கள், ெர்நெ ெட்ட 
டடிக்மககள் ற்றும் க்கி ோடுகபின் ணி உரிமகள் ஆமக்குல சோடர்தோண 
ிடங்கள் ன்தண சோடர்தோக அெோங்கத்ிற்கும் அெ ிறுணங்கலக்கும் அநிவுறுத்ல்கள் 
ங்கல் 

 உர் ீின்நம் மண ீின்நங்கள் ற்றும் சோில் ிோ ெமதகபில் சோடப்தட்ட 
க்குகபில் அெோங்கம் ற்றும் அெ ிறுணங்கமபனேம் திிிித்துப்தடுத்ல் 

 னி ெட்டங்கமப ெட்டோக்கம் செய்னேம் நதோதும் மடனமநிலுள்ப ெட்டங்கமபத்  
ினத்தும் நதோதும் நமோண ெட்ட ஆநனோெமணகமப ங்குல். 

 

ெட்ட உத்ிநோகத்ர்கள் நற்கூநப்தட்ட கடமகமப நற்சகோள்ற்கு ிமக்கபத்ின் தின்னம் 
திரிவுகள் உவுகின்நண. 
 

 குற்நில் திரிவு 

 ெிில் திரிவு 

 அெ ெட்டத்ிகள் திரிவு 

 உர் ீின்நப் திரிவு 

 கூட்டுத்ோதணப் திரிவு 

 

நலும் ிமக்கபத்ின் ங்குமடின்நி செற்தோடுகலக்கு ெிநப்தோக இணங்கோப்தட்ட 
சதோறுப்னக்கமபனேமட ெிநப்னப் திரிவுகள் உள்பண. 

 சதோதுக்கள் னு அனகு (இப் திரிவு க்கள் னுக்கள் சோடர்தில் க்குகமப மகோலம்) 
 ெிறுர் துஷ்திநோக க்குப் திரிவு (இப் திரிவு ெிறுர் துஷ்திநோகம் சோடர்தோண 

க்குகமப மகோள்ற்கு ோதிக்கப்தட்டுள்பது) 
 ந.அ.எ திரிவு (இப்திரிவு நனிக அெகோன எலங்கு ிிகள் ற்றும் தங்கோத் 

மடச்ெட்டத்ின் கீழ் சோடப்தட்ட க்குகமபக் மகோலம்) 
 குடிவு ற்றும் குடிகல்வுப் திரிவு (இப்திரிவு, குடிவு ற்றும் குடிகல்வு ெட்டத்ின் கீழ் 

ோக்கல் செய்ப்தட்ட க்குகமபக் மகோலம்) 
 

நற்கூநப்தட்ட திரிவுகலம் அனகுகலம் ெட்டோ அிதர் ிமக்கபத்ில் னக்கி செற்தோடுகமப 
மகோலகின்நண. அத்துடன் இத்ிமக்கபத்ின் ினோக டடிக்மககலக்கோக கக்குப் திரிவும் 
ோதணப் திரிவும் ோதிக்கப்தட்டுள்பண.  

 

2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான  ஒவ்சலாரு பிரிவுைரினதும் 
பன்நனற்மம் 

 

திரிவுகள் 

ிநக்கப்தட்ட 

க்குக் 
நகோப்னகள் 

நகோமிடப்தட்ட 
குற்நச்ெோட்டுகள் 

ங்கப்தட்ட 
அநிவுறுத்ல்

கள் 

ிடுிக்கப்தட்
டம 

னெடப்தட்ட 

க்குகள் 

ெிில் திரிவு 2,933  184 - 301 

குற்நில் திரிவு 4,812 2,495 1,364 333 4192 

அெ ெட்டத்ிகள் 
திரிவு 

219 - - - 2473 

உர் ீின்நப் திரிவு 493 - - - 138 

கூட்டுத்ோதணப் திரிவு 2,202 - - - 1750 

சதண்கள் ற்றும் 
ெிறுர் துஷ்திநோக 
க்குப் திரிவு 

3,651 1,374 463 517 2354 

சதோதுக்கள் னுக்கள் 
திரிவு 

690 - - - 258 

சோத்ம் 15,000 3,869 2,011 850 11,466 
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 ெிில் திரிில் திப்தட்ட அிகோண க்குகள் அெ ெட்டத்ிகள் திரிிணோல் 
மகோபப்தடுகின்நண ன்தம வு செய்து கணிக்கவும். 

 
 

6.1.4 ெட்டோ அிதர் ிமக்கபத்ிணோல் நற்சகோள்பப்தடும் தோரிபினோண கனத்ிட்டங்கள் 

 

கனத்ிட்டம்  

nkhj;j 
kjpg;gPL 
னொதோ ில். 

2016 ஆம் 
ஆண்டுக்கோண 
எதுக்கீடு 

2016.12.31 – ிி ரீிோண 
னன்நணற்நம் 

சதௌீக 
னன்நணற்நம் 

னொதோ ில். % 

னி அலுனக 
கட்டிடம் அமத்ல் 

1,182 530.00 234.55 44% 15% 

ன்ணோர் அெ ிடுி 
அமத்ல் 

26.5 20 4.55 23% 30% 

வுணிோ அெ 
ிடுி அமத்ல் 

26.5 10.80 3.91 36% 80% 

சோத்ம் 1,235 560.8 243.01 43% -- 
 
 
 

6.1.5 2016.01.01 – 2016.12.31  லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் 
 

லிபம் 2016 ஆம் 
ஆண்டுக்கோண 
எதுக்கீடு (னொதோ ில்) 

2016.12.31 லகான 
செயவு  (னொதோ ில்) 

2016.12.31 நிதி 
ரீதிான 

பன்நனற்மம் 

ீண்சடலம் 
செனிணம் 671.14 657.42 98% 

னெனண செனிணம் 606.30 286.56 47% 

சாத்தம் 1,277.44 943.98 74% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nehf;F 
mur nfhs;iffis rl;l Kiwiknahd;whf gupth;j;jid nra;tjw;fhf  
murhq;fj;jpw;F  cjTtjD}lhf  ey;yhl;rpapd;  ghJfhg;igg; NgZjy;  

gzp 
mur nfhs;iffis rl;l Kiwiknahd;whf gupth;j;jid nra;tjw;F cjTk; 
nghUl;L  murpayikg;Gf;F mikthf rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy; 
rl;lq;fis  tiujy; 

6.2.1 mwpKfk; 

rl;ltiueu; jpizf;fsj;jpd; gpujhd gzpahtJ murpayikg;G kw;Wk; 
mikr;ruitapd; jPh;khdq;fSf;F mikthf gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghd mur 
nfhs;iffisr; rl;lq;fshf Mf;FtNj MFk;. Gjpa rl;lq;fis tpjpj;jy; csjhk; 
rl;lq;fis jpUj;jQ; nra;jy; kw;Wk; gy mur mikr;RfspypUe;J ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gLfpd;w  ,ilr; rl;lq;fis kPs; Nehf;Ftjw;fhf jpizf;fsj;jpdhy; 
tiuTfs; jahu; nra;ag;gLfpd;wd. rl;l %yq;fspd;  kPsha;Tf;fhf $l;lg;gLfpd;w 
ghuhSkd;w njupTf; FOf; $l;lq;fspy; fye;J nfhs;sy;> ghuhSkd;wj;jpy; 
Njhw;Wjy; kw;Wk; rl;l %yq;fs; njhlu;ghd tpthjq;fs; eilngWfpd;w 
re;ju;g;gq;fspy; ghuhSkd;wj;Jld; $l;bizg;G mYty;fis Nkw;nfhs;sy; vd;gd 
,j;jpizf;fsj;jpw;F cupj;jhf;fg;gl;Ls;s Vida nraw;ghLfspy; cs;slq;Ffpd;wd. 
,j;jpizf;fsk; mikr;Rf;fspd; fPOs;s mur $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr; 
rl;lrigfs; cl;gl rfy mur mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;Fr; 
Nritfis toq;Ffpd;wJ. ehdhtpj tiuTfs; kw;Wk; ,ilr; rl;lq;fisj; 

6.2. rl;ltiuQu; jpizf;fsk; 

 

 



ீி அமச்சு   தக்கம் 46 

jahupj;jy; njhlu;ghf mur mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;F rl;lKiwahd 
MNyhridfis ngw;Wf; nfhLg;gJk; ,j;jpizf;fsj;jhy; nra;ag;gLfpd;wJ. 

tpNrbj;j mikg;G Kiwapyhd flik epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;W  ,y;yhjpUg;gJ ,j; 
jpizf;fsj;jpd; tpNrbj;j mk;rkhfpwJ. mikr;ruitapdhy; mq;fPfupf;fg;gLtjdhy; 
cj;Njr nfhs;iffspd; kPJ> toq;fg;gl;l Fwpg;gpl;lnjhU fhyj;jpw;Fs; mur 
mikr;Rf;fs; kw;Wk; mj;jifa mikr;Rf;fspd; fPOs;s gy;NtW jpizf;fsq;fspd; 
rl;lKiwahd Njitg;ghLfspd; kPJ jpizf;fsf; flik epfo;r;rpj; jpl;lk; jahu; 
nra;ag;gl Ntz;bapUg;gJ ,e;epiyf;fhd fhuzkhfpwJ. ,jd;gb jpizf;fsj;jpd; 
nrayhw;wwpf;if jahu; nra;ag;gLtJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;lnjhU Mz;L KOtjpYk; 
rk;ge;jg;gl;l rhu;Gila mikr;Rf;fspdhy; rl;lq;fs; kw;Wk; ,ilr; rl;lj; 
jpUj;jq;fSf;fhf ,j; jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l Ntz;LNfhs; ntw;wpfukhf 
g+u;j;jp nra;tjd; kPNj MFk;. g+u;thq;f my;yJ ,ilr; rl;lq;fs; Mfpa vitahfpDk; 
mtw;iw me; epWtdq;fSf;F tpLtpg;gjw;F Kd;du; rk;ge;jg;gl;l rl;lf; fhuzpfs; 
rk;ge;jkhf jpizf;fsj;jpw;fhd rfy mk;rq;fSk; %d;W nkhopfspYk; g+u;j;jp 
nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;. 

rl;lthf;fq;fis tiujy; njhlu;ghfr; rl;ltiuQu; jpizf;fsj;jpd; gzpfs;;:- 

 
(1) Gjpa rl;lthf;fq;fis Mf;Ftjw;Fk; VyNtAs;s  rl;lthf;fq;fisj;  

jpUj;Jtjw;Fk; vd Kk;nkhopfspYk; rl;l%yq;fis tiujy;. 
(2) Kk;nkhopfspYk; Jizepiyr; rl;lthf;fq;fis kPsha;jYk;   kw;Wk; 

(mtrpakhdtplj;J)> mtw;iw tiujYk;. 
(3)  rl;lthf;fq;fis  tiujYld;    rk;ge;jg;gl;l   ghuhSkd;wf;  flikfisg; 

Gupjy;. 
(4)   khfhz rig epajpr;rl;lq;fis tiujy;;. 
(5)  jdpg;gl;l  cWg;gpdh;  rl;l%yq;fis  ($l;bizj;jy;fspd; tiuTr; 

rl;l%yq;fs;) Kk;nkhopfspYk; kPsha;;jy;. 
 

rl;lq;fisAk;> Jizepiyr; rl;lthf;fq;fisAk;> khfhzrig epajpr;rl;lq;fisAk; tiujy; 
njhlHgpy; ,j;jpizf;fsk; rl;l kjpAiuiaAk; toq;Ffpd;wJ. 
,j;jpizf;fsj;jpd; jdpj;Jtkhd rpwg;Gf;$W vd;dntdpy;> ,j;jpizf;fsk; mjd; nrhe;jf; 
fl;likf;fg;gl;l Ntiy epfo;r;rpj;jpl;lj;ijf; nfhz;bUg;gjpy;iy vd;gjhFk;. ,jw;fhd 
fhuzk;;> jpizf;fsj;jpd; Ntiy epfo;r;rpj;jpl;lk;> Njitg;gl;l  nfhs;if 
mikr;ruitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;ljd; Nky;> nfhLf;fg;gl;lnthU Neuj;jpy;> murhq;f 
mikr;Rf;fspdJk;> mj;jifa mikr;Rf;fspd; fPOs;s gy;NtW jpizf;fsq;fspdJk; 
rl;lkhf;fy; Njitfspd; kPJ mtrpakhff; fl;likf;fg;gl;Ls;sikahFk;.  Mjyhy;> 
rl;ltiuQh; jpizf;fsj;jpd; nray;epiwNtw;Wifg; gjpT> VNjDk; Fwpg;gpl;l  
Mz;LG+uhfTk; Kiwahd Jiwrhu; mikr;Rf;fspdhy; mjw;Fr; rkh;g;gpf;fg;gl;l Kjdpiy 
kw;Wk; jpUj;jr; rl;lthf;fq;fSf;fhf mj;Jld; Jizepiyr; rl;lthf;fq;fSf;fhfr; 
nra;ag;gl;l Ntz;LNfhs;fis ntw;wpfukhfg; G+u;j;jpnra;tjd;  mbg;gilapd; kPJ  
fl;likf;fg;gl;Ls;sJ. ,j;jpizf;fsj;jpd; gpujhd gzpahfTs;s rl;lthf;fq;fis 
tiujypd; Nehf;nfy;iyapDs; mlq;Ffpd;w VNjDk; tbtj;jpyhd rl;lthf;fk;> Ntz;LNfhs; 
tpLf;Fk; mikr;Rf;F my;yJ jpizf;fsj;Jf;F mJ mDg;gg;gLtjw;F Kd;du; 
Kk;nkhopfspYk; g+u;j;jpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 

6.2.3 2016.01.01 ,ypUe;J 2016.12.31 tiuahd fhyg;gFjpf;fhd Kd;Ndw;wk; 

6.2.3.1 நமனகள் னடித்துக்சகோண்டுள்ப நகோமகபின் ிதம் 

flikapd;  jd;ik  01-01-2016 
tiuT 
nra;jy;fs; 
Kbtilah
j 
tpz;zg;gq;
fs; 

fhyj;Jf;
Fs; 
fpilf;fg;n
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31-12-2016 tiuT 
nra;jy; 
Kbtilahj 
tpz;zg;gq;fs; 

rl;lq;fis tiujy;; 
(Kjd;ik jpUj;jr; 
rl;lq;fs;) 

194 73 267 54 54 138 21 
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fl;lisfs; jpUj;jr; 
rl;lk; 
(Jizr;rl;lq;fs;) 

124 132 256 119 01 119 17 

khfhzrig  
rl;lthf;fq;fs; 23 3 26 1 - 23 2 

nkhj;jk; 341 208 549 174 55 280 40 

 

6.2.3.2 Ntiyfis Kbj;Jf; nfhz;Ls;s Nfhitfspd; tpguk;  - 2016 

rl;lq;fs; kw;Wk;  xOq;F tpjpfis tiujy; - Kjdpiy kw;Wk; jpUj;jr; rl;lq;fs;   24 

Kk;nkhopfspYk; mDg;gg;gl;Ls;s rl;lq;fs; 27 

nkhj;jk; 51 
 

6.2.3.3 gpd;tUk; rl;lq;fs; 31.12.2016 tiuapy; ghuhSkd;wj;jhy; epiwNtw;wg;gl;Ls;sd 

01 cs;SH mjpfhurigfs; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X. 50/2015 

02 flw;nwhopy;> ePHtho; caphpd tsq;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X. 46/2015 

03 NtiyahsHfspd; Njrpa Fiwe;jgl;r Ntjdr; rl;lk; r.t.X. 51/2015 

04 NtiyahsHfspd; tuTnryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lk; r.t.X. 27/2015 

05 fhytpjpg;G (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk; r.t.X. 21/2010 

06 Ez;epjpaspg;Gr; rl;lk; r.t.X. 32/2012 

07 
Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp cld;gbf;if (Vw;GWjpr;) 
rl;lk; r.t.X. 04/2016 

08 Ml;fisg; gjpT nra;jy; (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X. 33/2013 

09 kj;jpa];j rig (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X. 60/2015 

10 XkpNahgjpr; rl;lk; r.t.X. 46/2005 

11 Njrpa Muha;r;rpg; Nguitr; rl;lk; r.t.X. 28/2014 

12 jftYf;fhd chpikr; rl;lk; r.t.X. 04/2015 

13 epjp Kfhikj;Jtk; (nghWg;G) (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X. 16/2016 

14 
fhzhkw;Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk; (jhgpj;jYk;> 
epUtfpj;jYk;> gzpfis epiwNtw;WjYk;) rl;lk; r.t.X. 32/2016 

15 tpyq;Fj; jPdp r.t.X. 69/2006 

16 ,wg;Gf;fspd; gjpT (jw;fhypf Vw;ghLfs;) (jpUj;jk;) r.t.X. 41/2015 

17 பல்ெமயக்ெறெங்ெள் (jpUj;jr;) rl;lk r.t.X. 35/2013 

18 Fw;wtpay; eltbf;ifKiwr (jpUj;jr;) rl;lk r.t.X. 44/2015 

19 
rl;l Mizf;FO (jpUj;jr;) rl;lk;  r.t.X 52/2015 

20 NrHngWkjpthp (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X 27/2016 
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21 
JiwKfq;fs; kw;Wk; tpkhdepiyaq;fs; mgptpUj;jp mwtPL 

(jpUj;jr;) rl;lk; 
r.t.X 15/2016 

22 ehl;ilf; fl;bnaOg;Gjy; thp (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X 28/2016 

23 xJf;fPL (jpUj;jr;) rl;lk; r.t.X 34/2016 

24 xJf;fPl;Lr; rl;lk; r.t.X 53/2016 

 

