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 ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம்-       140 

 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம்    155 
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தைௌரவ தசைலொளர் அவர்ைகள, 

ஆண்டறிக்கை – 2015 

2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் நிர்வொை,ததொழிற்ைொடுைள் மற்றும் நிதிசொர் நடவடிக்கைைள் அமுலொக்ைப்ைட்ட 

விதம் மற்றும் ஆண்டில் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட அகனத்துச் தசைற்ைொடுைகளயும்  உள்ளடக்ைிை சகைைின்  2015 

ஆண்டறிக்கைகை இத்தொல் சமர்ப்ைிக்ைிகறன்.   
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2017-05-16 AAIB 8C  

011-2812571 

011-2812572 

011-2812573 

 

 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල  ් 

ைணப்ைரளர் நரைைம   

Director General  

011-5732397 

011-2812574 

  

     011-5384000   

 

117-සුභද්රලාලප ජරලා,ගංගගලඩවි්,රුගගේගගලඩ 

117-Subadrarama road,Gangodawila 
Nugegoda 

 



4 
 

தைௌரவ தகலவொின் தசய்தி 

ைட்டுப்ைடுத்த இைலொத  இைற்கை அனர்த்தங்ைளொல் ஏற்ைடுைின்ற ைைிர்ச்கசதங்ைள் ைொரணமொை 

ைமக்ைொரர்ைளின் தைொருளொதொரத்திற்கு ஏற்ைடுைின்ற தொக்ைங்ைகளக் குகறத்துக்தைொண்டு 

அவர்ைளின் தைொருளொதொரத்கத உறுதிநிகலக்கு தைொண்டுவருவதற்ைொன அைொைகநர்வு 

முைொகமத்துவ முகறைிைதலன்ற வகைைில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிப் ைணிைகள அமுலொக்குவது 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைின் முதன்கமச் தசைற்தைொறுப்ைொகும்.  

அந்த அடிப்ைகட கநொக்ைத்கத  முன்னிகலப்ைடுத்தி ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச் 

தசைற்றிட்டங்ைகள கமம்ைடுத்த முதன்கமத்தொனம் வழங்ைிை வருடமொை 2015 ஆம் ஆண்டிகனக்  

குறிப்ைிட இைலுதமன்ைகதொடு 2014/15 தைரும்கைொைத்தில் இருந்கத மொனிை உரத்கத வழங்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்ைீழ் சொகுைடி தசய்ைின்ற அகனத்து தநற்தசய்கைைளுக்ைொைவும் ைொப்புறுதிக் 

ைொப்பீட்டிகன வழங்குதகல ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைிடம் 

அரசொங்ைத்தினொல் கைைளிக்ைப்ைட்டகம  அதற்கு மொதைரும் உறுதுகணைொை அகமந்தது.   

ைைிர்க்ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைள் மூலமொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைினொல் ஈட்டப்ைட்டுள்ள 

வருடொந்த வருமொனம் 1137.5 மில்லிைன் ரூைொவொை அகமந்தகதொடு அது சகைைின் வரலொற்றில் 

அதிகூடிை வருமொன ஈட்டலொை ைதிவொைி உள்ளது. அதற்ைிணங்ை, 2014 ஆம் ஆண்டுடன் 

சொர்புொீதிைொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் வருடொந்த வருமொன வளர்ச்சி  

851 % ஆை அகமந்தது.   

அத்துடன் 2014/15 தைரும்கைொைத்தில் தீவின் ைிரதொனமொன விவசொை மொவட்டங்ைகளப் ைொதித்த 

தவௌளப்தைருக்கு ைொரணமொை ைைிர்ச்கசதகமற்ைட்டு  நிர்க்ைதிநிகலயுற்ற ைமக்ைொர்ைளுக்கு 

1104.2 மில்லிைன் ரூைொ  இழப்பீட்டிகனச் தசலுத்த இைலுமொனகமயும் சகைைின்கசகவகை 

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு உச்சஅளவில் வழங்ை ைிகடத்த வொய்ப்ைொை அகமந்தது.   

அதற்ைிணங்ை  சகைைின் வரலொற்றில்  அதிகூடிை தவகணப்ைண வருமொனத்கத ஈட்டிை   

வருடமொைவும்  ைமக்ைொரர்ைளுக்கு அதிகூடிை நன்கமகை வழங்ைிை வருடமொைவும்  2015 ஆம் 

ஆண்டிகனக் குறிப்ைிட இைலும்.    

 

சிட்னி ைஜநொைக்ை 

தகலவர்   

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை                     
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

 

கநொக்கு 

உள்நொட்டு விவசொைத்துகறைின் உன்னதமொன ைொதுைொவலனொை அகமவதன் ஊடொை  

ததற்ைொசிைொவின் மிைச்சிறந்த முன்னுதொரணமொைத் திைழும்  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

நிறுவனமொை அகமதல்  

 

 

 

 

அரும்ைணி 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிகையும் ைொதுைொப்ைிகனயும் வழங்குவதற்ைொன கூட்டுமுைற்சி மற்றும் 

நிறுவனங்ைளின் இகணப்ைொக்ைத்தின் ஊடொை சர்வகதச ொீதிைொை ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிை 

தகலசிறந்த கசகவகை வழங்குதல்.  
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ைணிப்ைொளர் சகை - 2015 

 

திரு. சிட்னி ைஜநொைக்ை  

தகலவர்              தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

 

 1. திரு. எம். ஏ. எஸ் வீரசிங்ை  

ைமநல அைிவிருத்தி ஆகணைொளர் 

நொைைம் 

ைமநல அைிவிருத்தி திகணக்ைளம் 

             தைொழும்பு 07 

 

2. திருமதி சம்ைொ ைொலசூொிை 

ைணிப்ைொளர் 

அரசொங்ை தைொறுப்புமுைற்சிைள் 

திகணக்ைளம் 

          தைொது திகறகசொி 

           தைொழும்பு 07 

 

3. திரு. என்.பீ.வீ.சீ. ைிைதிலை 

           கமலதிை தசைலொளர்(நிர்வொைம் மற்றும்நிதி) 

ைமத்ததொழில் அகமச்சு 

“தைொவிஜன மந்திரை” 

ரஜமல்வத்த வீதி 

ைத்தரமுல்ல 

அங்ைத்தவர் 

 

அங்ைத்தவர் 

அங்ைத்தவர் 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

தொைனக் ைட்டகமப்பு 
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முன்னுகர 

ைொலநிகல மற்றும் வொனிகல மொற்றங்ைள் ைொரணமொை இடம்தைறுைின்ற  இைற்கை  அனர்த்தங்ைளொல் 

உள்நொட்டு விவசொைத்திற்கு ஏற்ைடுைின்ற ைொதைமொன தொக்ைங்ைள் முன்தனொருகைொதும் இருந்திரொத 

அளவுக்கு அதிைொித்து வருைின்றது. ைொலம், உகழப்பு மற்றும் ைணத்கதச் தசலவிட்டு ைைிர்தசய்து, 

சிரமப்ைட்டு ைொதுைொக்ைின்ற தசய்கைைளுக்கு அத்தகைை இைற்கை அனர்த்தங்ைள் மூலமொை ஏற்ைடுைின்ற 

கசதங்ைளும் ைரவலொை இடம்தைறும் சம்ைவமொை மொறியுள்ளது. ைட்டுப்ைடுத்த இைலொத அத்தகைை 

அனர்த்தங்ைளொல் தசய்கைைளுக்கு ஏற்ைடுைின்ற கசதங்ைள் ைொரணமொை ைமக்ைொரர்ைளுக்கு விகளைின்ற 

நட்டங்ைளொல் ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ஏற்ைடுைின்ற தைொருளொதொர நட்டத்கத ஈடுதசய்வதற்ைொை உள்ள ஒகர 

மொற்றுவழிைொை சர்வகதசொீதிைொை ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைட்ட  “விவசொைக் ைொப்புறுதிகை” உள்நொட்டு 

ைொப்புறுதித்துகறக்கு அறிமுைஞ் தசய்வதற்ைொை 1973 இன் 27 ஆம் இலக்ை சட்டத்தினொல் தொைிக்ைப்ைட்ட 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச்சகை இன்றளவில் விவசொைத்கதப்கைொன்கற விவசொைிைின் 

ைொதுைொப்ைிற்ைொைவும் உள்ள முதன்கம நிறுவனமொை மொறிஉள்ளது.  

அதற்ைிணங்ை ைடந்த நொன்கு தசொப்தங்ைளுக்கு கமலொை இந்த சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள கமற்ைடி 

தசைற்தைொறுப்பு சகைைினொல் இகடைறொமல் ஈகடற்றப்ைட்டுள்ளகதொடு  2015 ஆம் ஆண்டில் அதற்ைொை 

ைல ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள நொடளொவிைொீதிைில் அமுலொக்ை சகை நடவடிக்கை எடுத்தது.  கமற்ைடி 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள் மூலமொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைினொல் ஈட்டப்ைட்ட தகணப்ைண 

வருமொனம் 1137.5 மில்லிைன் ரூைொவொை அகமவகதொடு அது சகைைின் வரலொற்றில்  அதிகூடிை வருமொன 

ஈட்டலொை ைதிவொைி உள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டுடன் சொர்புொீதிைொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் 

தகணப்ைண வருமொன அதிைொிப்பு 851% ஆகும். அதற்ைிணங்ை 2015 ஆம் ஆண்டிகன இந்த சகை புதிை 

ைொகதைில் ைிரகவசித்த  தனித்துவமொன ஆண்தடனக் குறிப்ைிட இைலும்.  

 

தசைற்றிட்டம் 2011 2012 2013 2014 2015 

ைைிர்க் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைள் 
119.07 99.80 82.18 94.25 104.60 

தைத்தட்ட அருண ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டம் 
        1006.40 

ைொல்நகட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 17.86 15.80 8.90 13.74 9.00 

ைளஞ்சிைங்ைள் மற்றும் விவசொை 

உைைரணக் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைள்  

5.88 6.55 1.53 0.62 1.08 

சுவதசத சுைொதொர மற்றும் திடீர் 

விைத்து ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 
14.23 2.55 1.26 7.67 16.43 

கூட்டுத்ததொகை (மில்லிைன் ரூைொ) 157.04 124.70 93.87 116.28 1137.51 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள  முதன்கம 

தசைற்தைொறுப்ைொை அகமவது ைைிர்க்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்துவதொை 

அகமவகதொடு 2015 ஆம் ஆண்டில் சகை அதற்கு முன்னுொிகமைளித்து தசைலொற்றி உள்ளது. 2015 ஆம் 

ஆண்டில் சகைைின் ஒட்டுதமொத்த தவகணப்ைண வருமொனம் 1137.5 மில்லிைன் ரூைொவொை 

அகமந்தகதொடு அந்த அளவில் 1062 மில்லிைன் ரூைொ ைைிர்க்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்தின் மூலமொை 

தைறப்ைட்டகம தனித்துவமொன  முக்ைிைத்துவம் வைிக்ைின்றது.    

விவசொை நடவடிக்கைைளுக்ைொை ைமக்ைொரர்ைளின் அதிை ஈடுைொடு இல்லொத நிகலகமைின்ைீழ் ைடந்த 

வருடங்ைளில் ைைிர்க்ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள் ஊடொை சகைைின் நிதிசொர் இலக்குைகள  

ஈகடற்றிக்தைொள்வதில் ைின்னகடவு நிலவிைது.  அத்தகைை நிகலகமைில் 2014/15 தைரும்கைொைத்தில் 

இருந்து மொனிை உரத்தின்ைீழ் ைைிர்தசய்ைப்ைடுைின்ற தநற்தசய்கைைள் அகனத்திற்கும்  ைொப்புறுதிக் 

ைொப்பீட்டிகன வழங்ை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைிடம் அரசொங்ைத்தினொல் 

கைைளிக்ைப்ைட்டகம 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த சொதகனமிக்ை வருமொனத்கதப்தைற உறுதுகணைொை 

அகமந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு வருமொனம் ஈட்டல் ததொடர்ைில் சகைக்கு தனித்துவமொன வருடமொை 

அகமந்தகதப்கைொன்கற 2014/2015 தைரும்கைொைத்தில்  தீவின் ைிரதொன விவசொை மொவட்டங்ைகளப் 

ைொதித்த தவௌளப்தைருக்கு ைொரணமொை ைைிர்ச்கசதமுற்ற ைமக்ைொரர்ைளுக்கு சகைைினொல்  1104.2 

மில்லிைன் ரூைொ இழப்பீடு தசலுத்தப்ைட்டகமயும் தனித்துவமொன  தருணமொை எடுத்துக்ைொட்டப்ைட 

இைலும்.அதற்ைிணங்ை தவள்ளப்தைருக்ைினொல் ைைிர்ச்கசதகமற்ைட்டு நிர்க்ைதி நிகலயுற்ற 

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு துொிதமொை  இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள தசலுத்திைதன் ஊடொை கமற்ைடி 

ைமக்ைொரர்ைளின் தைொருளொதொரத்கத உறுதிநிகலக்கு தைொண்டுவர தசைலொற்றிைகம 2015 ஆம் ஆண்டில் 

சகைைினொல் ஈகடற்றப்ைட்ட கசகவைள் மத்திைில் தனித்துவமொன இடம் வைிக்ைின்றது.  

விவசொைத்கதப் கைொன்கற விவசொைிைின் ைொதுைொப்புக்ைொை தசைலொற்றுவதற்கு கமலதிைமொை சகைைின் 

நிதிசொர் உறுதிநிகலகை ஏற்ைடுத்திக் தைொள்ளும் கநொக்ைத்கத  அகடவதற்ைொை சகைக்கு மிைவும் 

இலொைைரமொன ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள கமம்ைடுத்தும் தைொருட்டும் 2015 ஆம் ஆண்டில்  

சகைைினொல் விகசட ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டது.  அதற்ைிணங்ை ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச் சட்டத்தினொல் 

சகைக்கு கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள தத்துவங்ைளின் ைிரைொரம் விவசொைிைின் வொைனங்ைளுக்ைொை 

மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதிக் ைொப்பீட்டிகன வழங்குைின்ற ைொப்புறுதித் திட்டதமொன்று 2015 ஆம் ஆண்டில் 

சகைைினொல் ததொடங்ைப்ைட்டு அமுலொக்ைப்ைட்டது.  அதன்ைடி 2014 ஆம் ஆண்டில் ைளஞ்சிை மற்றும் 

விவசொை உைைரணக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் மூலமொை தைறப்ைட்ட 0.25 மில்லிைன் வருமொனத்கத 2015 
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10 
 

இல்  1.08 மில்லிைன் ரூைொ வகர  அதிைொித்துக்தைொள்ள சகைக்கு இைலுமொைிற்று.அத்தடன் திடீர் விைத்து 

மற்றும் சுவதசத சுைொதொரக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் மூலமொை 2014 ஆம் ஆண்டில் ஈட்டிை தவகணப்ைண 

வருமொனமொன 7.74 மில்லிைன் ரூைொவிகன 16.43 மில்லிைன் ரூைொ வகர இரண்டு மடங்குைளொல் 

அதிைொித்துக் தைொள்ளவும் சகைக்கு இைலுமொைிற்று.    

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ் மொடுைகளயும் ஆடுைகளயும் ைொப்புறுதிதசய்யும் 

நடவடிக்கைைள் விகசட ைருத்திட்டங்ைள் மற்றும் ைொல்நகட வளக் ைடன்  வசதிைளின் ைீழ்தைரும்ைொலும் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருவதொல்  அதகனொடு சொர்புகடைதொை  அச்தசைற்றிட்டத்தின் தகணப்ைண 

வருமொனம் தீர்மொனிக்ைப்ைடும். அதற்ைகமவொை 2014 ஆம் ஆண்டிகனப் ைொர்க்ைிலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி வருமொனத்தில் ைின்னகடவு ைொணப்ைட்டகைொதிலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 9.00 

மில்லிைன் ரூைொ தகணப்ைண வருமொனம் ஈட்டப்ைட்டுள்ளகதொடு இழப்பீடொை 7.5 மில்லிைன் ரூைொ 

மொத்திரகம தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் எதிர்கநொக்ை கநொிட்ட 

நிதிதநருக்ைடிக்ைொன தீர்வொை புதிை தசைற்றிட்டதமொன்கற மறுசீரகமக்ை நடவடிக்கை 

கமற்தைொண்டகைொதிலும் அதன்கைொது நகடமுகறொீதிைொைவும்  சமூைொீதிைொைவும்  தொக்ைகமற்ைடுத்திை 

சிக்ைல்ைள் ைொரணமொை கமற்ைடி புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டம் அமுலொக்ைப்ைடவில்கல. அதற்ைிணங்ை புதிை 

கசர்த்துக்தைொள்ளல் இடம்தைறொவிடினும் தைொதுதிகறகசொிைொல் வழங்ைப்ைட்ட நிதிைங்ைள் மற்றும் 

தசைற்றிட்டத்தின் அடுத்தடுத்த  தகணப்ைண வருமொனம் மூலமொை ைிறப்ைிக்ைப்ைட்ட நிதிைங்ைள் ஊடொை 

அங்ைத்துவம்தைற்ற ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை  நன்கமைகள தசலுத்துதல் ததொடர்ச்சிைொை 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வந்தது.   

2015 திதசம்ைர் மொதம்வகர 136,421 ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை  ஓய்வூதிைமொை 2482 மில்லிைன் ரூைொ 

தசலுத்தப்ைட்டகதொடு 2015 ஆம் ஆண்டில் உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள் 586 கைருக்ைொை இறப்பு 

ைணிக்தைொகடைொை 12,164,421 ரூைொவும் ஏலொகமநிகலயுற்ற உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள் 13 

கைருக்ைொை 423,657 ரூைொ ைணத்ததொகையும்   நன்கமைொை தசலுத்தப்ைட்டது.  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் கசர்த்துக்தைொள்ளலும் நன்கம தசலுத்துதலும் ததொடர்ச்சிைொை 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருவகதொடு  2015 திதசம்ைர் மொத இறுதிைில் கமற்ைடி தசைற்றிட்டத்தின் தமொத்த 

உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள் எண்ணிக்கை 68,840 ஆைவும் ஓய்வூதிைம் தைறுனர் எண்ணிக்கை 3,322 

ஆைவும் அகமந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வூதிைமொை 49.4 மில்லிைன் ரூைொ 

தசலுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடுஉதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள்  48 கைருக்ைொை இறப்பு ைணிக்தைொகடைொை 1.2 

மில்லிைன் ரூைொ தசலுத்தப்ைட்டது.     

2015 ஆம் ஆண்டில் சகைைின் கசகவக்ைொை ஊழிைர்ைள் ஆட்கசர்ப்பு தசய்ைப்ைடவில்கல என்ைகதொடு  

அவ்வொண்டில் உத்திகைொைத்தர்ைள் இருவர் இகளப்ைொறினர். சகைைின் ஆட்கசர்ப்புக்ைொன 

அங்ைீைொிக்ைப்ைட்ட திட்டத்திற்ைிணங்ை அங்ைீைொிக்ைப்ைட்ட ைதவிைணி 421 ஆை  அகமந்தகைொதிலும் 

இன்றளவில் சகைைின் ஊழிைர் எண்ணிக்கை 294 ஆகும். அதற்ைிணங்ை 127 ைதவி தவற்றிடங்ைள்  

நிலவுைின்றன.    

தகணப்ைண வருமொன வளர்ச்சிைில் கைொன்கற நன்கம தசலுத்துவதிலும்  2015 ஆம் ஆண்டு சகை 

வரலொற்றில் சொதகன ைகடத்த வருடமொை ைொணப்ைடுகதொடு  அவ்வருடத்தில் சகைைின் தசைற்ைொடுைளின் 

ைைன்விகளவு இவ்வறிக்கையூடொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைடுைின்றது.   

தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவு 
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தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவு 

இைற்கைைின் மொதைரும் தைொகடைொை இைற்கை அனர்த்தங்ைள் நிகறந்த ைிரொந்திைங்ைளுக்கு அப்ைொல் 

அகமந்திருந்தகைொதிலும் ைடிப்ைடிைொை இடம்தைறுைின்ற ைொலநிகல மொற்றங்ைள் மற்றும்ததொழில்நுட்ை 

புரட்சிைின் மத்திைில் இலங்கைக்கும் மிைவும் தநருக்ைடிைொன நிகலகமகை எதிர்கநொக்ை கநர்ந்துள்ளது.  

இதன்கைொது மிகுந்த தொக்ைத்திற்கு விவசொைத்துகறகை இலக்ைொனததன்ைது சிறப்ைறிஞர்ைளின் 

அைிப்ைிரொைமொகும். விவசொைப்தைொருளொதொரத்கதக் தைொண்ட ஒரு நொதடன்றவகைைிலும்விவசொை 

ஊழிைர்ைகட 30% ஐ விஞ்சிை ஒரு நொதடன்றவகைைிலும் விவசொைம்சொர்ந்த அைொைகநர்விகன 

குகறக்ைின்ற புதிை உைொைமுகறைகள இனங்ைொணல் மற்றும் அறிமுைஞ்தசய்தல் அரசொங்ைத்திடம் 

கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள மொதைரும் தசைற்தைொறுப்ைொகும். விவசொைி எதிர்கநொக்குைின்ற உற்ைத்தி 

அைொைகநர்விகனப் கைொன்கற விவசொை உற்ைத்திைளுக்கு முகறைொன தைறுமதிகை தைற்றுக்தைொடுத்தல் 

ஆைிை விவசொைம்சொர்ந்த அைொைகநர்வு முைொகமத்துவத்தில் அரசொங்ைம் ைிரகைொைிக்ைின்ற ைிரதொனமொன 

மொற்றுவழிைொை அகமவது  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிைொகும்.  அது சம்ைந்தமொை அகனத்துப் 

அலுவல்ைகளயும் நகடமுகறப்ைடுத்தி  உள்நொட்டு விவசொைத்தின் உன்னதமொன ைொதுைொவலனொை 

விவசொைிைளுக்கு உறுதிநிகலைிகன வழங்குதல் மற்றும் அதன் மூலமொை விவசொை உற்ைத்திைகள 

கமம்ைடுத்துவதில் ைொொிை தசைற்தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றுைின்ற  ஒகரகைொர் அரச   ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

நிறுவனம் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைொகும்.   

இச்சகைைின் கசகவைகள ைமக்ைொரர்ைள் மத்திைில் விொிவொக்குகைைில் மிைமுக்ைிைமொன 

தசைற்தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றுைின்ற ைிொிவொை தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிகவ எடுத்துக்ைொட்டலொம். 

நிறுவனத்தினொல் நகடமுகறப்ைடுத்த  எதிர்ைொர்த்துள்ள எதிர்ைொல கவகலத்திட்டத்கத உள்ளடக்ைிை 

கூட்டொண்கமத்திட்டம், தசைற்ைொட்டுத் திட்டத்கத உள்ளிட்ட தொைனம்சொர் திட்டங்ைள் அகனத்கதயும் 

தைொொித்தல்,  அத்திட்டங்ைகள நகடமுகறப்ைடுத்துவதற்ைொை நொடளொவிைொீதிைல் விைொைித்துள்ள      

சகைைின் மொவட்டங்ைள் அகனத்தினதும் தநறிப்ைடுத்தலும் நிர்வொைமும், அத்திட்டங்ைகள 

நகடகறப்ைடுத்தும்கைொது கதொன்றுைின்ற அகனத்துவிதமொன  கதகவைகளயும் நிகறவுதசய்தல் 

கைொன்ற அளப்ைொிை தசைற்தைொறுப்பு இந்த ைிொிவினொகலகை கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றது. 

விவசொைத்துகறைில் ைொப்புறுதி கசகவைகள வழங்குைின்ற ஒகரகைொர் அரச நிறுவனதமன்ற வகைைில் 

உள்நொட்டு விவசொைத்கத கமம்ைடுத்துவதிலும் விவசொைிைின் தைொருளொதொரத்கத 

உறுதிநிகலப்ைடுத்துவதிலும் ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைிடம் 

கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள தைொறுப்ைிகன உச்சமட்டத்தில் ஈகடற்றுவகத கநொக்ைமொைக்தைொண்டு  2015 ஆம் 

ஆண்டிலும் ைல்கவறு தசைற்றிட்டங்ைகள நொடளொவிைொீதிைில்  நகடமுகறப்ைடுத்த தநறிப்ைடுத்தல் 

ைிொிவு        நடவடிக்கை கமற்தைொண்டுள்ளது. அதன் மூலமொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சகை ஈட்டியுள்ள 

ைொப்புறுதி தகணப்ைண வருமொனம் 126 மில்லிைனொை அகமந்தது.இந்த வருமொனத்கத 

விருத்திதசய்துதைொள்ளும்கைொது சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள தைொறுப்ைிகன ஈகடற்றும்தைொருட்டு 
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ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிக்கு முன்னுொிகம அளித்து ைீகழ குறிப்ைிட்டுள்ளவொறு  ைல ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைள் 2015 ஆம் ஆண்டிலும் எம்மொல் அமுலொக்ைப்ைட்டன.    

அமுலொக்ைப்ைட்ட தசைற்றிட்டங்ைள் 

1. ைைிர்க் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள் 

 தநற்ைைிர்க் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 கசொளச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

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

தசைற்றிட்டம் 

 தைொிைதவங்ைொைச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ைரும்புச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ஏற்றுமதிைைிர்ச்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 தைருந்கதொட்டப்ைைிர்ச்தசய்கை (கதைிகல) ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ததங்குச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 உருகளக்ைிழங்குதசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 மலர்ச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 இஞ்சி தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 மிளைொய்தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

  ைொய்ைறிச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 வொகழச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ைழச் தசய்கை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 

2. ைளஞ்சிை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

3. டதரக்டர் உள்ளிட்ட விவசொை உைைரண ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

4. ைொல்நகட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

 ஆடுைள் 

 மொடுைள் 

5. திடீர் விைத்துைள் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

6. சுவதசத சுைொதொரக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

இந்த ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைள் அமுலொக்ைப்ைட்டு வருவகதொடு கமற்ைடி தசைற்றிட்டங்ைகள 

ைமக்ைொரர்ைள் மத்திைில் தமன்கமலும்  ைிரைல்ைப்ைடுத்துவதற்ைொைவும் விொிவொக்குவதற்ைொைவும் ைல 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவினொல் அமுலொக்ைப்ைட்டன.     

சந்கதப்ைடுத்தல் மற்றும் ைிரச்சொர நடவடிக்கைைள் 

1. தைொலநறுகவ மொவட்டத்தில் நடத்தப்ைட்ட 67 வது தைருகமமிக்ை  சுதந்திர தின 

கவைவத்திற்ைொன ைிரச்சொர ஊடைதமன்ற வகைைில் ஒலிதைருக்ைி ைருவித் ததொகுதிகை 

தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை  ரூ. 15,000.00 நிதியுதவிகை வழங்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. 

இதன் மூலமொை சகைைின் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள மக்ைள் மத்திைில் தைொண்டுதசல்ல 

கைருதவிைொை அகமந்தது.      இவ்விதமொை சந்கதப்ைடுத்தல் கமம்ைொட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டதமன்ற 

வகைைில் இந்த ைங்ைளிப்ைிகன தைற்றுக்தைொடுத்தகம   நகடமுகறச் சொத்திைம்மிக்ைதொை 

அகமந்தது. 
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2. ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை மதிப்ைொய்வு ைற்றி ைமநல அைிவிருத்தி தைரும்ைொை உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டுவதற்ைொன தசைலமர்தவொன்று 2015/01/20 ஆந் திைதி குருநொைல் மொவட்டத்தின் 

ைமநலகசகவைள் அைிவிருத்தி திகணக்ைளத்தின் மொவட்ட அலுவலை கூட்ட மண்டைத்தில் 

நடத்தப்ைட்டது.  