6.2.3.4 gpd;tUk; rl;l tiuTfs; 201612.31,y; g+u;jpahf;fg;gl;Ls;sd 

25 
ntspehl;Lr; nryhtzpr; rl;lk; 

 
rtX 42/2003 

26 

jj;Jtq;fisf; ifkhw;Wjy; (gpuNjr nrayhsHfs; (tpNrl 

Vw;ghLfs;) rl;lk; 

 

rtX 44/2006 

27 
rk;gsr; rigfs; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 
rtX 55/2008 

28 
,yq;if mjpNtfghij mjpfhurigr; rl;lk; 

 
rtX 42/2007 

29 
kUj;Jt (jpUj;jr;) rl;lk; 

 
rtX 64/2007 

30 
,yq;ifg; nghwpapaw; Nguitr; rl;lk; 

 
rtX 35/2011 

31 Njuthj gpf;F fj;jpfhtj; (gjpTr;) rl;lk; rtX 15/2014 

32 
ngsj;j mwepiyaq;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 
rtX 20/2014 

33 
Gyikr;nrhj;J (jpUj;jr;) rl;lk;  

 rtX 37/2014 

34 
Njrpag; ngUe;Njhl;l Kfhik epWtfj; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 38/2014 

35 
Njrpaf; fzf;fha;Tr; rl;lk; 

 rtX 03/2015 

36 
khfhzrigj; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 30/2015 

37 

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhug; gzpg;ghsHfs; (gjtpg;ngaH 

khw;ww;) rl;lk; 

 
rtX 32/2015 

38 
khfhzrigj; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 30/2015 

39 
Fbapay; eltbf;ifKiwr; rl;lf;Nfhit (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 48/2015 

40 
mur fhzp (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk;  

 rtX 49/2015 

41 
ghuJ}ukhd ed;wpaPdk; vd;w VJtpd;kPJ mopf;fKbahj 

ed;nfhil cWjpfisf; ifkPl;ly; rl;lk; rtX 53/2015 

42 
NjUeHfisg; gjpTnra;;jy; (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk; 

 rtX 56/2015 

43 tho;tpd; vOr;rp (jpUj;jr;) rl;lk; rtX 58/2015 
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44 
,yq;if epiyngWjF mgptpUj;jpr; rl;lk; 

 rtX 1/2016 

45 
Fw;wtpay; eltbf;ifKiwr; rl;lf;Nfhit (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 02/2016 

46 

tYf;fl;lhakhff; fhzhkw;Nghf;fg;gLtjpypUe;J vy;yh 

Ml;fisAk; ghJfhj;jYf;fhd rHtNjrr; rkthar; rl;lk; 

 
rtX 32/2016 

47 
fhzp (guhjPdg;gLj;JifkPjhd kl;Lg;ghL) (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 14/2016 

48 
Njrpag; Nghf;Ftuj;J Mizf;FO (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 18/2016 

49 
flw;nwhopy;> ePHtho; caphpdtsq;fs; (jpUj;jr;) rl;lk; 

 rtX 21/2016 

50 
Fw;wtpay; eltbf;ifKiwr; rl;lf;Nfhit (jpUj;jr;) rl;lk; 

 (431 432;) rl;lk; rtX 44/2016 

51 
mgptpUj;jp (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk; 

 rtX 41/2016 

 

6.2.3.5 jpizf;fsj;jpYs;s ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F vLf;fg;gl;l topKiwfs;  

rpNul;l kl;lk;  

 cjtpr; rl;ltiuQH tpz;zg;gjhup 01 gjtpia epug;Gtjw;fhd vy;yh 

xOq;Nfw;ghLfSk; G+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sJ. 

%d;whe;epiy kl;lk;  

 epUthf mYtyH gjtp twpjhfTs;sJ. ntw;wplk;gw;wp ,ize;j Nritfs; 

gzpg;ghsH jiyikajpgjpf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 nkhopngaHg;ghsHfs; gjtpfspyhd ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhd 

vOj;Jg;ghPl;ir 2016.09.04 Me;Njjpad;W elhj;jg;gl;L> 16 rpq;fs> jkpo; 

nkhop%ykhd tpz;zg;gfhuHfs; jifikngw;w tpz;zg;gfhuHfSspUe;J 

NjwpAs;sdH Mdhy; 13 rpq;fs kw;Wk; jkpo; nkhop%ykhd 

tpz;zg;gfhuHfs; kl;LNk flikia Vw;Ws;sdH. 

,uz;lhe;epiy kl;lk; 

 ,uz;L mgptpUj;jp cjtp mYtyHfis ngw;WjUkhW 2016.10.11 md;W 

,ize;j Nritfs; gzpg;ghsH jiyikajpgjpf;F mwptpf;fg;gl;lJ. 

 Mtzg;gLj;Jif cjtpahsH gjtpf;fhf 08 mYtyHfs; kw;Wk; 

gjpg;ghrphpaH gjtpf;F 08 mYtyHfs; 2016.09.15 Ml;NrHf;fg;gl;ld. 

 Kjdpiy kl;lk; 

 rhujp Nritapy; epyTfpd;w ntw;wplk; kw;Wk; mYtyf gzpahsH Nritapy;  

epyTfpd;w ntw;wplj;ij epug;gtjw;fhf ,ize;j Nritfs; gzpg;ghsH 

jiyikajpgjpf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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6.2.3.6 2016.01.01யிருந்து 2016.12.31 உள்ரலாமான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் 

லிபம் 
2016ற்ைான ஒதுக்ைம் 
(னொதோ.ில்) 

  31.12.2016 ற்ைான 

 செயவு  (னொதோ ில்) 
 2016-12-31 epjpuPjpahd  
Kd;Ndw;wk; (%) 

ீண்சடலம் செனிணம் 86.56 76.90 89% 

னெனண செனிணம் 31.30 15.87 51% 

சாத்தம் 117.86 92.76 79% 

 
 
 
 
 
 
 

1969ம் ஆண்டின் 03ம்இனக்க இனங்மக ெட்டஆமக்குல ெட்டத்ின்னெனம் இனங்மக ெட்ட 

ஆமக்குல ோதிக்கப்தட்டது. இது ெட்ட றுெீமப்மத நற்சகோள்லம் திோண அெோங்க 

ிறுணோகும். ெட்ட ஆமக்குல ிமக்கபத்ின் திோண தி நமோண ினோக ற்றும் 

ஆோய்ச்ெி உிகமப ங்குோகும். 

நநாக்கு 

 ல்னோட்ெிக்கோக ெட்ட றுெீமப்மத நம்தடுத்ல். 

செற்பைிைள் 

 ெட்ட றுெீமப்மத நம்தடுத்துற்கோக ெட்ட ஆமக்குலச் ெட்டத்ோல் 
ஆமக்குலவுக்கு உரித்ோக்கப்தட்ட ற்றும் ிிக்கப்தட்ட திகமப அனல்தடுத்ல். 

 

6.3.1 நநாக்ைபம் சதாறிற்பாடுைளும் 

ெட்ட ஆமக்குலின் திோண நோக்கம் ெட்ட றுெீமப்மத ினத்ிசெய்ோகும். அற்கோக 

ெட்டஆமக்குல தின்னம் திகமப ஆற்றுகிநது. 

I. ெட்டத்ம குநிடீுசெய்ல் 

II. னண்தோடுகமப எித்ல் 

III. ெட்டத்ம னமநோக அதிினத்ி செய்து றுெீமப்தற்கோக சதோனள் அபினோணதும் 

டடிக்மகனமந ெோர்ந்துோண ெட்டத்ம ீபோய்வு செய்ல்  

IV. க்சகோிந் ற்றும் அணோெிோண ெட்டங்கமப அகற்றுல் 

V. ெட்டத்ம பிோக்குலும் ணீப்தடுத்லும் 

VI. ெட்டத்ம றுெீமப்தற்கோக வ்ோநோண திநமகமபனேம் சதற்று தரிெீனித்ல் 

VII. றுெீமப்தற்கோக கோனத்ிற்குகோனம் ெட்டத்ின் சவ்நறு திரிவுகமப ஆோய்வு 

செய்ற்கோண ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்ம ோரித்து அமச்ெனக்கு ங்குல் 

VIII. மண ோடுகபின் ெட்டனமந ெம்தந்ோண கல்கமப சதநல் 

IX. துமச் ெட்டோக்கங்கள் ன்கு ற்றுக்சகோண்ட நகோட்தோடுகலக்கும் ெட்டத்ிற்கும் 
இமதோணசன்தம, தோதுகோக்கும் ண்த்துடன் தோோலன்நம் அல்னோ நறு 
ெமதகபோல் துமச் ெட்டங்கமப ஆக்கும் அிகோத்ம அனல்தடுத்தும ிந்ோக 
ீபோய்வு செய்ல். 

X. க்கோடுல் ெம்தந்ப்தட்ட ினோகத் ன்மின் டடிக்மக னமந உட்தட ெட்ட 
டடிக்மக னமநகமப தகுத்நிவு செய்ல் ற்றும் இனகுதடுத்துற்கோக ிகழ்ச்ெித் 
ிட்டங்கமப னமநோகத் ோர் செய்ல். 

XI. ெிங்கபம், ிழ் ஆங்கினம் ஆகிசோிகபில் ெட்டத்ம  குநிடீுசெய்ற்கு ிகழ்ச்ெித் 
ிட்டங்கமபத் ோர் செய்ல் 

 
 
 
 
 

6.3 ெட்ட ஆகைக்குழுத்  திகைக்ைரம் 

; 
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6.3.2 2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12.31 tiuாd Kd;Ndw;wk;  
 

1)   gaq;futhjr; rl;lj;jhy; Njrpa ghJfhg;igg; NgZjy 

gpd;dzp gaq;futhjr;  nray;fis  ,dq;fhZjy;> nghWg;Gf;fspd; tiffs;> ifJ 
nra;Ak;  mjpfhuk;>  cl;gpuNtrpf;Fk;  mjpfhuk;> Nrhjid  kw;Wk;  
ifg;gw;wy; mjpfhuk;>  fl;Lf;fhg;Gf; fl;lisfs;> tpsf;f eltbf;if Kiw> 
Fw;w xg;Gjy;> tof;F tprhuizfs; kw;Wk;  Nkd;KiwaPLfSf;fhf  Kjd;ik> 
,ize;j nghWg;Gf;fs;> mYtyu;fisf;  ghJfhj;jy;   

jw;Nghija 
epiyik 

2016.02.17 Mk; jpfjp  KbTWj;jpf; nfhs;sg;gl;l  rl;l%yk;  khz;GkpF ePjp 
mikr;ruplk;  rku;g;gpf;fg;gl;lJ.  mJ njhlu;ghf tpNrl  Mu;tk; 
cs;stu;fSld;  $l;lnkhd;W  mikr;rpy;  elhj;jg;gl;lJld;> ghJfhg;G  
mikr;Rld;  Gwk;ghd  rl;l%ynkhd;iw  Mf;Ftjw;F  jPu;khdpf;fg;gl;lJ.  
ePjp mikr;rpd;  nrayhsUk;  rq;fj;jpd;  cWg;gpdu;  xUtuhth;.  

2) jw;NghJs;s kzePf;f> fl;Lf;fhg;G kw;Wk; gpupkidg;gzr; rl;lj;Jf;fhd  jpUj;jq;fs 

gpd;dzp jpUj;jpf; nfhs;s KbahJs;s  tpthfq;fs;  njhlu;gpy; kzePf;fk;>  
gpupkizg;gzk;  kw;Wk; fl;Lf;fhg;G  gw;wpa  jw;NghJs;s  rl;lq;fs; epajpr; 
rl;lq;fs;  mt;tplaq;fis vspjhfg; Gupe;J nfhs;sf;$bathW  Kiwahfj; 
jahu; nra;J  mr;rl;lq;fs; epajpr; rl;lq;fs;  midj;Jk;  xd;wpizj;J 
fl;lisr; rl;lnkhd;whf  Nfhitg;gLj;jy;  

 fUj;njhw;Wik  cs;s re;ju;g;gnkhd;W  
 xU jpwj;jtUf;F kzePf;fk; mtrpakhfhj  RKf tpUg;gnkhd;W  

,y;yhj re;ju;g;gnkhd;W  
fl;Lf;fhg;G : gps;isapd; mjpf Mu;tk;  

gpupkidg;gzk; : ePjpahd  kw;Wk;  epahakhd  epahahjpf;fk;  

guhkhpg;G : epahahjpf;fk;  ePjthd; ePjpkd;wj;jpw;fy;y khtl;l ePjpkd;wjjpw;F 
cupj;jhf;fg;gl Ntz;Lnkd;gJld; mjw;F  Fiwepug;gpahf  Nru;f;fg;gl  
mjpfhuj;ij  mKy;gLj;Jtjw;F kw;Wk;  jz;lidf;fhd  mjpfhuj;ij  
khtl;l  ePjpkd;wj;jpw;F  cupj;jhf;f Ntz;Lk;. 

jw;Nghija 
epiyik  

2016.11.18 Mk; jpfjp  rl;l Mizf;FOtpdhy;  Nkw;Fwpj;j  rl;l%yk;  
,Wjpahf  epiwNtw;wg;gl;lJ. 

3)2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f  ru;tNjr gps;is flj;jy; gw;wpa  Fbapay;   

JiwfSf;fhd rkthar; rl;lj;jpw;F kw;Wk; tpNrlkhf  mjd; 11Mk;  gpupTf;F jpUj;jq;fs; 

gupe;Jiu 2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f  gps;is flj;jy; gw;wpa  Fbapay;  

JiwfSf;fhd  rkthar;  rl;lj;jpw;F  kw;Wk; tpNrlkhf  mjd; 11 Mk; 

gpupTf;Fj; jpUj;jq;fs;  

gpd;dzp gps;is flj;jy;  rk;ge;jg;gl;l  fw;gidf; Fw;wq;fSf;F  Kfk; nfhLj;jy; 

jw;Nghija 
epiyik 

2016.09.08  Mk; jpfjp eilngw;w  rl;l Mizf;FOf; $l;lj;jpd;NghJ> 2001 
Mk; Mz;bd;  10 Mk; ,yf;f  gps;is flj;jy;  gw;wpa  Fbapay;  
JiwfSf;fhd  rkthar; rl;lj;jpd; 11(1) Mk;  gpupit  kWrPuikg;gjw;fhf  
fPNo fhl;lg;gl;Ls;s  gpNuuizfs;  rl;l  Mizf;FOtpdhy;  
gpNuupf;fg;gl;ld. 

 me;jg;    gps;isia   jpUg;gp    mDg;Gtjdhy;  me;jg; gps;is   

cly;    uPjpahf my;yJ cs uPjpahf  ,k;irf;F  cl;gLk;   

my;yJ  NtW tpjj;jpyhd  jhq;f  Kbahj    epiyikf;F    

cl;gLk;  ghuJ}ukhd mghak;  cs;snjd” vd;Dk; Vw;ghl;il  ePf;fQ; 

nra;J> mjw;F “(M)  gps;isia jpUg;gp  mDg;Gtijg;gw;wp  
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gps;isapd;  mjpf  tpUg;gk;  ,y;yhjpUg;gpd;”  vd;Dk;  Vw;ghl;ilr;  

Nru;j;jy;;  my;yJ  

 (m) kw;Wk; (M) mt;thNw  itj;Jf; nfhz;L>  “(,)  gps;isia 

jpUg;gp mDg;Gtijg; gw;wp gps;isapd;  mjpftpUg;gk;  ,y;yhjpUg;gpd;” 

vd cs;slf;Fjy;; my;yJ   

 .“ (M) gps;isia  jpUg;gp mDg;Gtijg;  gw;wp gps;isapd;  mjpf  

tpUg;gk;  ,y;yhjpUg;gpd;  my;yJ mg; gps;isia    jpUg;gp 

mDg;Gtjdhy;  mg;gps;is cly; uPjpahf  my;yJ   cs uPjpahf 

,k;irf;F  cl;gLk; my;yJ  NtW tpjj;jpy;   jhq;f Kbahj  

epiyikf;F  cl;gLk;  ghuJ}ukhd  Mgj;J   cs;snjd;gjw;F” 

MfpathW  thrpf;fg;gLk;  tpjj;jpy;     mg; (M) gpupit  jpUj;jQ; 

nra;jy;  

2016.11.18 Mk; jpfjp  rl;l Mizf;FOtpdhy;  NkNy fhl;lg;gl;l  rl;l%yk;  

,Wjpahf  epiwNtw;wg;gl;lJ.  

 

4) ifJ nra;jy;  rk;ge;jg;gl;l  jw;Nghija  rl;lk;  kw;Wk; Njitahd  

jpUj;jq;fisg; gw;wp  Muha;e;J ghu;j;jy;  

gupe;Jiu ifJ nra;jy;  rk;ge;jg;gl;l  jw;Nghija  rl;lk;  kw;Wk; Njitahd  

jpUj;jq;fisg; gw;wp  Muha;e;J ghu;j;jy;  

gpd;dzp jw;NghJs;s ifJ nra;Ak; eilKiwia  jpUj;jQ; nra;tjw;fhf MFk;.  

jw;Nghija 

epiyik 

rdhjpgjp rl;lj;juzp jpU. rQ;rPt [atu;jd  mtu;fshy;  gpw ePjpkd;w  

epahahjpf;fq;fspy; ifJ nra;Ak; eilKiwfs;  vd;Dk; njhdpg; nghUspy;  

jahu; nra;ag;gl;l  Muha;r;rp rl;l%yk;> $l;lj;jpy;  rku;g;gpf;fg;gl;L  

fye;jhNyhrid  nra;ag;gl;lJ.  

mJ 2016.10.27 Mk; jpfjp  eilngw;w  rl;l Mizf;FOf; $l;lj;jpy;> 

,e;jpahtpd; Fw;wtpay; ePjpf; Nfhit  (Criminal Justice Code of India) kw;Wk;  

,e;jpa tof;Fr; rl;lk; (Indian Case Law)  ftdj;jpw; nfhz;L   fye;jhNyhrid  

nra;ag;gl;lJ.  