 

 

3. அநுரொதபுரம் ஜை ஸ்ரீ மைொ கைொதிக்ைருைில் மரபுொீதிைொை நடத்தப்ைடுைின்ற “கதசிை புத்தொிசி விழொ” 

கமதகு சனொதிைதி கமத்திொிைொல சிறிகசன அவர்ைளின் தகலகமைில் 2015/04/03 ஆந் திைதி 

நடத்தப்ைட்டகதொடு அதன்கைொது ைிொித் மண்டைம் அகமத்தல், ஒலிதைருக்ைி வசதிைகள 

வழங்குதல், ைிொித் கைருகரக்கு ைிக்குமொர்ைகள அகழத்துவரல் மற்றும் அன்கறை தினம்தைொழுது 

புலரும்வகர அவர்ைளுக்கு ைணிவிகடதசய்தல் சகைைின் அனுசரகணயுடனும் 

உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைங்கைற்புடனும் கமற்தைொள்ளப்ைட்டது.     

 

4.  2014/15தைரும்கைொைத்தில் ைைிர்ச்கசதகமற்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளுக்கு  இழப்பீட்டுத் ததொகை 

வழங்கும் கவைவதமொன்று 2015/04/05 ஆந் திைதி அம்ைொகற மொவட்டத்தின் தைொ அப்ைரல் விழொ 

மண்டைத்தில் அகமச்சர்ைளினதும் ைிரமுைர்ைளினதும் ைங்கைற்புடன் நகடதைற்றது.  அதற்கு 

கமலதிைமொை ைம்ைஹொ மொவட்டத்தில் 2014/15 தைரும்கைொைத்துடன் ததொடர்புகடை தைத்தட்ட 

அருண தைொதஹொர திொிை ைொப்புறுதி இழப்பீடு தசலுத்தும் கவைவம் 2015/07/22 ஆந் திைதி 

ைகனமுல்ல சுைத  சுைத்ரொரொம  விைொகரைில் நடத்தப்ைட்டது.கமலும் அநுரொதபுரம் மொவட்டத்தில் 

2014/15 தைரும்கைொைம் ததொடர்ைொனதைத்தட்ட அருண தைொதஹொர திொிை ைொப்புறுதி இழப்பீடு 

தசலுத்தும் கவைவம் 2015/07/03 மற்றும் 04 ஆைிை திைதிைளில் கைொன்தவவ, மதவொச்சி மற்றும் 

தைைித்திதைொல்கலவ ைமநலகசகவைள் நிகலைங்ைளில் தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சர் துமிந்த 

திசொநொைக்ை அவர்ைளின் தகலகமைில் நடத்தப்ைடுவதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.     

 

 

5. மொவட்ட மட்டத்தில் நடத்தப்ைடுைின்ற  விகசட ைிரச்சொர மற்றும் கமம்ைொட்டு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு அவசிைமொன சுவதரொட்டிைள், தைனர் மற்றும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைகள 

மொவட்ட அலுவலைங்ைளில் தைொொித்துக் தைொள்வதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு  அநுரொதபுரம், அம்ைொகற, தைொலநறுகவகை உள்ளிட்ட சில 

மொவட்டங்ைளிலிருந்து ைிகடத்த கவண்டுகைொளுக்ைிணங்ை   சம்ைந்தப்ைட்ட அவசிைப்ைொடுைகள 

தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவு   ஊடொை வழங்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது.    

 

6. தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சர் துமிந்த திசொநொைக்ை அவர்ைளின்எண்ணக்ைருவின்ைடி  2015 

யூகல மொதம் 09 ஆந் திைதி ததொடக்ைம் 12 வகர  அநொதபுரத்தில் நடத்தப்ைட்டைமத்ததொழில் 

ைண்ைொட்சிைில் சகைைின் தசைற்ைொடுைகளயும் கசகவைகளயும் தவளிக்ைொட்டுைின்ற 

ைண்ைொட்சிக் கூடதமொன்கறப் கைணிவரவும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைள் மூலமொை சகைைின் கசகவைள் 

ைற்றி தைொதுமக்ைளுக்கு விழிப்புணர்வூட்டவும் நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. 

 

 

7. ைொலி மொவட்டத்தின் ைமத்ததொழில் திகணக்ைளத்தினொல் ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்ட “ விவசொை 

நகவொதைம் விவசொை மற்றும் ைல்வி வர்த்தை ைண்ைொட்சி” 2015/07/28 ததொடக்ைம் 2015/08/02 ஆந் 

திைதிவகர லபுதூவ அரசொங்ைப் ைண்கணைில் நடத்தப்ைட்டகதொடு சகைைின் 

தசைற்ைொடுைகளயும் கசகவைகளயும் தவளிக்ைொட்டுைின்ற ைண்ைொட்சிக் கூடதமொன்கறப் 

கைணிவரவும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைள் மூலமொை சகைைின் கசகவைள் ைற்றி தைொதுமக்ைளுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டவும் நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. 
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8. சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற புதிை ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டதமொன்றொை அறிமுைம் 

தசய்ைப்ைட்டுள்ள மூன்றொந்தரப்பு வொைனக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் ைற்றிை விழிப்புணர்வூட்டும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டமும் விவசொை ஆரொய்ச்சி மற்றும் அைிவிருத்தி உதவிைொளர்ைகள முைவர்ைளொை 

கசர்த்துக்தைொள்ளும் கவகலத்திட்டமும் கைைொகல மொவட்ட அலுவலைத்தின்  

தநறிப்ைடுத்தலின்ைீழ் 2015/08/22 ஆந் திைதி றம்புக்ைன ைிரகதச சகைக் ைட்டடத்தில் நடத்த 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. 

 

9. 2016 – 2018  உணவு உற்ைத்தி கதசிை நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு சமொந்திரமொை 2015/10/01 ஆந் 

திைதி அம்ைொந்கதொட்கட மொவட்டச் தசைலை கைட்கைொர் கூடத்தில் நகடதைற்ற 

ைலந்துகரைொடலில் சகைகை ைிரதிநிதித்துவம்தசய்து ைங்கைற்றகதொடு அதன்கைொது 

சகைைினொல் வழங்ைக்கூடிை ைங்ைளிப்பு ைற்றி ததளிவுைடுத்தப்ைட்டது. 

 

 

10.   வவுனிைொ மொவட்டத்திற்ைொன புதிை அலுவலைத்தின் திறப்புவிழொ 2015/11/24 ஆந் திைதி 

தைௌரவ தகலவர்,  ைணிப்ைொளர் நொைைம், வவுனிைொ மொவட்டச் தசைலொளொின் ைங்கைற்புடன் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டது. 

 

11. ைமத்ததொழில் திகணக்ைளம் – ததன் மொைொண சகைைினொல் ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்ட “ைொலு சமை – 

2015 ைல்வி, விவசொை, வணிை மற்றும் கைத்ததொழில் ைண்ைொட்சிக் ைளிைொட்டம்”  

2015/12/27ததொடக்ைம் 2015/12/31 ஆந் திைதிவகர ைொலி தர்மைொல பூங்ைொவில் 

நடத்தப்ைட்டகதொடு அதன்கைொது துண்டுப் ைிரசுரங்ைள், சுவதரொட்டிைள் மூலமொை சகைைின் 

கசகவைள் ைற்றி மக்ைளுக்கு விழிப்பூட்ட நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது.      
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ைொப்புறுதிப்ைிொிவு 

 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

மற்றும் 

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 
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ைொப்புறுதிப் ைிொிவு 

ஏகனை வருடங்ைளில் கைொன்கற இவ்வருடத்திலும் இழப்பீடு தசலுத்தும் ைணிைள் மீது அதிை ைவனம் 

தசலுத்தி ைடகமைகள கமற்தைொள்ள கவண்டிைநிகல ைொப்புறுதிப் ைிொிவுக்கு ஏற்ைட்டது. 2014/15 

தைரும்கைொைத்தில் கைொன்கற 2015 சிறுகைொைத்தில் ைொப்புறுதி தசய்ைப்ைட்ட தசய்கைைளுக்கு இைற்கை 

அனர்த்தங்ைள் ைொரணமொை கசதங்ைள் ஏற்ைட்டகமைொல் நிர்க்ைதியுற்ற ைமக்ைொரர்ைளுக்கு துொிதமொை 

இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்கும்தைொருட்டு தசைலொற்றகவண்டி கநொிட்டது.     

இப்கைொைத்தில் தநற்தசய்கைைொனது  இைற்கை நிகலகமைளின்ைீழ் தைருமளவில் கசதமகடந்ததொல்  

முன்கனை வருடங்ைளில் கைொன்று தைருந்ததொகைைொன இழப்பீட்டு ைதிகவடுைள் ைதிவொைிைதொல் 

முழுத்தீகவயும் உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை துொிதமொை இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிப்ைதற்ைொை  ஒன்ைது 

நடமொடும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் அமுலொக்ைப்ைட்டன. 

அதன்மூலமொை துொிதமொை இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிப்ைதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்ைட்டன. இதனூடொை ஒட்டுதமொத்த மொவட்டத்திலும் இடம்தைற்ற ைைிர்ச்கசதங்ைளுக்ைொை ஒகர 

தடகவைில்  ைமக்ைொரர்ைளுக்கு இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிக்ை இைலுமொைிற்று.    

இதன்மூலமொை கதசிை தநற்ைைிர்க் ைொப்புறுதிைொனதைத்தட்ட அருணைொப்புறுதிைின்ைீழ் 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிருந்த இழப்பீட்டுப் ைதிகவடுைளுக்ைொைவும்துொிதமொை இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள 

விடுவிக்ை இைலுமொைிற்று. 

இந்த வருடமொனது அநுரொதபுரம், மட்டக்ைளப்பு, திருகைொணமகல, அம்ைொகற மற்றும் ஏகனை 

வொய்ப்புவளம்தைொண்ட  மொவட்டங்ைளிலிருந்து அதிகூடிை இழப்பீடுைள் ைதிவொைிை வருடமொை 

அகமந்தது.    

அத்துடன் தைத்தட்ட அருணைொப்புறுதிைின்ைீழ் இழப்பீட்டுத் ததொகைைகள விடுவிப்ைதற்ைொன 

நடவடிக்கைைகள இலகுைடுத்துவதற்ைொை புதிை ைணனி நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்று (Use of Access program 

for claim process) தைொொிக்ைப்ைட்டு அதகனப் ைொவித்தல் ைற்றி உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டும் நிைழ்ச்சித்திட்டதமொன்றும் கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு இதனூடொை இழப்பீடுத் 

ததொகைைகள விடுவிப்ைதற்ைொன நடவடிக்கைைள்  இலகுைடுத்தப்ைட்டன.  2015 ஆம் ஆண்டில் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்ட இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைற்றிை தைொழிப்பு ைீகழ ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும்.    
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2015 ஆம் ஆண்டில்இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைற்றிை தைொழிப்பு 

ைைிர்ச்தசய்கைக் ைடன் 

தநற்தசய்கை – ைைிர்ச்தசய்கைக் ைடன் கசொளச்தசய்கை – ைைிர்ச்தசய்கைக் ைடன் 

கைொைம் இழப்பீடு 

தசலுத்தப்ைட்

ட ைமக்ைொரர் 

எண்ணிக்கை 

இழப்பீடு 

தசலுத்தப்ைட்

ட ஏக்ைரளவு  

தசலுத்திை 

இழப்பீ

டு மில். 

ரூைொ  

இழப்பீடு 

தசலுத்தப்ைட்

ட ைமக்ைொரர் 

எண்ணிக்கை 

இழப்பீடு 

தசலுத்தப்ைட்

ட ஏக்ைரளவு  

தசலுத்திை 

இழப்பீ

டு மில். 

ரூைொ 

       

14/15 

மைொ 

5315 16476 141.2 2133 30244 31.9 

15சிறு 221 590 5.1    

தமொத்த

ம் 

5536 17068 146.9 2133 30244 31.9 

 

தைத்தட்ட அருண 

கைொைம்  இழப்பீடு தசலுத்தப்ைட்ட 

ைமக்ைொரர் எண்ணிக்கை 

இழப்பீடு தசலுத்தப்ைட்ட 

ஏக்ைரளவு  

தசலுத்திை இழப்பீடு 

மில். ரூைொ 

    

14/15 மைொ 123160 237819 881 

15 சிறு 11206 12896 79.5 

தமொத்தம் 134368 250688 970 

 

அதற்ைிணங்ை 2015 ஆம் ஆண்டில் 1150 மில்லிைன் ரூைொவிகன விஞ்சிை ைணத்ததொகைகை ைைிர்க் 

ைொப்புறுதி இழப்பீட்டுத்ததொகைகை விடுவிப்ைதற்ைொன நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டன. 

 

அத்துடன் எதிர்ைொலத்தில் ைைிர்க்ைொப்புறுதி நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்ற விதம் ைற்றி 

ைிரகதச அைிவிருத்தி வங்ைி உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் ைல நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளும் 

அமுலொக்ைப்ைட்டன.  

 

அகதப்கைொன்கற மொவட்டங்ைளிலிருந்து ைிகடத்த சந்கத அவசிைப்ைொடுைகள 

ைவனத்திற்தைொண்டுகதசிை உணவு உற்ைத்தி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்கு சமொந்திரமொை கைொைங்ைளுக்கு 

இகடப்ைட்ட ைொலங்ைளில் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்ற தசய்கைைளுக்ைொை ைொப்புறுதிக் ைொப்பீடுைகள 

விொிவொக்ைவும் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டன. 

கமலும் சுவதசத மற்றும் திடீர் விைத்து ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்தின் ைீழ் அமுலொக்ைப்ைட்ட கமம்ைொட்டு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள ததொடர்ந்தும் இற்கறப்ைடுத்தி அமுலொக்ை நடவடிக்கை கமற்தைொண்டகமயும் 

இந்த தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ் வழங்ைப்ைடுைின்ற ஊக்குவிப்பு ைடிைிகன 15% வகர   அதிைொித்து 

ைதவிைணிகை ஊக்குவிக்ை நடவடிக்கை கமற்தைொண்டகமயும்.    

அத்துடன் கசதனப்ைசகள ைொவிக்ைப்ைடுைின்ற உள்நொட்டு தநற்தசய்கைக்ைொை ைொப்புறுதிகை அமுலொக்ை 

அவசிைமொன நடவடிக்கைைகள கமற்தைொண்டகம. 

கமலும் ைொல்நகட ைொப்புறுதிைின் ைீழ் ைசுக் ைன்றுைளுக்ைொன ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்கத மீண்டும் 

இற்கறப்ைடுத்தி கைணிவர  நடவடிக்கை கமற்தைொண்டகம.   

அத்துடன் ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி ததொடர்ைொன இழப்பீடு தசலுத்துகைைில் கதொன்றுைின்ற சிக்ைல்ைகள 

இலகுைடுத்துவதற்ைொன முகறைிைல்ைகள அமுலொக்குதல் மற்றும்  ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி 

நடவடிக்கைைகள கமம்ைடுத்துவதற்ைொை சல நிறுவனங்ைளுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும்   ைடகமைள் 
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கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.ைொல்நகடக் ைொப்புறுதிைின்ைீழ் இழப்பீடு தசலுத்துதல் ைற்றிை தைொழிப்பு ைீகழ 

ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும்.     

ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி இழப்பீடு தசலுத்துதல் - 2015  

இனம் 
விலங்குைள் 

எண்ணிக்கை 
இழப்பீடு தசலுத்துதல் மில். ரூைொ 

மொடுைள் 158 7.4 

ஆடுைள் 27 0.18 

கூட்டுத் ததொகை 185 7.5 

 

தசைலொற்றுகைப் ைைன்விகளவிகன கமம்ைடுத்துதல் . 

சகைைின் தசைலொற்றுகைகை கமம்ைடுத்துவதற்ைொை சகைைினொல் அமுலொக்ைத் திட்டமிட்டுள்ள 

குறிைொட்டிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள அமுலொக்ை அவசிைமொன 

முழுகமைொன அனுசரகணகைப் தைற்றுக்ைொடுத்தல், இழப்பீடு தசலுத்துைின்ற முகறைிைகல 

தமன்கமலும் எளிகமைொக்குவதற்ைொன நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ளல், புதிை ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டங்ைகள இனங்ைண்டு அமுலொக்ைநடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ளல்,   நிலவுைின்ற 

தசைற்றிட்டத்கத இற்கறப்ைடுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் ைொவகனைில் உள்ள மொதிொிப் 

ைடிவங்ைகள சந்கத அவசிைப்ைொட்டுக்கு அகமவொை இற்கறப்ைடுத்துதல் கைொன்ற ைடகமைகள ஈகடற்ற 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது 
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைப் ைிொிவு 

 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

மற்றும்  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு 

நலன்புொித்திட்டம் 
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் எதிர்கநொக்ைிை நிதிதநருக்ைடிக்ைொன தீர்வொை  இந்த தசைற்றிட்டத்கத 

மறுசீரகமத்து   புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டமொை 2014 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதகல மீண்டும் 

ததொடங்ைிை கைொதிலும் புதிைதசைற்றிட்டத்திற்கு ைமக்ைொரர்ைகள   உள்ளீர்த்தலொனது ைின்வரும் 

சிக்ைல்ைள் ைொரணமொை  அதற்ைொன தீர்விகன அகடயும்வகர 2015 ஆம் ஆண்டில் அமுலொக்ைப்ைடுதகல 

தொமதம் தசய்ைகவண்டி கநொிட்டது.   

  ைகழை திட்டத்தில் குகறந்த வைதுப் ைிொிவுைகளச் கசர்ந்த ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை வைது 60 இன் 

ைின்னர் உடன்ைடிக்கைைின் ைிரைொரம் தசலுத்துவதற்குொிை ஓய்வூதிைம்   2014 இன் ஓய்வூதிைத் 

திட்டத்தின்ைீழ் குகறவகடதல். 
 

 புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் கசர்த்துக்தைொள்ளும்கைொது நிைழ்ைொல வைது 50 வருடங்ைகள விஞ்சிை 

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ைகழை ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் தசலுத்திை தவகணப் ைணத்கதப்கைொல் 

ஏறக்குகறை ைத்து மடங்கு ைணத்கத தசலுத்தகவண்டி ஏற்ைட்டகம.     

 

கமற்ைடி நிகலகமைின்ைீழ்  இத்தகைை திட்டதமொன்கற ைமக்ைொரர்ைளுக்கு முன்தமொழிவது  சமூைச் 

சிக்ைலொை மொறுதமன ஊைித்தகமைொல்   அதற்ைொன தீர்வொை நிைழ்ைொலத்தில் மூத்த ைிரகஜைளுக்ைொை 

வழங்ைப்ைடுைின்ற முதலீட்டு நன்கமைின் அடிப்ைகடைில் ைணிப்ைிடப்ைட்ட திட்டதமொன்றொை 

இத்திட்டத்கத தைொொித்து தைொதுதிகறகசொிைின்   அவதொனிப்புக்ைொை 2015 இல் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டது.   

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொை 2015 வரவுதசலவுத் திட்டத்தில்  

முன்தமொழிந்தகதப்கைொல் தைொதுதிகறகசொிைினொல் வழங்ைப்ைட்ட நிதிைள் மற்றும் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டம் மூலமொை ைிறப்ைிக்ைப்ைட்ட நிதிைங்ைள் ஊடொை  ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்கு 

அவசிைமொன நிதிைங்ைள் உருவொக்ைப்ைட்டன.   

அதற்ைிணங்ை 2015 ஆம் ஆண்டின் திதசம்ைர் மொதம்வகர 136,421 ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை 

தசலுத்தப்ைட்டுள்ள ைணம் 2482 மில்லிைன் ரூைொவொகும். 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டத்தின் இறப்பு மற்றும் ஏலொகம நலன்ைகள 

தசலுத்துதல் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் கசர்ந்து  ஓய்வூதிை உொித்திகனப் தைறமுன்னர்  இறந்த 

அங்ைத்தவர்ைளின்  ைின்னுொித்தொளிைளுக்கு இறப்புப் ைணிக்தைொகடைொைவும் திட்டத்தில் 

அங்ைத்துவம்தைற்று  ஏலொகமநிகலயுற்றவர்ைளுக்ைொன ஏலொகமநலன் ததொகைைொைவும் 2015 ஆம் 

ஆண்டில் தசலுத்திை நலன்ததொகைைள் ைீகழ ைொட்டப்ைட்டுள்ளன.  

       தசலுத்திை ைணம் (ரூ.) 

இறப்புப் ைணிக்தைொகட தசலுத்தப்ைட்ட ஆட்ைள் 586  12,164,421.00    

ஏலொகம நலன்தசலுத்தப்ைட்ட ஆட்ைள்   13    423,657.00 

(குறிப்பு...) 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் 2015 திதசம்ைர் வகர கசர்ந்துள்ள தமொத்த 

ைடற்தறொழிலொளர்ைளின் எண்ணிக்கை 68,840 ஆை அகமவகதொடு ஓய்வூதிைம் தைறுகவொர் எண்ணிக்கை 

3,322 கைர் ஆகும். 2015 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வூதிைமொை தசலுத்தியுள்ள ைணத்ததொகை 49.4 மில்லிைன் 

ரூைொவொகும்.(குறிப்பு...) 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டமும் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு சமொந்திரமொை 

அமுலொக்ைப்ைடுவதொல் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் நிதிைமும் எதிர்வரும் 5 

வருடங்ைளுக்குள் தீர்ந்துகைொய்விடும். அதற்ைிணங்ை ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்கத ஒரு 
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தசைற்றிட்டதமன்ற வகைைில் அமுலொக்ை அது ததொடர்ைொன முன்தமொழிவுைள் தைொதுதிகறகசொிைின் 

அவதொனிப்புக்ைொை 2015 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டது. 

இறப்பு மற்றும் ஏலொகம நலன்ைகள தசலுத்துதல் 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின்ைீழ் இறப்புப் ைணிக்தைொகடைொை 47 

ஆட்ைளுக்ைொை 1.2 மில்லிைன் ரூைொ தசலுத்தப்ைட்டுள்ளது.(குறிப்பு...) 
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் - 2015       

 மொவட்டம் ஓய்வூதிைம்  தைறுனர் 

எண்ணிக்கை 

தசலுத்திை ஓய்வூதிைம்  

ரூ. 

1 தைொழும்பு 5,080 92,258,041 

2 ைம்ைஹொ 10,324 182,690,432 

3 ைளுத்துகற 8,233 148,230,501 

4 ைண்டி 12,871 225,972,586 

5 மொத்தகள 3939 69,368,050 

6 நுவதரலிைொ 2844 68,944,234 

7 ைொலி 12,453 244,240,648 

8 மொத்தகற 8803 160,412,128 

9 அம்ைொந்கதொட்கட 7116 126,126,695 

10 மட்டக்ைளப்பு 918 16,190,142 

11 அம்ைொகற 3,556 62,217,551 

12 திருகைொணமகல 778 14,055,373 

13 புத்தளம் 5004 88,888,625 

14 குருநொைல் 16,018 289,892,344 

15 அநுரொதபுரம் 6498 110,689,234 

16 தைொலநறுகவ 4611 82,291,332 

17 தமொனறொைல 4305 78,788,267 

18 ைதுகள 5,897 106,206,024 

19 இரத்தினபுொி 6451 116,765,962 

20 கைைொகல 7868 142,944,327 

21 ைொழ்ப்ைொணம் 2,212 41,804,296 

22 மன்னொர் 82 1,238,572 

23 வவுனிைொ 450 9,001,049 

24 முல்கலத்தீவு 110 2,323,818 

 தமொத்தம் 136,421 2,481,540,231 
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ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் 

இறப்பு மற்றும் ஏலொகம நலன்ைள் - 2015 

மொவட்டம் 

 

இறப்புை

ளின் 

எண்ணிக்

கை 

ததொகை  

 ரூைொ 

ஏலொகம 

நலன் 

தைற்கறொர் 

எண்ணிக்

கை 

ததொகை  

 ரூைொ  

ஆட்ைளின் 

எண்ணிக்

கை 

தமொத்தம் 

(ரூைொ) 

ைொலி 28 553076 3 108073 31 661149 

தைொழும்பு 8 178707   8 178707 

அம்ைொந்கதொட்கட 7 179054   7 179054 

ைளுத்துகற 24 539262 1 34403 25 573665 

மொத்தகற 37 741030 1 30327 38 771357 

தமொனறொைல 38 670854 1 43628 39 714482 

எம்ைிலிைிட்டிை 8 161615   8 161615 

ைம்ைஹொ 21 395372 2 54053 23 449425 

மன்னம்ைிட்டி 9 201068   9 201068 

அம்ைொகற 9 187552   9 187552 

ைதுகள 21 461139 1 39494 22 500,633 

இரத்தினபுொி 17 339146   17 339146 

கைைொகல 40 807823   40 807823 

புத்தளம் 28 578290   28 578290 

ைொழ்ப்ைொணம் 15 300919 1 26507 16 327426 

தம்புத்கதைம 13 316915 1 27951 14 344866 

குருநொைல் 63 1364430   63 1364430 

நுவதரலிைொ 4 65,929.00   4 65,929.00 

ைண்டி 12 207,265.00   12 207,265.00 

புத்தளம் 18 425,129.00   18 425,129.00 

குருநொைல் 9 192,682.00   9 192,682.00 

மொத்தகள 28 629272 1 38898 29 668170 

நுவதரலிைொ 12 261037   12 261037 

திருகைொணமகல 5 106923   5 106923 

தைொலநறுகவ 33 711679   33 711679 

வவுனிைொ 2 57465   2 57465 

அநுரொதபுரம்  31 746652   31 746652 

ைண்டி 45 831282   45 831282 

மொகைொ 44 843859 1 20323 45 864182 

 586 12164421 13 423657 599 12588078 
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ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2015 ஆம் ஆண்டில் கசர்த்துக்தைொள்ளல் 

 

மொவட்ட 

ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ைப் ைிொிவு 
 

வைதுப் ைிொிவுக்ைிணங்ை உதவுததொகை 

தசலுத்துனர் எண்ணிக்கை 

2015 இல் 

தமொத்த 

உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைள் 

2015 வகர 

தமொத்த 

உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைள் 

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

ைளுத்துகற - - - - - - - 3067 

ைொலி - - - - - - - 3032 

மைொதவவ - - - - - - - 8098 

மொத்தகற - 2 - 1 - - 3 4657 

தைொழும்பு - - - - - - - 1655 

தங்ைொகல 1      1 6301 

புத்தளம்        4968 

நீர்தைொழும்பு   3 1   4 7835 

மட்டக்ைளப்பு        6359 

திருகைொணமகல  1     1 2008 

மன்னொர் 8 3 9 5 1 11 37 5503 

ைல்முகன - - - - - - - 5117 

முல்கலத்தீவு - - - - - - - 429 

ைிளிதநொச்சி - - - - - - - 2017 

ைொழ்ப்ைொணம் 17 4 11 4 3 6 45 6300 

உள்நொட்டு 

நீர்நிகலைள் 

 
 

       

நுவதரலிைொ        115 

தைொலநறுகவ        121 

இரத்தினபுொி        55 

தமொனறொைல        42 

குருநொைல்        96 

அநுரொதபுரம்        363 

மொத்தகள        78 

ைண்டி        61 

கைைொகல        4 

ைதுகள        131 

வவுனிைொ        152 

மட்டக்ைளப்பு - 

உள்நொட்டு 

    1 2 3 275 

உை தமொத்தம் 26 10 23 11 5 19 94 68840 
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ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைம்தசலுத்துதல் - 2015 

மொவட்ட ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ைப் ைிொிவு 
 

ஓய்வூதிைம்தசலுத்துதல் - 2015 

 

உதவுததொகை தசலுத்துனர் 

எண்ணிக்கை 

ைணத்ததொகை  

ரூைொ 

ைளுத்துகற 82 1,150,878.00 

ைொலி 111 1,457,5383.00 

மைொதவவ 311 4,264,697.00 

மொத்தகற 284 3,868,796.00 

தைொழும்பு 51 759,827.00 

தங்ைொகல 193 2,618,252.00 

புத்தளம் 49 697,526.00 

நீர்தைொழும்பு 493 6,868,066.00 

மட்டக்ைளப்பு 323 4,604,529.00 

திருகைொணமகல 82 1,331,532.00 

மன்னொர் 302 4,266,749.00 

ைல்முகன 285 3,919,050.00 

முல்கலத்தீவு 16 455,505.00 

ைிளிதநொச்சி 172 4,120,680.00 

ைொழ்ப்ைொணம் 518 8,278,581.00 

உள்நொட்டு நீர்நிகலைள்   

நுவதரலிைொ 8 101,004.00 

தைொலநறுகவ 2 27,000.00 

இரத்தினபுொி 1 14,196.00 

தமொனறொைல 1 39,000.00 

குருநொைல் 1 14,004.00 

அநுரொதபுரம் 4 83,768.00 

மொத்தகள 4 52,476.00 

ைண்டி 5 78,930.00 

கைைொகல -  

ைதுகள 3 36,660.00 

வவுனிைொ   

மட்டக்ைளப்பு - உள்நொட்டு 21 306,000.00 

 தமொத்தம் 3322 49,415,184.00 
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ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

 

இறப்பு மற்றும் ஏலொகம நலன்ைள்தசலுத்துதல்- 2015 
 

மொவட்ட ைடற்தறொழில் 

விொிவொக்ைப் ைிொிவு 
 

ஓய்வூதிைம்தசலுத்துதல் - 2015 

 

உதவுததொகை தசலுத்துனர் 

எண்ணிக்கை 

ைணத்ததொகை  

ரூைொ 

ைளுத்துகற 1 32,750.00 

ைொலி 1 21,887.00 

மைொதவவ 1 18,594.00 

மொத்தகற   

தைொழும்பு 1 32,374.00 

தங்ைொகல 1 23,378.00 

புத்தளம் 1 10,000.00 

நீர்தைொழும்பு 5 121324.00 

மட்டக்ைளப்பு 5 127,169.00 

திருகைொணமகல 3 90,075.00 

மன்னொர் 5 147,327.00 

ைல்முகன 2 73,842.00 

முல்கலத்தீவு   

ைிளிதநொச்சி 9 179,018.00 

ைொழ்ப்ைொணம் 12 280,059.00 

உள்நொட்டு நீர்நிகலைள்   

நுவதரலிைொ   

தைொலநறுகவ   

இரத்தினபுொி   

தமொனறொைல   

குருநொைல்   

அநுரொதபுரம்   

மொத்தகள   

ைண்டி   

கைைொகல   

ைதுகள   

வவுனிைொ   

மட்டக்ைளப்பு - உள்நொட்டு   

 தமொத்தம் 47 1,157,797.00 
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நிர்வொை மற்றும் மனிதவளப் ைிொிவு 
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ைதவிைணி 

2015.12.31ஆந் திைதிைன்று ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புதிச்சகைைின் ைதவிைணி ைின்வருமொறு 

அகமந்தது.  

ைதவிைணிைின் உள்ளடக்ைம்  

கசகவத் 

ததொகுதி 
ைதவிப்தைைர் 

அங்ைீைொித்த 

ஊழிைர் 

எண்ணிக்கை 

உள்களொர் 

எண்ணிக்கை 
தவற்றிடங்ைள் 

சிகரட்ட முைொகமத்துவம்    

HM ைணிப்ைொளர் நொைைம் 1 1 - 

HM ைணிப்ைொளர் 5 1 4 

முைொகமத்துவம்    

MM 

ைிரதிப் ைணிப்ைொளர்/உதவிப் 

ைணிப்ைொளர் 
45 34 11 

ைனிஷ்டமுைொகமத்துவம்    

JM 

நிர்வொை உத்திகைொைத்தர் 2 1 1 

முகறகம நிர்வொைி 1 - 1 

நிதி உத்திகைொைத்தர் 1 1 - 

திட்டமிடல் உத்திகைொைத்தர் 1 - 1 

இகண உத்திகைொைத்தர்ைள்    

ASS.O 

அைிவிருத்தி உத்திகைொைத்தர் 55 33 22 

வழங்ைல் உத்திகைொைத்தர் 1 1 - 

உள்ளை ைணக்ைொய்வு 

உத்திகைொைத்தர் 
1 - 1 

முைொகமத்துவ உதவிைொளர் (ததொழில்நுட்ை)    

MA - Tech 

கைொக்குவரத்து உதவிைொளர் 1 1 - 

தசைலொளர் 1 1 - 

ைணக்குப் ைதியுனர் 4 1 3 

தமன்தைொருள்/வன்தைொருள் 

ததொழில்நுட்ை விகனஞர் 
1 1 - 

ததொழில்நுட்ை விகனஞர் 

(ைட்புல/தசவிப்புல) 
1 - 1 

முைொகமத்துவ உதவிைொளர் (ததொழில்நுட்ைமல்லொத)    

MA - NonTech முைொகமத்துவ உதவிைொளர்  220 163 57 

ஆரம்ை(விகனஞர்)    

PL - Skilled சொரதி 38 24 14 

ஆரம்ை(விகனஞர் அல்லொத)    

PL - Non 

Skilled அலுவலை உதவிைொளர் 
42 31 11 

  
  

421 294 127 
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ஊழிைர் ைைிற்சி மற்றும் ைல்வி நடவடிக்கைைள் 

ைிரொக் இன்ஸ்ொிொியூட் நிறுவனத்தினொல் ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்டு 2015.03.31 ஆந் திைதி நடத்தப்ைட்ட 

“அடிப்ைகட தைறுகை நகடமுகற” எனும் ைைிற்சிப் ைொடதநறிக்ைொை நிர்வொை மற்றும் மனிதவளப் ைிொிவின் 

உதவிப் ைணிப்ைொளர் (நிர்வொைம்) திரு. ஏ.எல்.டீ.பீ.எஸ். அம்கைைிட்டிை ைங்கைற்ைச் தசய்விக்ைப்ைட்டொர்.    
 

ைிரொக் இன்ஸ்ொிொியூட் நிறுவனத்தினொல் ஏற்ைொடு தசய்ைப்ைட்டு 2015.11.27 ஆந் திைதி நடத்தப்ைட்ட 

“தைறுகைத் திட்டங்ைள்”எனும் ைைிற்சிப் ைொடதநறிக்ைொை நிர்வொை மற்றும் மனிதவளப் ைிொிவின் வழங்ைல் 

உத்திகைொைத்தர் திரு. டப்ளிவ்.டீ. ரஞ்சித்  ைங்கைற்ைச் தசய்விக்ைப்ைட்டொர்.      

ஊழிைர்நலகனொம்ைல் 

சகைைின் ைதவிைணிக்கு ைொகலயும் மொகலயும் கதனீர் வழங்கும் கவகலத்திட்டமும் மருத்துவக் 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டமும் முந்திை வருடத்கதப் கைொன்கற இந்த வருடத்திலும் ததொடர்ச்சிைொை 

அமுலொக்ைப்ைட்டது.  

தைறுகை மற்றும் கைொக்குவரத்துத்துகற 

வழங்ைல் ைிொிவு 

சகைைின் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைளுடன் புதிதொை கசர்ந்த மூன்றொந் தரப்பு  ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

ததொடர்ைொன  ைிகரரகணப் ைத்திரங்ைள், ைொப்புறுதிச் சொன்றிதழ் அட்கடைள், ைற்றுச்சீட்டுப் புத்தைங்ைள், 

தைனர் மற்றும் துண்டுப்ைிரசுரங்ைகள அச்சிடலொனது ஒழுங்ைகமந்த தைறுகை வழிைொட்டிைளுக்கு 

அகமவொை குகறந்தைட்ச விகலகை முன்கவத்த வழங்ைலொளர் நிறுவனம் மூலமொை 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டது.   

சகைைின் சொரதிைள், அலுவலை உதவிைொளர் ைதவிைகள வைிக்ைின்ற ஊழிைர்ைளுக்கு 2015 ஆம் 

ஆண்டுக்கு உொித்தொன சீருகடைகள தொமதமின்றி வழங்ை இைலுமொைிற்று.   

மூன்றொந் தரப்பு  ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம்அமுலொக்ைப்ைட்டதும்  நிறுவப்ைட்ட Call Center ைிொிவுக்ைொை 

ைணனி மற்றும் ததொகலகைசி  வசதிகளக்தைொண்ட துொித அகழப்புச் கசகவதைொன்று துொித ததொகலகைசி 

இலக்ைம் (Hot Line)ஊடொை வொடிக்கைைொளர்ைளொன ைமக்ைொரர்ைளின் வசதிக்ைொை  வழங்ை அவசிைமொன 

அகனத்து கைைடக்ைத் ததொகலகைசிைள் (தமொைிதடல் நிறுவனத்தின் மூலமொை ), ைணனி துகணச் 

சொதனங்ைள், அலுவலை தளைொடங்ைகள( அரச வர்த்தைக் கூட்டுத்தொைனம்) வழங்ை இைலுமொைிற்று.    

புதிை ஆட்கசர்ப்ைின்ைீழ் சகைைில் இகணந்துதைொண்ட உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கும் ஏகனை 

உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கும் மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்கும் அவசிைமொன வசதிைகள உொிை கநரத்தில் 

வழங்ை இைலுமொைிற்று. 26 மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்ைொன  ைணனி வசதிகளயும் இகணைத்தள 

வசதிைகளயும் தைற்றுக்ைொடுக்ை இைலுமொைிற்று.  

நிகலைொன தசொத்துக்ைள் மற்றும் மூலதனப் ைண்டங்ைள் கைைிருப்பு மதிப்ைொய்வுப் ைணிைள் 2015 

ஆண்டுடன் ததொடர்புகடைதொை கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு   விற்தறொழிப்ைதற்ைொன ைண்டங்ைகள  

இனங்ைொணல் மற்றும் ஏலவிற்ைகனதசய்யும் நடவடிக்கைைளும் நிகறவுதசய்ைப்ைட்டன.  

ைமக்ைொரர்ைளுக்ைொை சகைமீதொன அவர்ைளின் விருப்ைத்கதயும் நம்ைிக்கைகையும் தவன்தறடுப்ைகத 

கநொக்ைமொைக்தைொண்டு 500,000 ைஞ்சொங்ைங்ைள் அச்சிட்டு விநிகைொைிக்ைப்ைட்டன.    
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ஒதுக்ை வொைனங்ைள்  

சகைைிடமுள்ள ஒதுக்ை வொைனங்ைள் 25 ஆண்டுைகளவிட ைழகம வொய்ந்தகம ைொரணமொை தவளிக்ைள 

மற்றும் ைடகமப் ைணிைகள வசதிப்ைடுத்துவதற்ைொை புதிதொை கமக்கறொ தரக்ஸ்டன் வகைகைச் கசர்ந்த 2 

ஜீப் வண்டிைளும்  2 தடொகைொற்றொ    கவன்ைளும் அகமச்சின் அங்ைீைொரம் மற்றும் தைறுகைக்குழுவின் 

அங்ைீைொரத்திற்கு ைட்டுப்ைட்டதொை தைொள்வனவு தசய்ைப்ைட்டது. 

ைல வருடங்ைளொை ைைன்ைடுத்த முடிைொத நிகலைிலுள்ள திருத்தப்ைட இைலொத 3 ஜீப் வண்டிைளும் தைப் 

வண்டிதைொன்றும் நிதிைகமச்சின் சுற்றுநிருைங்ைளின் ைிரைொரம் உொிை தைறுகை முகறைிைல்ைளின்ைீழ்  

அங்ைீைொரத்திற்கு ைட்டுப்ைட்டதொை விற்தறொழிக்ைப்ைட்டது.     

அலுவலை ைட்டடங்ைள் 

சகைைின் தகலகமைைம் இவ்வொண்டிலும் இலக்ைம் 117, சுைத்ரொரொம வீதி, ைங்தைொடவில, நுகைதைொட 

முைவொிைில் அகமந்துள்ள ைட்டடத்தில் கைணிவரப்ைட்டது. சகைைினொல் 27 ைிரொந்திை அலுவைங்ைள் 

கைணிவரப்ைடுவகதொடு இவற்றில் சகைக்கு தசொந்தமொன ைட்டடங்ைள் 06 ஆகும். ஏகனை அலுவலைங்ைள் 

மொதொந்த வொடகை அடிப்ைகடைில்  அரச மற்றும் ைிரத்திகைை ைட்டடங்ைளில் ததொடர்ந்தும் 

கைணிவரப்ைடுைின்றன.  

ஊழிைர் ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கைைள்  

சகைைினொலும் சகைக்கு எதிரொைவும் தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்டுள்ள வழக்குைள்  மற்றும் நீதிமன்றச் 

தசைற்ைொடுைள் ஒழுக்ைொற்று விசொரகணப் ைணிைள் சம்ைந்தமொைவும்   2015/16 ஆண்டின் நடவடிக்கைைள் 

ைீகழ ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும். 

1. எழுதுவிகனஞர் திரு. கை. ஏ. சுதத் ைண்டொரவுக்கு எதிரொை தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்டுள்ள B/520/03 

வழக்கு மற்றும் தவளிக்ைள உத்திகைொத்தர் திரு.கை. ஹீன் ைண்டொரவுக்குஎதிரொை தொக்ைல் 

தசய்ைப்ைட்டுள்ள B/2171/02 வழக்குஅநுரொதபுரம் நீதவொன் நீதிமன்றத்தில் விசொொிக்ைப்ைட்டு 

வருைின்றது. இந்த உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு எதிரொை சகைைினொல் ஒழுக்ைொற்று விசொரகணைள் 

ஆரம்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

 

2. ைதவிநீக்ைப்ைட்ட திரு. ஏகை.எம். இல்லிைொஸினொல் தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்ட    23/කු/6833/98 

வழக்ைில் சிவில் கமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு முகறப்ைொட்டொளருக்கு 

சொர்ைொனதொை தீர்ப்ைளிக்ைப்ைட்டகமைொல்  அதற்கு எதிரொை சகைைினொல் உைர்நீதிமன்றத்தில் 

தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்ட  SC/HC/LA164மற்றும்165/13 இலக்ைமுகடை வழக்கு விசொொிக்ைப்ைட்டு 

வருைின்றது.  

 

3. சகைைினொல் இலங்கை வங்ைிக்கு எதிரொை தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்ட 21843/21844 மற்றும் 21845 

இலக்ைமுகடை வழக்குைளில் சகைக்கு சொர்ைொனதொை வழங்ைப்ைட்ட ஒருங்ைிகணந்த 
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ைட்டகளக்கு எதிரொை இலங்கை வங்ைி   WP/HCCA/COL/302 மற்றும் 312/2003 (F) 

இலக்ைமுகடைகமன்முகறயீட்டு மனுக்ைள் சகைக்கு சொர்ைொை தீர்ப்ைளிக்ைப்ைட்டது.  

 

4. தசல்வி மகஹஷி திலினி புத்திைொவின் ைைிற்சிகை முடிவுறுத்துதல் சம்ைந்தமொை சகைக்கு எதிரொை 

எம்ைிலிைிட்டிை ததொழில்நிைொை சகைைில் தொக்ைல் தசய்ைப்ைட்டுள்ள 6E/7030/11 இலக்ைமுகடை 

வழக்கு விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது.  

 

5. நிதிகமொசடி சம்ைந்தமொை ைதவிநீக்ைப்ைட்ட தவளிக்ைள உத்தகைொைத்தர் திரு. தடரன்ஸ் 

வருஷவிதொரன சகைக்கு எதிரொை ைதுகள ததொழில்நிைொை சகைைில் தொக்ைல் தசய்துள்ள 

05/20356/2013 வழக்கு விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

 

6. சகைைின் கசகவகை கைவிட்டுச் தசன்றவரொை ைருதப்ைட்ட அலுவலை உதவிைொளர் 

திரு.கை.எச்.எஸ். சஞ்ஜீவ  சகைக்கு எதிரொை ைதுகள ததொழில்நிைொை சகைைில் தொக்ைல் 

தசய்திருந்த  33/1124/2013 இலக்ை வழக்குடன் சம்ைந்தப்ைட்ட விண்ணப்ைைத்திரம் ைொலவிதிப்பு 

(ஆட்சியுொிகம) ைொரணமொை நிரொைொிக்ைப்ைட்டு வழக்கு முடிவுறுத்தப்ைட்டது.  

 

7. தைொழும்பு குற்றப்புலனொய்வுக் கூறு மூலமொை மொவிலொறு ைைிர்ச்கசத இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

ைிரதொன நீதவொன் நீதிமன்றத்தில்தொக்ைல்தசய்ைப்ைட்டது.CMC/01/B/377/01/07 இலக்ைமுகடை 

வழக்கு விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. கைத்ததொழில் ைிணக்குைள்/ உள்ளை ஒழுக்ைொற்று 

நடவடிக்கைைள்/ முகறைொன ஒழுக்ைொற்று விசொரகணைள் 

1.  உதவிப் ைணிப்ைொளர் திரு. சுரங்ை விதொனகைவிற்கு எதிரொை முகறகைடொன வொைனப் ைொவகன  

சம்ைந்தமொை நடத்தப்ைடுைின்ற முகறைொன ஒழுக்ைொற்று விசொரகண  நடத்தப்ைட்டு வருைின்றது.   

 

2. தவளிக்ைள உத்திகைொைத்தர் திரு. அத்துல லங்ைொதிலை ைல்லிைகுருவுக்கு எதிரொன  முகறைொன 

ஒழுக்ைொற்று விசொரகண  நடத்தப்ைட்டு வருைின்றது.   

 

3. தவளிக்ைள உத்திகைொைத்தர் திரு. சீ. அட்டுலுைமவினொல் சகைக்தைதிரொை தைொழும்பு கமற்கு 

ததொழில் ஆகணைொளொிடம் ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்ட முகறப்ைொடு விசொொிக்ைப்ைட்டு வருைின்றது.   
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2015.12.31 ஆந் திைதிைில் ைதவிைணி ைகுப்ைொய்வு 

ைதவிைணிைின் தைண்/ஆண் ைகுப்ைொய்வு 
 

ஆண்-184 

தைண் - 110 

தமொத்தம்       - 294 

 

வைதுப் ைகுப்ைொய்வு 

வைதுப் ைிொிவு 

ஊழிைர் 

எண்ணிக்கை சதவீதம் 

56 - 60 55 19% 

51 - 55 67 23% 

46 - 50 38 13% 

41 - 45 35 12% 

36 - 40 55 19% 

31 - 35 43 15% 

30 இற்கு 

குகறந்த 1 0% 

தமொத்தம் 294 100% 

 

 

கசகவக்ைொலத்திற்ைிணங்ைைகுப்ைொய்வு 

 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் இகளப்ைொறுதல், இறப்புைள் மற்றும் ைதவிவிலைல் 

ஆண்     -      02 

தைண்       -    - 

தமொத்தம் -   02 

 

2015ஆம் ஆண்டில் ஆட்கசர்ப்பும் ைதவியுைர்வும்  

 தவளிவொொி ஆட்கசர்ப்பு  -   - 

 உள்வொொி ஆட்கசர்ப்பு    -   - 

 ைதவியுைர்வுைள்  -   - 
 

வருடங்ைள் 

ஊழிைர் 

எண்ணிக்கை சதவீதம் 

30 இற்கு கமல் 20 2% 

26 - 30 88 14% 

21 - 25 22 3% 

16 - 20 15 8% 

15 இற்கு 

குகறவு 149 53% 

 தமொத்தம் 294 100% 

19%

23%
13%12%

19%

15%
0%

சதவீதம்

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

36 - 40

31 - 35

2% 14%

23%

8%

53%

சத வீதம்

30 ට වැඩි

26 - 30

21 - 25

16 - 20

63%

37%

சதவீதம்
පුරුෂ ස්ත්රීMal
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உள்ளை ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவு - 2015 

2015 ஆம் ஆண்டுக்ைொை சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற தசைற்றிட்டங்ைள் ததொடர்ைில் அந்தந்த 

ைிொிவுைள் மற்றும் மொவட்ட  அலுவலைங்ைள் வொொிைொை தைொொிக்ைப்ைட்ட வருடொந்த உள்ளை ைணக்ைொய்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைிரைொரம் உள்ளை ைணக்ைொய்வு நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.  

அதற்ைகமவொைசகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற தசைற்றிட்டங்ைள் ததொடர்ைில் தகலகமைை மற்றும் 

மொவட்ட அலுவலை மட்டத்தில் மொவட்ட அலுவலைங்ைள் (26) புவிைிைல் ைரம்ைல் மற்றும் இப்ைிொிவின் 

மட்டுப்ைடுத்தப்ைட்ட  மனித வளம் (ைிரதிப் ைணிப்ைொளர், முைொகமத்துவ உதவிைொளர்) இருந்தகைொதிலும் 

ைைிலுனர்ைளின் கசகவகைப் தைற்றுக்தைொண்டு  66 உள்ளை ைணக்ைொய்வு ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.   

அத்துடன் சகைைின் அகனத்துப் ைிொிவுைள் மற்றும் மொவட்ட அலுவலைப் ைணிைளில் (உள்ளடக்ைத் 

தக்ைதொை) நகடமுகறைில் உள்ள  நிர்வொை முகறைள் ைற்றி அவற்றின் அளவுசொர்தன்கம மற்றும் 

தசைற்ைொடுைகள மதிப்பீடுதசய்து ைின்வரும் துகறைளின்ைீழ்  உள்ளை ைணக்ைொய்வு ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.   

நிர்வொைப் ைிொிவுக்ைொன புதிை  ஆட்கசர்ப்பு நகடமுகறக்ைிணங்ை ஊழிைர்ைகள உள்ளீர்த்தல் மற்றும் 

ஆட்கசர்ப்பு நகடமுகற, மொவட்ட அலுவலை வருகை/ லீவு மற்றும் அறிக்கைைகள அனுப்ைிகவத்தல், 

இடர்க்ைடன் ததொகைைிகன வழங்குதல், அறவிடப்ைடொத இடர்க்ைடன் ததொகைைகள அறவிடல், சம்ைள 

ஏற்றங்ைகள தசலுத்துதல்,    முற்ைணத் ததொகைைகள தீர்த்தல் மற்றும் மருத்துவ உதவி நன்கமைகளச் 

தசலுத்துதல் ைற்றிை ைொிசீலகனைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. 

இதற்கு கமலதிைமொை இறுதிக் கைைிருப்பு மீதி,  ைண்டங்ைள் தைொள்வனவு, வொைன வருமொன அனுமதிப் 

ைத்திரங்ைள் மற்றும் சட்டமுகறைொன நடவடிக்கைைள் ததொடர்ைிலொன  ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.  

நிதிப்ைிொிவின் தசைற்ைொடுைளுடன் ததொடர்புகடைதொை  ைொகசடுைள் மற்றும் வங்ைி இணக்ைக் கூற்றுைள் 

ைொிசீலகனைின்ைீழ் சுவதசத ைொப்புறுதிக் ைணக்கு, ைொல்நகடக் ைொப்புறுதிக் ைணக்கு, இறப்பு மற்றும் 

ஏலொகம நட்டஈட்டுக் ைணக்கு, ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிர்வொைக் ைணக்கு , ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

கசைொித்தல் ைணக்கு, ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை நிர்வொைக் ைணக்கு, மருத்துவ உதவிக் ைணக்கு, 

மொவட்ட நிர்வொைக் ைணக்கு புத்தளம், ைொலி என்ைகவ ைொிசீகனதசய்ைப்ைட்டன.  

ைொகசடுைள் மற்றும் தசலுத்துதல் தசலவுறுதிச் சீட்டுைளின் ைொிசீலகனைின்ைீழ் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

நிர்வொைக் ைணக்கு,ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை நிர்வொைக் ைணக்கு, மருத்துவஉதவிதசைற்றிட்டக் 

ைணக்கு, கசொளச் தசய்கை  ைொப்புறுதி இழப்பீட்டுக் ைணக்கு மற்றும் ைொல்நகடக்ைொப்புறுதி இழப்பீட்டுக் 

ைணக்கு என்ைகவ ைொிசீலிக்ைப்ைட்டன.  

அதற்கு கமலதிைமொை ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி தகணப்ைண அறவீட்டிகன அனுப்ைிகவத்தல் ைற்றி 

ைொிசீலகன தசய்ைப்ைட்டது. கமலும் நிகலைொன தசொத்துக்ைள் தைொள்வனவு ைற்றிை ைொிசீலகன, முைவர் 

நிறுவனங்ைளிடமிருந்து வருமதிைொனகவ ைற்றிை ைொிசீலகன, ைலப்பு முற்ைணத்கத தீர்த்தல் மற்றும் 

தகலகமைைத்தின் சில்லகறக் ைொசு ைட்டுநிதி கைொன்றகவ  ைற்றிை ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. மொவட்ட நிர்வொைக் ைணக்ைின்ைீழ் புத்தளம், ைொலி, கைைொகல, ைண்டி என்ைகவ 

ைொிசீலிக்ைப்ைட்டன.   

ைொப்புறுதிப் ைிொிவின் நடவடிக்கைைகள உள்ளடக்ைத்தக்ைதொை ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி ைிகரரகணப் 

ைத்திரங்ைளின் திட்ைநுட்ைத்தன்கம மற்றும் அறவிட்ட தவகணப் ைணத்கத அனுப்ைிகவத்தல், ைடன் 
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வழங்கும் நிறுவனங்ைளொல் அறவிடப்ைட்ட தவகணப் ைணத்கத அனுப்ைிகவத்தல், ைமநல கசகவைள் 

நிகலைங்ைள் மூலமொை  அறவிடப்ைட்ட தவகணப் ைணத்கத அனுப்ைிகவத்தல்கைொன்றகவ ைொிசீலகன 

தசய்ைப்ைட்டன. கமலும் ைொல்நகட ைொப்புறுதி நன்கம தசலுத்துதகல  ைொிசீலகன தசய்தல் (ைண்டி), 

சுவதசத ைொப்புறுதி தகணப்ைண அறவீடு மற்றும்நன்கம தசலுத்துதல், தநற்ைைிர்க் ைொப்புறுதி நன்கம 

தசலுத்துதல் (அம்ைொந்கதொட்கட), தைத்தட்ட அருண தைொதஹொர திொிை நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்ைீழ்ைமநல 

கசகவைள் நிகலைங்ைள் மூலமொை  அறவிடப்ைட்ட ைொப்புறுதித் தவகணப் ைணத்கத அனுப்ைிகவத்தல் 

(அம்ைொந்கதொட்கட, மொத்தகள, அநுரொதபுரம், தமொனறொைல), ைொப்புறுதி இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

(மொத்தகற, குருநொைல்) ஆைிை ைொிசீலகனைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. தநறிப்ைடுத்தல் ைிொிவின் 

நடவடிக்கைைகள உள்ளடக்ைத்தக்ைவகைைில் எதிர்ைொல நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் மற்றும் 

தவளிக்ைள நடவடிக்கைைகள தநறிப்ைடுத்துதல், இலக்குைகள நிகறகவற்றுதல், ஒட்டுதமொத்த 

முன்கனற்றத்கத (தசைற்ைொட்டுத் திட்டத்திற்ைிணங்ை) ைொிசீலகனதசய்தல் கைொன்ற ைொிசீலகனைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.      