2016.11.18 Mk; jpfjp  eilngw;w  rl;l Mizf;FOf; $l;lj;jpy;> rl;l 

Mizf;FOtpdhy; Nkw;Fwpj;j rl;l%yk;  ,Wjpahf epiwNtw;wg;gl;lJ.  

 

 
6.3.3 2016.01.01 இயிருந்து 2016.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம்  
 

லிபம் 2016ற்ைான ஒதுக்ைம் 
(ரூபா. ில்.) 

31.12.2016 ற்ைான 
செயவு  (ரூபா. ில்.) 2016-12-31 epjpuPjpahd 

Kd;Ndw;wk; (%) 

ீண்சடலம் செனிணம் 14.63 12.14 83% 
னெனண செனிணம் 12.03 1.43 71% 

சாத்தம் 16.66 13.57 81% 
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 நநாக்கு 

ிோோண ெட்டத்ம ிக்கின்ந ெனோத்மக் கட்டிநலப்னல் 

செற்பைிைள் 

ீின்நங்கள், ெட்டத்ம அனல்தடுத்துகின்ந ிறுணங்கள் ற்றும் திந ிறுணங்கலக்கு ெட்ட 
னத்து, ற்றும் உவு ிஞ்ஞோணம் தற்நி தகுப்தோய்வு, அநிவும ற்றும் ினேம நெமகமப 
ங்குல்.  
       
6.4.1 nraw;ghLfs ; 

,yq;ifapYs;s xNunahU rl;l Ma;T$lkhd murhq;f gFg;gha;thsh; jpizf;fsk; 
czT tpQ;Qhdg;gphpT> jlatpay; tpQ;Qhdg;gphpT Mfpa ,U gpujhd gphpTfisf; 

nfhz;Ls;sJ. czT tpQ;Qhdg; gphpthdJ czT> kJghdk;, ghy; kw;Wk; ePH; Mfpa 
ehd;F Ma;T$lq;fis cs;slf;fpAs;sJ. jlatpay; tpQ;Qhdg; gphpthdJ vwpgil 

jlatpay; gphpT> ePh;g;;gha jlatpay; kw;Wk; DNA gphpT> er;R jlatpay; gphpT> 
ntbnghUl;fs; kw;Wk; jP Gydha;Tg; gphpT> Nghijg; nghUs; jlatpay; gphpT> 

re;Njfj;jpw;Fhpa Mtzq;fs; jlatpay; gphpT, kw;Wk; ehdhtpj jlatpay; gphpT Mfpa 
VO Jiwfisf; nfhz;l 11 cg gphpTfisf; nfhz;Ls;sJ.  

mwpTiufs; MNyhridfs; kw;Wk; tpQ;Qhd Nritfs; toq;Ftjd; %yk; ,J Nrit 
toq;Fk; xU jpizf;fskhtJld; ePjpkd;wq;fs;> nghyp];> Rq;fj; jpizf;fsk;> kJthp 
jpizf;fsk;> JiwKfq;fs;> cs;Suhl;rp epWtdq;fs;> Rfhjhuk;> gpw murhq;f 
jpizf;fsq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l epWtdq;fspy; ,Ue;Jngwg;gLk; rhd;Wg; nghUl;fis 
tpQ;Qhd ghpNrhjid kw;Wk; Ma;T nra;J Ma;T mwpf;iffis toq;FfpwJ. ,jw;F 
Nkyjpfkhf gy;NtW murhq;f jpizf;fsq;fs; kw;Wk; murhq;f mDruiz ngWfpd;w 
epWtdq;fspd; %yk; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w czTfs;> kJghdq;fs;> ghy; kw;Wk; ghy; 
cw;gj;jpg; nghUl;fs; juf;fl;Lg;ghl;L mYty;fSf;fhf ghpNrhjid nra;ag;gLtJld; 
,yq;if Rq;fj;jhy; Mw;Wg;gLj;jg;gLfpd;w khjphpfs; juk; kw;Wk;; Rq;fthp 
tifg;gLj;jYf;fhf ghpNrhjid nra;ag;gLfpd;wd. NkYk;  ehL KOtjpYKs;s 
ePjpkd;wq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w re;Njfj;jpw;Fhpa Mtzq;fis ghpNrhjid nra;J 
mwpf;ifapLjYk; ,j; jpizf;fsj;jpd; %yk; nra;ag;gLfpd;wJ.  

ghpNrhjidf;fhf rkh;g;gpf;fg;gLk;; rhd;Wg; nghUl;fs; my;yJ khjphpfs;, czT kw;Wk; 

kUe;Jfs; rl;lk;, Njrpa Rw;whly; rl;lk;> kJthpf; fl;lisr; rl;lk;> Gifapiy kw;Wk; 
kJghd Njrpa mjpfhurig rl;lk;> xg;gidg; nghUl;fs; mTljq;fs; kw;Wk; rhjdq;fs; 
rl;lk;;> gPilnfhy;ypfs; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lk;> RLfyd; fl;lisr; rl;lk;> tprk;> mgpd; kw;Wk; 
mghafu xslj rl;lk;> ntbnghUs; rl;lk;> jPq;F tpistpf;Fk; Maj rl;lk;> Nkhl;lhh; 
thfd Nghf;Ftuj;Jr; rl;lk;> Fw;wtpay; eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhit> Fbapay; 
eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhit> rhd;Wfs; fl;lisr;rl;lk; Nghd;w gy;NtW rl;lq;fs; kw;Wk; 
fl;lisr;rl;lq;fspd; fPo; ghpNrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;L mwpf;if toq;Fjy; 
,j;jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

,jw;F Nkyjpfkhf gpw murhq;f jpizf;fsq;fs; kw;Wk; murhq;fj;jpd; MjuT ngWfpd;w 
epWtdq;fspw;F Njitg;gLk; re;jh;g;gq;fspy;  tpQ;Qhd kjpAiuQuhfTk; ,j;jpizf;fsk; 
nrayhw;WfpwJ. tpNr\khf> ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpw;F juj;ij cUthf;Ftjpy; 
,e;epGzh;fspd; gq;fspg;G Kf;fpakhdjhFk;. ,e;epGzh;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; 
njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpw;F MAjq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; thq;Ftjw;F 
cjtpGhpfpd;wdh;. 

 
 
 

6.4 அொங்ை பகுப்பாய்லாரர் திகைக்ைரம் 
; 
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2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்நனற்மம் 

 
 

பகுதி 

2016.01.01
இல் உள்ர 
லறக்குைள் 

சபமப்பட்ட 
லறக்குைள் 

அமிக்கைிடப்பட்ட 
லறக்குைள் 

2016.12.31 இல் 
அமிக்கைிடப்ப
டாது உள்ர 
லறக்குைள் 

நதோம ஸ்துக்கலம் திந னந்துகலம் 617 8,041 7,448 1,210 

சுடுதமடக்கனன்கலம் னேத் பதோடங்கலம் 379 520 507 392 

சடிசதோனலம் ீப்திடித்லும் 162 406 373 195 

ச்சுப்சதோனட்கள் 1,065 2,186 2,218 1,033 

இத்ம் ற்றும் திந ெரீ ிங்கள் 1,284 1,384 1,091 1,577 

ஆட்நெதமணக்குரி தத்ிங்கள் 266 770 735 301 

தல்நறு ெட்ட னத்துப் சதோனட்கள் 147 342 340 149 

மனம அலுனக ீின்ந ோிரிகள் 01 2,151 2,102 50 

தல்நறு குடிமக ற்றும் னமகிமன 23 2,355 2,375 3 

குடிமக- குனோகல் 0 2,675 2,675 0 

உவுச் ெட்டத்ின் கீழ் உவு ோிரிகள் 07 8,606 8,582 31 

தல்நறு- உவு மககள் 04 1,336 1,337 3 

சாத்தம் 3,955 30,772 29,783 4,944 

 
 

 

2
1

9
5

2
9

1
6

3
2

1
1

1
7

8
2 2

1
5

2 2
6

0
6

2
4

2
2

2
6

8
0

2
7

7
2

2
7

7
6

2
5

9
7

2
5

0
9

2
2

5
0

2
7

5
9 3
1

9
4

1
8

3
1 2

2
5

3 2
4

9
8

2
3

7
4

2
4

0
9

2
3

1
4

2
8

7
2

2
7

1
9

2
3

1
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

சதநப்தட்ம

அநிமகிடதட்
டம

 

6.4.3  Ma;T$l jukjpg;gPL 
 

jpizf;fs Ma;T$lq;fs; midj;Jf;fhf ISO 17025  ru;tNjr jur; rhd;wpjo; 2016 
etk;gh; khjk; ,yq;if juk; gw;wpa rigapdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> jw;NghJ 
me;j Ma;T$lq;fspdhy; toq;fg;gLfpd;w jug;gLj;jy; ngw;Wf;nfhz;Ls;s 
gupNrhjidfSf;Fupa mwpf;iffs; ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l mwpf;iffshf 
fhzg;gLfpd;wJ.  

 

6.4.4  jpwd; tpUj;jp 
 

 ,uz;L cj;jpNahfj;jh;fs; ];nfhl;yhe;jpd; Strathclyde gy;fiyf;fofj;jpy;  
ePjpkd;w tpQ;Qhdk; njhlu;ghd gl;lg;gpd; gbg;G gl;lk; ngw;W te;Js;sJld; xU 
cj;jpNahfj;jh; ePjpkd;w Gnuhn[f;byp tpQ;Qhdk; njhlu;ghd ,q;fpyhe;jpy; 
Cranfield gy;fiyf;fofj;jpy; gl;lg;gpd; gbg;G gl;lk; fw;Wf;nfhz;bUf;fpd;whu;.  
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 ,d;Dk; ,uz;L cj;jpNahfj;jh;fs; ,uz;L cj;jpNahfj;jh;fs; ];nfhl;yhe;jpd; 
Strathclyde gy;fiyf;fofj;jpy; kUe;J gFg;gha;T njhlu;ghd gl;lg;gpd; gbg;G 
gl;lk; fw;Wf;nfhz;bUf;fpd;whu;.  

 cs;ehl;L gapw;rp epfo;r;rpfSf;fhf gjtpepiy cj;jpNahfj;jh;fs; 24 Ngh;fSk; 
gjtpepiy my;yhj cj;jpNahfj;jh;fs; 32 Ngh;fSk; mDg;gg;gl;Ls;sdh;. 
ntspehl;L gapw;rpfs; kw;Wk; fUj;juq;fSf;fhf cj;jpNahfj;jh;fs; 23 Ngh;fSk; 
fye;Jnfhz;Ls;sdh;.  

 
6.4.5 b[ply; Fw;w tprhuiz Ma;T$lk; 
 

KOICA nraw;wpl;lk; rk;ge;jkhf ,aYik gw;wpa fw;if xd;W 2015 Mk; Mz;L elhj;jg;gl;L 
b[ply; Fw;w tprhuizfSf;fhf Ma;T$lk; xd;W ];jhgpg;gjw;Fk; Vw;fdNt cs;s DNA 

Ma;T$lj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf ifr;rhj;jplg;gl;l Gupe;Jzh;T xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; 2016 
Mk; Mz;L [dtup khjk; njhlf;fk; nraw;wpl;l tplaq;fs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mbg;gil  
tplaq;fs; rpwg;ghf G+u;j;jpnra;ag;gl;l gpd;dh; b[ply; Fw;w tprhuiz Ma;T$lk; kw;Wk; 
Nkk;gLj;jg;gl;l DNA Ma;T$lk; 2016.12.19 Mk; jpfjp nfsut ePjpkd;wk; kw;Wk; Gj;jrh]d 
mikr;rh; [dhjpgjp rl;lj;juzp fyhepjp tpN[jhr uh[gf;] mth;fspd; jiyikapy; 
,yq;iff;fhd nfhupa J}Jth; Won- sam Chang mth;fspd; gq;Fgw;wYld; jpwe;J 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
6.4.6   DNA Ma;T$l nfhs;ssit tphpTgLj;jy ;  
 

 DNA Ma;T$lk; %yk; ,J tiu nra;ag;gl;Ls;s gFg;gha;TfSf;F Nkyjpfkhf 
ka;lnfhd;l;wpah DNA kw;Wk; gy;> vYk;G kw;Wk; %y my;yhj Nf]k; Nghd;w 
khjpupfis gFg;gha;T nra;tjw;F Njitahd topKiwfis Kd;Ndw;wpa 
fhuzj;jpdhy; ve;jnthU tifahd  gFg;gha;nthd;iwAk; nra;af; $bajhf 
cs;sJ.  

 DNA Ma;T$lj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;s cgfudq;fSf;Fs; DNA khjpupfs; 96 xNu 
jlitapy; nra;af;$ba Real Time PCR cgfudKk; khjpupfs; 24 xNu jlitapy; 
nra;af;$ba Genetic Analyser  cgfuzKk; jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhf ,Ug;gjd; 
fhuzj;jpdhy; jpizf;fsj;jpd; tpidj;jpwid mjpfupf;fr; nra;a Kbe;Js;sJ.   

6.4.7  ICT nraw;wpl;lk;       

ICTA epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w &gh kpy;ypad; 18 nraw;wpl;lk; Clhf 
jpizf;fsj;jpd; rfy Ma;T$lq;fs; kw;Wk; mjw;F Vw;Gilajhd ];jhgdg; gpuptpdhy; 
nra;ag;gLfpd;w tplaq;fs; tyaikf;fg;gLtjw;fhf Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; 2016 Mk; 
Mz;L Nk khjk; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. Mjd; mbg;gil tplaq;fs; jw;rkak; 
nra;ag;gl;l tz;zkpUg;gJld; 2017 Mk; Mz;by; nraw;wpl;lj;ij G+u;j;jp nra;tjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,jw;F Nkyjpfkhf jpizf;fsj;jpw;F WI-FI trjpfs; 
toq;Ftjw;Fk; ICTA epWtdk; ,zq;fpAs;sJld; Njitahd mbg;gil tplaq;fs; 
eilngw;w tz;zKs;sJ. 
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6.4.8  gotiffs; kuf;fwptiffspdJk; gPil nfhy;ypfs; - gFg;gha;T 
 

Muk;g fl;lkhf jk;Ks;s gpuNjrj;jpy; ,Ue;J kuf;fwpfs; nfhz;Ltug;gl;L gFg;gha;T 
tplaq;fs; nra;J mjw;Fupa KjyhtJ mwpf;if 2016.11.24 Mk; jpfjp 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
 
2016.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் 
 

லிபம்  
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்.) 2016 

 
செயவு  (ரூபா 

ில்.) 2016 

2016-12-31 epjpuPjpahd 
Kd;Ndw;wk; (%) 

டிஜிட்டல் ல்டி ீடிோ 
ற்றும் குற்ந ஆோய்வு 
மம் ற்தடுத்துல் 
(சகோரி ிட்டம்) 
  

342.00 296.47 85% 

 
 

லிபம் 2016ற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்.) 

31.12.2016ற்ைான 
செயவு  (ரூபா ில்.) 2016-12-31 

epjpuPjpahd 
Kd;Ndw;wk; (%) 

ீண்சடலம் செனிணம் 248.25 244.65 99% 

னெனண செனிணம் 70.25 69.23 98% 

சாத்தம் 318.50 313.88 98% 

 
 
 

  
 

 
Nehf;F 
ed;nfhilahsu;fs; kw;Wk;  my;yJ  fUiz ek;gpf;if epjpaq;fs;  my;yJ  M];jpfs; (gzk; 
kw;Wk; my;yJ  nrhj;J) vd;gdtw;wpd; cupikahsu;fs;  rl;l tuk;Gf;Fs; mike;j  jq;fsJ 
,Wjp tpUg;Gfis filgpbf;f gadhspfspd; kpfr; rpwe;j gaDf;fhf my;yJ nghJkf;fSf;fhf 
epjpak; nghJ ek;gpf;ifahsUf;F toq;fg;gLfpd;wJ vd;gij  epr;rag;gLj;jpf;nfhs;sy;.     
 
Fwpf;Nfhs;  
gadhspfs; mlq;fyhf M];jpfSf;F fl;Lg;gl;l vy;yh rk;ge;jg;gl;l jug;gpdu;fis jpUg;jpgLj;Jk; 
xU Nehf;fj;jpw;fhf ,e;j jpizf;fsj;jpw;F ghJfhg;gpw;fhf xg;gilf;fg;gl;l ,we;j eguJ 
epjpaq;fs; kw;Wk;  M];jpfspd; epu;thfj;ij jpizf;fsj;jpd; jpwd;fs; kw;Wk; tsq;fs; %ykhf 
rpwe;j Nritia  toq;FtjhFk;.  
 
6.5.1 flikfs; 
 
nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsh; fl;lisr; rl;lk;> Fbapay; eltbf;ifKiw rl;lf; Nfhit> 
ePjpkd;w mikg;G Kiw rl;lk; kw;Wk; NtW vOj;J %y tpjpfspd;gb fPo; fhzg;gLk; 
flikfs; nghJek;gpf;ifg; nghWg;ghsh;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

1. rhjhuz ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh;> ghJfhg;G toq;Fk; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; 
my;yJ ghJfhg;ghd ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 

2. nrhj;J jpul;ly; fl;lisapd; fPo; nrhj;J jpul;ly; 
3. guhakilahj xUthpd; nrhj;J ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf my;yJ cjT 

ez;gdhf (ghJfhg;G Kfhikahsuhf) nraw;gLjy;. (khtl;l ePjpkd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy;) 

4. kdtsh;r;rp Fd;wpa eghpd; nrhj;J Kfhikahsuhf nraw;gLjy; (khtl;l 
ePjpkd;wpdhy; toq;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy;) 

5. mirah nrhj;jpd; xg;ge;j Kfhikahsuhf nraw;gLjy; 
(ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf nraw;gLk; NghJ mg;nghWg;Gf;F 
epakpf;fg;gl;l “ek;gpf;ifr; rigahy; fhyj;jpw;F fhyk; vLf;fg;gLk; jPh;khdj;ij 
nraw;gLj;Jtjw;F kl;Lk; ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; gpzpf;fg;gLfpd;whh;.) 

6.5 சபாது நம்பிக்கைப் சபாறுப்பாரர் திகைக்ைரம் ; 
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6. ntspehl;bYs;s ,yq;ifah; xUtUf;F mw;Nwhdpjj;Jtfhuuhf mtUf;F 
nfhLf;fg;gl Ntz;ba gzj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s my;yJ nrYj;j eltbf;if 
vLj;jy; 

7. Fbapay; eilKiwr; rl;lf; Nfhitapd; Vw;ghLfspd; fPo; ePjpkd;wpdhy; nrhj;J 
rk;ge;jkhfTk; kw;Wk; NtW tplak; rk;ge;jkhfTk; nraw;gLjy; 

8. ePjpkd;wk; ifNaw;Fk; re;jh;g;gj;jpy; kuzrhjdkw;w eghpd; epUthfpahf nraw;gLjy; 
9. ePjpkd;w mikg;G Kiw rl;lj;jpd; fPo; nrhj;J Nrfhpg;ghsuhf nraw;gLj;jy;. 
10. Fw;wk; Ghpe;jikf;fhf rpiwapyplg;gl;Ls;sthpd; nrhj;Jf;F Kfhikahsuhf 

nraw;gLjy;. 
11. tpfhiuf;Fhpa nrhj;Jf;fspd; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 

 
 
6.5.2 Nkw;Fwpj;j flikfis tpl NtW tplaq;fspy; nghJek;gpf;ifg; nghWg;ghshpd; 
jiyaPLfs; 
 
nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsh; fl;lisr; rl;lj;jpd; gpd; Vw;gLj;jg;gl;l jpUj;jq;fSf;F 
mikaTk; NtW vOj;J%y tpjpfSf;F mikaTk; toq;fg;gl;Ls;s NtW flikfs; 
 

 1988 k; Mz;bd; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l nghJ ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsh; fl;lisr;rl;lj;jpd; 10 (m) gphptpw;F mika gzpGhptjw;fhf 
ntspehl;by; ,Ug;Nghh;> ntspehl;by; ,Uf;Fk; NghJ kuzpj;jhy; mth;fSf;fhf 
toq;fg;gLk; el;l<L jq;fptho;gth;fSf;Fk; my;yJ rl;lg;gbahd 
thhpRfSf;fpilNa gq;fPL nra;Ak; nraw;ghl;il rhpahd Kiwapy; gpioapd;wp 
elhj;JtJ kw;Wk; mf; flikia ,yFgLj;Jk; Kfkhf rk;ge;jg;gl;l 
gzpGhpgth;fis gjpT nra;jy;. 

 1944 k; Mz;bd; 42 Mk; ,yf;f tpfhiuapd; fhzp (el;l<L) fl;lisr; rl;lj;ij 
nraw;gLj;jy;. 

 1981 Mk; Mz;bd; 42 Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1931 Mk; Mz;bd; 19 
Mk; ,yf;f ngsj;j tpfhiu Njthyfk rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s flikfis 
Ghpjy; 

 1973 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f If;fpa Gjpdg; gj;jphpif epWtdj;jpy; cs;s 
gq;FfSf;F murpd; rhh;gpy; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 

 

6.5.3 nghJek;gpf;ifahsuJ Nritfs; 

 
nghJ ek;gpf;ifahsu;  ePjpkd;wj;jpd; topelj;JjYld;  my;yJ jPu;khdj;Jld;  my;yJepjpaq;fs; 
kw;Wk; ,Wjp tpUg;G Mtzq;fspd; Nehf;fq;fSf;F mikthf nghJkf;fSf;f Nrit nra;thu;.  
 

 fy;tpfspy; epjp f\;lq;fis vjpu;nfhs;Sk; jpwik tha;e;j gps;isfSf;F 
GyikgupRfs; toq;fy; 

 mj;jpahtrpa kw;Wk; kUj;Jt rpfpr;irfs; Njitg;gLk; Nehahspfs; kUjJt 
rpfpr;irf;fhd Vw;ghLfs;  

 epjpaq;fs;  kw;wk; my;yJ ,ujtpUg;G Mtzk; vdgdtw;wpd;  Nehf;fq;fspd;gb rkak; 
rhu;e;j ,lq;fis Nkw;ghu;it nra;tjw;Fk;  kw;Wk; tpUj;jp nra;aTk; epjp cjtp 
toq;Fjy;.  

 Njitg;gLk; egu;fs;  kw;Wk; my;yJ epWtdq;fSf;F  ed;nfhil  toq;Fjy;   
 rka eltbf;iffs;  kw;Wk; gytpj fhuzq;fSf;fhf cjtpia vjpu;ghu;j;J cs;s  

egu;fSf;F  ed;nfhilfs; toq;Fjy;  
 ngsj;j mYty;fs; Mizahsu; ehafj;jpd; fl;lisfSf;F mikthf ngsj;j  

cyfpay; rhu;e;j fl;lisfs;  rl;lj;jpd; fPo; e\;l<Lfs; gq;fpLjy;  
 gz;iz nrhj;Jf;fs;  my;yJ ek;gpf;if epjp Kfhikj;Jtk;  
 fy;tpapy; <Lgl;Ls;s  gz f\;lq;fSld; cs;s  jpwikahd  rpwhu;fis Cf;Ftpf;Fk; 

Nehf;Fld; ];jhgpf;fg;gl;l epjpaj;jpy; ngwg;gl;l tUkhdj;jpypUe;J  Gyikg; guprpy;fis 
toq;Fjy;.  

 tiuaWf;fg;gl;l If;fpa Gjpdg; gj;jphpif epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigf;F ,UtiuAk; 
kw;Wk; jiytiuAk; epakpj;jy;  

 gpwehl;L  e\;l<Lfis toq;Fjy;  
 ngsj;j Myaq;fSf;F  e\;l<l;il gq;fpLjy; 
 mur epWtdkhf rk;ghjpj;j tUkhdj;jpy; rjtpfpjj;ij mur jpiwNrhpf;F toq;Fjy; 
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6.5.4 நம்பிக்கைப் சபாறுப்பு ைசொத்தின் எண்ைிக்கை 

 
 

ஆண்டு 

அனல்தடுத்ப்தடுகின்ந 
ம்திக்மக சதோறுப்னகபின் 
ண்ிக்மக 

அனல் தடுத்ப்தடுகின்ந 
ெோணங்கபின் 
ண்ிக்மக 

2012 999 126 

2013 1019 130 

2014 1034 134 

2015 1044 137 

2016 1067 140 
 

6.5.5 சபாதுத் திகமநெரிக்கு அனுப்பப்ட்டுள்ர நிதிின் அரவு 
 
 சதோது ம்திக்மகப் சதோறுப்ன ிமக்கபத்ிற்கு உரித்ோக்கதட்டுள்ப ற்றும் ிறுப்தட்டுள்ப 

ம்திக்மகப் சதோறுப்ன ற்றும் ெோணங்கலக்குத் சோடர்னமட சதோது ம்திக்மக 
சதோறுப்னக் கட்டமபச் ெட்டத்ின் கீழ் அநிடப்தடுகின்ந னெனண, னலீட்டு னோணக் 
கட்டங்கள் ற்றும் திநகட்டங்கள் தின்னோறு சதோதுத் ிமநநெரிக்கு அனுப்தப்தட்டுள்பண.  

 
ஆண்டு சோமக (னொதோ) 
2011 3,783,187.40 
2012 6,543,360.52 
2013 6,396,102.51 
2014 6,675,487.77 
2015 10,188,334.08 
2016 14,986,797.37 

 
 

6.5.6 2016.01.01 சோடக்கம் 2016.12.31 மினோண ிி ரீிோண னன்நணற்நம் 
 

ிதம் 2016ற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்) 

31.12.2016ற்ைான 
செயவு  (ரூபா ில்) 2016-12-31  epjp uPjpahd    

Kd;Ndw;wk; (%) 

ீண்டுனம் செனிணம் 45.02 44.47 99% 

னெனணச் செனிணம் 2.35 2.31 98% 

சாத்தம் 47.37 46.78 99% 

 
 
 
 
 
 

 

நநாக்கு 

அமெோ செோத்து ெம்தந்ப்தட்ட கடமண ினப்தி செலுத்துற்கு  தோிக்கப்தட்ட சதோது க்கலக்கு 
என ிோ ற்தோட்மட ங்குல். 

 

செற்பைிைள் 

கடன் சகோடுக்கல் ோங்கல்கலக்கோகந லப்தட்ட அமடவு னநிகள், ிதந்மணனேடன் கூடி 
உறுி ற்றும் அறுி ன்தற்நின் ீது சதநப்தட்ட கடன்கமப குமநந் ட்டி ீத்துடன்  
மனமநில்  செலுத்துன்னெனம்  திமோக மக்கப்தட்ட ிெோ ினங்கள், டீு 
நதோன்ந அமெோ செோத்துக்கமப  ினம்தப் சதறுற்கு கடன்தட்நடோனக்கு ெட்டப் தோதுகோப்மதனேம்  
உிமனேம் ங்கல் 
 

6.6 ைடன் இைக்ை ெகப திகைக்ைரம் 
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குமிக்நைாள் 
அமெற்ந ஆணங்கள் சோடர்தோண கடன் சகோடுக்கல் ோங்கல்கலக்கோகந லப்தட்ட அமடவு 
னநிகள், ிதந்மணனேடன் கூடி உறுி ற்றும் அறுி ன்தற்நின் ீோண கடன்கமப ீபச் 
செலுத்துன்ீது ீர்சோன்மந ட்டுற்கு ெம்தந்ப்தட்ட ப்திணனக்கு உவுல். 
 
6.6.1 அமிபைம் 
 

1941ம் ஆண்டின் 39 ம் இனக்க கடன் இக்க ெமத கட்டமபச்ெட்டத்ின் கீழ் இத் ிமக்கபம் 
ோதிக்கப்தட்டது. இத் ிமக்கபோணது கோி, சல்ல்கள், சதனந்நோட்டங்கள், டீுகள் நதோன்ந 
அமெற்ந ஆணங்கபின் உறுிம ிதந்மணனேடன் திமமத்து சதற்றுக்சகோண்ட கடன்கபின் 
னெனனம் ெத்ிக்கடோெி ற்றும் கோநெோமன நதோன்ந ஆங்கபின்ீது சதநப்தட்ட திமற்ந 
கடன்கபின் னெனம் ற்தட்ட கடன்சுமக்கு உள்போண க்கலக்கு ோது ிோத்ம 
சதற்றுக்சகோடுக்கும் நோக்குடன் ஆம்திக்கப்தட்டது. 
 
1999ம் ஆண்டின் 29ம் இனக்க ினத் ெட்டம் கடன் சகோடுக்கல் ோங்கல்கலக்கோகந லப்தட்ட 
அறுினேறுிகபின் ீது இச்ெமத இமடடீு செய்ற்கு ிகுத்து இன் ிோ உி 
டடிக்மககமப நலும் ிரிமடச் செய்துள்பது.  
 
,r; rigapd; nraw;ghl;bd; %yk; fld; nfhLj;jth;fshy; fld;gl;lth;fs; Ruz;lg;gLtjw;F 
cs;s re;jh;g;gq;fs; Klf;fg;gLfpd;wd. rigapd; jiyaha Nehf;fk; ,J vdpDk; fld; 
nfhLj;jth;fSf;Fk; mePjp Vw;gLtjw;F ,lkspf;fhJ. <l;L cWjpfspd; kPJ kw;Wk; 
epge;jidAldhd mWjpcWjpfspd; kPJ itf;fg;gl;Ls;s mirtw;w Mjdq;fs; njhlh;gpy; 
fldhspf;F ,yFthdJk; fld; nfhLj;jth; Vw;Wf; nfhs;sf; $baJkhd epge;jidfs; kPJ 
mt;thjdq;fis kPl;Lf; nfhs;tjw;F cjtpaspj;jy; ,r;rigapd; Nehf;fkhfpwJ. 
 
கடன் இக்க ெமதோணது அமச்ெோல் ிிக்கப்தட்ட ந்து (5) உறுப்திணர்கமபக் 
சகோண்டுள்பதுடன் அரில் எனர் ெமதின் மனோக அமச்ெோல் ிிக்கப்தடுோர். ெமதக்கு 
ெர்ப்திக்கப்தடும் ிண்ப்தங்கலக்கு ந்ி கட்டங்கலம் அநிடப்தடுில்மன. அத்துடன் 
இச்ெமதில் நற்சகோள்பப்தடும் டடிக்மககலக்கு னத்ிமத் ீர்ம துவும் கிமடோது. 
ர்த்ோணி ற்றும் அநிித்ல் கட்டோக என ெிநி சோமக ோத்ிந அநிடப்தடுகிநது. 
ஆகந கடன் சுமோல் தோிக்கப்தட்ட ெோெரி தசோனனக்கு ிகப்சதரி நெமசோன்று 
ங்கப்தடுகிநது. ிண்ப்தோர் ெட்டத்ிகள் னெனம் ம்ம திிிித்துப்தடுத் 
நண்டிது கட்டோில்னோினப்தது சதோதுக்கலக்கு ஆறுனோக உள்பது. 
 
இச்ெமதின் மடனமந ீின்ந மடனமநினினந்து நறுதட்டது. இச்ெமதில் ட்டப்தடும் 
உடன்தடிக்மககள் கட்ெிக்கோர்கபிணது இக்கத்துடன் ற்தடுநன்நி ெமதின் திப்தின்னெனம் 

அனல்தடுத்ப்தடுல்ன.   mt;thwhapDk; epahakw;w tl;bfis Fiwg;gjw;F rigapdhy; 
Kd;itf;fg;gLfpd;w epahakhd Kd;nkhopTfis fld; nfhLj;jth;fs; Vw;Wf;nfhs;shJtpbd; 
mJ njhlh;ghf fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; fldhspf;F rhd;wpjo; xd;iw toq;Ftjw;Fk; 
rigf;F jj;Jtq;fs; cs;sd. mj;Jld; fld; nfhLj;jth; ,Wjp tprhuizf;fhf 
toq;fg;gl;l mwptpj;jypd; gb tprhuizf;F r%fkspf;fhtpbd; kWfl;rpapd;wp tof;F 
tprhuiz xd;wpd; gpd;dh; fldhspf;F rhd;wpjo; xd;W toq;fg;gLfpd;wJ. MapDk; mt;thW 
nra;ag;gLtJ gjpT mQ;rypy; my;yJ fpuhk cj;jpNahfj;jh; %yk; re;jh;g;gj;jpw;Nfw;wthW 
fld;nfhLj;jthpw;F mwptpj;J fld; nfhLj;jth; Ntz;Lnkd tprhuizf;F r%fkspg;gij 
jtph;j;Jf; nfhs;fpwhh; vd rig czUkplj;J khj;jpuNk ,j;jifa re;jh;g;gnkhd;wpy; 
mj;jifa rhd;wpjo; xd;iw toq;Ftjdhy; Vw;gLk; ed;ik fldhspiar; NrUk;. 

 
ீின்நத்ில் அந் ிடம் ெம்தந்ோக க்கு ிெோம என்று மடசதறும் ெந்ர்ப்தத்ில் இச் 
ெோன்நிம ீின்நத்ில் ெர்ப்தித்ோல் கடன் செலுத்துற்கு அிகதட்ெம் 10 ஆண்டுகள் ம 
கோன அகோெம் ங்குற்கும் ட்டிம குமநந் ட்டி ிகிோக ோற்றுற்கும் கடன் 
இக்க கட்டமபச்ெட்டத்ின் கீழ் அிகோம் அபிக்கப்தட்டுள்பது. 
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6.6.2         2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்நனற்மம் 

லிபம் லிண்ைப்பங்ைரின் 
எண்ைிக்கை 

னன்சகோண்டு-ப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 2016.01.01 834 

னி ிண்ப்தங்கள்  366 

ீபோய்வுக்கோகப் சதநப்தட்ட  ிண்ப்தங்கள் 28 
சோத் ிண்ப்தங்கள் 2016.09.30 1,228 
ீர்க்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 185 

ிோகரிக்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 163 

ீபோய்வு செய்ப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 36 

ினினினந்து ீக்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 01 

ெோன்நிழ் ங்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 07 

ீபப்சதநப்தட்ட ிண்ப்தங்கள் 11 
டடிக்மக டுக்கப்தட்டசோத் ிண்ப்தங்கள் 403 
னடஇறுிில் இல் உள்போநோண ிகுி ிண்ப்தங்கள் 825 

2016 டிெம்பர் 31 இல் உள்ரலாமான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம்  

லிபம் 2016 ற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்) 

31.12.2016ற்ைான செயவு 
(ரூபா ில்) 2016-12-31  epjp 

uPjpahd    
Kd;Ndw;wk; (%) 

ீண்சடலம் செனிணம் 15.89 14.96 94% 
னெனண செனிணம் 0.80 0.56 70% 
சாத்தம் 16.69 15.52 93% 

 
 

 
 

6.7.1 அமிபைம் 

 

1988 ஆம் ஆண்டின் 72 ஆம் இனக்க த்ிஸ்  ெமதகள் ெட்டத்ின் னெனம் த்ிஸ்  ெமதகள் 

ஆமக்குல ோதிக்கப்தட்டது. அன் கீழ் இனங்மகின் ெகன திநெ செனோபர் திரிவுகபிலும் 

த்ிஸ்  ெமதகமபத் ோதிக்க ஆம்திக்கப்தட்டது.  இது ீின்நச் செற்தோட்மட பிோக்கும் 

நோக்கத்துடன்  திக்குமபத் ீர்க்கும் ோற்று ினமநசோன்நோக ீின்நங்கலக்கு 

ெர்ப்திக்கப்தடுகின்ந திக்குகபில் ெிறு திக்குமபத் ீர்ப்தற்கோகத் ோர் செய்ப்தட்ட 

ிகப்சதறுிோண செற்தோசடோன்நோக அநினகம் செய்னோம். இதும இனங்மக னலிலும் 329 

திநெ செனோபர் திரிவுகபில் ோதிக்கப்தட்டுள்ப த்ிஸ்ர்கள் குோத்துக்கபில் சுோர் 8266 

த்ிஸ்ர்கள் சுநச்மெனேடன் தி னரிகின்நணர். 