ஓய்வூதிைப் ைிொிவு ததொடர்ைொை ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்தின் ஓய்வூதிைத்கத தைொல் நிகலைங்ைள் 

மூலமொை தசலுத்துதல், இறப்புப் ைணிக்தைொகட மற்றும் ஏலொகம நலன்ைகள தசலுத்துதல் , அடுத்தடுத்த 

தவகணப் ைணத்கத அறவிடுதல் (முைவர் நிறுவனங்ைள் மூலமொை), தனிைொள் ைணக்குைகள 

இற்கறப்ைடுத்துதல், வொழ்க்கைத்துகணக்கு ஒய்வூதிைத்கத சொட்டுதல் தசய்யும் தசைற்ைொடும் 

தசலுத்துதலும், ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிை நிர்வொைக் ைணக்கு மற்றும் ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல், 

தவகணப்ைணம் கசைொித்தல் ததொடர்ைொன ைொிசீலகனைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.   

மொவட்ட அலுவலைங்ைளின் ைீழ் கைைொகல, அம்ைொந்கதொட்கட, அநுரொதபுரம், தைொலநறுகவ, மொத்தகற, 

குருநொைல் மொவட்ட அலுவலைங்ைளின் ைணிைள் ைொிசீகன தசய்ைப்ைட்டன.  
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நிதிசொர்தைொழிப்பு 

2014 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்ைிடுகைைில் 2015 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

தசைற்றிட்டத்தின்  வருமொனத்தில் 851%  வளர்ச்சி சுட்டிக்ைொட்டப்ைடுைின்றது. அதொவது 

2014 ஆம் ஆண்டில் 119.6 ஆை விளங்ைிை தவகணப்ைண வருமொனம்  2015 ஆம் ஆண்டில் 

1,137.5 மில்லிைன் ரூைொ வகர அதிைொித்தது. தைத்தட்ட அருண உர மொனிை ைொப்புறுதித் 

திட்டத்கதஅமுலொக்கும்தைொறுப்பு சகைைிடம்கைைளிக்ைப்ைட்டகமகை இந்த வளர்ச்சி 

ஏற்ைடக் ைொரணமொை அகமந்தது. அதற்ைிணங்ை 2015 ஆம் ஆண்டுக்ைொை உரமொனிைத் 

திட்டத்தின்ைீழ் ைைிொிடப்ைட்ட வைல்ைள் அகனத்தும் ைொப்புறுதி தசய்ைப்ைட்டது. அத்துடன் 

இவ்வொண்டில் 1,104.2 மில்லிைன் ைணத்ததொகைகை இழப்பீடொை தசலுத்த கநர்ந்தகதொடு 

இவ்வொண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டம் 8.7 மில்லிைன் ரூைொ கதறிை இலொைத்கத 

தவளிக்ைொட்டுைின்றது.   

2014 சனவொி மொதத்தில் இருந்து அமுலுக்கு வரத்தக்ைதொை நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்ட புதிை 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் ஓய்வூதிைம் தசலுத்தும் ைணிைள் இவ்வொண்டிலும் 

தவற்றிைரமொை ஈகடற்றப்ைைட்டகதொடு   ஓய்வூதிைமொை 2380 மில்லிைன் ரூைொ (கதறிை ) 

தசலுத்தப்ைட்டது. ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை நிதிைத்தின் எதிர்ைொல தைொறுப்புக்ைகள  ைணக்குப் 

ைதிந்ததொல் கதறிை தசொத்துக்ைள்  எதிர்க்ைணிைப் தைறுமொனத்கத எடுத்தது. இதற்ைொன 

தீர்வொை ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தசொத்துக்ைகள வளர்ப்ைதற்ைொை 5,000 மில்லிைன் 

ரூைொதிகறகசொி முறிைகள ைடிப்ைடிைொை சகைக்கு வழங்குவதற்ைொை2015 வரவு தசலவு 

மூலமொை முன்தமொழிைப்ைட்டகைொதிலும் எவ்விதமொன திகறகசொி முறிைகளயும் நடப்பு 

ஆண்டில்சகைைினொல்தைற்றுக்ைொள்ள இைலொமல் கைொயுள்ளது. 
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முந்திை ஐந்து வருடங்ைளுக்ைொன நிதிசொர் தைவல்ைள் 
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இலொைத்தனகம 

 

 ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டம் 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

தநறிப்ைடுத்தல்தசலவு 

( மில்லிைன் ரூைொ) 67.4 135.2 170.9 75.6 1116.1 

ைொப்புறுதி தவகணப்ைண 

வருமொனம் (மில்லிைன் ரூைொ) 157.4 124.7 93.8 119.6 1137.5 

  

  
ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகைைில் 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்ட மறுசீரகமப்பு கவகலத்திட்டத்திற்கு அகமவொை  ைொப்புறுதி 

நடவடிக்கைைளமீது அதிை ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டகமைொல்  2007 ஆம் ஆண்டில் நிலவிை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி வருமொனமொன 27.7 மில்லிைன் ரூைொ 2008 ஆம் ஆண்டில் 70.5 

மில்லிைன் ரூைொ வகர அதிைொித்தது. அந்த கவகலத்திட்டம் இகடைறொமல் 

அமுலொக்ைப்ைட்டகமைொல் 2011 ஆம் ஆண்டில்  இந்த ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி 

வருமொனத்கத சொதகன ைகடத்ததொை 157 மில்லிைன் ரூைொ வகர அதிைொித்துக்தைொள்ள 

இைலுமொனதொை அகமந்தகைொதிலும்  சகை எதிர்கநொக்ைிை ைொரதூரமொன நிகலகமைின்ைீழ் 
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தநறிப்ைடுத்தல் தசலவு 
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2012 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி வருமொனம் 124.7 மில்லிைன் ரூைொ வகர 

வீழ்ச்சிைகடந்தகதொடு 2013 ஆம் ஆண்டில் கதொன்றிை ைொதைமொன ைொலநிகல ைொரணமொை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி வருமொனம் 93.8 மில்லிைன் ரூைொவொை ததொடர்ந்தும் வீழ்ச்சி 

அகடந்தது.  2015 ஆம் ஆண்டின் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி வருமொனத்கத 2014 ஆம் 

அண்டின் வருமொனத்துடன் ஒப்ைிடுகைைில் 1017.9 மில்லிைன் ரூைொவொல் 

அதிைொித்துக்தைொள்ள இைலுமொைிற்று. இது ைடந்த வருடத்துடன் ஒப்ைிடுகைைில் 851% 

வளர்ச்சிைொகும். தைத்தட்ட அருண உர மொனிை கவகலத்திட்டத்கத அமுலொக்குவது 

சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்டகமகை இந்த வளர்ச்சிக்கு ைொரணமொை அகமந்தது.  

 

 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 
 

 

 

  

  

 

2011 2012 2013 2014 2015 

வருமொனம் 110 58.1 38 147 166 

ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவுைள் 1282 1433 1693 2019 2432 

  

  

  
1987 இல் அறிமுைஞ் தசய்ைப்ைட்ட ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் நிதிைம் 2010 ஆம் 

ஆண்டின் ஓைத்து மொதமளவில் பூச்சிை நிகலகை அகடந்தது. அதில் தொக்ைகமற்ைடுத்திை 

ைிரதொன விடைங்ைளொை தகணப்ைண வருமொனத்கத அதிைொிக்ைொமல் குகறந்தைட்ச 

ஓய்வூதிைத்கத ரூ 200 இல் இருந்து ரூ. 1,000 வகர அதிைொித்தகம,  வொழ்க்கைத் துகணக்கு 
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ஒய்வூதிைம் தசலுத்திைகம, இணங்ைிைவொறு அரச மொனிைம் ைிகடக்ைொகம  என்ைகவ 

அகமந்தன. சகைைிடமிருந்த ஏகனை நிதிைங்ைள் மற்றும் திகறகசொி நிதிகைற்ைொடுைகள 

ைைன்ைடுத்திக்தைொண்டு   2011 ஆம் ஆண்டுவகர  ஓய்வூதிைம் தசலுத்தப்ைட்டது.  

2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுைளுக்ைொை ஓய்வூதிைம் தசலுத்தப்ைடவில்கல என்ைகதொடு 

2014 ஆம் ஆண்டில் புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டதமொன்று அறிமுைஞ் தசய்ைப்ைட்டகதொடு 

அவ்வொண்டிலிருந்து புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்ைிணங்ை ஓய்வூதிைம் தசலுத்தப்ைட்டது. 

கமலும் ஒய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்கு அவசிைமொன அகனத்து நிதிகைற்ைொடுைளும் தைொது 

திகறகசொி மூலமொை வழங்ைப்ைட்டன 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

  

  

    

  
 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ததொழிற்ைொட்டுச்தசலவு 28 32.5 40.5 45.3 50.7 

வருமொனம் 40 59.8 51.7 36.5 35.6 

 

 ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டத்திற்கு ைங்ைளிப்புச்தசய்துள்ள 

ைடற்தறொழிலொளர்ைளுக்ைொை சகை தைொண்டுள்ள தைொறுப்பு ஏறக்குகறை 2.9 ைில்லிைன் ரூைொவொை அகமவகதொடு 

சகைைிடமுள்ள நிதிைங்ைள் மூலமொை ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்கதப் கைணிவர இற்கறவகர 

இைலுமொனதொை அகமந்துள்ளது.  எவ்வொறொைினும் நிலவுைின்ற தசைற்றிட்டம்ததொடர்ச்சிைொை இைங்ைினொல் 2021 

ஆம் ஆண்டளவில் நிதிைம் பூச்சிைநிகலகை அகடயுதமன ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு 

நலன்புொித்திட்டம் 
 

 

வருமொனம் 

தநறிப்ைடுத்தல் தசலவு 

 

மில் ரூைொ 
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ஒட்டதமொத்த தசைற்றிட்டங்ைள் மற்றும் 

ைணக்குைளுக்ைொனஒருங்ைிகணந்த கூற்று 

2015 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன நிதிநிகலகம ைற்றிை ஒருங்ைிகணந்த கூற்று 

 ை.ை.ைொ.சகை ைமக்ைொரர் ைடற்தறொழிலொ

ளர் 

2015 2014 

தசொத்துக்ைள்      

      

நகடமுகறைல்லொச் 

தசொத்துக்ைள் 

     

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் 

தைொறித்ததொகுதி 

35,561,968.91 1,961,459.90 38,519.62 37,561,948.43 10,728,007.59 

      

முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவத்த முதலீடுைள்  

     

திகறகசொி முறிைள்  1,105,827,499.92  1,105,827,499.92 1,120,743,965.
00 

 35,561,968.91 1,107,788,959.82 38,519.62 1,143,389,448.35 1,131,471,972.59 

      

நகடமுகறச் தசொத்துக்ைள்      

கைைிருப்பு 3,699,153.17 2,214,372.58 191,083.33 6,104,609.08 4,987,395.17 

வருமதிைொனகவ 636,710,259.73 36,376,027.20 629,872,254.04 71,789,922.00 67,433,463.98 

வருமதிைொன 

தவகணப்ைணம் 

21,359,296.93 4,885,853.00  26,245,149.93 33,516,052.29 

கவப்புக்ைளும் 

முற்தைொடுப்ைனவுைளும்  

4,161,918.57   4,161,918.57 4,356,073.46 

முற்ைணம் 1,687,865.99   1,687,865.99 1,042,581.30 

முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவத்த 

நிதிச்சொதனங்ைள் 

381,981,745.65 47,567,075.86 22,677,475.96 452,226,297.47 502,048,598.18 

வங்ைிலுள்ள ைணம் 30,246,125.05 2,862,558.17 1,416,310.83 34,524,994.05 37,735,729.67 

 1,079,846,365.0

9 
93,905,886.81 654,157,124.16 596,740,757.09 651,119,894.0

5 

தமொத்தச் தசொத்துக்ைள் 1,115,408,334.0

0 
1,201,694,846.63 654,195,643.78 1,740,130,205.4

4 
1,782,591,866.

64 

      

உொிகமப் ைங்குைளும் 

தைொறுப்புக்ைளும் 

     

      

மூலதனமும் ஒதுக்ைங்ைளும்      

      

ை.ை.ைொ.ச. 

ஒதுக்ைம்(ைற்றொக்குகற)/ 

மிகைநிகல 

(15,014,976.36)   (15,014,976.36) (1,766,817.31) 

அரசொங்ை மூலதனக் 

தைொகட 

10,360,425.10 1,961,460.94  12,321,886.04 11,318,955.09 

அரசொங்ைக் தைொகட 50,000,000.00   50,000,000.00 50,000,000.00 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம் 
 (60,714,518,840.20)  (60,714,518,840.

20) 
(57,249,428,97

8..77) 

குழும ஆயுட்ைொப்புறுதி 

நிதிைம் – ை.ஓ.நி. 

758,129,705.36   758,129,705.36 709,386,616.19 
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உணவு விவசொை 

தொைனத்தின் தைொகட 

 547,885.14  547,885.14 547,885.14 

குழுமக் ைொப்புறுதிப் 

ைங்ைளிப்பு 

 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

நிதிைம் 

  (2,174,633,659.27) (2,174,633,659.27) (1,930,371,414.21) 

ைதவிைணி ைொப்புறுதி நிதிைம் 4,490,356.54   4,490,356.54 3,912,029.49 

குழுமக் ைொப்புறுதி நிதிைம்   22,780,199.70 22,780,199.70 21,528,809.70 

ஏகனை நிதிைங்ைள்      

ை.ை.ைொ.ச. ஒதுக்ை நிதிைம் 20.228.458.84   20.228.458.84 18,231,729.70 

 828,193,969.48 (60,711,009,494.12) (2,151,853,459.57) (62,034,668,984.2 (58,365,644,184.98) 

      

நகடமகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள்      

      

      

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

தைொறுப்புக்ைள் 

  2,784,156,361.14 2,784,156,361.14 2,555,667,552.00 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை 

தைொறுப்புக்ைள் 

 56,279,695,153.00  56,279,695,153.00 53,083,243,089.00 

திகறகசொி முறிைள் மீதொன 

அரசொங்ைக் தைொகட 

 1,081,488,000.00  1,081,488,000.00 1,081,488,000.00 

ைணிக் தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 38,190,656.52 39,495,968.47 1,182,885.23 78,869,510.22 75,904,639.81 

 38,190,656.52 57,400,679,121.47 2,785,339,246.37 60,224,209,,024.00 56,796,303,280.81 

      

நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைள்      

அச்சிடல் ைணிைளுக்ைொன 

ஏற்ைொடுைள் 

944,166.30     

முந்திை தவகணப்ைணக் 

ைிகடப்ைனவுைள் 

66,267,749.92     

ைிற தசலுத்தப்ைடற்ைொலன 23,832,775.38 4,486,255,008.07    

அட்டுறு தசலவுைள் 8,024,516.40 25,770,211.21    

நட்டஈட்டுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 149,954,500.00     

 249,023,708.00 4,512,025,219.28 20,709,856.98 3,550,590,165.29 3,351,932,770.81 

தமொத்த உொிகமப்ைங்குைளும் 

தைொறுப்புக்ைளும் 

1,115,408,334.00 1,201,694,846.63 654,195,643.78 1,740,130,205.44 1,782,591,866.64 
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2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொனது 

 ை.ை.ைொ.சகை ைமக்ைொரர் ைடற்தறொழி

லொளர் 
                 2015 2014 

வருமொனம்      

தவகணப்ைணம் - ைொப்புறுதி 1,137,513,225   1,137,513,224.60 119,583,563.34 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

கூட்டுத்ததொகை 

 64,562,670  64,562,670.19 50,772,350.36 

வட்டி – ை.ை.ைொ.ச. 18,560,294.81   18,560,294.81 2,949,291.22 

வட்டி – ைம.ஓ. திட்டம்  101,600,294  101,600,293.98 96,620,881.96 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை 

கூட்டுத்ததொகை 

  1,030,292 1,030.292.00 1,456,710.00 

வட்டி – ைடற்.ஓ. திட்டம்   38,040,717 38,040,717.65 38,533,360.63 

 1,156,073,519 166,162,964 39,071,009 1,361,307,492.23 309,916,157.21 

      

ைழிக்ை –ததொழிற்ைொட்டுச் 

தசலவுைள் 

     

      

இழப்பீடு - ை.ை.ைொ.ச. 
(1,104,207,901

) 
  (1,104,207,901) (68,128,514.60) 

ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவு - 

ை.ை.ைொ.ச. 

(11,931,035)   (11,931,035) (7,430,830.91) 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதலும் 

தரகுப்ைணமும்  

 (2,338,632,204) (47,981,318) (2,436,613,521.6
6) 

(2,026,791,150.00
) 

தசலுத்திை குழுமக் ைொப்புறுதி – 

ைம.ஓ.ைிொிவு 

 (27,011,280)  (27,011,280) (30,003,930.00) 

ஏகனை ததொழிற்ைொட்டுச் 

தசலவுைள் - ைம.ஓ.ைிொிவு   

 (1,332,928) (887,966) (2,220,894.00) (1,307,099.85) 

ைங்ைளிப்புத் ததொகை மீளளிப்பும் 

கதறிை வட்டியும்  

 (15,240,313)  (15,240,313.00) (4,933,879.35) 

தசலுத்திை குழுமக் ைொப்புறுதி – 

ைடற். ஓ. திட்டம் 

  (1,763,390) (1,763,390.00) (1,675,730.00) 

ஊக்குவிப்புப் ைடி – ைடற்.ஓ. 

திட்டம் 

  (65,604) (65,604.00) (88,820.00) 

 (1,116,138,93

7) 
(2,432.216,725

) 
(50,698,278) (3,599,053,939.

18) 
(2,140,359,954.8

0) 

      

ததொழிற்ைொட்டு 

மிகை/(ைற்றொக்குகற) 

39,934,583 (2,266,053,760

) 
(11,627,269) (2,237.746,446.

95) 
(1,830,443,797.5

9)  

      

  -    

அரசொங்ை தைொகட  மதிப்ைிறக்ைம்  767,460 - 767,459.86 612,868.20 

      

கசர்க்ை:      

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொன 

அரசொங்ைக் தைொகட 

 2.090,000,000  2.090,000,000.00 2.090,000,000.00 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக்ைொப்புறுதிச் சகை 

விொிவொன வருமொனம் ைற்றிை ஒருங்ைிகணந்த கூற்று 
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நிர்வொைச் தசலவினங்ைளுக்ைொன 

அரசொங்ைக் தைொகட 

93,000,000 93,000,000  186,000,000.00 145.500,000.00 

நிர்வொைச் தசலவினங்ைளுக்ைொன 

ைமக்ைொரர் ைங்ைளிப்பு 

 2,378,895  2,378,895.00 2,859,210,00 

நிர்வொைச் தசலவினங்ைளுக்ைொன 

தைொகட - FSH 

  1,500,000 1,500,000.00 3,000,000.00 

ஏகனை வருமொனம் 7,807,847 2,185,403,565 1,500,000 2,287,711,412.2

6 
2,108,284,382.03 

      

 140,742,430 (79,882,736) (10,127.269) 50,732,425.17 278.,453.452.64 

ைழிக்ை :தசலவுைள்      

நிர்வொைச் தசலவுைள் (131.056,814) (113.042,008) (5,015,930) (249,114,752.25) (197,885,276.42) 

நிதி மற்றும் ைிற  (917,704) (57,046,414)    (4,093) (57,967,581.17) (58.347,492.30) 

 (131.973,888) (170.088,422) (5,020,023) (307,082,333.42

) 
(256,,768.72) 

      

கதறிை மிகைநிகல/ 

(ைற்றொக்குகற) 

8,768,542 (249,971,158) (15,147.293) (256,349,908.25

) 
22.220,683.92 

ைழிக்ை- ை.ை.ைொ.ஒதுக்ை 

நிதிைத்திற்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

(1.996,729)   (1.996,729.14) (2,348.675.45) 

ஏற்ைொடுைளின் ைின்னர் கதறிை 

மிகைநிகல/ (ைற்றொக்குகற) 

6,771.813 (249,971,158) (15.147.293) (256,349,908.25

) 
22.220,683.92 

      

ஏகனை விொிவொன வருமொனம்      

ைணிக்தைொகட இலொைம் /(நட்டம்) 1.986,355.57 3,063,252.25 28,658 5,078,265.70 (10,218,373.38) 

ஒய்வூதிை தைொறுப்புைள் 

அதிைொித்தகம 

 (3,196,452,064.
00) 

(228,460,809) (3,424.940,873.1
4) 

(3,492.556,202.00
) 

 1.986,355.57 3,193,388,811.

75 
228,460,151.2

6) 
3,419,862,607.4

4) 
(3,502,774,575.3

8) 

      

விொிவொன வருமொனத்தின்கதறிை 

மிகைநிகல/ைற்றொக்குகற 

8,758,168.59 (3,443,359,969

.38) 
(243,607,444.

04) 
(3,678,209,244.

83) 
(3,482,902,566.9

1) 
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2015 திதசம்ைர் 31 இல்  

நிதிக் கூற்றுைள் 

 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிதசைற்றிட்டம்  

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன நிதிநிகலகம ைற்றிை அறிக்கை   
  2015.12.31 2014.12.31 

 குறிப்பு  ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

தசொத்துக்ைள்    

நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள்    

ஆதனம், சொதனம், தைொறித்ததொகுதி 1 35,561,968.91 8,446,766.95 

  35,561,968.91 8,446,766.95 

நகடமுகறச் தசொத்துக்ைள்    

கைைிருப்பு 2.1 3.699,153.17 2,796,797.32 

வருமதிைள் 2.2 636,710,259.73 581,857,078.84 

வருமதிைொன தவகணைள் 2.3 21,359,296.93 27,369,562.29 

கவப்புைளும்முற்றவகணைளும் 2.4 4,161,918.57 4.356,073,46 

முற்ைணம் 2.5 1,687,865.99 1,042,581.30 

முதிர்ச்சிவகர தடுத்துகவத்த நிதிசொர் 

சொதனங்ைள் 

2.6 381,981,745.65 285,763,766.76 

வங்ைிைிலுள்ள ைொசு 2.7 30,246.125.05 31,019,728.23 

தமொத்தநகடமுகறச்தசொத்துக்ைள்  1,079,846,365.09 934,205,588.20 

    

தமொத்தச்தசொத்துக்ைள்  1,115,408,334.00 942,652,355.15 

    

உொிகமப்ைங்குைளும் தைொறுப்புைளும்  3   

மூலதனமும் ஒதுக்ைங்ைளும்  4   

அரசொங்ைக் தைொகட (ததொடக்ை மூலதனம்) 5 500,000,000 500,000,000 

ை.ை.ைொ.ச. திரண்ட நிதிைம்  6 (15.014,976.36) (1,766,817.31) 

அரசொங்ைக் தைொகட  10,360,425.10 9,038,545.41 

ை.ை.ைொ.ச. திரண்ட நிதிைம்  20,228,458.84 18,231,729.70 

ைமக்ைொரர் இறப்புப் ைணிக்தைொகட நிதிைம்  758,129,705.36 709,386,616.19 

ைதவிைணி மருத்துவக் ைொப்புறுதி நிதிைம்   4,490,356.54 3,912,029.49 

  828,193,969.48 788,802,103.48 

நகடமுகறைல்லொப் தைொறுப்புைள்    

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள்   38,190,656.52 36,494,673.34 

  38,190,656.52 36,494,673.34 

    

நகடமுகறப் தைொறுப்புைள்    

அச்சிடல் ைணிைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  944,166.30 794,166.30 

முற்றவகணக் ைிகடப்ைனவுைள்  7.1 66,267,749.92 21,186,666.40 

ைிற தசன்மதிைொனகவ 7.2 23,832,775.38 1,926,333.33 

அட்டுறு தசலவினங்ைள் 7/3 8,024,516.40 6,648,412.30 

இழப்பீட்டுக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  7.4 149,954,500.00 86,800,000.00 

தமொத்த நகடமுகறப் தைொறுப்புைள்  249,023,708.00 117,355,578.33 

    

தமொத்தஉொிகமப்ைங்குைளும்தைொறுபுைளும்.  1,115,408,334.00 942652355.15 

 
இந்த நிதிக்கூற்றுைள் இலஙகை ைணக்ைீட்டுத் தரங்ைளின் அவசிைப்ைொடுைளுக்கு அகமவொனகவ. 

.......................... 

நிதிப் ைிொிவுப் ைிரதொனி 

இந்த நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தலும் சமர்ப்ைித்தலும் ததொடர்ைில் ைணிப்ைொளர்சகை தைொறுப்புக்கூறல் கவண்டும் 

ைணிப்ைொளர் சகைைின் சொர்ைில் கைதைொப்ைமிட்டது:  
..............................................     ...................................... 

தகலவர்                                           ைணிப்ைொளர்கை அங்ைத்தவர்ைள் 

ைமத்ழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம்  

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

   
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 குறிப்பு ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

வருமொனம்    

தவகணப்ைணம் - ைொப்புறுதி  8.1 1,137,513,224.60 119,583,563.34 

வட்டி 8.2 18,560,294.81 2,949,291.22 

தமொத்தவருமொனம்  1,156,073,519.41 122,532,854.56 

ததொழிற்ைொட்டுச்தசலவுைள்    

இழப்பீடு 9.1 (1,104,207,901.10) (68128514.6(9) 

ததொழிற்ைொட்டுச்தசலவுைள் 9.2 11,931,035.42 7,430,830.91 

  1,116,138,936.52 75,559,345.60 

ததொழிற்ைொட்டு 

மிகைநிகல/(ைற்றொக்குகற) 

 39,934.582.89 46,973,508.96 

நிர்வொைச்  தசலவுைளுக்ைொன  

அரசொங்ைக் தைொகட 

  
93.000,000.00 

 
72750000.00 

ைிற வருமொனம்  10 7,807,847.26 2,082,371.45 

  100,807,847.15 74,832,371.45 

  140,742,430.15 121,805,880.41 

தசலவினங்ைள் 

நிர்வொைச்  தசலவுைள் 

 
11 

 

(131,056,813.88) 

 

(96,111,432.68) 

நிதி மற்றும் ஏகனை தசலவுைள் 12 (917,074.11) (312,495.50) 

தமொத்தச்தசலவுைள்  (131,973,887.99) (96,423,928.18) 

கதறிை மிகைநிகல/(ைற்றொக்குகற)  8,768,542.16 25,381,952.23 

ை.ை.ைொ. ஒதுக்ை நிதிைத்திற்ைொன 

ஏற்ைொடுைள்  

  
(1,996,729.14) 

 
(2,348,675.45) 

ஏற்ைொட்டுக்குப் ைின்னர்கதறிை இலொைம்/ 

நட்டம் 

 6,771,813.02 23,033,276.78 

விொிவொன வருமொனம்  

ைணிக்தைொகட இலொைம்/ நட்டம் 

  
(1.986,355.57) 

 
              (5251054.46) 

  (1.986,355.57) (5251054.46) 

விொிவொன வருமொனத்தின் ைின்னர்கதறிை 

இலொைம்/ நட்டம் 

 8,758,168.59 17,782,222.32 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம்  

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  உொிகமப் ைங்ைிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று  

 

மூலதனத்திற்ைொன 

அரசொங்ைக்தைொகட 

ரூ.'000 

திரண்ட 

ைற்றொக்குகற 
 

ரூ.'000 

ை.ை.ைொ.ச. 

திரண்ட 

நிதிைம் 

ரூ.'000  

 

ஆயுட் 

ைொப்புறுதி 

நிதிைம் 

ரூ.'000   
 

ைதவிைணி 

மருத்துவக் 

ைொப்புறுதி 

நிதிைம் 

ரூ.'000 

2013 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

ைம.ஓய். திட்டத்திலிருந்து மீதிைள் 

சொட்டுதல் தசய்ைப்ைடுதல்  

கசர்க்ை: முந்திை ஆண்டுக்ைொன 

சீரொக்ைம் 

ஆண்டில் கசர்த்தகவ: 

அரசொங்ைக் தைொகட 

2013 விைரம் 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை அரசொங்ைக் 

தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  

கதறிை மிகைநிகல/(ைற்றொக்குகற) 

ஒதுக்ைத்திற்ைொன சொட்டுதல் 

 

2014 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

 

ைம.ஓய். திட்டத்திலிருந்து மீதிைள் 

சொட்டுதல் தசய்ைப்ைடுதல்  

 

கசர்க்ை: முந்திை ஆண்டுக்ைொன 

சீரொக்ைம் 

 

ஆண்டில் கசர்த்தகவ: 

அரசொங்ைக் தைொகட 

 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை அரசொங்ைக் 

தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  

 

கதறிை மிகைநிகல/(ைற்றொக்குகற) 

 

8,242 
 
 

 
 

3,000 

 
(2,204) 

 
 

 
9,039 

 
 
 

4,000 

(20,913) 
 

1,364 
 
 
 
 
 
17,782 
 
 
(1,767) 
 
(22.036) 

 
 

15,883 
 
 
 
 

2.348 

 
 
 
 
 

18,231 

 
 
 
 

647.785 
 
 
 
 

61,601 

 
 
 
 
 

709,386 

 
 
 
 

2,760 
 
 
 
 

1,152 

 
 
 
 
 

3,912 

 
 
 
 

(2,678)     

 8,758    

ஒதுக்ைத்திற்ைொன சொட்டுதல் 

 

     

 1,322 (13,248) 1,997 48,743 578 

     

2015 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

 

10,361 (15,015) 20,228 758,129 4.490 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம்  

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  ைொசுப்ைொய்வுக் கூற்று 

 2015.12.31  

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

ததொழிற்ைொட்டுதசைற்ைொடுைளிலிருந்துைொசுப்ைொய்வு   

கதறிைமிகை /(ைற்றொக்குகற) 8,758,168.59 17,782,222.32 

சீரொக்ைம்   

  - கதய்மொனம் 4,186,968.77 3,659,087.36 

  - முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைம் (22,006,327.64) 1,364,103.73 

ை.ை.ைொ.ச. ஒதுக்ை நிதிைத்திற்ைொன ஏற்ைொடுைள்  1,996,729.14 2,348,675.45 

ைணிக்தைொகட இலொைம்/ நட்டம் (1,986,355.57) 5,251,054.46 

 (17,808,985.30) 12,622,921.00 

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி விற்தறொழித்தல் 

மீதொன இலொைம்/நட்டம் 

(5,613,057.50) - 

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி விற்ைகனைிலிருந்து 

ைிகடத்த ைணமல்லொத வருமொனம்  

1,535,000.00  

ஒய்வூதிை ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 3,756,213.74 3,245,227.71 

தசைற்ைடு மூலதன மொற்றங்ைளுக்கு முன்னர் 

ததொழிற்ைொட்டு மிகை 

9372660.47 33,650,371.03 

   

சரக்குத்ததொக்குப் ைண்டங்ைளின் (அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி (902,355.85) (240,905.03) 

வருமதிைொனகவ(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி (54,853,180.89) (61135535.69) 

வருமதிைொன தவகணைள்(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி (6,010,265.36) (17,286,500.86) 

கவப்புைளும் முற்தசலுத்துதல்ைளும் (அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 194,154.89 (162,401.46) 

முற்ைணத்தின் (அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 645,284.69) (25,783.73) 

இழப்பீட்டுக்ைொன ஏற்ைொடு(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 63,154,500.00 (8,945,000.00) 

அச்சிடல் ைணிைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 

150,000.00 32,205.00 

முற்றவகண முற்ைணங்ைளின்(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 45,081,083.52 20,046,920.01 

 ைிற தசன்மதிைொனகவ (அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 21,906,442.05 (150.000.00) 

அட்டுறு தசலவினங்ைள்(அதிைொிப்பு)/வீழ்ச்சி 1,376,104.10 814,023.26 

 81,471,728.49 (67,052,978.50) 

ததொழிற்ைொடுைளிலிருந்து ைிறப்ைிக்ைப்ைட்ட ைொசு 
 

72,099,068.02 
 

(33,402,607.47) 

இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகட –தசலுத்திைகவ (73,875.00) (393,250.00) 

ததொழிற்ைொட்டுதசைற்ைொடுைளிலிருந்துகதறிைைொசுப்ைொய்வு 72,025,193.02 (33,795,857.47) 

 
 

 
 

 
 

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்துைொசுப்ைொய்வு   

மருத்துவக் ைொப்புறுதி நிதிைம் 578,327.05 1,151,087.93 

ைமக்ைொரர் இறப்புப் ைணிக்தைொகட நிதிைம் 48,743,089.17 61,601,377.25 

ைமக்ைொரர் நம்ைிக்கைப் தைொறுப்பு நிதிைம் - (525,500.27) 

ஆண்டுக்குள்கள முதலீடுைள் (96,217,978.88) (11,544,393.64) 

ஆதனம், சொதனம், தைொறித்ததொகுதிக் தைொள்வனவு (31,307,863.23) (1,410,180.50) 

ஆதனம், சொதனம், தைொறித்ததொகுதி விற்ைகனைிலிருந்து 

ைிகடத்த ைொசு 

4,083,750.00  

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்துகதறிை ைொசுப்ைொய்வு (74,120,675.89) 49,272,390.77 
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நிதிச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்துைொசுப்ைொய்வு 

 
 

 

நீண்டைொல ைடதனடுத்தல்ைளிலிருந்து ைொசு 4.000,000.00 3,000,000.00 

நீண்டைொலக் ைடன் மீளச்தசலுத்துதல் (2,678,120.31) (2,203,492.21) 

நிதிச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்துகதறிை ைொசுப்ைொய்வு 1.321,879.69 796,507.79 

   

ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு சமமொனவற்றின் கதறிை அதிைொிப்பு (773,603.18) 16,273,041.09 

ஆண்டின் ததொடக்ைத்தில் ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு 

சமமொனகவ 

31,019,728.23 14,746,687.14 

ஆண்டின் இறுதிைில் ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு சமமொனகவ 30,246,125.05 31,019,728.23 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன முக்ைிைமொன ைணக்ைீட்டுக்தைொள்கைைள் 

1. தைொதுவொன தைொள்கைை 

1.1  அறிக்கைைிடல் அகமப்ைொண்கம 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச்சகை (இதனைத்துப் ைின்னர் “சகை” எனக் குறிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்) 1999 இன் 

20 ஆம் இலக்ை சட்டத்தினொல் கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு  நுகைதைொட, ைங்தைொடவில, சுைத்ரொரொம 

வீதி, இலக்ைம் 117 இல் அகமந்துள்ளது.  

 

 1.2   ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும்  

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

கைத்ததொழில், ைொடு வளர்ப்பு, ைமத்ததொழிற் சொதனங்ைளும் ைருவிைளும், ைமத்ததொழில் மற்றும் 

கதொட்டக்ைகல உற்ைத்திைள், மூலிகைச் தசடிைளின் உற்ைத்திைள், மீன்ைிடி மற்றும் ைொடுைளுடன் 

ததொடர்புைட்ட உற்ைத்திைள் என்ைவற்கறக் ைளஞ்சிைப்ைடுத்தல், ைொதுைொத்துகவத்தல் உள்ளிட்டதொை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிைில் சகை ைிரதொனமொை ஈடுைட்டு வருைின்றது.  அத்துடன் ைமத்ததொழில் 

புொிைவர்ைளுக்கு  மருத்துவ நலன்ைகளயும் சமூைப் ைொதுைொப்புத் திட்டங்ைகளயும் வழங்கும் 

நடவடிக்கைைளிலும் சகை ஈடுைட்டு வருைின்றது. மீளொய்வு தசய்ைப்ைடுைின்ற நிதிைொண்டில் சகைைின் 

ைிரதொன தசைற்ைொடுைளின் தன்கமைில் மொற்றகமதும் ஏற்ைடவில்கல.  

1.3   தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட  

(அ) இகசவுக் கூற்று   

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

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று, ைொசுப்ைொய்வுக் கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைள் என்ைவற்கற உள்ளடக்குைின்றன. இந்த ைணக்குக் கூற்றுைள் இலங்கை ைட்டைக் 

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

இ.ை.நி.) ைிரைொரம் தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

(அ) மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட  

சம்ைந்தப்ைட்ட குறிப்புைளின் ைீழ் நிைொைமொன தைறுமதி ததொடர்ைொை தைொருத்தமொன தவௌிப்ைடுத்தல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்ட   கவகளைில் தவிர்ந்ததொை  நிதிக்கூற்றுைள் வரலொற்றுக் ைிரை அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  
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(இ)  ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள் 

நடப்புக் ைொலஎல்கலைில்  நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்துவதற்ைொைவும் 

இகடக்ைொல ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் தைொருட்டும் நிதிக்கூற்றுைளில் அறிக்கை 

தசய்ைப்ைட்டுள்ள அகனத்துவிதமொன ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் முந்திை ைொலப்ைகுதியுடன் 

ததொடர்புகடைதொை அளவுசொர்ொீதிைொன, ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் விைரமொனகத உள்ளிட்ட 

ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள்  தவௌிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.    

நிதிக்கூற்றுைளில் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்தப்ைட்டுள்ளவிடத்துமிைச்சிறந்த சமர்ப்ைித்தகல வழங்கும் தைொருட்டு நடப்பு வருடத்துடன் 

அகமந்ததொழுைத்தக்ைதொை ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைண அளவுைள் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

(ஈ) நகடமுகறசொர்ந்தமற்றும் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடுைின்ற புழக்ைத்திலுள்ள ைண அலகு 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் நகடமுகறசொர்ந்ததும் புழக்ைத்தில் உள்ளதுமொன ைண அலைொன 

இலங்கை ரூைொவில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

(உ) மதிப்பீடுைள் மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைொவகன 

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

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள்,தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் தசலவின 

அளவுைளின் ைொவகன மீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் எடுகைொள்ைகள 

கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த மதிப்பீடுைளும் 

தீர்மொனங்ைளும் உண்கமைொன தைறுகைறுைகளவிட மொறக்கூடும். 

 

மதிப்பீைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் 

மீளொய்வுதசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட 

ைொலப்ைகுதிக்குள் மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள 

ைொலப்ைகுதிக்குள் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த 

ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொலைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

 

நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ள அளவுைள்மீது ைணிசமொன தொக்ைத்கத ஏற்ைடுத்துைின்ற 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைகள ைொவிக்கைைில் மதிப்பீடுைள், நிச்சைமற்றதன்கம மற்றும் தீர்வுக்ைட்டமொன 

தீர்மொனங்ைள் ைற்றி ைணிசமொனதுகறைள் ததொடர்ைொன தைவல்ைள்நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைளில் 

உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

(ஊ)  நடப்புத் ததொழில்முைற்சி (இகடைறொ வழியுொிகம) 

 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொ வழியுொிகம தைொண்டதொை இைங்ை சகைக்குள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்கறச் தசய்துள்ளது. எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற 

அடிப்ைகடைில்  நிதிக்கூற்றுைள் ததொடர்ச்சிைொை தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன.  
 

2. தசொத்துக்ைளும் அவற்றின் மதிப்பீட்டு அடிப்ைகடயும் 

 

2.1ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி 
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(அ) ஏற்றுக்தைொள்ளலும்ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் 

கசதங்ைளும் நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது 

தைறுமதிைின் திரண்டகசதகடதல் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்திகலகை  முதலில் அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

தசொத்ததொன்றின்  முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் 

ைழிக்ைப்ைடும். ஆதனதமொன்றின் சொதனதமொன்றின் அல்லது தைொறித்ததொகுதிதைொன்றின் ைணிசமொன 

ைகுதிைள் ஏகதனும் ைொல இகடதவளிைில்  மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைட்டொல் 

மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிைள் ஏற்ைிகசவு தசய்தலிலிருந்து நீக்ைப்ைட்டு புதிை ைகுதிகை அதகனச்சொர்ந்த 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் சைிதம் நிறுவனத்தினொல் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  ஏகனை 

அகனத்துவிதமொன ைழுதுைொர்த்தல்ைள் மற்றும்   ைரொமொிப்புைள் ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை 

வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

ரூ. 57,441,407.81 வரலொற்றுக் ைிரைத்கதக்தைொண்ட முழுகமைொை கதய்மொனம் தசய்ைப்ைட்ட  

தசொத்துக்ைள் ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைில் உள்ளடக்ைப்ைடும். 

(ஆ) ைிரைம் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைின் ைிரைமொனது  அவற்றின்தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு 

தைொண்டுவருவதற்ைொன ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

 

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன. 

 

ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகளயும் உள்ளிட்டதொை தனிகவறொன ைணக்குைள் ைதிைப்ைட்டடுள்ள ஆதனம், 

சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் வகைைினதமொன்கற மீள்நிறுவுவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவினம் 

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். ஏகனை அடுத்தடுத்து வருைின்ற ைிரைங்ைள் அப்ைகுதிக்குள் உள்ளடங்ைிை 

எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் சகைக்கு ைொய்ந்துவருவதற்ைொன ஆற்றல் இருப்ைினும் 

வகைைினத்தின் ைிரைத்கத    நம்ைத்தகுந்தவகைைில் அளவிட இைலுமொைினும் மொத்திரகம 

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(இ) கதய்மொனம்  

எளிை கநர்கைொட்டு அடிப்ைகடைில்  ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட  வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவிகள ைதிகவடுைளிலிருந்து நீக்குவதற்ைொை  கதய்மொனம் விைரமொை 

வருமொனக் கூற்றில் தசலவுச்சுகமைொை ைொட்டப்ைடும்.   

ைட்டடங்ைள்   4% 

 கமொட்டொர்வொைனம்  20% 

 தளைொடங்ைளும்தைொருத்திைளும் 10% 
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 ைிரச்சொரசொதனங்ைள்  10% 

கசதத்தடுப்புச்சொதனங்ைள் 10% 

 அறுவகடச்சொதனங்ைள்  10% 

 துவிச்சக்ைரவண்டிைள்  20% 

 நிலஅளகவச்சொதனங்ைள் 10%  

 எகடத்தரொசுைள்   10% 

 நலன்புொிச்சொதனங்ைள்  10% 

 ததொகலகைசி   20% 

 ைணனி    20% 

 கமொட்டொர் கசக்ைிள்  20%  

 

2.2 அருவச் தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி 

ைொய்ந்து வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ.ை.நி.-38 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட மதிப்ைிறக்ைம்  

அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன.  

  

ைணனி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்கடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் 

மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைடும். 

2.3 சரக்குத் ததொக்குைள் 

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திற்கு அல்லது  நிைர கதறிை தைறுமொனத்திற்கை 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. நிைர கதறிை தைறுமொனம் என்ைது தைொதுவொன ததொழில்முைற்சி  

நடவடிக்கைைளின்கைொது   மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட முழுநிகறவு தசய்தலுக்ைொன மற்றும் 

விற்ைகனச் தசலவுைள் குகறக்ைப்ைட்ட ைின்னர்   மதிப்பீடுதசய்த விற்ைகன விகலைொகும்.  

இக்ைிரைத்தில் கைைிருப்பு ைண்டங்ைகள   தைொள்ளல் மற்றும் அகவ தற்கைொது   உள்ள 

இடத்திற்கு அல்லது நிகலக்கு தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும்  அடங்கும்.  

2.4 நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்   

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

நட்டம், ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன 

தசய்ைப்ைடவுள்ள நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுமதிக் 

ைருவிைள் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும்.   

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின்அடிப்ைகட ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது.  

 

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொைதசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். 

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில்  ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். 

ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் (இலொைம் மற்றும் நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு 

குறிப்ைிட்டுத்ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை) அளிப்புப் ைத்திரத்தின் 

உடன்ைடிக்கை ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை ததொடக்ைத்தில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  
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ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுதகல நீக்கும்.   கைைளிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்ததொன்றில் சகைைினொல் 

உருவொக்ைப்ைட்ட அல்லது தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட ஏகதனும் ைடப்ைொடு தனிகவறொன தசொத்தொை அல்லது 

தைொறுப்ைொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.   

 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவுஈடுதசய்ை அல்லது 

தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் மொத்திரம் 

கதறிை ைணஅளவு நிதிநலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.  

 

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற 

வருமதிைளும் உள்ளடங்கும்.  
 

(அ) இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளுக்கு வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைளும் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்.   நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் 

ைணிக்ைொைக் தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை 

வகைப்ைடுத்தப்ைடும்.    

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன 

வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்ட 

நிைொைமொன தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம 

ைற்றிை கூற்றில் ைொட்டப்ைடுைின்றன. 

(ஆ) ைடனும் வருமதிைொனகவயும் 

ைடனும் வருமதிைொனகவயும்முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுமதிைளற்ற 

நிதிசொர்தைொறுப்புக்ைளொகும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர்அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் 

ைழிக்ைப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும். 

தைொள்ளப்ைட்ட கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட மற்றும் 

ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகறைின் உள்ளடங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் 

ைருத்திற்தைொண்கட மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைம் ைணிப்பீடுதசய்ைப்ைடும்.  ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற விைரமொன வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்.கசதம் 

ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிக்ைிரைத்தின் விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

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

சமமொனகவ என்ைவற்றிகனகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றது.  
 

(இ) முதிர்ச்சிைகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள்   

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுமதிைளற்ற 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் 

தைொள்வதற்ைொன ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ 

முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் 
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முதிர்ச்சிைகடதல் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி 

வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை 

ைணிக்ைப்ைடும். ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகற  மதிப்ைிறக்ைம்தசய்தல் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் 

நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும். கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிசொர் 

ைிரைத்தில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

 

அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 
 

(ஈ) விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள்  

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லதுகமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுமதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளொகும். ஆரம்ை ஏற்றுக்ைொள்ளலின் 

ைின்னர் அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் 

வித்திைொசங்ைள் ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளில் ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.  விற்ைகனக்ைொை உள்ள 

ைடன் ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்றுக்தைொள்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது 

நட்டமொனது இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்கைப்ைடுத்தப்ைடும். 

ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை சகைைொனது எந்ததவொரு 

நிதிசொர் தசொத்கதயும் தைைர்குறிக்ைவில்கல.  

2.5    நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் கசதம்  

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன ைம்தைனி மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்.  

3. தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும்  

நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின் கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைதளன வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ள 

தைொறுப்புக்ைளொை அகமவது கைள்விைின் கைொில் அல்லது  அறிக்கைைிடல் திைதிைில் இருந்து ஒரு 

வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைடகவண்டிைதொை உள்ளகவைொகும்.  நகடமுகறைல்லொச் 

தசொத்துக்ைளொை அகமவது அறிக்கைைிடல் திைதிைிலிருந்து  ஒரு வருடத்திற்குப் ைின்னர் 

தசலுத்தகவண்டியுள்ள மீதிைொகும்.  

இந்த  நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில்  அறிைப்ைட்ட எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் 

ைொரணங்ைள் ைொட்டப்ைட்டுள்ளன. ைடந்தைொல சம்ைவதமொன்றின் தைறுகைறொை  சகைக்கு 

சட்டமுகறைொன அல்லது உடன்ைொடுசொர்ந்த ைடப்ைொடு  உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொடுைகளத் 

தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர நன்கமைள் தவளிகநொக்ைி ைொய்ந்துதசல்வகத கதகவப்ைடுத்த 

இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

3.1 உொிகமகைொரல்ைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  

தசலுத்தப்ைடொத இழப்பீடுைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் ைைிர்ைளின் அைொைகநர்வுக் ைொரணிைள் மற்றும் 

ைொப்புறுதிதைறுனொின் விடைத்தின் மீது தங்ைி இருப்ைகதொடு  2015 ஆம் ஆண்டுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் ைீகழ 

ைொட்டப்ைட்ட அட்டகணைில் ைொட்டப்ைட்டுள்ளன.    
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3.2  அறவிடமுடிைொக் ைடனுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

ஐைக்ைடனுக்ைொன  ஏற்ைொடுைள் அறவிடமுடிைொக் ைடன்ைடுனர் மீதிைளின் 05 % அடிப்ைகடைில் மதிப்பீடு 

தசய்ைப்ைட்டுள்ளன.   

3.3 ஓய்வூதிை நன்கமைள்  

இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 19 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்”  மற்றும் 1983 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 

நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன.    ஐந்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் ைொலம் 

நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது. தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை 

தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல. 

3.4 வொிவிதிப்பு  

1990 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உண்ணொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் 

ைிரைொரம்  சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றது. 

3.5 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொத தைொறுப்புக்ைளும்.  

தைொருளொதொர  நன்கமைளின் சொட்டுதல்  நிைழ்வதற்ைொன இடமற்ற  அல்லது நம்ைிக்கைைொன வகைைில்  

அளவிட இைலொத  சந்தர்ப்ைங்ைளில் எதிர்ைொரொத எதிர்ைொல நிைழ்வுைள் அல்லது நடப்புக் ைடப்ைொடுைள் 

மூலமொை மொத்திரம் வழியுொிகமகை உறுதிப்ைடுத்துைின்ற ைடப்ைொடுைளொகும். 

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைள் மற்றும்  எதிர்ைொரொத தைொறுப்புைள் நிதிக் கூற்றுைளில் ஏற்புகடை 

குறிப்புைளில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.   

4. விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

4.1 வருமொனம் 

1. சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம், திகறகசொி உண்டில்ைள் மற்றும் 

ஊழிைர் ைடனுக்ைொன வட்டி வருமொனம் மற்றும் ைிற வருமொனங்ைகள  ைிரதிநிதித்துவம் 

தசய்ைின்றது. 

2. அகனத்து வருமொனமும் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

ைொப்புறுதி விடைம்  இழ்பீடுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 

(ரூ.) 

தநல் 46,192,500.00 

ைொல்நகட  8,000,000.00 

சுவதசத மற்றும் விவசொை உைைரணங்ைள் 900,000.00 

உைஉணவிப் ைைிர்ைள் 23,362,000.00 

தைத்தட்ட அருண 71,500,000.00 

 149,954,500.00 
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3. 2015 தைரும்கைொைத்தில் ைொப்புறுதி தவகணப்ைண கசைொிப்ைிலிருந்து ைிகடத்த வருமொனம் நடப்பு 

ஆண்டுக்ைொை எடுத்துவரப்ைட்டுள்ளது. நடப்பு வருடத்தின் ைைிர்ச்தசய்கைப் கைொைம் ததொடர்ைில் 

ஐந்ததொகைத் கததிக்குப் ைின்னர் ைிகடத்த வருமொனம் வருமதிைொன தகணப்ைண வருமொனமொை 

ைருதப்ைட்டுள்ளது 

4. 2015 ஆம் ஆண்டுக்ைொை மீண்டுவரும் தசலவினங்ைளுக்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட ைிகடத்துள்ளது. 

5. மூலதனச் தசலவினங்ைளுக்ைொை ைிகடத்த  அரசொங்ைக் தைொகடைள் ைடிப்ைடிைொன அடிப்ைகடைில்  

வருமொனமொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

4.2 வருமொனத்கத ஏற்றுக்தைொள்ளல்  

1. ைொப்புறுதி தவகணப்ைண வருமொனம் ைொப்புறுதி தசய்ைப்ைட்ட ைொலத்திற்ைொை 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைைடுைின்றது.   

2.கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் அகமவகதொடு ஏற்புகடை தசலவுைளுடன் 

சீரொக்ைப்ைடுைின்றது. 

3.வட்டிவருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறு நிகலைகடயும். 

4.3  அரசொங்ை தைொகடைளுக்ைொன ைணக்ைீடு  

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்கு நட்கடொத்தரவொதம் அளிக்ைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்ட ைொலஎல்கலக்குள்களகை  விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் வருமொனமொை 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்கு நட்கடொத்தரவொதம் அளிக்ைின்ற 

தைொகடைள்  இகணந்த தசொத்தின் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ைடிப்ைடிைொன 

அடிப்ைகடைின்கைொில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

4.4  தசலவுைள் 

உறப்ைட்ட ைிரைம் மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலவு வகைைின ஈட்டல்ைளுக்ைிகடைிலொன கநரடிைொன 

ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் தசலவினமொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

சகைைிகனப் கைணிவருகைைிலும் மூலதனச் தசொத்துக்ைகள விகனத்திறனுகடைதொை 

கைணிவருகைைிலும் உறப்ைட்ட அகனத்துச் தசலவுைளும்  வருடத்திற்ைொன மிகைைிகன தைொொிக்கைைில்   

வருமொனத்தில் வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது 

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

ைொட்டப்ைட்ட வீதத்தில்  ஒதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள் . 

தசலவினம் வீதம் 

சம்ைளம், ஊகசநி, ஊநநி, ைணிக்தைொகட                       50% 

மருத்துவச் தசலவினம் 50% 

மதியுகரக் ைட்டணம் 60% 

நலகனொம்ைல் 50% 

சீருகடைள் 50% 

ைளிைொட்டம் 60% 

அச்சிடல் 60% 
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சட்டக் ைட்டணம் 40% 

சகை உறுப்ைினர் ைடிைள் 60% 

வொடகை 55% 

ததொகலகைசி 55% 

தைொல் 40% 

மின்சொரம்  55% 

ைிரைொணச் தசலவு,கமலதிைகநரப்ைடி 50% 

நீர்க் ைட்டணம் 55% 

நொளொந்தப் ைடி 50% 

ைொதுைொப்பு 75% 

அலுவலை உைைரணங்ைள் ைரொமொிப்பு 75% 

வொைனப் ைரொமொிப்பு 57% 

ைணனிச் தசலவுைள் 75% 

எொிதைொருள் தசலவுைள் 68% 

ைொைிதொதிைள் 50% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 55% 

ைிரச்சொரமும் ைைிற்சியும்               80% 

 

4.5 மிகைநிகல  

அறவிடமுடிைொத மற்றும் ஐைக் ைடன் ஏற்ைொடுைள் ஒதுக்ைப்ைட்ட ைின்னர் மிகைநிகல ைணிப்ைிடப்ைடும். 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித் ததொகுதிைில் அறிந்த எல்லொ தைொறுப்புக்ைளும் கதய்மொனம் 

தசய்ைப்ைடும். 

4.6 ஒதுக்ை நிதிைம்  

அவசரகவகள ஒதுக்ை நிதிைதமொன்று  2002 ஆம் ஆண்டில் தொைிக்ைப்ைட்டகதொடு அவ்வொண்டில் 5% 

ததொழிற்ைொட்டு மிகைைிகன வழங்ை கநொிட்டது.   

4.7 முற் தவகணைள் 

முன்கூட்டிகை ைிகடத்திருப்ைின் ைொல்நகடக் ைொப்புறுதிக்ைொன தகணப்ைணமும் தைத்தட்ட அருணவும் 

முற்தவகணைளொை ைருதப்ைடும்.  

5 ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று  

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று “கநொில் முகறகை”ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

அதுஇலங்கை ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -7 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று” இற்கு அகமவொை 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 
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4 அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

7. சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளின் தவளிப்ைடுத்தல் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் மற்றும்  ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம்  

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினரொை ைருதப்ைடும். இந்த சொர்ந்த 

தரப்ைினருடன் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின் 

அடிப்ைகடைில் தவளிப்ைடுத்தப்ைடுைின்றன.  ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டம்  

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு ரூ. 295, 230,441.79 தைறுமதிைொன 

ைடன்ததொகைைிகன வழங்ைியுள்ளது.  

8. முந்திை  ஆண்டின் சீரொக்ைங்ைள் 

முந்திை ஆண்டின் சீரொக்ைங்ைள் ைற்றிை விைரங்ைள்  ைீகழ ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும்.  