 

த்ிஸ் ெமதகள் ஆமக்குல 05 உறுப்திணர்மபக் சகோண்டுள்பதுடன் அர்கள் அிநகு 

ெணோிதிோல் அி ிநெட ர்த்ோணி அநிித்ல் னெனம் ிிக்கப்தடுகின்நணர். த்ிஸ்ர்கமப 

ிித்ல், ோற்நஞ் செய்ல்  ற்றும் அர்கபின் எலக்கோற்று டடிக்மககள் நதோன்நற்நிற்கோண 
அிகோம் த்ிஸ்  ெமதகள் ஆமக்குலிடம் உள்பது.  
 

த்ிஸ் செற்தோட்டின் னெனம் இன ிநத்ர்கள் அல்னது அற்கு நற்தட்நடோர்கலக்கிமடந 

ற்தடுகின்ந திக்குமபத் ீர்த்துக் சகோள்ற்கோக னென்நோம் ிநத்ோக த்ிஸ்ர்கள் 

செற்தடுகின்நணர்.  

 

6.7 த்திஸ்த  ெகபைள் ஆகைக்குழு 
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எவ்சோன ஆண்டிலும் த்ிஸ் ெமதகபிடம் ஆற்றுப்தடுத்ப்தடுகின்ந திக்குகபின் அிகரிப்தோணது 

ெனோம் து திக்குகமபத் ீர்த்துக்சகோள்ற்கு இனகுோண ற்றும் குமநந் செனவுப் 

சதோநினமநசோன்நோக த்ிஸ்த்ம ற்றுக்சகோண்டுள்பமக்கு ெோன்நோகவுள்பது. த்ிஸ்  

ெமதகலக்கு ஆற்றுப்தடுத்ப்தடும்  திக்குகபின் ண்ிக்மக தநோித்ம ிட அிகித்துள்பம 
இமண ினொதிக்கிநது. 
6.7.2 2016.01.01 – 2016.12.31 லகியான பன்நனற்மம்  

 பிைக்குைரின் எண்ைிக்கை  
த்ிஸ்  ெமதகலக்கு ஆற்றுப்தடுத்ல்  223,116 

ீர்க்கப்தட்டம 93,059 

ீம் 41.7% 

 

6.7.3  2016.01.01 – 2016.12.31 ாைாை ட்டத்தில் த்திஸ்த ெகபைளுக்கு ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ர  

பிைக்குைள்  
 

 

         
 
6.7.4   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லக த்திஸ்த ெகபைளுக்கு ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ர  
பிைக்குைரின் லிபம்   
 

பிைக்குைரின் லிபம்  
ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ர 

பிைக்குைரின் 
எண்ைிக்கை 

% 

ீின்நங்கள் 17,712  7.94% 

சதோனிஸ் 52,336 23.46% 

ங்கி/ிிிறுணங்கள் 128,703 57.68% 

திக்கோபர்கபிடினந்து 3,653 1.64% 

னன்ணர் எப்னக்சகோண்ட 
ீர்ோணங்கமப ீநிோல்  

20,712 9.28% 

சோத்ம் 223,116 - 

 

 2016.12.31 ஆம் ிகிின் நதோது ந்து ோள் செனர்வுகள்  68  டோத்ப்தட்டு 3,046 த்ிஸ்ர்கள் 

திற்றுிக்கப்தட்டுள்பணர். 

 kj;jpa];j;jHfSf;fhd xUehs; fUj;juq;Ffs; 02 elhj;jg;gl;ld 
 

 

 ிகழ்ச்ெித்ிட்ட உிோபர்கபோல் ெனோ த்ிஸ்ம், தோடெமன த்ிஸ்ம்  ற்றும் திந 

னரிந்துர்ம அபிக்கும் ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் டோத்ப்தடுகின்நண.  அர்கள் 38 ந்து ோள் 
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தோடெோமன  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்,  116 என ோள் தோடெமன ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்,  என ோள் திந  

ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் ன்தணற்மந டோத்ினேள்பணர். 
 

 

 

6.7.5  ,lk; gpzf;Ffs; njhlh;ghd tpNrl kj;jpa];jh;fs; rig 
 

1. aho;g;ghzk;  
2. fpspnehr;rp 
3. kl;lf;fsg;G 
4. jpUNfhzkiy 
5. mEuhjGuk; Nghd;w khtl;lq;fspy; ];jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
6.7.4   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லக நிதி பன்நனற்மம் 

 
லிபம் 2016 ற்ைான ஒதுக்ைம் 

(ரூபா ில் ) 
31.12.2016 ற்ைான 

செயவு (ரூபா ில்) 
epjp uPjpahd Kd;Ndw;wk; 

 (%) 
ீண்டுனம் 
செனிணம்  

277.16 247.76 89% 

னெனணச் 
செனிணம் 

1.25 1.03 83% 

சாத்தம் 278.41 248.79         89% 
 
 
 
 
 

நநாக்கு 

அசு ெோோ ஊிர்கபின் நமனப் தோதுகோப்னக்க்கோண உத்ோம்" 

செற்பைிைள் 

‚ிமோணதும், ீிோணதும், ிநமோண ிர்ோகத்ின் னெனனம் ஆற்நல் ற்றும் திற்ெி சதற்ந 
ஊிர்கபின்  உினேடனும் அசு ெோோ ஊிர்கபின் நமனப் தோதுகோப்னக்கு உத்ோம் 
அபித்ல்‛ 
 

6.8.1 அமிபைம் 

 

1950ம் ஆண்டின் 43ம் இனக்க மகத்சோில் திக்குகள் ெட்டத்ின் 31 (ஆ) திரிின் திகோம் 
சதநப்தடும் திக்குகமப ிெோரித்து மகனேிர்வு செய்ல் சோில் ிோ ெமதகலக்கு 
அபிக்கப்தட்டுள்ப திோண திோகும். அசு ெோோ ிறுணங்கபில் ஊிர்கமப சபிநற்றுல், 
நதோன்ந ெம்ங்கபின்நதோது ீிம சதற்றுக்சகோடுக்கும் ிறுணசண சோில் ிோ ெமதம 
மமந செய்னோம் ன்ததுடன் இது அத்மக ிநத்ிணனக்கு கிமடத் ிகப்சதனம் 
ப்திெோோகும். சோில் ிோ ெமத மனம அலுனகத்ின் கீழ் 39 சோில் ிோெமதகள்  
செற்தடுகின்நண.  அம கீந அட்டமப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. சோில் ிோ ெமதகமபப் 
நதணுற்குத் நமோண ணிபங்கள், கூட்டு பங்கள் ற்றும் ிிபங்கள்  ஆகிற்மந 
ங்குலும் னகோமசெய்லும் சோில் ிோ ெமதகபின் மனம அலுனகத்ின் திோண 
திகபோகும் 
 

சகோலம்ன - 01 ம்தினிதிட்டி (சுற்று) கம்த ோ இத்னோமண 

சகோலம்ன - 02 தனோங்சகோமட தோந்துமந கக 

சகோலம்ன - 08 ினநகோமன ோத்மந சகோட்டசதோன 

சகோலம்ன  - 13 அிெோமப அனுோனம் தண்டோமப 

தத்னல்ன 1/ நனிக.  கண்டி ோனப்திட்டி னோக்கமன 

தத்னல்ன 2/ நனிக. கோனி நககோமன தனோதத்சன 

இத்ிணனரி ததுமப ெினோதம் அம்தோமந 

6.8 சதாறில் நிாெகப செயாரர் அலுலயைம் 
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தசனிோ ீர்சகோலம்ன 21 ட்டக்கபப்ன ோழ்ப்தோம் 

 ற்நன் ீர்சகோலம்ன 21நனிக கடுசன குபிோதிட்டி 

கலத்துமந குனோகல் த்மப  

 
 
 

6.8.2    2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகபள்ர ைாயப்பகுதிக்ைான பன்நனற்மம்  

2016.01.01 இல் 
நிலுகலிலுள்ர 

லறக்குைள் 

2016.01.01சதாடக்ைம் 2016.12.31 லக  2016.12.31 இல் 
நிலுகலிலுள்ர 

லறக்குைள் 
தாக்ைல் செய்ப்ப்ட்ட 

லறக்குைள் 
தரீ்த்துகலக்ைப்பட்ட 

லறக்குைள் 

5031 2281 2281 5031 
 

 ோழ்ப்தோ ோட்டத்ில் 2016.06.01 ம் ிகி சோில் ிோ ெமத ோதிக்கப்தட்டு அன் 
கடமகள் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பண. 

 27 சுனக்சகலத்ோபர் சற்நிடங்கமப ிப்னற்கோக ர்த்ோண தத்ிரிமக என்நின் னெனம் 
ிண்ப்தங்கள் நகோப்தட்டு ிண்ப்தோர்க்கோக தரீட்மெ டோத்ல். 

 நதச்சு சோிசதர்ப்தோபர் 07 சற்நிடங்கமப னர்த்ிசெய்ற்கோண ஆட்நெர்ப்ன செய்ற்கு 
ர்த்ோண தத்ிரிமக என்நின் னெனம் ிண்ப்தங்கள் நகோப்தட்டு ஆட்நெர்ப்ன செய்து 
சகோள்லம் டடிக்மககள் நற்சகோள்பப்தட்டுள்பண 

 சோில்ிோ ெமதகபின் 25 உிசெனோபர் சற்நிடங்கமப ிப்னற்கோக நர்னகப் 
தரீட்மெ ீி அமச்ெிணோல் டோத்ப்தட்டதுடன் அில் 15 அலுனகர்கள் epakpf;fg;gl;ldH.  

 

 

6.8.3   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகபள்ர ைாயப்பகுதிக்ைான  நிதி ரீதிான 

பன்நனற்மம்   

லிபம் 2016 ற்ைான 
ஒதுக்ைம்  

(ரூபா ில்) 

31.12.2016 ற்ைான 
செயவு (ரூபா 

ில்) 

   2016-12-31   
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 

      (%) 
ீண்சடலம் 

செனிணம் 

305.43 285.74 94% 

னெனண 

செனிணம் 

13.05 11.27 86% 

சாத்தம் 318.48 297.01 93% 
 

 

 
 

செற்பைிைள் 

சதோதுக்கலக்கு ிமோண ெிநந் நெமம ங்கும திோண நக்கோகக் சகோண்டு 
ீித்துமந அலுனர் ிர்ந் ீிச் நெமிலுள்ப அட்டமப்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் 
அட்டமப்தடுத்ப்தடோ அலுனர்கலக்கு ீின்ந க்குகமப ிெோம செய்து னடித்துக் 
சகோள்லம் செல்தோட்டில் ற்தடும் ோத்ம ெோபிப்தற்கு திற்ெிபிப்தன் னெனம் ீிச் 
நெமின் ிநமணனேம்  த்மனேம் உர்த்ல். 

6.9.1  அமிபைம் 

ீின்நங்கபில் நெம செய்கின்ந ீித்துமநல்னோ அலுனர்கபின் திற்ெித் நமகமப ிமந 

நற்றுற்கோக  இந்ிறுணம் 2010 ஆம் ஆண்டில் தத்னல்ன சடன்ெில் சகோப்நதகடு 
ோத்மில் உள்ப ீின்நக் கட்டிடத்ில் ோதிக்கப்தட்டது. அன்தடி, இந் திற்ெி ிறுணம் 

6.9  நீதித்துகமல்யாத அலுலயர்ைரின் பிற்ெி நிகயம்  
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தின்னம் குநிக்நகோள்கமப அமடற்கோக ீித்துமநல்னோ அலுனர்கலக்கு தன ிகழ்ச்ெிகமப 

டோத்ிது. 

1. ணப்தோங்குகமபனேம் எலக்கத்மனேம் ினத்ி செய்ல் 

2. கடமகமப ிபங்கிக்சகோள்ற்கோண ிிப்னர்வு 

3. ணீோக்கல் ற்றும் கண்டுதிடிப்ன 

4. இனஞ்ெம் ற்றும் ஊமன எித்ல் 

6.9.2 2016 ஜனலரி 01 இல் இருந்து 2016 டிெம்பர் 31 லகான ைாயப்பகுதிைரில்  பின்லரும் 
பிற்ெி நிைழ்ச்ெிைள் நடாத்தப்பட்டன.  

சோ. 
இன. 

 
திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 

ிகழ்ச்ெிகபின் 
ண்ிக்மக 

தங்குதற்நி 
ஊிர்கபின் 
ண்ிக்மக 

01 அலுனக உிோபர் 01 29 

02 ஆபி நகோப்னக்கமபப் நதல் 01 40 

03 தக்சகோடுப்தணவு ெம்தந்ோண திற்ெி ிகழ்ச்ெி 01 40 

04 சகோள்ணவு னமநமகள் சோடர்தோண திற்ெிசநி 01 34 
05 ணிப அதிினத்ி ெம்தந்ோண திற்ெி ிகழ்ச்ெி 11 403 
06 அலுனக மடனமநகள் ெம்தந்ோண திற்ெி ிகழ்ச்ெி 01 40 
07 குற்நில் மடனமந ெம்தந்ோண திற்ெி ிகழ்ச்ெி 11 394 
08 குடிில் மடனமந ெம்தந்ோண திற்ெி ிகழ்ச்ெி 12 437 
09 ீி   னமநமகள் ற்றும் அெிமப்ன சோடர்தோண  

திற்ெி ிகழ்ச்ெி 
12 430 

10 நெம ஆம்த திற்ெிசநி 01 38 
11 கணி திற்ெிசநி 04 97 
12 குடும்த உபில் திற்ெி 02 58 
13 ஆபி நகோப்னக்கமபப் நதல் திற்ெி சோில் ிோ 

ெமத 
01 39 

14  சோி திற்ெி ிகழ்ச்ெி (ிழ் & ஆங்கினம்) 6 ோப் 
திற்ெிசநி டிெம்தரில் ஆம்திக்கப்தட்டது 

01 61 

15 ஆங்கின திற்ெிசநி ிநந் தல்மனக்ககத்ின் 
உினேடன் டோத்ப்தட்டது. 

01 50 

16 திநெ  ட்ட திற்ெி  ிகழ்ச்ெிகள்  டோத்ப்தட்டண. 
ோழ்ப்தோம், அதோனம்,சதோனணறும ற்றும்       
தசனிோ 

05 439 

  சாத்தம் 66 2,629 
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ெட்ட உி ஆமக் குலோணது, 1978 ஆம் ஆண்டு 27 ஆம் இனக்க ெட்ட உி ெட்டத்ின் னெனம் 
ஸ்ோதிக்கப்தட்டது. ழ்மின் கோோக ீிின் அனுெமமப் சதற்றுக் சகோள்ப இனோ 
இனங்மகின் ம பி க்கலக்கு ெட்ட உி ங்குது இன் திோண குநிக்நகோபோகும். 
குமநந் னோணனமட க்கலக்கு இனெோக ெட்டத்ிகபின் உிம சதற்றுக் சகோடுப்தது, 
னல ெனெகத்துக்கும் ெட்டத்மப் தற்நி அநிவூட்டுல், னி ெட்ட உனோக்கத்ிலும் ெட்ட 
ீபமப்திலும் அெோங்கத்ிற்கு  ஆநனோெமண ங்குல் ன்தண இன் அடிப்தமடச் 
செற்தோடுகபோகும். 

 ெட்டப் திரிவு 

 

1) ீிின் அனுெமமப் சதற்றுக் சகோள்ப இனோர்கள் ெோர்தோக ீின்நத்ில் 
ஆஜோது. 

2) னக்கும் இனெோக ெட்ட ஆநனோெமண ங்குது. 
3) னி ெட்ட உனோக்கத்ிலும் ெட்ட ீபமப்திலும் அெோங்கத்ிற்கு  ஆநனோெமண 

ங்குது. 
 

மனமக் கோரிோனத்ின் கீழ் நடிோகச் செற்தடும் சகோலம்ன ெட்ட உி த்ி ிமனம் 
உள்படங்கனோக 77 திநெ ெட்ட உி அலுனகங்கள் இங்குகின்நண’. ீின்ந ெட்ட 
டடிக்மககபின் நதோது திரிவு கிோ உத்ிநோகத்ரிடினந்து சதநப்தடும் னோண அநிக்மக 
கணத்ிற் சகோள்பப்தடுோினும், ோதரிப்ன க்குகபில் அது கனத்ிற் சகோள்பப்தடுில்மன. 

7.1.1   ெட்ட உதலி ஆகைக் குழு லின் ெட்டப் பிரிலின் பன்நனற்மம். 