முதலீடுைளின்கைொில்  வருமதிைொன முந்திை வருட வட்டி  ரூ. 46,822.76 

முன்தைொண்டுவந்த ைல்லின முற்ைணம்                                     ரூ. 323,258.35 

2006 ததொடக்ைம் 2013 வகரதசன்மதிைொன ஊகச.நி மற்றும் ஊ.ந.நி.  

                                                                                             ரூ. 21,729,892.05 

9      எதிர்ைொரொ சந்தர்ப்ைங்ைள் 

ஆறு வழக்குைள் விசொொிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அவற்றின் நிைழ்ைொல நிகலகம ைீகழ 

தவௌிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. 
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ை.ை.ைொ.சகை வழக்குைளின் நடப்பு நிகலகம  

 
 

 

 
நீதிமன்றம் வழக்கு இலக்ைம் வொதி/ ைிரதிவொதி வழக்கு நடவடிக்கைக்ைொன ைொரணம் நடப்பு 

நிகலகம 

1 உைர் நீதிமன்றம்  
SC/SPL/LA/228/2013 
SC/HC/LA/167/2013/165 

திரு. ஏ.கை.எம். 

இல்லிைொஸ்  
ைதவி நீக்ைப்ைட்டகம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வழக்கு 

விசொொிக்ைப்ைட்டு 

வருைின்றது 

2 அநுரொதபுரம் 

B/520/03 

 

B/2171/2 

தைொலிசு எதிர் 

திரு.கை.ஏ. 

ஹீன்ைண்டொர மற்றும் 

திரு. கை.ஏ. சுதத் 

ைண்டொர 
 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை தகணப்ைண 

கமொசடி 
 

3 அநுரொதபுரம் 61647 

தைொலிசு எதிர் திரு. 

ொீ.ஏ. ரத்னசிறி மற்றும் 

திரு. ைமல் உடுவன  

சட்டவிகரொத ைிரமிட் திட்டங்ைளில் 

ஈடுைட்டகம  

4 தைொழும்புகமல்நீதிமன்றம் 3/8/2 M. C./2006 
தைொலிசு எதிர் 

ை.ைொ.சகை 
மொலிலொறு ைைிர் இழப்பீடு 

5 
ததொழில் நிைொை சகை 

எம்ைிலிைிட்டிை 
6E/7030/2011 

தசல்வி மகஹஷி 

புத்திைொ  

ைைிற்சிகை இகடநடுவில் 

நிறுத்திைகம 

6 
ததொழில் நிைொை சகை 

ைதுகள 
05/20356/2013 

திரு. தடரன்ஸ் வருஷ 

விதொரண 

கசகவநீக்ைம் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை 

தவகண தசலுத்தொகம 

7 
எல்ைிட்டிை நீதவொன் 

நீதிமன்றம் 

91838 தைொலிசு எதிர் 

ை.ைொ.சகை 

ததற்குஅதிகவைதநடுஞ்சொகலவிைத்து 
 

8 சிவில் கமன்மகறயீட்டு 

நீதிமன்றம் 

WP/HCCA/COL/302 & 312  இலங்கை வங்ைி எதிர் 

ை.ைொ.சகை 
முதலீடுைளும் முதலீட்டு வட்டியும் 

ை.ை.ைொ.சகைக்கு 

சொர்ைொை தீர்ப்பு 

ைிகடத்தது 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

ைணக்குைளுக்ைொன குறிப்புைள்  

2015 திதசம்ைர் 31 ததொடர்ைொனது  

குறிப்பு 1- நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைள் 

 

2014.12.31 

திைதிைில் 

ைிரைம் 

 

ரூ. சதம் 

ைிரைம் 

கசர்த்தல் 

 

ரூ. சதம் 

தசொத்துக்ைள் 

விற்தறொழித்

தல் 

2014.12.31 

 ரூ. சதம் 

2015.12.31 

திைதிைில் 

ைிரைம் 

 

 ரூ. சதம் 

2014.12.31 

திைதிைில்திர

ண்ட 

கதய்மொனம் 

 ரூ. சதம் 

விற்தறொழித்த

தசொத்துக்ைள் 

2014.12.31 

திைதிைில்திர

ண்ட 

கதய்மொனம் 

ரூ. சதம் 

ஆண்டுக்ைொ

ன 

கதய்மொனம் 

 

ரூ. சதம் 

2015.12.31 

திைதிைில்திர

ண்ட 

கதய்மொனம் 

ரூ. சதம் 

 

2015.12.31 

திைதிைில்ைழித்

ததழுதிைதைறு

மதி 

ரூ. சதம் 

தளைொடம், 

தைொருத்திைள் 

8,753,066.33 708,871.50 0.00 9,461,937.83 7,468,288.72 0.00 393,937.76 7,862,226.48 1,599,711.11 

அலுவலை 

உைைரணங்ைள் 

10,839,591.15 264,202.73 0.00 11,103,793.88 9,151,653.17 0.00 435,960.62 9,587,613.79 1,516,180.09 

கமொட்டொர்வொைனம் 39,967,303.63 27,100,000.00 1,652,129.50 65,415,174.13 38,533,125.69 1,646,437.00 2,264,408.32 39,151,097.01 26,264,077.12 

நலன்புொிச் சொதனங்ைள் 510,886.00 42,750.00 0.00 553,636.00 333,161.29 0.00 40,639.25 373,800.54 179,835.46 

ைணனிச் சொதனங்ைள் 6,811,111.89 3,162,049.00 0.00 9,973,160.89 5,527,132.46 0.00 756,050.17 6,283,182.63 3,689,978.26 

ததொகலகைசி 1,625,627.50 29,990.00 0.00 1655,617.50 1,577,051.83 0.00 23,065.00 1,600,116.83 55,500.67 

கமொட்டொர்கசக்ைிள் 146,300.00 0.00 0.00 146,300.00 146,300.00 0.00 0.00 146,300.00 0.00 

ைட்டடங்ைள் 5,639,880.28 0.00 0.00 5,639,880.28 3,532,194.52 0.00 172,518.11 3,704,712.63 1,935,167.65 

ைிரச்சொர உைைரணங்ைள் 1,925,248.12 0.00 0.00 1,925,248.12 1,514,383.10 0.00 93,064.04 1,607,447.14 317,800.98 

துவிச்சக்ைர வண்டிைள் 121,227.95 0.00 0.00 121,227.95 110,185.12 0.00 7,325.50 117,510.62 3,717.33 

அறுவகட 

உைைரணங்ைள் 

60,371.00 0.00 0.00 60,371.00 60,371.00 0.00 0.00 60,371.00 0.00 

கசதத் 

தடுப்புஉைைணங்ைள் 

41,280.00 0.00 0.00 41,280.00 41,280.00 0.00 0.00 41,280.00 0.00 

நிலஅளகவச் 

சொதனங்ைள் 

4399.00 0.00 0.00 4,399.00 4,399.00 0.00 0.00 4,399.00 0.00 

அளவீட்டுச் சொதனங்ைள் 1036.35 0.00 0.00 1,036.35 1,036.35 0.00 0.00 1,036.35 0.00 

தநொறொட்உைைரணங்ைள் 344,423.50 0.00 0.00 344,423.50 344,423.50 0.00 0.00 344,423.50 0.00 

 76,791,752.70 31,307,863.50 1,652,129.50 106,447,486.4

3 

68,344,985,75 1,646,437.00 4,186,968.77 70,855,517.52 35,561,968.91 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 

ைணக்குைளுக்ைொன குறிப்புைள்  

2015 திதசம்ைர் 31 ததொடர்ைொனது  

 

குறிப்பு 1- நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள் 

 

 

 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

 குறிப்பு 2- நகடமுகறச் தசொத்துக்ைள் 

 

  

 

குறிப்பு 2.1கைைிருப்பு 

  

அச்சிடல் 3,278,877.60 2,134,383.81 

ைொைிதொதிைள் 420,275.57 662,413.51 

 3,699,153.17 2,796,797.32 

குறிப்பு 2.2 - வருமதிைொன ைொசு   

ைணிைொளர் ைடனும் முற்ைணமும் 33,180,006.84 34,852,839.68 

கமொட்டொர்கசக்ைிள்ைடன் 150,435.47 183,782.27 

வருமதிைொன சம்ைளம் 342,023.38 342,023.38 

ைதவிைணி வகசட ைடன்- 2004 4,800.00 4,800.00 

வருமதிைொன ஆயுட் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம் 163,187,680.00 141,944,400.00 

நொனொவித ைடன்ைடுனர்  51,542.75 51,542.75 

சததொசவிடமிருந்து வருமதிைொன ைொசு 256,520.0 256,520.0 

நலன்புொிச் சங்ைத்திடமிருந்து வருமதிைொன ைொசு - 547,875.00 

கமொட்டொர் கசக்ைிள் தசலவுைள் (ைதவிைணி) 2,566.70 2,566.70 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் (நிர்வொைம்)  88,590,184.58 77,472,153.63 

ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் 17,143,233.96 12,487,406.38 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் (மூலதனம்) 1,961,460.94 2,280,409.68 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை முற்ைணம் 331,963,805.45 313,173,401.37 

அறவிடமுடிைொக் ைடனொளிைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் (1,659,000.34) (1,742,642.00) 

வொைன விற்ைகனைிலிருந்து இலொைம் 1,535,000.00  

 636,710,259.73 581,857,078.84 

குறிப்பு 2.3 வருமதிைொன தவகணைள்   

தநல் 13,721,397.60 12,172,188.17 

உைஉணவுப்ைைிர்ைள் 4,971,862.80 10,507,983.38 

ைொல்நகட வளம் 1,133,227.00 2,251,073.40 

சுவதசத மற்றும் தனிைொள் 1,532,809.53 2,438,317.34 

 21,359,296.93 27,369,562.29 

குறிப்பு2.4 - கவப்புைளும்முற்தசலுத்துதல்ைளும்   

கவப்புைள் – எொிதைொருள் 100,000.00 100,000.00 

கவப்புைள் –கைொக்குவரத்து  5,000.00 5,000.00 

ைொப்புறுதி 4,246.57 51,401.46 

வொடகை 4,052,672.00 4,199,672.00 

 4,161,918.57 4,356,073.46 
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ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் 
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 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

குறிப்பு 2.5 - முற்ைணம்   

ைிரைொண முற்ைணம் 8,000.00 16,500.00 

எொிதைொருள் முற்ைணம் 62,060.45 43,586.70 

சம்ைள முற்ைணம் 50,261.41 50,261,41 

நொனொவித முற்ைணம் 1.035.00 364,293.35 

மூலதன முற்ைணம் 1,565,800.00 565,800.00 

மொவட்ட நிர்வொைக் ைணக்கு 709.13 2,139.84 

 1,687,865.99 1,042,581.30 

குறிப்பு 2.6 முதிர்ச்சிவகர தடுத்துகவத்த நிதிச் 

சொதனங்ைள்  

  

திகறகசொி உண்டிைல்ைள் 381,981,745.65 285,763,766.76 

 381,981,745.65 285,763,766.76 

குறிப்பு 2.7 வங்ைிைிலுள்ள ைொசு   

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு -164811 360,440.55 512,035.40 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு-164667 595,747.05 546,519.84 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு- 164693 683,855.31 2,792,164.72 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு- 1622 150,509.38 1,052,254.15 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு-1616 2,581,491.65 4,721,834.16 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு - 8600879 455,092.93 393,087.15 

இலங்கை வங்ைிக் ைணக்கு -8600818 295,128.48 816,379.38 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 112352 525,617.25 1,457,676.35 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு- 112343 118,981.61 50,856.44 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 100440112349 743,719.51 136,350.65 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு- 100260112349 77,586.70 144,174.74 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 100170112349 39,324.52 16,581.63 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 100170112349 988,237.35 2,048,111.86 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 335100190008791 18,623,778.56 16,331,701.76 

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு - 335100280008791 52,994.24  

மக்ைள் வங்ைிக் ைணக்கு- 100530112349 3,567,070.77  

ைி.அ.வங்ைிக் ைணக்கு - 134010103277 386,549.19  

 30.246,125.05 31,019,728.23 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 
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ைணக்குைளுக்ைொன குறிப்புைள்  

2015 திதசம்ைர் 31 ததொடர்ைொனது  

 

 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

 ரூ. சதம் 

 

குறிப்பு 03- .ை.ைொ.ச. திரண்ட மிகைநிகல 

  

 

முன்தைொண்டுவந்த மீதி 

 
(1,766,817.31) 

 
(20,913,143.36) 

முந்திை ஆண்டின் சீரொக்ைம் (22,066,327.64) 1,364,103.73 

31.12.2014 திைதிைன்று சீரொக்ைிை மீதி (23,773,144.95) (19,549,039.63) 

ைழிக்ை:    

ஆண்டுக்ைொன மிகை/(ைற்றொக்குகற) 8,758,168.59 17,782,222.32 

31.12.2015 திைதிைில் மீதி (15,014,976.36) (1,766,817.31) 

 

குறிப்பு 04 --மூலதனம் 

  

மூலதனத்திற்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட   

2015.01.01  திைதிைில் மீதி 9,038,545.41 8,242,037.62 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை அரசொங்ைக் தைொகட 

மதிப்ைிறக்ைம் 

  

கசர்க்ை:     

ஆண்டுக்ைொன தைொகட 4,000,000.00 3,000,000.00 

அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம் (2,678,120.31) (2,203,492.21) 

2014.12.31 திைதிைில் மீதி 10,360,425.10 9,038,545.41 
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ைணக்குைளுக்ைொன குறிப்புைள்  

2015 திதசம்ைர் 31 ததொடர்ைொனது  

 

 2015.12.31 

 ரூ. சதம் 

2014.12.31 

 ரூ. சதம் 

 

குறிப்பு 05- ை.ை.ைொ.சகை – ஒதுக்ை நிதிைம் 

  

2015.01.01 திைதிைில் மீதி 18,231,729.70 15883054.25 

கசர்க்ை :    

ஆண்டுக்ைொன ஏற்ைொடு  1,996,729.14 2348675.45 

 

2015.12.31  திைதிைில் மீதி 

 

20,228,458.84 
 

18,231,729.70 

 

குறிப்பு -06 ைமக்ைொரர் இறப்பு ைணிக்தைொகட 

நிதிைம் 

  

2015.01.01 திைதிைில் மீதி 709,386,616.19 647.785.238.94 

கசர்க்ை:   

இறப்புப் ைணிக்தைொகட தவகண 27,011,280.00 30003930.00 

வட்டி வருமொனம் 27,499,809.17 34650447.25 

 54,511,089.17 64654377.25 

 

ைழிக்ை:  

  

இறப்புப் ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் 5,502,000.00 2,485,000.00 

ஏலொகம ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் 266,000.00 568,000.00 

 5,768,000.00 3,053,000.00 

2015.12.31 திைதிைில் மீதி 758,129,705.36 709,386,616.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
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  2015.12.31 

 ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

குறிப்பு 07- நகடமுகறப் தைொறுப்புைள்    

 

குறிப்பு 7.1 முற்றவகண ைிகடப்ைனவுைள் 

   

முற்றவகண – ைொல்நகட வளம்  1,614,809.73 854,964.64 

முற்றவகண – தைத்தட்ட அருண  64,652,940.19 20,331,701.76 

  66,267,749.92 21,186,666.40 

 

குறிப்பு 7.2 ஏகனை தசன்மதிைொன ைொசு 

   

விகசட ைடிைள் ஏற்ைொடு  750,000.00 750,000.00 

இலங்கை மின்சொர ைம்தைனிக்கு தசன்மதிைொன 

ைொசு 

 876,333.33 1,176,333.33 

அைொன்ஸ் தசன்மதிைொன ைொசு  84,000.00  

மீளச்தசலுத்தகவண்டிை தரண்டர் கவப்புைள்  390,000.00  

தசன்மதிைொனஉகழக்கும்கைொகத தசலுத்தும்வொி  2,550.00  

தசன்மதிைொனஊகச.நி. மற்றும்ஊ.ந.நி  21,729,892.05  

  23,832,775.38 1,926,333.33 

 

குறிப்பு 7.3 அட்டுறு தசலவினங்ைள் 

   

நிர்வொைச் தசலவுைள் 7.3.1 6,485,216.88 5,003,554.39 

தரகுப்ைணம் – ைைிர்க் ைொப்புறுதி  1,539,299.52 1,644,857.91 

  8,024,516.40 6,648,412.30 

 

குறிப்பு 7.4 இழப்பீடு தசலுத்துவதற்ைொன 

ஏற்ைொடுைள் 

   

தநல்  46,192,500.00 56,000,000.00 

ைொல்நகட வளம்  8,000,000.00 8,000,000.00 

சுவதசத மற்றும் விவசொை உைைரணங்ைள்  900,000.00 800,000.00 

இகடப்ைைிர்ைள்  23,362,000.00 22,000,000.00 

தைத்தட்ட அருண  71,500,000.00  

  149,954,500.00 86,800,000.00 
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 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

 

குறிப்பு 7.3.1 – அட்டுறு தசலவுைள் 

  

மின்சொரம் 198,087.50 179,185.22 

ைொதுைொப்புக் ைட்டணம் 67,150.00 68,200.00 

வொடகை 1,112,587.92 1,084,274.72 

வொைனப் ைரொமொிப்பு 237,409.75 295,888.50 

ைைணச்தசலவும் வொழ்க்கைச்தசலவும் 664,009.00 282,117.00 

சம்ைளம் 1,155,462.38 237,226.92 

ஊகச.நி 84,258.50 6,960.00 

ஊ.ந.நி 21,064.63 1,740.00 

கமலதிைகநரம் 211,510.00 14,868.00 

நொளொந்தச் சம்ைளம் 36,383.00 4,600.00 

ைிரச்சொரம் - 11,989.00 

ைொைிதொதிைள் 267,840.61 390,436.40 

ததொகலகைசி 244,733.26 270,962.12 

நீர்க்ைட்டணச் சிட்கட 27,385.83 38,090.11 

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணம் 1,094,935.00 1,570,392.00 

எொிதைொருள் 55,505.00 220,806.90 

சீருகடைள் 7,200.00 - 

நலகனொம்ைல் 2,538.00 - 

ததொழிலொளர்ைட்டணம் 1,000.00 5,000.00 

தசன்மதிைொனைணனிச்தசலவுைள் 19,640.00 17,800.00 

கைொக்குவரத்துச்தசலவுைள் 2,100.00 - 

தமொழிதைைர்ப்புக்ைட்டணம் 1,250.00 3,000.00 

வங்ைிக் ைட்டணம் - 2,808.60 

ைிரதொன ைட்டடம் தசன்மதிைொனகவ 275,100.00 22,400.00 

அச்சிடல் தசன்மதிைொனகவ 525,100.00 825.00 

தைொல் ைட்டணம் தசன்மதிைொனகவ 8,860.00 6,617.00 

நொனொவித ைடன்தைொடுனர் 161,213.00 161,213.00 

அலுவலை உைைரணம் தசன்மதிைொன ைொசு - 106,153.90 

உைசொிப்பு ைணிைள் தசன்மதிைொன ைொசு 2,893.50  

 6,485,216.88 5,003,554.39 
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 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

குறிப்பு 08 -வருமொனம்   

8.01 –தவகண- (ைொப்புறுதி)   

தநல் 79,873,594.43 66,453,371.74 

ைொல்நகடவளம் 9,008,734.09 12,211,640.60 

சுவதசத ைொப்புறுதி/ தனிைொள் விைத்து  16,430,597.23 7,675,677.72 

இகடப்ைைிர்  24,719,145.41 32,709,977.47 

விவசொை உைைரணங்ைள் 1,087,327.77 112,328.67 

டிதரக்டர் விற்ைகன தரகுக் ைொசு - 420,567.14 

 1,006,393,825.67  

 1,137.513,224.60 119,583,563.34 

குறிப்பு 8.2 - வட்டி வருமொனம் 17,117.426.75 1,502,677.68 

 1,442,868.06 1,446,613.54 

 18,560,294.81 2,949,291.22 

குறிப்பு 9-ததொழிற்ைொட்டுச்தசலவுைள்   

குறிப்பு 9.1 –இழப்பீடு - ைொப்புறுதி   

தநல் 139,394,443.33 39,674,692.69 

ைொல்நகடவளம் 7,562,341.49 4,396,692.69 

சுவதசத ைொப்புறுதி/ தனிைொள் விைத்து  423,748.50 162,559.50 

இகடப்ைைிர்  43,589,285.00 23,895,125.00 

தைத்தட்டஅருண 913,238,08278  

 1,104,207,901.10 68,128,514.69 

குறிப்பு  9.2 – ஏகனை ததொழிற்ைொட்டுச் தசலவுைள்   

ைொப்புறுதி தரகுப் ைணம் 8,325,661.42 4,891,927.31 

நிர்வொைக் தைொடுப்ைனவுைள்  15,660.00 5,760.00 

ைைிர் மதிப்பீடு 1,406,454.99 415,919.69 

ைொல்நகடவளம் 2,183,259.01 2,117,223.91 

 11,931,035.42 7,430,830.91 

குறிப்பு 10- ஏகனை வருமொனங்ைள்   

நிகலைொன தசொத்துக்ைள் விற்தறொழித்தல் 5,613,057.50  

அரசொங்ைக்தைொகட மதிப்ைிறக்ைம் 1,910,660.45 1,590,624.01 

ஏகனை வருமொனம்  200,487.65 491,747.44 

அறவிடமுடிைொக் ைடனுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 83,641.66  

 7,807,847.26 2.082,371.45 
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 2015.12.31 

 ரூ. சதம் 

2014.12.31 

 ரூ. சதம் 

 குறிப்பு 11- நிர்வொைச்தசலவுைள்   

சம்ைளமும் ஊதிைமும் 72,189,216.38 53,195,306.69 

ஊ.கச.நி. ைங்ைளிப்புத் ததொகை 6,304,833.15 5,444,463.23 

 ஊ.ந.நி. ைங்ைளிப்புத் ததொகை 1,576,208.28 1,360,465.82 

ைைணச்தசலவும் வொழ்க்கைச் தசலவுப்ைடியும் 1,718,054.58 1,075,855.75 

கமலதிைகநரம்  2,583,437.39 915,492.56 

நொளொந்தச் சம்ைளம்  245,841.50 66,763.00 

மருத்துவச் தசலவுைள் 641,468.00 631,864.00 

ைணிப்ைொளர் சகை ைடிைள் 184,080.00 190,800.00 

ைணிக்தைொகட 3,756,213.74 3,245,227.71 

நலகனொம்ைல் 652,651.84 312,948.75 

விகசட ைடி 1,370,750.00 427,516.66 

எொிதைொருள் 4,405,683.75 4,814,848.07 

ைொைிதொதிைள் 2,036,735.99 1,440,148.71 

உைசொிப்புப் ைடி 228,246.36 64593.94 

சட்டக் ைட்டணம் 38,460.00 99,253.69 

கைொக்குவரத்து 583,196.00 47,442.00 

அச்சிடல் 2,969,016.86 469,261.07 

ைிரச்சொரமும் ைைிற்சியும்  4,585,678.14 1256,614.48 

சீருகடைள் 272,558.65 123,278.50 

வொடகை 7,038,773.53 7822,424.11 

ததொகலகைசி 1,243,784.40 1217,44878 

தைொல் ைட்டணம் 491,842.52 417,024.82 

நீர் வொி 208,892.34 224,355.87 

தசய்தித்தொள்மற்றும்விளம்ைரம் 715,872.50 639,390.00 

ைொதுைொப்பு கசகவைள் 692,737.51 567,270.00 

மின்சொரம்  1,435,703.08 1457,051.69 

ைரொமொிப்பு - வொைனங்ைள் 4,896,620.60 3604,761.13 

ைரொமொிப்பு- ைட்டடங்ைள் 774,765.18 216,705.42 

ைரொமொிப்பு–அலுவலை உைைரணங்ைள் 229,483.07 501,375.95 

ததொழிலொளர்ைட்டணம் 240,726.75 113,162.00 

தமொழிதைைர்ப்புக்ைட்டணம் 106,034.00 126,364.00 

ைணனிச் தசலவுைள் 197,973.75 111,386.92 

நொனொவித தசலவுைள் 15,388.50 1480.00 

கதய்மொனம் 4,186,968.77 3659087.36 

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணம் 400,000.00 250,000.00 

தவளிநொட்டு விஜைங்ைள் 1,838,906.77 - 

 131,056,813.88 96111432.68 

குறிப்பு 12 - පநிதிசொர் ைட்டணங்ைள்   

வங்ைிக் ைட்டணம் 917,074.11 312,495.50 

 
 
 
 

917,074.11 312,495.50 
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ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் நிதிக்கூற்று 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் நிதிநிகலகம ைற்றிை அறிக்கை  
 

  2015.12.31 2014.12.31 

தசொத்துக்ைள் குறிப்பு ரூ. சதம் ரூ சதம் 

நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள்    

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி 1 1,961,459.90 2,280,408.64 

  1,961,459.90 2,280,408.64 

முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவத்த முதலீடுைள்    

திகறகசொி முறிைள்  1,105,827,499.92 1,120,743,965.00 

  1,105,827,499.92 1,120,743,965.00 

நகடமுகறச் தசொத்துக்ைள்    

கைைிருப்புைள் 2 2,214,372.58 2,001,391.58 

வருமதிைொனகவ 3 36,376,027.20 32,556,755.20 

முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவத்த முதலீடுைள் 4 47,567,075.86 199,634,877.40 

வருமதிைொன வருமொனம்  5 4,885,853.00 6,628,887.00 

வங்ைிைிலுள்ள ைொசு 6 2,862,558.17 5,176,178.75 

  93,905,886.81 245,998,089.93 

 

தமொத்ததசொத்துக்ைள் 

  

1,201,694,846.63 

 

1,369,022,463.57 

 

உொிகமப்ைங்குைளும் தைொறுப்புைளும் 

   

மூலதனமும் ஒதுக்ைங்ைளும்     

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம்  8 (60,714,518,840.20) (57,249,428,978.77) 

மூலதனத்திற்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட  9 1,961,460.94 2,280409.68 

உணவு விவசொை தொைனத்தின் தைொகட   547,885.14 547,885.14 

குழுமக் ைொப்புறுதிப் ைங்ைளிப்பு  1,000,000.00 1,000,000.00 

  (60,711,009,494.12) 57,245,600,683.95 

 

நகடமுகறைல்லொப் தைொறுப்புக்ைள் 

   

ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு  56,279,695,153.00 53,083,243,089.00 

திகறகசொி முறிைள் மீதொன அரசொங்ைக் தைொகட   1,081,488,000.00 1,081,488,000.00 

ைதவிைணி ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  39,495,968.47 38,322,090.89 

  57,400,679,121.47 54,203,053,090.89 

நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைள்    

தமொத்ததசன்மதிைள் 10 4,486,255,008.07 4,408,026,165.47 

அட்டுறு தசலவுைள் 11 25,770,211.21 3,543,802.16 

  4,512,025,219.28 4,411,569,967.63 

 

தமொத்தஉொிகமப்ைங்குைளும் தைொறுப்புைளும் 

  

1,201,694,846.63 

 

1,369,022,463.57 

 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின் அவசிைப்ைொடுைளுடன் அகமந்ததொழுகுைின்றன.  
.......................... 

நிதிப் ைிொிவுப் ைிரதொனி 

இந்த நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தல் மற்றும் சமர்ப்ைித்தல்  ததொடர்ைில் ைணிப்ைொளர்சகை தைொறுப்புக்கூறல் கவண்டும்.   

ைணப்ைொளர்கை சொர்ைகை கைதைொப்ைமிட்டது:  
..............................................     ...................................... 

தகலவர்       ைணிப்ைொளர்சகை உறுப்ைினர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகைைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன 

விொிவொன வருமொனம் ைற்றிை கூற்று 
  2015.12.31 2014.12.31 

 குறிப்பு ரூ. சதம் ரூ சதம் 

வருமொனம்    

வட்டி வருமொனம்  101,600,293.98 96,620,881.96 

ைமக்ைொரர் ைங்ைளிப்பு  59,804,880.19 45,053,930.06 

ஆயுட் ைொப்புறுதி தவகணக்ைொன ைமக்ைொரர் 

ைங்ைளிப்பு 

 4,757,790.00 5,718,420.00 

  166,162,964.17 147,393,232.02 

தசலவுைள்     

உதவததொகை மீளளிப்பு  (9,539,156.00) (1,999,27800) 

கதறிைவட்டி மீளளிப்பு  (5,701,157.00) (1728,962.35) 

ஏலொகம ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல்  (1,332,928.00) (1,307,099.85) 

கூட்டுக் ைொப்புறுதி தவகண  (27,011,280.00) (30,003,930.00) 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதலும் தரகுப்ைணமும்    

   -   ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல்  (2,380,515,023.66) (1,977,916,191.00) 

   -    தரகுப்ைணம் தசலுத்துதல்  (7,817.180.00) (6,518,265.00) 

தமொத்தச்தசலவு  (2,432,216,724.66) (2,019,473,726.20) 

    

ததொழிற்ைொட்டு மிகை/(ைற்றொக்குகற)   

(2,266,053,760.49) 

 

(1,872,080,494.18) 

அரசொங்ைக் தைொகட – மீண்தடழும்  2,090,000,000.00 1,954,800,000.00 

  (176,053,760.49) 82,719,505.82 

    

அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  767,459.86 612,868.20 

  (175,286,300.63) 83,332,374.02 

வருமொனம் – நிர்வொைத்திற்ைொனது    

நிர்வொைத்திற்ைொன ைமக்ைொரர்ைளின் உதவுததொகை  2,378,895.00 2,859,210.00 

நிர்வொைத்திற்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட   93,000,000.00 72,750,000.00 
 

 24,670.00 42,800.58 

  95,403,565.00 75,652,010.58 

தசலவுைள்    

நிர்வொை மற்றும் தொைன தசலவினங்ைள் 12 (113,042,007.94) (96,940,912.37) 

நிதிசொர் தசலவுைள் 13 (55,934,454.06) (56,683,239.64) 

கசைொித்தல்முைவர்ைளுக்ைொனதரகு  (1,111,960.00) (1,351,196.00) 

தமொத்தநிர்வொைச்தசலவு  170,088,422.00 (154,975,348.01) 

    

  (74,684,857.00) (79,323,337.43) 

  (249,971,157.63) 4,009,036.59 

ஆண்டுக்ைொன மிகை / (ைற்றொக்குகற)    

ஏகனை விொிவொன வருமொனம்    

ைணிக்தைொகட இலொைம்/(நட்டம்)  3,063,252.25 (4,810,552.97) 

இகளப்ைொற்றுப் தைொறுப்பு அதிைொிப்பு  (3,196,452,064.00) (3,281,159,469.00) 

  (3,193,388,811.75) (3,285,970,021.97) 

    

විவிொிவொன வருமொனத்தின்கதறிை 

மிகை/ைற்றொக்குகற 

(ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைத்திற்கு 

கைைளிக்ைப்ைட்டது.)   

 (3,443,359,969.38) (3,281,960,985.38) 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன 

உொிகமப் ைங்ைிலொன மொற்றம் ைற்றிை கூற்று 
 

            ரூ. 

விைரம் 
ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை 

நிதிைம்  

மூலதனச் 

தசலவுைளுக்ைொன 

அரசொங்ைக் தைொகட  
 

2013 சனவொி 01 ஆந் திைதிைில் மீதி 

 
(44,154,270,182) 

 
1,957,387 

கசர்த்தல்ைள்  1,475,000 

அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  (1320,949) 

ஆண்டுக்ைொன இலொைம்/ நட்டம் (4,790,852,224) - 

 
 

2013 திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் மீதி 

 
 

(48,945,122,406) 

 
 

2,111,438 

கசர்த்தல்ைள் - 228,273 

 அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  (711,443) 

முந்திை சீரொக்ைல்ைள் (60,000) - 

 

ஆண்டுக்ைொன இலொைம்/ நட்டம் 

 
(5,026,459,340) 

- 

 
 

2013 திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் மீதி 

 
 

(53,971,641,746) 

 
 

1628,268 

கசர்த்தல்ைள்  1265,010 

 அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  (612,868) 

முந்திை சீரொக்ைல்ைள் 4,173,752 - 

 

ஆண்டுக்ைொன இலொைம்/ நட்டம் 

(3,281,960,985 - 

2014  திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் சீரொக்ைிை மீதி (57,249,428,979) 2,280,410 

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைல்ைள் (21,729,892) - 

2014  திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் சீரொக்ைிை மீதி (57,249,428,979) 2,280,410 

   

கசர்த்தல்ைள்  448,511 

 அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  (767,460) 

ஆண்டுக்ைொன இலொைம்/ நட்டம் (3,443,359,969) - 

   

2015 திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் மீதி (60,714,518,840) 1,961,461 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன 

ைொசுப்ைொய்வுக் கூற்று 
 31.12.2015 31.12.2014 

   

ததொழிற்ைொட்டுச்தசைற்ைொடுைளிலிருந்துைொசுப்ைொய்வு (3,433,359,969) (3,281,960,985) 

கதறிை மிகை/(ைற்றொக்ைகற)   

சீரொக்ைல் 767,460 634,933 

  - கதய்மொனம் (21,729,892) 4.100 

   - முந்திை ஆண்டு ததொடர்ைொன சீரொக்ைல் (3,063,252) 4,810,553 

ைணிக்தைொகட மீதொன இலொைம்/நட்டம் (24,025,684) 5,449,586 

   

   

இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடு  4,237,130 3,838,365 

ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு 3,196,452,064 3,281,159,469 

 3,200,689,194 3,284,997,834 

ததொழிற்ைடு மூலதன மொற்றங்ைளுக்கு முன்னரொன ததொழிற்ைொட்டு 

மிகை 

(266,696,460) 8,486,434 

   

சரக்குத்ததொக்குப் ைண்டங்ைள் அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி)  (212,981)                         242,888 

வருமதிைள் அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி) (3,819,272) (31,842,276) 

வருமதிைொன வருமொனம் அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி) 1,260,637 11,166 

ைிறதசன்மதிைள் அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி) 78,228,843 248,481,079 

அட்டுறு தசலவினங்ைள்அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி) 22,226,409 350,000 

 97,683,636 217,242,857 

   

ததொழிற்ைொட்டுச்தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைிறப்ைித்த ைொசு (169,012,824) 226,211,688 

இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகட –தசலுத்திைகவ  (777,597) 

   

ததொழிற்ைொட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப்ைொய்வு (169,012,824) 225,434,091 

   

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வு   

   

ஆண்டுக்குள் முதலீடுைள் 152,067,802 (185,179,539) 

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி தைொள்வனவு (448,511) (1,265,010) 

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப்ைொய்வு 151,619,290 (186,444,549) 

   

நிதிசொர்தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வு   

   

மூலதனச் தசலவினங்ைளுக்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட 448,511 1,265,010 

 அரசொங்ைக் தைொகட மதிப்ைிறக்ைம்  (767,460) (612,868) 

அரசொங்ை முறிைள் 14,916,465 (1,120,743,965) 

திகறகசொிைின் முறிைளுக்ைொன அரசொங்ைக் தைொகட  - 1,081,488,000 

நிதிச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப்ைொய்வு 14,597,516 (38,603,823) 

   

ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு சமமொனவற்றின் கதறிை அதிைொிப்பு/(வீழ்ச்சி) (2,796,018) 385,720 

ஆண்டின் ததொடக்ைத்தில் ைொசு மற்றும் வங்ைி மீதி 5,658,576 5,272,856 

 ஆண்டின் இறுதிைில் ைொசு மற்றும் வங்ைி மீதி 2,862,558 5,658,576 

   

ஆண்டின் இறுதிைில் ைொசு மற்றும் வங்ைி மீதி   

வங்ைிைிலுள்ள ைொசு – ஆண்டின் இறுதிைில் 2,862,558 5,658,576 
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ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  முக்ைிைமொன ைணக்கூட்டுக் தைொள்கைைள்  

1. தைொதுவொன தைொள்கைைள் 

1.1அறிக்கைைிடும்அகமப்ைொண்கம 

இலங்கை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 1999 இன் 20 ஆம் இலக்ைமுகடை சட்டத்தினொல் 

கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு நுகைதைொட, ைங்தைொடவில, சுைத்ரொரொமவீதி, இலக்ைம்117  என்ற முைவொிைில் 

அகமந்துள்ளது. ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டமொனது 1987 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை ைடற்தறொழிலொளர்ர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டச் சட்டத்தின் 

ஏற்ைொடுைளுக்கு அகமவொைகவ தொைிக்ைப்தைற்றது.  
  

1.2 ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும் 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்துதல். 

1.3 தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட 

(அ) இகசவுக்கூற்று 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்று, விொிவொன வருமொனக்கூற்று, நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று, ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைகள உள்ளடக்குைின்றன.  இந்த ைணக்குக்கூற்றுைள் இலங்கை ைட்டைக்ைணக்ைொளர்ைள் 

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

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஆ) மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட 

ஏற்புகடை குறிப்புைளின் ைீழ் நிைொைமொன தைறுமதி சம்ைந்தமொை தைொருத்தமொன தவளிப்ைடுத்தல்ைள் 

தசய்ைப்ைட்ட கவகளைகளத் தவிர்ந்தவிடத்து நிதிக்கூற்றுைள் வரலொற்றுக்ைிரை அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.   

(இ) ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள் 

நடப்புக் ைொலப்ைகுதிைில் நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்தும் தைொருட்டும் இகடப்ைட்ட 

ைொலப்ைகுதிைின் ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் தைொருட்டும்நிதிக்கூற்றுைளில் 

அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ள அகனத்துப் ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் முந்திை ைொலப்ைகுதியுடன் ததொடர்புகடை 

அளவுசொர்ொீதிைொன, ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் விைரமொனதுமொன ஒப்பீட்டுொீதிைொனதைவல்ைள் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

நிதிக்கூற்றுைளின் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ளவிடத்து மிைச்சிறந்த சமர்ப்ைணத்கத கமற்தைொள்ளும் தைொருட்டு நடப்பு 
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வருடத்துடன் அகமந்ததொழுைத்தக்ைவகைைில் ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைணத்ததொகைைளும் 

மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன 

(ஈ) இைங்ைிவருைின்ற மற்றும் சமர்ப்ைித்தலிலொன புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலகு 

 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் இைங்ைி வருைின்ற மற்றும் புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலைொன 

இலங்கைரூைொவில் தரப்ைட்டுள்ளன 

(உ) மதிப்பீடு மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைைன்ைொடு 

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

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள், தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் தசலவின 

அளவுைளின் ைொவகனமீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் எடுகைொள்ைகள 

கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த மதிப்பீடுைளும் தீர்மொனங்ைளும் 

உண்கமைொன தைறுகைறுைகள விடமொறக்கூடும். 

மதிப்பீடுைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் மீளொய்வு 

தசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிக்குள் 

மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள ைொலப்ைகுதிக்குள் 

ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை 

திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

 

நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்டுள்ள அளவுைள்மீது ைணிசமொன தொக்ைத்கத ஏற்ைடுத்துைின்ற 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைகள ைொவிக்கைைில் மதிப்பீடுைள்,நிச்சைமற்றதன்கம மற்றும் தீர்வுக்ைட்டமொன 

தீர்மொனங்ைள் ைற்றி ைணிசமொன துகறைள் ததொடர்ைொன தைவல்ைள் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைளில் 

உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஊ)  நடப்புத் ததொழில் முைற்சி (இகடைறொ வழியுொிகம) 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொவழியுொிகம தைொண்டதொை நிலவ சகை வசமுள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்றிகன தசய்துள்ளது. எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி 

அடிப்ைகடைில் நிதிசொர் கூற்றுைள் இகடைறொமல் தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன. 
 

2. தசொத்துக்ைளும்அவற்றின்மதிப்பீட்டுஅடிப்ைகடயும் 

2.1 ஆதனம், சொதனம்மற்றும்தைொறித்ததொகுதி 

(அ) ஏற்றுக்தைொள்ளலும் ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் கசதங்ைளும் 

நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைள் அகனத்தும் திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது தைறுமதிைின் 

ஒட்டுதமொத்த கசதமகடதல்ைகளக் ைழித்து ைிரைத்திகலகை அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ளது. ஆதனதமொன்றின் 
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முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைடுைின்றது. ஆதனம், 

சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைணிசமொன ைகுதிைள் ஒரு ைொலப்ைகுதிக்குள் 

மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைடுமிடத்து மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிகை ஏற்றுக்தைொள்ளலிலிருந்து 

நீக்ைி புதிைைகுதி அதன் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் தைொண்டதொை அகமப்ைொண்கமைொல் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ஏகனை அகனத்துவிதமொன திருத்தகவகலைள் மற்றும் ைரொமொிப்புக்ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை 

வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுைின்றது. 

ரூ. 28, 909, 288.72 வரலொற்றுக் ைிரைத்கதக்தைொண்ட முழுகமைொைகவ கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைட்ட 

தசொத்துக்ைள் ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதிைில் உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

(ஆ) ைிரைம் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது அவற்றின் தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு தைொண்டுவருவதற்ைொன 

ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன. 

ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகளயும் உள்ளிட்டதொை தனிகவறொன ைணக்குைள் ைதிைப்ைட்டுள்ள ஆதனம், சொதனம் 

மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் வகைைினதமொன்கற மீள்நிறுவுவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவினம் 

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். ஏகனை அடுத்தடுத்து வருைின்ற ைிரைங்ைள் அப்ைகுதிக்குள் உள்ளடங்ைிை 

எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் சகைக்கு ைொய்ந்து வருவதற்ைொன ஆற்றல் இருப்ைினும் வகைைினத்தின் 

ைிரைத்கத நம்ைத்தகுந்தவகைைில் அளவிட இைலுமொைினும் மொத்திரகம மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(இ) கதய்மொனம் 

எளிை வழிமுகறைின் அடிப்ைகடைில் ைீகழ ைொட்டப்ைட்டுள்ள வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவுைகள ைதிகவடுைளிலிருந்து அைற்றும்தைொருட்டு கதய்மொனம் 

விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் தசலவினமொை ைொட்டப்ைடுைின்றது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தளைொடம்,தைொருத்திைள்  10% 

அலுவலை உைைரணங்ைள்  10% 

நலன்புொிச் சொதனங்ைள்  10% 

ைிரச்சொர சொதனங்ைள்  10% 

ைணனிைள்  20% 

ைணனி தமன்தைொருள்  20% 

கமொட்டொர் வொைனங்ைள்  20% 

வளிச் சீரொக்ைிைள்  20% 
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2.2  அருவச் தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி ைொய்ந்து 

வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ.ை.நி.-38 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட மதிப்ைிறக்ைம்  

அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன.  

  

ைணனி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்ைகடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் 

மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைடும். 

2.3 சரக்குத்ததொக்குைள்  

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திலும் நிைர கதறிை தைறுமதிைிலுகம மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்டுள்ளன. 

நிைர கதறிை தைறுமதி என்ைது தைொதுவொன ததொழில்முைற்சிப் ைணிைளில் மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட 

பூர்த்திதசய்தல் மற்றும் விற்ைகனச் தசலவுைகளக் குகறத்த ைின்னர் மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்ட விற்ைகன 

விகலைொகும். இந்த ைிரைத்தில் கைைிருப்பு ைண்டங்ைகளக் தைொள்வனவுதசய்தல் மற்றும் அகவ தற்கைொது 

இருக்ைின்ற இடத்திற்கும் நிகலகமக்கும் தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும் அடங்குைின்றன. 
 

2.4 நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

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

ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன தசய்ைப்ைடவுள்ள 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுதிக் ைருவிைள் ஊடொை 

நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின்அடிப்ைகட ஏற்ைிகசவுதசய்தலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது.  

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொைதசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.  

 

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். 

ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் (இலொைம் மற்றும் நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு 

குறிப்ைிட்டுத்ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை) அளிப்புப் ைத்திரத்தின் உடன்ைடிக்கை 

ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை ததொடக்ைத்தில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும். 

 

ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ஏற்ைிகசவு 

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

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.   

 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவுஈடுதசய்ை அல்லது 

தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் மொத்திரம் கதறிை 

ைணஅளவு நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.   

 

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற வருமதிைளும் 

உள்ளடங்கும். 

(உ)இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளுக்கு வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்.   நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் ைணிக்ைொைக் 

தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும்.    

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன வருமொனக் 

கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைட்ட  நிைொைமொன 

தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம ைற்றிை கூற்றில் 

ைொட்டப்ைடுைின்றன.   

(ஊ) ைடனும் வருமதிைொனகவயும் 

 

ைடனும் வருமதிைொனகவயும் முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற 

நிதிசொர்தைொறுப்புக்ைளொகும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர்அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் 

ைழிக்ைப்ைட்டு அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும். 

தைொள்ளப்ைட்ட கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட மற்றும் 

ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகறைின் உள்டங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் 

ைருத்திற்தைொண்கட மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைம் ைணிப்பீடுதசய்ைப்ைடும்.  ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற விைரமொன வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்.கசதம் ைொரணமொை 

கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிக்ைிரைத்தின் விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

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

சமமொனகவ என்ைவற்றிகனகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றது. 

(எ) முதிர்ச்சிைகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள்   

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுமதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  

நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் தைொள்வதற்ைொன 

ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் முதிர்ச்சிகடதல் வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு 

அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம்தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிக்ைப்ைடும். ைைனுறுதிமிக்ை 
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வட்டிவழிமுகற  இலதொக்ைல் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும். 

கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிசொர் ைிரைத்தில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் 

ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடும்.   

அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன 

 

(ஏ) விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள்    

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லது கமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளொகும். ஆரம்ை ஏற்றுக்ைொள்ளலின் ைின்னர் 

அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் வித்திைொசங்ைள் 

ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவுதசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் 

ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.  விற்ைகனக்ைொை உள்ள ைடன் 

ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடும்.  முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்றுக்தைொள்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது நட்டம் 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

 

ஆரம்ை ஏற்றுக்தைொள்ளலின்கைொில் விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை சகைைொனது எந்ததவொரு 

நிதிசொர் தசொத்கதயும் தைைர்குறிக்ைவில்கல. 

2.5 நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் கசதம் 

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன ைம்தைனி மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும். 

3 தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும்  

 

கைள்விைின்கைொில் அல்லது அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட உள்ளகவகை 

நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின்கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைளொை  வகைப்ைடுத்தப்ைட உள்ள 

தசொத்துக்ைளொை அகமயும் . அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருட ைொலத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட 

கவண்டியுள்ள மீதிைகள நகடமுைல்லொப் தைொறுப்புக்ைளொை அகமைின்றன. 

இந்த நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில் அறிந்த எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் ைொரணங்ைள் 

ைொட்டப்ைட்டுள்ளன. இறந்தைொல சம்ைவதமொன்றின் தைறுகைறொை  சகைக்கு சட்டொீதிைொன அல்லது 

உடன்ைொடு ொீதிைொன ைடப்ைொடு உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொட்டிகனத் தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர நன்கமைள் 

தவளிகை ைொய்ந்துதசல்வகத  அவசிைப்ைடுத்த இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் தைொறுப்புக்ைளும் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

3.1 ஓய்வூதிை நன்கமைள் 
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இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 19 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்”  மற்றும் 1983 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 

நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன.    ஐந்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் ைொலம் 

நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது. தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை 

தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல. 

3.2 வொிவிதிப்பு  

1990 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உண்ணொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் ைிரைொரம்  

சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றன. 

3.3 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புைளும் 

 

தைொருளொதொர நன்கமைகள சொட்டுதல்தசய்ை வொய்ப்ைற்ற அல்லது நம்ைைத்தன்கமகை அளவிட  இைலொத   

நிச்சைமற்ற எதிர்ைொல சம்ைவங்ைள் அல்லது நிைழ்ைொல ைடப்ைொடுைள் மூலமொை மொத்திரம் வழியுொிகமகை 

உறுதிப்ைடுத்துைின்ற உள்ளொர்ந்த ைடப்ைொடுைளொகும். 

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புக்ைளும் நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்புகடை குறிப்புைளில் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

3.4 ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புக்ைள்  

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புக்ைள்  2007 ஆம் ஆண்டில் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட 

ஆயுட்ைணிப்ைின் கைொில்  நடப்புப் தைறுமதிைின் அடிப்ைகடைில் நிதிக்கூற்றுைளில் ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளன.   

  

4. விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

4.1 வருமொனம் 

(அ)  சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம்,  திகறகசொி உண்டிைல்ைளிலிருந்து 

ைிகடக்ைின்ற  வட்டி மற்றும் ஏகனை ைல்லின வருமொனங்ைகள ைிரதிநிதித்துவம் தசய்ைின்றது.  

(ஆ) தகணப்ைண கசைொிப்ைில் இருந்து ைிகடத்த வருமொனம் ைொசு அடிப்ைகடைில்  ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்.  

4.2 வருமொனத்கத ஏற்ைிகசவுதசய்தல்  

அ) ஓய்வூதிை தகணப்ைண வருமொனம் கசர்த்துக்ைொண்ட ைொலத்திற்ைொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

ஆ) கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு  அடிப்ைகடைிலொனதொை அகமவகதொடு ஏற்புகடை தசலவுைகளொடு 

சீரொக்ைப்ைடும்.  

இ) வட்டி வருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறுநிகலைகடயும்.    

4.3  அரசொங்ைக் தைொகடைளுக்ைொன ைணக்குப் ைதிவுைள்  
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உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைட்ட  ைொலவகரைகறைில்  வருமொனமொை விொிவொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் சொர்ந்த தசொத்தின்  ைைனுள்ள 

ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ஒழுங்குமுகறைொன அடிப்ைகடைில் விொிவொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்.   

4.4தசலவு 

உறப்ைட்ட தசலவினம் மற்றும் தனித்துவமொன வருமொன வகைைினங்ைளின் ஈட்டல்ைளுக்குமிகடைில் 

கநரடிைொன ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில்  விொிவொன வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். சகைைின் 

தசைற்ைொடுைகள தநறிப்ைடுத்துகைைிலும் மூலதனச் தசொத்துக்ைகள விகனத்திறன்மிக்ைதொை 

கைணிவருகைைிலும்  உறப்ைட்ட அகனத்துச் தசலவினங்ைளும் ஆண்டுக்ைொன மிகைநிகல அல்லது 

ைற்றொக்குகறைிகன அகடகைைில் அட்டுறு அடிப்ைகடைில்  வருமொனத்தில் வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 2008.10.15 ஆந்கததிை 401/04. ஆம் இலக்ை ைணிப்ைொளர்சகைப் ைத்திரம் மூலமொை ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட 

வீதத்தில் ைிொித்ததொதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள். 

;       

தசலவுைள்  வீதங்ைள் 

  

சம்ைளம், ஊகச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. 

ைணிக்தைொகட  
50% 

மருத்துவச் தசலவுைள்  50% 

மதியுகரக் ைட்டணங்ைள்  40% 

நலன்புொி 50% 

சீருகடைள்  48% 

ைளிைொட்டம் 40% 

அச்சிடல் 40% 

சட்டக் ைட்டணங்ைள் 60% 

விழிப்புணர்வூட்டலும் ைைிற்சியும்  20% 

சகை உறுப்ைினர் ைடிைள்  40% 

வொடகை, ததொகலகைசி 40% 

தைொல் 55% 

மின்சொரம்  40% 

ைிரைொணச்தசலவு, கமலதிை கநரம்  50% 

நீர்க் ைட்டணம்  40% 
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நொளொந்தப் ைடி  50% 

ைொதுைொப்பு 20% 

அலுவலை சொதனப் ைரொமொிப்பு  20% 

வொைனப் ைரொமொிப்பு  40% 

ைணனிப் ைரொமொிப்பு 25% 

எொிதைொருள்தசலவுைள் 30% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு  40% 

ைொைிதொதிைள் 48% 

 

 

5 ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று  

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று “கநொில் முகறகை” ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. அது இலங்கை 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -7 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று” இற்கு அகமவொை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

7.அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

8. சொர்ந்த தரப்ைினர் தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டமும் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டமும் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளொை  ைருதப்ைடுவர். இந்த சொர்ந்த தரப்ைினருடன் கமற்தைொண்ட தைொடுக்ைல் 

வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின்ைீழ் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.  ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்  திட்டத்திடமிருந்தும்   ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திடமிருந்தும் முகறகை 

ரூ. 295, 230, 441.79 மற்றும் ரூ. 518, 000, 000 தைறுமதிைொன ைடகனப் தைற்றுள்ளது.   

8.முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைங்ைள்  

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைங்ைள் ைற்றிை விைரங்ைள் ைீகழ  ைொட்டப்ைட்டவொறு அகமயும்.  

2006 ததொடக்ைம் 2013 வகர  தீர்க்ைப்ைட்டிரொத ஊகச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி.       ரூ. 21,729, 892.05 

       9. எதிர்ைொரொத நிைழ்வுைள்  

மொவிலொறு அகணக்ைட்டு மூடப்ைட்டகமைொல் ைொதிக்ைப்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளுக்கு இழப்பீடு தசலுத்துதல் 

சம்ைந்தமொன வழக்தைொன்று தைொழும்பு  நீதவொன் நீதிமன்றத்தில் விசொொிக்ைப்ைட்டு வருவகதொடு  ரூ. 7 

மில்லிைனுக்கு ைிட்டிை ததொகைைிகன கமொசடி தசய்தகமக்ைொை சகைைின் 03 உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு 

எதிரொை  குற்றப்ைைர்வு தொக்ைல் தசய்ைப்ைட உள்ளது.  

 

 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 
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நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

குறிப்பு 01 

2015 திதசம்ைர் 31 இல்  ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விைரம் வொைனங்ைள் அலுவலை 

உைைரணங்ைள் 

நலன்புொிச் 

சொதனங்ைள் 

தளைொடங்ைளும் 

தைொருத்திைளும் 

வளிச் 

சீரொக்ைிைள் 

ைணனி 

உைைரணங்ை

ள் 

ைிரச்சொர 

உைைரணங்ைள் 

ைணனி 

தமன்தைொ

ருள் 

தமொத்தம் 

2015 சனவொி 01 இல் 

ைிரைம் 

2,102,060.70 1,620,558,04  22.330.75 819,738.53 360,136.62 26,012,531.74 422.837.14 1,475,000.0
0 

32,835,193.52 

கசர்த்தல்ைள் -   239,350.00 167,261.12 41,900.00 - - 448,511.12 

ை.ை.ைொ.ச. 

கைைளித்தல்ைள் 

- - - - - - - - - 

தமொத்தக்ைிரைம் 2,102,060.70 1,620,558.04 22,330.75 1,059,088.53 527,397.74 26,054,431.74 422,837.14 1,475,000.

00 
33,283,704.64 

கதய்மொன வீதம் % 20% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 20%  

2015 சனவொி 31 இல் 

திரண்டகதய்மொனம்  

2,102,060.70 1,617,009.04 19,480.75 762,835.73 360,136.62 24,385,424.90 422,837.14 885,000.00 30,554,784.88 

ை.ை.ைொ.ச. 