இயக்ைம் லறக்கு பற்மி லிபங்ைள் லறக்கு 
எண்ைிக்கை 

01 2015 ஆண்டு னன் சகோண்டு ப்தட்ட க்கு ண்ிக்மக  23,069 

02 2016 ஜணரி னல் டிெம்தர் 31 ம ோக்கல் செய்ப்தட்ட 
னி  க்குகபின் சோத் ண்ிக்மக 

10,964 

03 2016 ஜணரி னல் டிெம்தர் 31 ம  ிலும க்குகபின் 
ண்ிக்மக 

34,573 

04 2016 ஜணரி னல் டிெம்தர் 31 ம னடிவுற்ந சோத் 
க்கு ண்ிக்மக 

8,485 

05 2017 ஜணரி 01 ஆம் ிகிக்கு னன் சகோண்டு செல்னப்தட்ட 
க்கு ண்ிக்மக 

26,088 

06 2016 ஜணரி னல் டிெம்தர் 31 ம ங்கப்தட்ட ெட்ட 
ஆநனோெமணகபின் சோத் ண்ிக்மக 

92,725 

07 ங்கப்தட்ட நெமகபின் சோத் ண்ிக்மக 127,298 

 

07.  அகச்ெின் ைீழுள்ர சபாதுத்சதாறில் நிறுலனங்ைரின் பன்நனற்மம் 

 

 7.1   ெட்ட உதலி ஆகைக்குழு 
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7.1.2 2016.01.01 பதல் 2016.12.31 லக ,zf;fk; nra;ag;gl;l tof;Ffs; 

  

7.1.3    நிைழ்ச்ெித் திட்ட ற்றும் நலகயத் திட்ட பிரிவு 

7.1.3.1    சதோது ெணத் சோடர்ன ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் 

a.     தல்நறு சோமனக்கோட்ெி  அமன ரிமெகள் ற்றும்  செய்ிப் தத்ிரிமககபினூடோக சதோது 
க்கலக்கு அநிவூட்டும் ிகழ்ச்ெிகள் டோத்ப்தட்டுள்பண. இற்நில் சதனம்தோனோணம  அமப்தின் 
ீோண ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கபோகும். 

சோமனக்கோட்ெி ிகழ்ச்ெிகள் - 109 

ோசணோனி ிகழ்ச்ெிகள்  - 06 

 

b. ோோந் செய்ிப் தத்ிரிமககபினூடோக சதோதுக்கபின் ெட்டக் நகள்ிகலக்கு ிமட அபிப்தது 

இன ோங்கலக்சகோன னமந ிங்கள் நடனி ினைஸ் தத்ிரிமகில் ஆங்கினத்ில். 

இன ோங்கலக்சகோன னமந செவ்ோய் னங்கோீத தத்ிரிமகில் ெிங்கபத்ில். 

னங்கோீத ெட்ட அனுெம , செய்ிப் தத்ிரிமக - 26 

நடனி ினைஸ் ெட்டப் தக்கம்    - 26 

 

7.1.3.2  அமிவூட்டல் ற்றும் ெபை பங்ைரிப்பினால் நடாத்தப்படும் நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் 

 நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் எண்ைிக்கை 

01 ெட்ட அநிவு ங்குல், உரிமகமபப் தோதுகோத்ல், ெிநப்னரிமகமபப் 
சதற்றுக் சகோடுப்தற்கு உி ங்கy;;; ஆகி ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் 

236 

02 ெட்ட அநிவு ங்குல், ோணதும் ிநணோணதுோண அெ நெமமப் 
சதற்Wக் சகோடுத்ல் 

42 

03 திச்ெிமணகமப இணங்கோண்ததும், ீர்வுகலக்கோண இனகு ினமநகலம், 
ெட்ட உிச் நெம ிரிோக்கலும் 

30 

04 திலுணர் ெட்டத்ிகலக்கு  செல்னமந திற்ெி ங்குல் (10 
திற்ெிப் தட்டமந) 

01 

05 ெட்டக் கல்ி ெோன்நிழ்  தோடசநி (10 திற்ெிப் தட்டமந) 01 

06 சபிோடு செல்லும் உமப்தோபிகபின் ெட்டப் திச்ெிமணகமப குமநத்ல் 01 
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07 அமப்ன ிரிவுமகபினூடோக போபர் நெம ங்கப்தட்ட நறு 
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் 

63 

 

08 ீணர் ெனோத்ின் உரிமகமபப்  தோதுகோப்தற்கோண ிகழ்ச்ெித் 
ிட்டங்கள் 

03 

09 நோட்டத் சோினோபர்கபின் உரிமகமபப்  தோதுகோப்தற்கோண ிகழ்ச்ெித் 
ிட்டங்கள் 

03 

10 அெ கோிகள் தற்நி திக்குகமபத் ீர்ப்தது சோடர்தோண ிகழ்ச்ெித் 
ிட்டங்கள் 

02 

11 ெட்ட ிிப்னர்வு ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்-ெிமநச்ெோமன 35 
 சோத்ம் 417 

 

7.1.4    அபிலிருத்தி ெட்ட உதலிப் பிரிவு  

7.1.4.1    புயம்சபர்ந்த சதறியாரர் உரிகப் பிரிவு 

திச்ெிமணகலக்கு  னகங்சகோடுக்கும் இடம்சதர்  உமப்தோபிகலக்கோண இந்ப் திரிிணோல் 2016 
ஆம் இவ்ோண்டு  ஆநனோெமண  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் டோத்ப்தட்டுள்பண.  ஆநனோெமணகள் 
ங்கப்தட்ட தின்ணர் அர்கள் சபி ிகோ அமச்ெின் சகோன்ெினைனர்  திரிவுக்நகோ அல்னது  
இனங்மக சபிோட்டு நமனோய்ப்னப் திகத்துக்நகோ அனுப்தப்தட்டுள்பணர். இன்தடி, சபிோடு 
சென்ந இடம்சதர் குடும்தங்கலக்கு  அநிவூட்டும் ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் என்று இவ்னடம் 
டோத்ப்தட்டுள்பது. கல் நெகரிப்னக்கோக திநெ செனோபர் ட்டத்ில் ‘கிோ என்று கூடல்’ 
னும் சதரில் அடிப்தமட ெனெக அங்கங்கள் 17 டோத்ப்தட்டுக் சகோண்டினக்கின்நண. அம 
இனங்மக சபிோட்டு நமனோய்ப்னப் திகத்துடன் இமந்து செனோற்றுகின்நண. 

7.1.4.2  ெிகமக் கைதிைளுக்ைான பிரிவு 

ெிமநச்ெோமனகபில் ினவும் இடசனக்கடிமக் குமநப்தற்கோகவும், ெகன க்கலக்கும் 
ிோத்துக்கோண இனகு திநெத்மப் சதற்றுக் சகோடுப்தற்கோகவும், ற்றும் அெ செனிணத்மக்  
குமநக்கும் நோக்கத்துடனும் இந்ப் திரிவு செற்தடுகின்நது. க்கி ோடுகள் ஸ்ோதணத்ின் 
அதிினத்ி நமனத் ிட்டத்ிணோல் ிி உி ங்கப்தடுதுடன்,. 2016 ஆகஸ்ட் ோம் னல், 
இப்திரிவு  ெிமநச்ெோமனத்  ிமக்கபத்துடன் தந்பில் இமந்து செல்தடுகின்நது 

7.1.4.3  பிலுனர் ெட்டத்தைிைளுக்ைான பிற்ெித் திட்டங்ைள் 

இதுநோர் சு ிிடீ்டு நமனத்ிட்டோகும். இனங்மக ெட்டக் கல்லூரினேடன்  இமந்து 
செல்தடுகின்நது. ஆண்டுநோWம் ெட்டத்ிகபோக ெத்ிப் திோம் செய்னேம்  திலுணர் 
ெட்டத்ிகலக்கு திற்ெி ங்கும நோக்கோகக் சகோண்டது. இவ்னடம் எந குனோின் கீழ் 156 
திலுணர் ெட்டத்ிகலக்கு திற்ெி அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

7.1.4.4   ெட்டக் ைல்லி ொன்மிதழ் பாடசநமி  

இதுநோர் சு ிிடீ்டு நமனத் ிட்டோகும். தங்குசகோள்நோரின் ண்டதக் கட்டம், 
தோடக்குநிப்னகள் ோரித்ல் ற்றும் ிரிவுமோபர்கலக்கோண சகோடுப்தணவுகள் ஆகி 
செனிணங்கமப ஈடு செய்ற்கோக ட்டும் சதபில் கட்டசோன்று  அநிடப்தடுகின்நது. 
இவ்னடத்துக்கோண னனோது குohம் 2016.07.23 ஆம் ிகி சோடங்கப்தட்டுள்பநோடு, அில் சுோர் 
40  நதர் தங்குதற்றுகின்நணர்.  
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7.1.4.5  பறங்குடிினரின் உரிகக்ைான நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

தங்குடி க்கபின் உரிமகள் சோடர்தோக என ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் துகன திநெத்ில் 
டோத்ப்தட்டது. 

7.1.4.6  இடர் பைாகத்துல நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

அணோக ெோெோ மன ண்ெரிிணோல் தோிப்னக்குள்போண க்கலக்கு ெட்ட ஆங்கமபப் 
சதற்றுக் சகோடுப்தற்கோக ெட்ட டோடும் நெமசோன்று டோத்ப்தட்டது. சோடர்ந்து ிகழ்ச்ெித் 

ிட்டங்கமப நற்சகோள்ற்கு ிட்டிடப்தட்டுள்பது. 

7.1.5 உத்திநாைத்தர்ைளுக்ைான பிற்ெிசநமி 

சதாடரியக்ைம் அதிைாரிைள் லகை எண்ைிக்கை 

01 ெட்டத்ிகள் 120 

02 கக்கோபர்கள் 03 

03 னகோமத்து உிோபர்கள் 08 

04 ெோிகள் 02 

 

 

7.1.6   2016.01.01 பதல் 2016.12.31 லகான நிதி அமிக்கை  

 

 

 

 

 

 

.  
 

 
 

நநாக்கு 

 ோட்டில் ெிநப்தோக னகோம செய்ப்தடுகின்ந ிிச்ெட்ட ெமதோக ீனேர் ீின்நக் 
கட்டிடத் சோகுி னகோமச்ெமதம அதிினத்ி செய்ோகும். 

 

செற்பைிைள் 

 ீி ற்றும் ெட்ட சோில்துமநில் ஈடுதட்டுள்ப ோனக்கும் ற்நதோினக்கும் கட்டிடங்கள் 
ற்றும் அடிப்தமட ெிகமபப் தன்தடுத்துகின்நமோல் அற்மநப் தோரித்து நலும் 
ினத்ி செய்து அர்கலக்நகற்ந சூமன ங்கனோம் ன்தநோடு  அது அர்கள் நெம 
ங்கக்கூடி க்குத் சோடுணர்கள், ற்றும் அத்துடன் சோடர்னடர்கலக்கு 
செற்ிநணோணதும், ிோோணதும் ீிோணதுோண நெமம ங்கும் நோக்கத்நோடு 
அர்கபின் செற்தோடுகமபப் னரிற்கும் உிோக இனக்கும் ன்தநோடு அன் னெனம் 
நற்குநிப்திட்ட நோக்கத்ம அமடந்து சகோள்பல். 

 

1987ம் ஆண்டின் 50ம் இனக்க ீனேர் ீின்ந கட்டிடத்சோகுி னகோமச்ெமத ெட்டத்ின் 
திகோம் ீனேர் ீின்ந கட்டிடத்சோகுிமனேம் அன் கட்டிடங்மபனேம் தரிதோனித்து 
கட்டுக்நகோப்நதோடு ிர்கித்து தோரித்து நலும் ெி ோய்ப்னக்கமப நம்தடுத்நண்டி 
நம ற்தடுிடத்து உரி ோற்நங்கமபனேம், ெீர் ினத்ங்கமபனேம் நனிக ோற்நங்கமபனேம் 
செய்னேம் நோக்கில் ீனேர் ீின்ந கட்டிடத்சோகுி னகோமச்ெமத ற்தடுத்ப்தட்டது. 

ிதம் 2016ம் 
ஆண்டிற்ொன 

எதுக்கீடு 
(னொ.ில்) 

2016.12.31ற்ொன 
செனவு ( னொ.ில் 

.)  

2016.12.31 
ெீம் (%) 

மடனமநச் செனவு 191.00 188.81 99% 

னெனணச் செனவு 25.00 20.82 83 % 

சாத்தச் செயவு 216.00 209.63 97 % 

7.2   ீபர் நீதின்ம ைட்டிடத் சதாகுதி பைாகச்ெகப 
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ிர்ோக ெமத தின்னம் அங்கத்ர்கமப உள்படக்கினேள்பது. 
 

 தி ீிெர் 

 தி ீிெரிணோல் ிணஞ் செய்ப்தடும் உர் ீின்ந ீிெசோனர் 

 நன்னமநடீ்டு ீின்ந மனம ீிெர் 

 நன்னமநடீ்டு ீின்ந மனம ீிெோல் ிணஞ் செய்ப்தடும் 
நன்னமநடீ்டு ீின்ந ீிெசோனர் 

 ீிஅமச்ெின் செனோபர் 

 உள்லோட்ெி, டீமப்ன, கட்டிட ிர்ோ அமச்ெின் செனோபர் 

 இனங்மக ெட்டத்ிகள் ெங்கத் மனர் 

 சகோலம்ன ோகெமத ஆமபர் 

 ிி அமச்ெரின் திிிி 
 அிநகு இனங்மக ெணோிதிோல் ிிக்கப்தடும் இன அங்கத்ர்கள். 

 

7.2.1   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்நனற்மம்  

ைட்டிடத் திருத்தநலகயைள் 
 குடிில் நன்னமநடீ்டு நல் ிின்நத்ின்  ன்ணல்கள் ற்றும் கவுகள் 

ினத்ம் 
 ீனேர் ீின்ந கட்டிடத்சோகுி னகோமச்ெமதின்  இன. 211 ினத்ம் 
 ீனேர் ீின்ந கட்டிடத்சோகுி னகோமச்ெமத உத்நோகத்ரின் ிடுி 

ினத்நமன 
 

இந்திங்ைள்சைாள்லனவு  
 ணிக்கவு குபிர்ெோணப்சதட்டி 4 சகோள்ணவுசெய்ல் 
 உர் ீின்ந ஆக்கோப்தமநின் 04 குபினொட்டி தித்ல். 
 ணிக்கவு குபிர்ெோணப்சதட்டி 4 சகோள்ணவுசெய்ல் 
 குடிில் நன்னமநடீ்டு நல் ிின்நத்ின் தி..தி அமநிற்கு  குபினொட்டி  

இந்ிம் தித்ல் 
 

7.2.2    2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் 
 

லிபம் 
2016 ஒதுக்ைம் 
(ரூ.ில்) 

31.12.2016 செயவு 
(ரூ.ில்) 

   2016-12.31   

   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 

      (%) 
ீண்சடலம் செனிணம் 184.40 150.25 81% 

னெனண செனிணம் 20.00 10.91 55% 
சாத்தம் 204.40 161.16 79% 
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7.3.1 அமிபைம் 

 

இனங்மக ீிதிகள் ிறுணோணது 1985ம் ஆண்டு 46ம் இனக்க ெட்டத்ின் னெனம் ிறுப்தட்டது.  
இந் ிறுணம் சகௌ தி ீிெர் ற்றும் அிநகு ெணோிதிிணோல் ிிக்கப்தடும் 
இன உர்ீின்ந ீிெர்கமப உள்படக்கி 5 உறுப்திணர்கமபக்சகோண்ட னகோமோபர் 

ெமதிணோல் ினகிக்கப்தடுகிநது. இந் ிறுணத்ிற்குத் நமோண ிி எதுக்கங்கள்  
அமச்ெிணோல் எதுக்கப்தடுகிநது. .  

 

லிடங்ைளும் பைிைளும்  

I. ீித்துமந அலுனர்கலக்கு ீித்துமந ற்றும் ெட்டம் ெம்தந்ோக து கனத்துக்கமப 

தரிோநிக்சகோள்ற்கு ெி செய்ல். 

II. ீித்துமந அலுனர்கள் து சோில்ெோர் ினத்துத்ம ினத்ி செய்ற்கும் 
து அநிமனேம் ிநமகமபனேம் ினத்ிசெய்ற்கும் கூட்டங்கள், கோோடுகள், 

ிரிவுமகள் ற்றும் திற்ெிப்தட்டமநகமப எலங்குசெய்ல். 

III. ீி ினோகம் ெம்தந்ோண தனப்தட்ட ிடங்கபில் ஆோய்ச்ெிப் தோடசநிகமப 

டோத்துதுடன் ீித்துமந அலுனர்கலக்கு  தனக ெிகள் ற்றும் கல்ி ெம்தந்ோண 

சதோனட்கமப ங்குல். 

IV. ePjpJiw mYtyh;fSf;F Ehyf trjpfisAk; Vida fy;tp rhh; 
nghUl;fisAk; toq;Fjy;. 

 

7.3.2  2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12.31 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 
 
fUj;juq;fpd; jiyg;G epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

gq;Fgw;wpa 
ePjpgjpfspd; 
vz;zpf;if 

mghafukhd xsljq;fspd; gFg;gha;tpy; mur 
gFg;gha;thshpd; tfpghfk; 

02 123 

Njrpa jz;lid toq;fypy; topfhl;ly;fs; 
tpUj;jp 

01 36 

ntsptsq;fis gad;gLj;jy; 01 31 
ghfg;gphptpidr; rl;lj;jpd; jd;ik tplag;gug;G 
kw;Wk; gFg;gha;T kw;Wk; tprhuizf; fl;lk; 
mjDld; Jizahf cs;s tplaq;fs; tiuahd 
gbKiwfs; njhlh;ghd fye;Jiuahly; 

02 87 

ePjpkd;w Kfhikapy; ePjpJiw elj;ij> ePjpkd;w 
iftpid> ePjpgjpfspd; tfpghfk; 

03  127 

NATA nraykh;T  01 55 
tprhuiz kw;Wk; mjd; gpd;duhd gbKiwfs;> 
tof;fpd; ,ilapy; $wg;gl;lit kw;Wk; ,Wjpj; 
jPh;itfs; vd;gtw;wpd; Kf;fpaj;Jtk;. 

02 84 

tprhuiz ePjpkd;wj;jpy; Fw;wtpay; jPh;g;Gf;fis 
tiujypy; jiyapLjy; mZFKiw 

03 133 

rk chpikahsh;fSf;fpilNa Ml;rpAhpik 
rk;ge;jg;gl;l rl;lq;fs; gw;wpa Ngr;R thh;j;ij 

01 55 

fzdpf; Fw;wk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; rhd;W 
mwpKff; fUj;juq;F 

01 49 

Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w rl;ltpjpfs ; 01 79 
ePjpj;jPu;g;gspf;fpd;w gaq;futhj tof;F 
tpsf;fq;fspy; rpwg;ghd eilKiwfs; 

01 21 

ek;gpf;if fl;lisfs; rl;lk; 02 108 
nkhj;jk; 21 988 

 
  
 

 

7.3  இயங்கை நீதிபதிைள் நிறுலனம் 
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7.3.3  tjptpl nrayku;Tfs; 

jiyg;G 
nrayku;Tfs; 
vz;zpf;if 

ePjpgjpfsp;d; 
vz;zpf;if 

`k;ghe;Njhl;il gPnfhf; gPr; n`hl;nlypy; mur 
fhzp njhlu;ghd rl;luPjpad gpur;rpidfs; 

1 24 

fz;bapy; f;Nud;l; nfd;l;ad; n`hNlypy;> 
rl;l kUj;Jtk; kw;Wk; tpQ;Qhdk 

2 126 

nkhj;jk; 3 150 

7.3.4 ePjpgjpfSf;fhf elhj;jg;gl;l ntspehl;L gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

epWtdj;jpd; ngau; ePjpgjpfspd; 
vz;zpf;if 

gapw;;rp fw;ifnewp ePjp fy;tp epWtdk;> னதுby;yp 30 
gapw;;rp fw;ifnewp Njrpa ePjp fy;tp epWtdk;> 

Nghghy; 95 
gapw;;rp fw;ifnewp ePjp fy;tp ெண்டிகோர் 28 
nkhj;jk;  153 
 

7.3.5  tpNrl nrayhw;Wiffs; 
 

1. ,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpd; Ehyfj;jpw;F mfpy ,e;jpa rl;l mwpf;ifaply; 
Kiwik nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ 

2. epWtfj;jpy; ePjpgjpfspd; ghtidf;fhf nt];l;Nyh ,e;jpa rl;lj;juTj; jsk; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  

3. ,yq;if ePjpgjpfs; epWtdj;Jf;fhf nkDGj;u rl;l juTj;jsk; (Manuputra Lgeal Data 

Base) GJg;gpf;fg;gl;lJ 
4. 2016 Nk khjk; 07 kw;Wk; 08 k; jpfjpfspy; jh[;rKj;jpuh N`hl;lypy; rl;lkUj;Jtk; 

vd;w jiyg;gpy; 71 ePjpgjpfSf;fhd nraykh;T xd;W eilngw;wJ.  
. 

5. ,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpd; E}yfj;Jf;fhf nyha;l;’ ]; rl;l mwpf;iffs; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;ld. 
 

6. ePjpgjpfspd; jpwd;fis fl;bnaOg;Gtij Nkk;gLj;Jtjw;fhf> 2016 xf;Nlhgu; 05Mk; 
jpfjp rl;lj;jpd; Ml;rpia Cf;Ftpg;gjw;fhf rptpy; r%fq;fspd; Kd;Kaw;rpfSf;fhf 
,yq;if ePjpgjpfs; epWtfk; kw;Wk; kpNydpak; BgPvy; gq;fhsu;fs; Vy;vy;rP 
Mfpatw;Wf;fpilapy xU Gupe;Jzu;T cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

7. 2016 xf;Nlhgu; 27 Mk; jpfjp ngy; nrhY\d;]; (gpiuNtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; 
,yq;if ePjpgjpfs; epWtfk; vd;gtw;wpdhy; ,yq;if ePjpgjpfspd; ghtidf;fhf 
xU rl;lj; juTj; jsj;ij  mikg;gjw;fhd cld;gbf;ifnahd;W 
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 
 

7.3.5   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகபள்ர ைாயப்பகுதிக்ைான  நிதி ரீதிான பன்நனற்மம் 

  

லிபம் 2016ம் 
ஆண்டிற்ைான 

ஒதுக்ைம்  
(ரூபா ில்) 

 
31.12.2016 ற்ைான 

செயவு (ரூபா ில்) 

   2016-12-31   

   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 

      (%) 

ீண்சடலம் செனிணம் 26.00 *27.63 100% 
னெனண செனிணம் 7.00 *8.18     100% 
சாத்தம் 33.00 35.81  

 

 kpFjp epjpaj;jpypUe;J nrytplg;gl;lJ 
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7.4.1 அநினகம் 

Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk;  rhl;rpfspdJk; ghJfhg;Gf;fhf Kiwahd 
rl;l Ntiyj;jpl;lnkhd;iw mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; Fw;wtpay; ePjp epUthf nraw;ghl;bid 
tYg;gLj;Jtjw;fhf ghuhSkd;wj;jpdhy; epiwNtw;wg;gl;l 2015 Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f 
Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd cjtp kw;Wk; ghJfhg;Gr; 
rl;lj;jpd; fPo;> Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk; rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd 
Njrpa mjpfhurig jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> ,y. 428/11 V nld;rpy; nfhg;NgfLt 
khtj;ij> gj;juKy;y vd;Dk; ,lj;jpy; jhgpf;fg;gl;Ls;s ,t;tjpfhurig mjpNkjF rdhjpgjp 
mtu;fspdhy; 2016.01.08 Mk; jpfjp jpwe;Jitf;fg;gl;lJ. gpd;du; 1966/02 Mk; ,yf;f 
2016.05.09 Mk; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpj;jypd; %yk; Nkw;gb 
mjpfhurigapd; tplag; nghUs; 2016.04.27 Mk; jpfjp njhlf;fk; eilKiwf;F tUk;tifapy; 
khz;GkpF ePjpmikr;rUf;F cupj;jhf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb khz;GkpF ePjp mikr;rupdhy; 
1967/8 Mk; ,yf;f 2016.05.16 Mk; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l 
mwptpj;jypd; %yk; 2015 Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f Fw;wr;nray;fSf;Fg; 
gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd cjtp kw;Wk; ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; midj;J 
gFjpfspdJk; Vw;ghLfis 2016.05.18 Mk; jpfjp njhlf;fk; mKy;gLj;Jtjw;F 
gzpf;fg;gl;Ls;sJ. 

  

  

rl;lj;jpd; IV Mk; gFjpapd; 12 (1) gpuptpd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; 2016.08.11 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; eilKiwf;F tUk; tifapy; mjpfhurigapd; Kfhikj;Jt rig 
epakpf;fg;gl;Ls;sJ. ,k;Kfhikj;Jt rig Fw;wtpay; rhu;e;j Fw;wtpay; rl;l KiwikAld;> 
kdpj cupikfs; Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ghJfhj;jy; my;yJ kUj;JtJiw rhu;e;j ,ize;j 

7.4 Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk;  rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd 
Njrpa mjpfhurig 
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my;yJ> mjDld; njhlu;Gila njhopy;fspy;  fy;tp my;yJ njhopw; jifikfisg; 
ngw;wtu;fs; kw;Wk; mDgtKs;stu;fspy;  rdhjpgjpapdhy; njupTnra;ag;gl;L 
epakpf;fg;gLfpd;w Ie;J cWg;gpdu;fs; kw;Wk; ePjp mikr;rpd; nrayhsu;> nghyp]; 
jpizf;fsjpw;Fg; nghWg;ghd mikr;rupd; mikr;rpd; nrayhsu;> kfspu; tptfhu> kw;Wk; 
rpWtu; tptfhu tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd; mikr;Rf;fspd; nrayhsu;fs; my;yJ mtu;fspd; 
gpujpepjpfs; kw;Wk; kdpj cupikfs; Mizf;FOtpd; cWg;gpdnuhUtu;> rl;lkhmjpgupd; 
gpujpepjp xUtu; kw;Wk; rpNul;l gpujp nghyp];kh mjpgupd; gjtpia tfpf;Fk; nghyp]; kh 
mjpgupd; gpujpepjp xUtu; cl;gLfpd;wtifapy; gjtptopapy; epakdk; ngWfpd;w VO (7) 
cWg;gpdu;fisf; nfhz;Ls;sJ. mjpNkjF rdhjpgjpapdhy;> FOtpy; epakpf;fg;gl;l 
cWg;gpdnuhUtuhd nrhyp]pl;lu; [duy; rdhjpgjp rl;lj;juzp jpU. Rfj Nf fkyj; mtu;fs; 

Kfhikj;Jt rigapd; jiytuhfTk;> mjpfhurigapd; jiytuhfTk; epakpf;fg;gl;Ls;shu;. 

7.4.2 சோிற்தோடு 

rl;lj;jpd; II Mk; gpuptpd; fPo; jhgpf;fg;gl;l ,e;j Njrpa mjpfhu; rigapd; jj;Jtq;fs; kw;Wk; 
nraw;ghLfs; RUf;fkhf gpd;tUkhW. 

 tYgLj;Jk; nraw;ghL 
Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk; rhl;rpfspdJk; cupj;Jfs; kw;Wk; 
cupikfis ,dq;fhZjy;> Nkk;gLj;Jjy; ghJfhj;jy; kw;Wk; mwpar; nra;jy;. 
 

 miu ePjpkd;w nraw;ghLfs;. 
mtu;fsJ> cupj;J kw;Wk; cupikfs; kpwg;gLjy; gw;wpa Kiwg;ghLfis Gydha;T 
nra;jy; kw;Wk; gupNrhjid nra;jy;> mur epWtdq;fSf;F mur mYtyu;fSf;F 
kw;Wk; ePjpkd;wj;jpw;F tpjg;Giufis rku;g;gpj;jy;. 
 

 eilKiwg;Lj;Jk; nraw;ghL 
Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk;  rhl;rpfSf;Fk; ghJfhg;G toq;Fjy;. 
 

 newpg;gLj;Jjy; nraw;ghL 
newpg;gLj;Jjy;  kjpAiufis toq;Fjy; kw;Wk; fz;fhzpg;G. 

 
     7.4.3   2015 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpy; jhgpf;fg;gLfpd;w kw;iwa  tpNrbj;j 

$W 
 

  Njrpa mjpfhurigapd; kjpAiu kw;Wk; topfhl;lypd; kPJ ,yq;if nghyp]pd; fPo; 
jhgpf;fg;gLfpd;w “Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;Nlhupd; kw;Wk; rhl;rpfspd; cjtp kw;Wk; 
ghJfhg;Gg; gpupT” vd miof;fg;gLfpd;w tpNrl $whFk;. rl;lj;jpd; 19 (2) gpuptpd; fPo; 
Kfhikj;Jt rigf;F gjtp topapy; epakpf;fg;gLfpd;w rpNul;l gpujp nghyp];kh mjpgupd; 
fz;fhzpg;gpd; fPo; nray;gLfpd;w nghyp]; mj;jpal;rfnuhUtiu ,g; gpupTf;Fg; nghWg;gpd; 
jiytuhf epakpf;f Ntz;Lk;. 

 
7.4.4  Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltUf;F kw;Wk; rhl;rpf;F rl;lj;jpd; fPo; gpd;tUk; 
epWtdq;fspd; ghJfhg;igf; Nfhu KbAk;. 
 

 Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk; rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd Njrpa 
mjpfhurig. 

 Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;Nlhupd; kw;Wk; rhl;rpfspd; cjtp kw;Wk; ghJfhg;Gg; 
gpupT. 
 

 ePjpkd;wk;. 

 Mizf;FO -  (kdpj cupikfs;  Mizf;FO> ,yQ;r kw;Wk; Coy;fis 
Gydha;T nra;Ak; Mizf;FO kw;Wk; tprhuiz Mizf;FOr; rl;lj;jpd; fPo; 
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epakpf;fg;gLfpd;w tprhuiz Mizf;FOf;fs; my;yJ rdhjpgjp tpNrl tprhuiz 
Mizf;FO) 
 

 gpuNjrj;jpd; nghyp];epiya nghWg;gjpfhupf;F  
 

7.4.5 2016.01.01 – 2016.12.31 tiuahd Kd;Ndw;wk; 
Fw;wr; nray;fSf;Fg; gyphaf;fg;gl;ltu;fspdJk;  rhl;rpfspdJk;  ghJfhg;gpw;fhd  

Njrpa mjpfhu rigf;fhf  2016/08/11   Mk; jpfjp njhlf;fk;  eilKiwf;F tUk; 

tifapy;  epakpf;fg;gl;l  Kfhikj;Jt rigahy;  jdJ Kjy;  $l;lk;  2016/09/01  

Mk; jpfjp  elhj;jg;gl;Ls;sJld;> khjnkhd;Wf;F caupa mstpy; elhj;jg;gLfpd;w  

3 FOf; $l;l mku;Tfspd;  fPo; Gjpa epWtdj;ij  jhgpg;gjw;F  mtrpakhfpd;w  

jhgd mYty;fspd;  kPJ ftdk;  nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  mjd;gb mjpfhu  

rigf;fhfj; Njitahd  gzpahl;nlhFjpf;fhf  gjtpg; ngau;fs;  gjpndl;bd;fPo;  

(18)  fPo; Ik;gj;jpuz;L (52)  Ngiuf; nfhz;l  gzpahl;nlhFjpnahd;W  

Kfhikj;Jt Nritfs; gzpg;ghsh;  jiyikajpgjpahy;  mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJld; 

Ml;Nru;g;Gf;fSf;fhfj; Njitahd Vida mYty;fs;  eilngw;Wf; 

nfhz;bUf;fpd;wd.  

 

mg; gzpahl;nlhFjpf;F Nkyjpfkhf  mjpfhu  rigapd;  Nfhupf;ifapd;  kPJ 

2016.11.10 Mk; jpfjp  Kfhikj;Jt  Nritfs; jpizf;fsj;jhy;  gpd;tUk; 02 

gjtpfSk;  mq;fPfhpf;fg;gl;ld.  

 

1. gzpg;ghsu; (epUthf kw;Wk;  Kfhik) 

2. gzpg;ghsu; (epjp)  

 

 2016.11.03 kw;Wk; 04 Mfpa ,U jpdq;fspy;  ,UE}W (200) nghyp]; 

cj;jpNahfj;ju;fs; cs;ehl;L ntspehl;L Clftpayhsu;fs;> Kfhikj;Jt rig 

cWg;gpdu;fs;  kw;Wk; jiytu; cl;gl  FOnthd;wpd;  gq;Fgw;Wjypy;  khz;GkpF  

ePjp. ngsj;j rhrd mikr;rupd;  jiyikapy;  gj;juKy;y “Nthl;lu;]; v[;” 

N`hl;lypy; Gupe;Jzh;tspf;Fk;  kw;Wk;  gapw;rp  epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;W 

elhj;jg;gl;lJ. 

 

 nghyp]; kh mjpgupd;  fPo; “ Fw;wr; nray;fspy; gypahf;fg;gl;ltu;fSf;Fk; 

rhl;rpfSf;Fkhd  cjtp kw;Wk;  ghJfhg;Gg; gpupT”  2016/11/03 Mk; jpfjp 

jhgpf;fg;gl;lJ.  

 

 Kfhikj;Jt rigapd;  cWg;gpdu;fshy;  jkJ tplaj; Jiwapd;  fPo; jkJ  

mDgtq;fis  mbg;gilahff; nfhz;L  Fw;wr; nray;fspy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  

rhl;rpfSf;Fk;  ghJfhg;ig mspg;gjw;fhf  njhopwpghl;Lj; jpl;lq;fisj;  jahu; 

nra;tjw;fhd  eltbf;iffs;  Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.  2016.12.31 Mk; jpfjpapd;NghJ  

Kfhikj;Jt rigf; $l;lq;fs;  07 elhj;jg;gl;Ls;sd.  mj; jpfjpapd;NghJ 

,t;tjpfhu rigf;F 12 Kiwg;ghLfs;  fpilf;fg; ngw;Ws;sJld;> mtw;wpd;  vjpu; 

eltbf;iffSf;fhf rk;ge;jg;gl;l jpwj;jtu;fSf;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  
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2016.12.28 Mk; jpfjp  ,j;Njrpa  mjpfhurigapd; Kjyhk;  fzf;fha;T kw;Wk;  

Kfhikj;Jt rigf; $l;lk;  elhj;jg;gl;lJ.  Ie;J Ngh;fisf; nfhz;l fzf;fha;T kw;Wk; 

Kfhikj;Jt  rigapd;  jiytuhf FO cWg;gpdu; = [atu;jdGu gy;fiyf; fofj;jpd;  

rpNul;l tpupTiuahsu;  jpU. cjaFkhu  mkurpq;f nrayhw;Wfpwhh;.  

 
7.4.6. 2016.01.01 njhlf;fk; 2016.12..31 tiuapyhd epjp Kd;Ndw;wk;.;  

 
tpguk; 2016ம் 

ஆண்டிற்ொன 
Vw;ghLfs; (& 

ில்) 

31.12.2016ற்கோண 

nryT (& 
ில்) 

31.12.2016 
E}w;W tPjk; 
(& ில்) 

kPz;LtUk; 
nrytpk; 3.00 2.80 93% 
%yjdr; 
nrytpdk; 1.00 0.99 99% 
KO nkhj;jk; 4.00 3.79 95% 

 
 
 
 
 
 
 

இவ் அமச்ெின் கீழ் ங்கப்தடுகின்ந ிி ற்தோடுகபில் தின்னம் ீின்நங்கள் 
உள்படங்குகின்நண. 

 

 உர் ீின்நம்  

 நன்னமநடீ்டு ீின்நம் 

 நல் ீின்நங்கள் 

 th;j;jf Nky; ePjpkd;wk; 
 ோகோ குடிில் நன்னமநடீ்டு நல்  ீின்நங்கள் 

 ோட்ட  ீின்நங்கள் 

 ீிோன் ீின்நங்கள்  

 சோில் ிோ ெமதகள் 

 கோி ீின்நங்கலம் கோி நன்னமநடீ்டு ெமதனேம் 

 

உர் ீின்நம், நன்னமநடீ்டு ீின்நம், 20 ோகோ குடிில் நன்னமநடீ்டு நல் 
ீின்நங்கள், ர்த்க நல் ீின்நம், 31 நல் ீின்நங்கள், 52 ோட்ட/ ீிோன் 
ீின்நங்கள்,  30 ோட்ட  ீின்நங்கள், 49 ீிோன் ீின்நங்கள், 2 ெிறுர் ீிோன் 
ீின்நங்கள் 25 சுற்று  ீிோன் ீின்நங்கள், 39 சோில் ிோ ெமதகள் 65 கோி 
ீின்நங்கள் ற்றும் என கோி நன்னமநடீ்டு ெமத சோடர்தினோண கக்குப் 
சதோறுப்னக்கள் அமச்ெிணோல் மகோபப்தடுகின்நண. செனிணங்கள் 24 நல் ீின்ந 
கக்கீட்டு ிமனங்கபினூடோக நற்சகோள்பப்தடுகின்நண. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       08                                                 நீதின்மங்ைள் 
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8.1.1 அமிபைம்  

இனங்மக ீினமநமில் அினேர்ந் ீின்நம் உர்ீின்நோகும். அிநகு ெணோிதி 
அர்கபோல் ிிக்கப்தடும் சகௌ தி ீிெர் உட்தட 11 உர்ீின்ந ீிதிகள் உர் 

ீின்நத்ிடம் கிமடக்கப்சதறும்  ல்னோ ிண்ப்தங்கமபனேம் ிெோரிக்கின்நணர். 

 

இனங்மக ெணோக நெோெனிெ குடிெின் அெினமப்தின் னெனம் உர் ீின்நத்ின் 

ிோோிக்கம் தின்னோறு ற்றுக்சகோள்பப்தட்டுள்பது. 

 

 அெினமப்ன அலுல்கள் தற்நி ிோோிக்கம் 

 அடிப்தமட உரிமகள் தற்நி ிோோிக்கம் 

 இறுி நன்னமநிட்டு ிோோிக்கம் 

 ினேம ிோோிக்கம் 

 நர்ல்கள் னுக்கள் (ெணோிதி நர்ல்) தற்நி ிோோிக்கம் 

 ந்மகிணதும் தோோலன்ந ெிநப்னரிமகள் ீநல் தற்நி ிோோிக்கம் 

 தோோலன்ந ெட்டத்ோல் ிிக்கக்கூடி திந ிடங்கள் தற்நி ிோோிக்கம் 

 

உர் ீின்நம் அன் செல்தோடுகமப னன்சணடுக்க உர் ீின்நப் திோபர் 
அலுனகம் உவுகிநது. இற்கோண ிிம ீி அமச்சு செனிணத்மனப்ன 234 இன் 
னெனம்  ங்குகிநது.  உர் ீின்நப் திோபர் அலுனகத்ின் திகபோண: 

 
 உர் ீின்நப் திவுகமபப் தோரித்ல். 

 அர்வுகள் ற்றும் ிண்ப்த அட்டமகமப எலங்கு  செய்ல்.  

 ீின்ந உத்வுகமபனேம் ீர்ப்னகமபனேம் திவு செய்ல். 
 உர் ீின்நத்ில் ெட்டத்ிகமப அனுித்ல் 

 நன்னமநடீ்டு ீின்நத்ினினந்து சதநப்தடும் க்நகடுகமபத் ோரித்லும்  
ெட்ட செனவுகமப ிப்தடீு செய்லும். 

 

8.1.2    2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்நனற்மம்  
 

 
 

லகை 

2016/01/01 
இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ர   
லறக்குைள் 

01.01.2016-
31.12.2016 
இல்   உள்ர 
பதிவு 
செய்ப்பட்ட 
 லறக்குைள்  

01.01.2016-
31.12.2016 
இல் உள்ர 
சாத்த  
 லறக்குைள் 

01.01.2016-
31.12.2016 
அனுதி
ரிக்ைப்பட்ட   
லறக்குைள்  
 

01.01.2016-
31.12.2016 இல்  
படித்துக் 
சைாள்ரப்பட்ட   
லறக்குைள் 

2016/12/31 
இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ர   
லறக்குைள் 

அடிப்தமட உரிம 
ிண்ப்தங்கள் 

973 467 1,440 - 528 912 

ிநெட அனுி 
ிண்ப்தங்கள் 

504 276 780 66 232 482 

தோோலன்ந 
ெட்டனெனங்கள்  தற்நி  
உர் ீின்ந 
கட்டமபகள் 

- 39 39 - 39 - 

நன்னமநடீ்டு 
க்குகள் 

401 250 651 - 231 420 

உ,ீ .ந.ீ 
நன்னமநடீு 

210 34 244 - 47 197 

நல்ீின்ந அனுி 
ிண்ப்தங்கள் 

162 92 254 24 78 152 

ஆம ிண்ப்தங்கள் 05 06 11 - 03 08 

ோகோ குடிில் 
நன்னமநடீ்டு நல் 
ீின்நங்கள் 

1300 653 1953 160 467 1326 

ீபோய்வு க்குகள்  11 11 22 - 06 16 

அெில் ோப்மத 01 - 01 - 01 - 

8.1 உர் நீதின்மப் பதிலாரர் அலுலயைம் 
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மினக்கப்தடுத்துது 
சோடர்தோண க்குகள்  
மண  09 10 19 - - 19 

TAB APPEL 01 01 02 - 01 01 

SC Special 12 - 12 - - 12 

SC /Acceleration - 01 01 - 01 - 

SC /Contempt 02 21 23 - 02 21 

சாத்தம்  3,591 1,861 5,452 250 1,636 3,566 

 
 

8.1.3    2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம்  

 

லிபம் 2016 ம் 
ஆண்டிற்ைான 

ஒதுக்ைம் (ரூபா ில்) 

31.12.2016 ற்ைான 
செயவு (ரூபா ில்) 

   2016-12-31  
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 

      (%) 
ீண்சடலம் செனிணம் 92.84 86.28 92.9% 

னெனண செனிணம் 8.40 4.26 50.7% 

சாத்தம் 101.24 90.54 89.4% 

 
 

 

 
 

 
 
 

8.2.1 அநினகம் 

 
 

இனங்மக அெில் அமப்திணோல் ோதிக்கப்தட்ட நன்னமநடீ்டு ீின்நத்ிற்கு னன்ிமன 

ீின்நங்கள், சோில்ிோ ெமதகள் ற்றும் திந ிிச்ெட்ட ிறுணங்கபின் ீர்ப்னகள் 

சோடர்தோண நன்னமநடீ்டு ற்றும் ீபோய்வு ிோோிக்கம் உள்பது.   அெினமப்தின் 

ற்தோடுகபின் கீழ் ஆமகள் தற்நி ிோோிக்கனம் நன்னமநடீ்டு ீின்நத்ிற்கு 

உரிோகும்.  2002 ஆம் ஆண்டின் 25ம் இனக்க குற்நில் ிடங்கபில் தஸ்த எத்துமப்னச் 

ெட்டம் ற்றும் 2000ம் ஆண்டின் 39ம் இனக்க குடிில் ற்றும் ர்த்க ிடங்கபில் தஸ்த 

எத்துமப்னச் ெட்டத்ின் கிழ் அச்ெட்டங்கபில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிடங்கலக்கு நமோண 

கட்டமபகள் ற்றும் திப்னகமப நன்னமநடீ்டு ீின்நம்  ங்குகிநது. நர்ல் 

னுக்கலம் நன்னமநடீ்டு ீின்நத்ில் ிெோரிக்கப்தடுகின்நண. ந்சோன னன்ிமன 

ீின்நத்ிணதும் அல்னது சோில்ிோ ெமதகபிணதும் அல்னது ோது திந ிிச்ெட்ட 

ிறுணங்கபின் க்கு அநிக்மககமப கண்கோிப்ன செய்ற்கும் தரிநெோமண செய்ற்கும் 

நன்னமநடீ்டு ீின்நத்ிற்கு த்துனம் அிகோனம்  உள்பது. 
 
 

 

8.2.2   2016.01.01 பதல் 2016.12.31 லகியான லறக்கு லிொகைைரின் செயாற்றுகை  

 

 

லறக்கு லகை 
2016/01/01 இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ரகல  

01.01.2016-
31.12.2016 
பதிவு 
செய்ப் 
பட்டகல 

 

01.01.2016-
31.12.2016 

படிசலடுக்ைப்
பட்டகல 

2016/12/31 
இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ரகல 

ஆம ிண்ப்தங்கள் 1424 446 365 1505 

உர்ீின்ந நன்னமநடீுகள்  875 

02 

311 

2 

129 
- 

1057 

04 

2 2 - 4 
ோகோ நல் ீின்ந 
நன்னமநடீுகள்  

1060 237 294 1,003 

8.2 நன்பகமீட்டு நீதின்மப் பதிலாரர் அலுலயைம் 
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குடிில் நன்னமநடீுகள் 773 - 133 640 

நல் ீின்ந ீபோய்வு 
ிண்ப்தங்கள் 

311 166 119 358 

ீபோய்வு (குடிில்) ற்றும் 
நன்னமநடீ்டு அனுி 
ிண்ப்தங்கள்  

64 51 51 64 

மண ிண்ப்தங்கள் 172 83 49 206 

சாத்தம் 4,681 1,296 1,140 4,837 

 

8.2.3   2016.01.01 சதாடக்ைம் 2016.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்நனற்மம்  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 அநினகம் 

 

 

இஸ்னோி க்கள் து ெம்திோத்ின்தடி ெட்ட அலுல்கமப நற்நகோள்ப துோக கோி 
ீின்நங்கள் 1951ம் ஆண்டு 13ம் இனக்க னஸ்லீம் ினப்திவு ற்றும் ிோகத்துச் 

ெட்டத்ின் 12 (1)ம் திரிின் கீழ் ோதிக்கப்தட்டண. கோி  ிின்நசோன்நின் நன்னமநடீ்மட 
ிெோரிப்தற்கு 5 னஸ்னிம்கமபக் சகோண்ட கோி நன்னமநடீ்டுச் ெமத இங்கிகிநது. கோி 
ீின்நங்கள் ற்றும் கோி நன்னமநடீ்டுச் ெமதின் ிர்ோக டடிக்மககள் 2005.10.08 
ஆம் ிகிின் ர்த்ோணப் தத்ித்ின்னெனம் ீி ற்றும் ெட்ட றுெீமப்ன அமச்ெிடம் 
ஆற்றுப்தடுத்ப்தட்டது. இற்கு னன் இந்டடிக்மககள் உள்ோட்டலுல்கள் அமச்ெின் கீழ் 

செற்தடுத்ப்தட்டண.  ற்நதோது 65 கோி ீின்நங்கலம் என கோி நன்னமநடீ்டு ெமதனேம் 

உள்பண. 

 

8.3.2  நாடு பூாைவும் இங்கும் ைாதி நீதின்மங்ைள்  பின்லருாறு. 

அட்டோமபச்நெமண கல்ப்திட்டி சதோனன்ணறும 

அக்கமநப்தற்று கலத்துமந சதோத்துில்  

அக்கும கண்டி னல்நோட்மட 

அதோனம் கோத்ோன்குடி (ண்னமணப்தற்று) னத்பம் & ெினோதம் 

அிஸோமப நககோமன இத்ிணனரி 

ததுமப கிண்ிோ அகிகள் - (கல்திட்டி/ னத்பம்) 

தனப்திட்டி & ல்திட்டி குபிோதிட'டி ெோய்ந்னது 

நதனமப குனோகல் ெம்ோந்துமந  

நதோோ ெனெகம் ோச ோ ம்தனகோம் & கந்போய் 

திக ன்ணோர் ங்கோமன 

சகோலம்ன கிக்கு  ோத்மப ினநகோமன 

சகோலம்ன டக்கு ோத்மந தும்தமண 

லிபம் 2016 ம் 
ஆண்டிற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்) 
 

31.12.2016 ற்ைான 
செயவு (ரூபா 
ில்) 

   2016-12-31   
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 
      (%) 

ீண்சடலம் 

செனிணம் 

60.08 56.81 94.5% 
னெனண செனிணம் 1.00 0.31 31.0% 

சாத்தம் 61.08 57.12 93.51% 

8.3 ைாதி நீதின்மங்ைளும் ைாதி நன்பகமீட்டு ெகபபம் 
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சகோலம்ன சற்கு ோணல்மன உடதனோத் கம்தமப 

சகோலம்ன நற்கு நன் ெனெகம் உடனோின்ண  

நோவூர் சோணோகமன உடுத 

கோனி னெதூர் ோமச்நெமண 

கம்த ோ (ிகோரி) ோனப்திட்டி வுணிோ 

அம்தோந்நோட்மட ீர்சகோலம்ன ட்டித 

 ோரிஸ்தத்து & 

னஜோதிட்டி 

ிந்வூர்தற்று ோழ்ப்தோம் 

 ற்நன் தசனிோ  

ந ோண ஏட்டோடி  

இநக்கோம் த த்-ந ோச ட்ட  

கல்னமண  தோந்துமந  
 
 

 
 

8.3.3  ைாதிநன்பகமீட்டு ெகபின் பன்நனற்மம்  (2012 – 2016) 
ஆண்டு சாத்த 

பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை  

படிவுறுத்தப்பட்ட 
பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை 

நிலுகலிலுள்ர 
பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை 

2012 206 69 137 

2013  219 65 154 

2014 244 60 184 
2015  226 112 154 
2016 286 98 188 

 
 
 

8.3.4  ைாதி நீதின்மங்ைரின் பன்நனற்மம் (2012-2016) 
ஆண்டு சாத்த 

பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை 

படிவுறுத்தப்பட்ட 
பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை 

நிலுகலிலுள்ர 
பகமப்பாடுைரின் 

எண்ைிக்கை 

2012 13,226  8,651 4,575 
2013 12,735 7,660 5,075 
2014 13,479 8,479 5,005 
2015  12,042 7,032 5,010 
2016 15,896 8,064 7,83 
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9.1 ,yq;ifr; rl;lf;fy;Y}up 

9.1.1 mwpKfk; 

rl;lf; fy;tpia Kfhikj;Jtk; nra;Ak; Kfkhf, $l;bizf;fg;gl;l rl;lf; fy;tpg; 
Nguitapd; rl;lk; 1900 ,yf;fk; 02d; gpufhuk;, ,yq;if rl;lf;fy;Y}up 
nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. $l;bizf;fg;gl;l rl;lf; fy;tpg; Nguitapd; jiyik nghWg;ig 
kjpg;gpw;Fwpa gpujk ePjpauru; tfpg;gNjhL;, rl;l kh mjpgu;, ePjp mikr;rpd; nrayhsu;, 
kd;whbahu; kw;Wk; gpujk ePjpaurupdhy; Kd;nkhopag;gLk; ,uz;L cau; ePjpkd;w 
ePjpauru;fs;, kjpg;gpw;Fupa ePjp mikr;rupdhy; epakpf;fg;gLfpd;w MW cWg;gpdu;fs;, 
,yq;if rl;lj;juzpfs; rq;fj;jpypUe;J Kd;nkhopag;gLfpd;w ,Utu; mlq;fyhf Nguit 
mikag;ngWfpd;wJ.     

,yq;if rl;lf; fy;லுup; 3½ tUl fhy ghlj;jpl;lj;jpid  elj;JtNjhL, xt;nthU tUl 

,WjpapYk; Kjd;ik epiy, ,il epiy, ,Wjp epiy khztu;fSf;F ghPl;irfis 

elhj;Jfpd;wJ. ,e;jg; ghPl;irfis epiwT nra;jjd; gpd;du; ,tu;fs;, Fiwe;jJ 08 tUl 
fhy mDgtj;jpidf; nfhz;l rl;lj;juzp xUtuplj;jpy; 06 khj fhyk; gapYduhf Nrit 
nra;jy; Ntz;Lk;. ,jd; gpwF ,tu;fs; rl;lj;juzpfshf epakpf;fg;gLtjw;F jFjp ngWtu;.  

,yq;if rl;lf; fy;லுup xU Ra tUkhd jhgdkhf nraw;gLfpd;wJ. mNjNghy; tUifjU 
tpupTiuahsu;fshf rl;lj;Jiwapy; gzpGupfpd;w kw;Wk; fk;gdpfspy; njhopy; Gupgtu;fs; 
cs;thq;fg;gLtu;. mtu;fs; [dhjpgjp rl;lj;juzpfshfNth my;yJ Nju;r;rpkpf;f 
tof;fwpQu;fshfNth fhzg;gLtu;.; 

01.01.2016 njhlf;fk; 31.12.2016 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

2016 Vg;gpuy; guPl;irf;fhf 1323 khztu;fs; Njhw;wpapUe;jNjhL mtu;fspy; 724 Ngu; 

guPl;irapy; rpj;jpaile;jdu;. 2016 xf;Nlhgu; guPl;irf;fhf 2,229 khztu;fs; 

Njhw;wpapUe;jdu;. 2016 fy;tpahz;by; 2016.10.31k; jpfjp tiu cs;ehl;L, ntspehl;L rl;lg; 

gl;ljhupfs; kw;Wk; rl;lf; fy;Çup EioTg; guPl;irapy; rpj;jpaile;j khztu;fs; 

cs;slq;fshf 1,114 Ngu; ghlnewpf;fhf mDkjpf;fg;;gl;ldu;. 

2017k; Mz;L khztu; mDkjpf;fhf,  guPl;irfs; jpizf;fsj;jpdhy; Nghl;bg; 
guPl;irnahd;W 2016.09.25k; jpfjp  elhj;jg;gl;lJ. ,g; guPl;irf;fhf 
tpz;zg;gjhupfs; 5,132 Ngu; tpz;zg;gpj;jpUe;jdu;.  
 

09 சதாடர்புகட நிறுலனங்ைள் 

 

 

 

 
 

 

 

 