கைைளித்தல்ைள் 

         

2015 ஆம் 

ஆண்டுக்ைொன 

கதய்மொனம் 

- 2,339.00 950.00 45,543.86 1,393.84 422,233.16 - 295,000.00 767,459.86 

தமொத்த கதய்மொனம்  2,102,060.70 1,619,348.04 20,430.75 808,379.59 361,530.46 24,807,658.06 422,837.14 1,180,000.

00 
31,322,244.74 

கதறிைதைறுமதி - 1,210.00 1,900.00 250,708.94 165,867.28 1,246,773.68 - 295,000.00 1,961,459.90 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

 31.12.2015 31.12.2015 

 ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

குறிப்பு 02 -கைைிருப்பு   

 2,125,022.06 2001,150.32 

அச்சிடல் தைொருட்ைள் 89,350.52 2241.26 

ைொைிதொதிைள் கைைிருப்பு   

 2,214,372.58 2001,391.58 

   

குறிப்பு   03 –வருமதிைொன ைொசு   

கசைொித்தல்முைவர்ைளிடமிருந்துவருமதிைொனைொசு 686,979.20 704,479.20 

தைொல் திகணக்ைளத்திடமிருந்து வருமதிைொனைொசு 35,689,048.00 31852,276.00 

 36,376,027.20 32,556,755.20 

   

குறிப்பு 04-முதிர்ச்சிவகர தடுத்துகவத்த முதலீடுைள்   

   

திகறகசொி உண்டிைல்ைள் – மக்ைள் வங்ைி 47,567,075.86 199,634,877.40 

 47,567,075.86 199,634,877.40 

   

குறிப்பு 05- வருமதிைொன வருமொனம்   

   

ைமக்ைொரர்ைளின் ைங்ைளிப்புத் ததொகை 4,077,203.00 5516,307.00 

ஆயுட்ைொப்புறுதி தவகணக்ைொன ைமக்ைொரர்ைளின் 

ைங்ைளிப்புத் ததொகை  

539,100.00 741,720.00 

நிர்வொைச் தசலவுைளுக்ைொன ைமக்ைொரர்ைளின் ைங்ைளிப்புத் 

ததொகை  

269,550.00 370,860.00 

 4,885,853.00 6,146,490.00 

   

ை/இல.100150112345   - மக்ைள் வங்ைி யூனிைன் ைிகளஸ் 1,541,453.62 3,119,630.91 

ை/இல.100180112344  - மக்ைள் வங்ைி யூனிைன் ைிகளஸ் 370,525.91 781,857.21 

ை/இல.100130112351  -  மக்ைள் வங்ைி யூனிைன் ைிகளஸ் 314,440.14 321,613.64 

ை/இல.100110112347  -  மக்ைள் வங்ைி யூனிைன் ைிகளஸ் 600,887.40 800,749.89 

ை/இல.8403704  -  இலங்கை வங்ைி யூனிைன் ைிகளஸ் 24,684.10 152,327.10 

கசைொித்தல் ைணக்கு 10,567.00 482,397.00 

 2,862,558.17 5,658,575.75 

   

குறிப்பு  07 –ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை நிதிைம்   

   

முன்தைொண்டுவந்த மீதி (57,249,428,978.77) (53,967,472,093.39) 

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைம் (21,729,892.05) 4,100.00 

 (57,271,158,870.82) (53,967,467,993.39) 

   

கசர்க்ை/(ைழிக்ை)   

தசலவிகன விஞ்சிைதமொத்த வருமொனம் (3,443,359,969.38) (3,281,960,985.38) 

 (60,714,518,840.20) (57,249,428,978.77) 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

 

 31.12.2015 31.12.2015 

 ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

   

குறிப்பு - 9 –மூலதனச் தசலவுைளுக்ைொன அரசொங்ைக் 

தைொகட 

  

   

முன்தைொண்டுவந்த மீதி  16,28,267.88 

   

கசர்க்ை/(ைழிக்ை)   

அரசொங்ைக் தைொகடமதிப்ைிறக்ைம் 9767,459.86 (612,868.20) 

ஆண்டில் கசர்த்தகவ 448,511.12 1,265,010.00 

   

முன்தைொண்டுதசன்ற மீதி 1,961,460.94 2,280,409.68 

   

குறிப்பு 10  - தசன்மதிைொனைொசு   

   

முைவர் நிறுவனத் தரகு 125,790.00 160,300.00 

ைதவிைணி ைொதுைொப்பு கவப்பு 154,600.00 154,600.00 

ை.ை.ைொ.ச. நகடமுகறக் ைணக்கு 88,590,184.58 77,472,153.63 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் 3,260,216,029.00 3,215,242,501.00 

ஓய்வூதிை தரகுப்ைணம் 13,694,665.00 13,631,400.00 

கூட்டுக் ைொப்புறுதி தவகண 163,187,680.00 141,944,400.00 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொன ைடன்   

          - ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் 628,322,254.04 646,247,409.47 

          - ை.ை.ைொ.ச. 331,963,805.45 313,173,401.37 

 4,486,255,008.07 4,408,026,165.47 

   

குறிப்பு  11 - அட்டுறு தசலவுைள்   

அச்சிடல் ைட்டணத்திற்ைொன ஏற்ைொடுைள்  531.771.16 411,771.16 

அட்டுறு தசலவுைள் 126,517.00  

ைதவிைணி ஊ.கச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. 21,729,892.05  

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணத்திற்ைொன ஏற்ைொடுைள்   

- முந்திை வருடம் 3,132,031.00 2,882,031.00 

- நடப்பு வருடம் 250,000.00 250,000.00 

   

 25,770,211.21 3,543,802.16 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்கை 

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம் 

நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 
 31.12.2015 31.12.2015 

 ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

   

குறிப்பு12 -  நிர்வொைச் தசலவுைள்   

சம்ைளமும கவதனமும் 72,189,216.37 53,195,306.69 

ஊ.கச.நி. 6,304,833.14 5,444,463.21 

ஊ.ந.நி. 1,576,208.28 1360,465.80 

ைிரைொணமும் ைிகழப்பூதிைமும் 1,718,954.58 1090,285.75 

கமலதிைகநரம் 2,916,614.56 4210,540.55 

நொளொந்தச் சம்ைளம் 284,940.50 448,763.00 

மருத்துவச் தசலவுைள் 641,468.00 631,864.00 

ைணிக்தைொகட 4,237,129.83 3,838,364.80 

TAC  ைடிைள்  59,455.00 

ைதவிைணி நலகனொம்ைல் 652,651.83 316,898.75 

சட்டக் ைட்டணம் 57,690.00 148,880.52 

කලර්යපණේඩ්නි්ඇඳුම්ைதவிைணி சீருகடைள் 261,656.29 118,347,36 

ைணிப்ைொளர்சகை  உறுப்ைினர் ைடிைள் 168,620.00 127,200.00 

மதியுகரக் ைட்டணங்ைள் 112,000.00 403,600.00 

   

வொடகை 5,119,108.03 5689,035.71 

ததொகலகைசி 904,570.47 885,417.29 

தைொல் ைட்டணம் 941,760.46 878,888.62 

ைொதுைொப்பு 184,730.00 151,272.00 

மின்சொரம் 1,044,147.69 1059,674.13 

நீர்க் ைட்டணச் சிட்கடைள் 151,921.71 163,167.90 

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணங்ைள் 250,000.00 250,000.00 

தமொழிதைைர்ப்புக்ைட்டணம் - 2,000.00 

   

எொிதைொருள் 2,047,609.01 2422,206.17 

விழிப்புணர்வூட்டலும் ைைிற்சியும் 2,129,189.53 6880,543.09 

அச்சிடல் 1,026,979.26 1.922,592.92 

ைொைிதிைளும் நுைரப்ைடற்ைொலனவும்  1,995,681.77 1,522,603.19 

உைசொிப்பு 157,426.24 65,738.62 

   

வொைனப் ைரொமொிப்பு 3,436,224.98 2,530,356.93 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 563,465.60 157,356.93 

அலுவலை உைைரணப் ைரொமொிப்பு 61,198.15 133,700.23 

ைணனிப் ைரொமொிப்பு 1,133,551.80 196,743.17 

   

கதய்மொனம் 767,459.86 634,933.03 

 113,042,007.94 96,040,912.37 

   

குறிப்பு  13 - நிதியும் ைிறவும்   

ைடன் வட்டி 55,565,248.65 55,297,404.38 

வங்ைிக் ைட்டணம் 69,205.41 1385,835.26 

 55,934,454.06 56,683,239.64 
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ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிை, சமூைப்ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டம்  

2015 திதசம்ைர் 31 இல் நிதிக்கூற்றுைள் 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்று 

 குறிப்பு 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

தசொத்துக்ைள்    

நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள்    

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதி 1 38,519.62 832.00 

  38,519.62 832.00 

நகடமுகறச்தசொத்துக்ைள்    

கைைிருப்பு 2 191,083.33 189,206.27 

வருமதிைொன ைொசு 3 629,872,254.04 646,624,810.47 

முதிர்ச்சிவகர தடுத்துகவத்த முதலீடுைள் 4 22,677,475.96 16,649,954.02 

வங்ைிைிலுள்ள ைொசு 5 1,416,310.83 1,057,425.69 

  654,157,124.16 664,521,396.45 

தமொத்தச்தசொத்துக்ைள்  654,195,643.78 664,521,228.45 

 
உொிகமப்ைங்குைளும் தைொறுப்புைளும்  

   

 
மூலதனமும் ஒதுக்ைங்ைளும்  

   

ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிை நிதிைம் 6 (2,174,633,659.27) (1,930,371,414.21) 

இறப்புப் ைணிக்தைொகட நிதிைம் 7 22,780,199.70 21,525,809.70 

  2,151,853,469.57 1.908,845,604,51 

நகடமுகறைல்லொச் தசொத்துக்ைள்    

ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு  2,784,156,361.14 2,555,667,552.00 

ைதவிைணி ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள்  1,182,885.23 1,087,875.58 

  2,785,339,246.37 2556755,427.58 

 
நகடமுகற தைொறுப்புைள் 

   

தமொத்ததசன்மதிைள் 8 18,871,831.98 15,021,380.38 

அட்டுறு தசலவுைள் 9 1,838,025.00 1,591,025.00 

  20,709,856.98 16,612,405.38 

தமொத்தஉொிகமப்ைங்குைளும்தைொறுப்புைளும்  654,195,643.78 664522,228.45 

 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின் அவசிைப்ைொடுைளுடன் அகமந்ததொழுகுைின்றன.  
.......................... 

நிதிப் ைிொிவுப் ைிரதொனி 

இந்த நிதிக்கூற்றுைகளத் தைொொித்தல் மற்றும் சமர்ப்ைித்தல்  ததொடர்ைில் ைணிப்ைொளர்சகை தைொறுப்புக்கூறல் 

கவண்டும்.   

ைணப்ைொளர்கை சொர்ைொை கைதைொப்ைமிட்டது:  
..............................................     ...................................... 

தகலவர்       ைணிப்ைொளர்சகை உறுப்ைினர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல்  முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன  

விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

  2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

 குறிப்பு   

வட்டி வருமொனம்  38,040.716.65 38,533,360.63 

ைடற்தறொழிலொளர்ைளின் ைங்ைளிப்பு  1,030,292.00 1.456,710.00 

  39,071,008.65 39,990,070.63 

 
ைழிக்ை: 

   

நிர்வொைச் தசலவுைளுக்ைொை கைைளிக்ைப்ைட்ட  

வட்டி வருமொனம் 

 

                 (3,500,000.00)                  (3,500,000.00) 

நிதிைத்திற்ைொனதமொத்த வருமொனம்   35,571,008.65 36,490,070.63 

 
ைழிக்ை - தசலவுைள் 

   

கதறிைஉதவுததொகைைின் மீளளிப்பு  (412,085.00) (577,016.00) 

கதறிைவட்டிைின்மீளளிப்பு  (475,881.00) (628,623.00) 

ஊக்குவிப்பு ைடி தசலுத்த்தல்  (65,604.00) (88,820.00) 

குழுமக் ைொப்புறுதி தவகண  (1,763,390.00) (1675,730.00) 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதலும் தரகுப்ைணமும்    

   -   ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல்  (47,418,578.00) (41,867,619.00) 

   -   ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொன  தரகுப்ைணம்  (562,740.00) (488,075.00) 

தமொத்தச்தசலவு  (50,698,278.00) (45,326,883.00) 

    

தநறிப்ைடுத்தல் மிகை/ ைற்றொக்குகற  15,127,269.35 (8,836,812.37) 

    

வருமொனம் – நிர்வொைத்திற்ைொனது     

நிர்வொைச் தசலவினங்ைளுக்ைொன வட்டி வருமொனம்  3,500,000.00                    3,500,000.00                    

 நிர்வொைச் தசலவினங்ைளுக்ைொன அரசொங்ைக் 

தைொகட 

 1,500,000.00 3,000,000.00 

  5,000,000.00 6500,000.00 

  5,000,000.00 6500,000.00 

  (10,127,269.35) (2,336,812.37) 

ைழிக்ை : தசலவுைள்    

    

நிர்வொை மற்றும் தொைனச் தசலவுைள் 10 5,015,930.43 4,832,931.37 

நிதிக் ைட்டணம் 11 4,093.00 561.16 

தமொத்தநிர்வொைச்தசலவுைள்  5,020,023.43 4833,492.53 

ஆண்டுக்ைொன இலொைம்/(நட்டம்)  (15,147,292.78) (7,170,304.90) 

 

ஏகனை விொிவொன வருமொனம் 

   

ைணிக்தைொகட இலொைம்/(நட்டம்)  28,657.88 (156,765,95) 

ஒய்வூதிைதைொறுப்பு அதிைொித்தல்  (228,488,809.14) (211,396,733.00) 

  (228,460,151.26) (211,553,498.95) 

    

ஆண்டுக்ைொன தமொத்த விொிவொன வருமொனம்   (243,607,444.04) (218,723,803.85) 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல்  முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன  

உொிகமப் ைங்ைிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று 

 

 ைடற்தறொழிலொளர் 

ஓய்வூதிைத் திட்ட 

நிதிைம்  

இறப்புப் 

ைணிக்தைொகட 

நிதிைம்  

தமொத்தம் 

 

2013 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

      

(1,711,647,610.36)       20,210,079.70     (1,691,437,530.66) 

ஓய்வூதிை தைொறுப்ைின் நடப்பு தைறுமதி  - - - 

 

2013 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

      

(1,711,647,610.36)       20,210,079.70     (1,691,437,530.66) 

ஆண்டில் கசர்ந்தகவ - 2014    

கதறிை மிகைநிகல (218,723,803.85)  (218,723,803.85) 

தசலவிகன விஞ்சிை வருமொனம் – 

ஆயுட் ைொப்புறுதி                               -    

1,315,730.00 1,315,730.00 

    
 

2014 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

 
(1,930,371,414.21) 

 
21,525,809.70 

 
(1,908,845,604.51) 

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைம்  (654,801.02) - (654,801.02) 

2014 திதசம்ைர் 31 இல் சீரொக்ைிை மீதி (1,931,026,215.23)  (1,909,500,405.53) 

ஆண்டில் கசர்த்தகவ -2015    

கதறிைமிகைநிகல (243,607,444.04)  (243,607,444.04) 

தசலவிகன விஞ்சிை வருமொனம் – 

ஆயுட் ைொப்புறுதி  

  
1,254,390.00 

 
1,254, 930.00 

 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் மீதி 

 

(2,174,633,659.27) 

 

27,780,199.70 

 

(2,151,853,459.57) 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல்  முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன  

ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று 

 2015.12.31 

ரூ. சதம் 

2014.12.31 

ரூ. சதம் 

ததொழிற்ைொட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வு   

கதறிைமிகைநிகல (243,607,444.04) (218723,803.85) 

 
சீரொக்ைம்  

  

கதய்மொனம் 4,032.38 908.00 

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைம்  (654,801.02) - 

ைணிக்தைொகட மீதொன ைற்றொக்குகற/ இலொைம்  (28,657.88) 156,765.95 

ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு அதிைொித்தகம 228,488,809.14 211,396,733.00 

இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடு  123,667.53 106,160.81 

தசைற்ைடு மூலதன மொற்றங்ைளுக்கு முன்னர் ததொழிற்ைொட்டு  

மிகைநிகல  

(15,674,393.89) (218,459,969.09) 

சரக்குத் ததொக்குைளின் (அதிைொிப்பு)/ வீழ்ச்சி (1,877.06) (34,953.72) 

வருமதிைளின் (அதிைொிப்பு) /வீழ்ச்சி 16,420,155.43 (6,242,321.08) 

ஏகனை தசன்மதிைளின் (அதிைொிப்பு) /வீழ்ச்சி 3,850,451.60 4141,760.28 

அட்டுறு தசலவினங்ைளின்  (அதிைொிப்பு) /வீழ்ச்சி 247,000.00 175,000.00 

 20,515,729.97 (1,960,514.52) 

 
ததொழிற்ைொட்டுச்தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைிறப்ைித்த ைொசு 

 
4,841,336.08 

 
(8,691,349.61) 

இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகட –தசலுத்திைகவ - - 

 

 

 

4,841,336.08 

 

(8,691,349.61) 

 

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப்ைொய்வு 

 
 

 

நிதிசொர் சொதனங்ைள் (6,027,521.94 7406,817.78 

ஆதனம், சொதனம்,தைொறித்ததொகுதிக் தைொள்வனவு (41,720.00) - 

குழும ஆயுட் ைொப்புறுதிக்ைொன உதவததொகை 1,763,390.00 1675,730.00 

ஆண்டுக்குள் நன்கமைள்  (509,000.00) (360,000.00) 

 

முதலீட்டுச் தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப்ைொய்வு  

 

(4,814,851.94) 

 

8,722,547.78 

நிதிச்தசைற்ைொடுைளிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வு   

   

  - 

நிதிச்தசைற்ைொடுைளிலிருந்து கதறிை ைொசுப் ைொய்வு   

ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு சமமொனவற்றின் கதறிை அதிைொிப்பு 

/(வீழ்ச்சி) 

26,484,14 31,198.17 

ஆண்டின் ததொடக்ைத்தில் ைொசு மற்றும் ைொசுக்கு  சமமொனகவ 1,389,826.69 1,358,628.52 

 1,416,310.83 1,389,826.69 

ஆண்டின் இறுதிைில் ைொசு மற்றும் வங்ைி மீதி    

வங்ைிைிலுள்ள ைொசு -2015.12.31 1,416,310.83 1,389,826.69 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்ைொன  முக்ைிைமொன ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைள் 

1  தைொதுவொன தைொள்கைைள் 

1.1 அறிக்கைைிடும் அகமப்ைொண்கம 

இலங்கை ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை 1999 இன் 20 ஆம் இலக்ைமுகடை சட்டத்தினொல் 

கூட்டிகணக்ைப்ைட்டகதொடு நுகைதைொட, ைங்தைொடவில, சுைத்ரொரொமவீதி, இலக்ைம்117  என்ற முைவொிைில் 

அகமந்துள்ளது. ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டமொனது 1990 இன் 23 ஆம் 

இலக்ைமுகடை ைடற்தறொழிலொளர்ர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டச் சட்டத்தின் 

ஏற்ைொடுைளுக்கு அகமவொைகவ தொைிக்ைப்தைற்றுள்ளது.  

1.2 ைிரதொன தசைற்ைொடுைளும் ததொழிற்ைொடுைளின் தன்கமயும் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்துதல். 

 

1.3 தைொொித்தலுக்ைொன அடிப்ைகட 

(அ) இகசவுக்கூற்று 

 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்று, விொிவொன வருமொனக்கூற்று, நிதிைங்ைள் மற்றும் 

ஒதுக்ைங்ைளிலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை கூற்று, ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று மற்றும் நிதிக்கூற்றுைளுக்ைொன 

குறிப்புைகள உள்ளடக்குைின்றன.  இந்த ைணக்குக்கூற்றுைள் இலங்கை ைட்டைக்ைணக்ைொளர்ைள் 

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

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

(ஆ) மதிப்பீட்டுக்ைொன அடிப்ைகட 

ஏற்புகடை குறிப்புக்ைளின் ைீழ்  நிைொைமொன தைறுமதி சம்ைந்தமொை தைொருத்தமொன தவளிப்ைடுத்தல்ைள் 

தசய்ைப்ைடுைின்றவிடத்து நீங்ைலொை நிதிசொர் கூற்றுைள் வரலொற்றுக் ைிரை மரைின் அடிப்ைகடைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன.   

(இ) ஒப்பீட்டுொீதிைொன தைவல்ைள் 

நடப்புக் ைொலப்ைகுதிைில் நிதிக்கூற்றுைகள விளங்ைிக்தைொள்வகத கமம்ைடுத்தும் தைொருட்டும் இகடப்ைட்ட 

ைொலப்ைகுதிைின் ஒப்பீட்டுொீதிைொன தன்கமகை முன்கனற்றும் தைொருட்டும் நிதிக்கூற்றுைளில் 

அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ள அகனத்துப் ைணத்ததொகைைளுக்ைொைவும் முந்திை ைொலப்ைகுதியுடன் ததொடர்புகடை 
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அளவுசொர்ொீதிைொன, ததொடர்உகரசொர்ந்த மற்றும் விைரமொனதுமொன ஒப்பீட்டுொீதிைொன  தைவல்ைள் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

நிதிக்கூற்றுைளின் வகைைினங்ைகள சமர்ப்ைித்தல் அல்லது வகைப்ைடுத்தல் 

திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ளவிடத்து மிைச்சிறந்த சமர்ப்ைணத்கத கமற்தைொள்ளும் தைொருட்டு நடப்பு 

வருடத்துடன் அகமந்ததொழுைத்தக்ைவகைைில் ஒப்பீட்டுொீதிைொன ைணத்ததொகைைளும் 

மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.   

(ஈ)இைங்ைிவருைின்ற மற்றும் சமர்ப்ைித்தலிலொன புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலகு 

இந்த நிதிக்கூற்றுைள் சகைைின் இைங்ைி வருைின்ற மற்றும் புழக்ைத்திலுள்ள ைணஅலைொன 

இலங்கைரூைொவில் தரப்ைட்டுள்ளன. 

(உ)மதிப்பீடு மற்றும் தீர்மொனங்ைளின் ைைன்ைொடு 

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

தைொள்கைைள் மற்றும் அறிக்கை தசய்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள், தைொறுப்புைள், வருமொனம் மற்றும் தசலவின 

அளவுைளின் ைொவகனமீது தொக்ைகமற்ைடுத்துைின்ற தீர்மொனங்ைள், மதிப்பீடுைள் மற்றும் எடுகைொள்ைகள 

கமற்தைொள்ள முைொகமத்துவத்கத ைணிக்ைின்றன. ஈடுைடுத்தப்ைட்ட இந்த மதிப்பீடுைளும் தீர்மொனங்ைளும் 

உண்கமைொன தைறுகைறுைகள விடமொறக்கூடும். 

மதிப்பீடுைளும் அடிப்ைகடைொைக் தைொள்ளப்ைட்ட எடுகைொள்ைளும் ததொடர்ச்சிைொன அடிப்ைகடைில் மீளொய்வு 

தசய்ைப்ைடுைின்றன. ைணக்ைீட்டு மதிப்பீடுைகள திருத்திைகமத்தல் சம்ைந்தப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிக்குள் 

மொத்திரம் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் அந்த மதிப்பீடுைள் திருத்திைகமக்ைப்ைட்டுள்ள ைொலப்ைகுதிக்குள் 

ஏற்றுக்தைொள்ளப்ைடுவகதொடு நடப்பு மற்றும் ஏகதனும் எதிர்ைொல ைொலவகரைகறைளுக்கு அத்தகைை 

திருத்திைகமத்தல் தொக்ைகமற்ைடுத்துமொைின் திருத்திைகமத்த ைொலவகரைகறக்கும் எதிர்ைொல 

ைொலவகரைகறைளுக்கும் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

(ஊ) நடப்புத் ததொழில் முைற்சி (இகடைறொ வழியுொிகம) 

 

நடப்புத் ததொழில்முைற்சி என்ற வகைைில் இகடைறொவழியுொிகம தைொண்டதொை நிலவ சகை வசமுள்ள 

ஆற்றல் ைற்றி முைொகமத்துவம் மதிப்பீதடொன்றிகன தசய்துள்ளது. எனகவ நடப்புத் ததொழில்முைற்சி 

அடிப்ைகடைில் நிதிசொர் கூற்றுைள் இகடைறொமல் தைொொிக்ைப்ைடுைின்றன. 

 

2 தசொத்துக்ைளும் அவற்றின் மதிப்பீட்டு அடிப்ைகடயும் 

2.1 ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி 

(அ) ஏற்றுக்தைொள்ளலும் ைணிப்பீடுதசய்தலும் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதி வகைைினங்ைள் கசர்க்ைப்ைட்ட கதய்மொனம் மற்றும் கசதங்ைளும் 

நட்டங்ைளும் ைழிக்ைப்ைட்டு ைிரைத்தில் அல்லது மதிப்பீட்டுக்ைிணங்ைகவ தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 
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ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைள் அகனத்தும் திரண்ட கதய்மொனம் அல்லது தைறுமதிைின் 

ஒட்டுதமொத்த கசதமகடதல்ைகளக் ைழித்து ைிரைத்திகலகை அறிக்கைைிடப்ைட்டுள்ளது. ஆதனதமொன்றின் 

முக்ைிைமொன ஆக்ைக்கூறுைள் தனிகவறொை இனங்ைொணப்ைட்டு கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைடுைின்றது. ஆதனம், 

சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைணிசமொன ைகுதிைள் ஒரு ைொலப்ைகுதிக்குள் 

மீள்நிறுவப்ைடகவண்டிை அவசிைகமற்ைடுமிடத்து மீள்நிறுவப்ைட்ட ைகுதிகை ஏற்ைிகசவு தசய்தலிலிருந்து 

நீக்ைி புதிைைகுதி அதன் ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் மற்றும் கதய்மொனம் தைொண்டதொை அகமப்ைொண்கமைொல் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ஏகனை அகனத்துவிதமொன திருத்தகவகலைள் மற்றும் ைரொமொிப்புக்ைிரைம் உறப்ைட்ட தசலவினமொை 

வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுைின்றது.  

ரூ. 691,945.72 வரலொற்றுக் ைிரைத்கதக்தைொண்ட  முழுகமைொை கதய்மொனம் ைழிக்ைப்ைட்ட தசொத்துக்ைள் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளில் அடக்ைப்ைட்டுள்ளன.   

(ஆ) ைிரைம் 

ஆதனம், சொதனம் மற்றும் தைொறித்ததொகுதிைளின் ைிரைமொனது அவற்றின் தைொள்வனவு விகலகையும் 

சம்ைந்தப்ைட்ட ஆதனத்கத அதன் எதிர்ைொர்த்த ைொவகனக்ைொை இைங்கும்நிகலக்கு தைொண்டுவருவதற்ைொன 

ஏகதனும் கநரடிைொை உறப்ைட்ட ைிரைத்கதயும் உள்ளடக்குைின்றது.    

தசொத்துக்ைளின் ஈட்டல் தைொள்திறகன ததொடர்ச்சிைொை கைணிவர அல்லது கமம்ைடுத்தும்தைொருட்டு 

நிரந்தரமொன தன்கமயுகடத்தொன தசொத்துக்ைகளக் தைொள்ளல், விொிவொக்ைல் மற்றும் 

முன்கனற்றைரமொக்குவதற்ைொை உறப்ைட்ட அடுத்தடுத்து வருைின்ற தசலவுைள் மூலதன தசலவுைளொை 

ைருதப்ைடுைின்றன ைிரதொன ைொிகசொதித்தல்ைகள உள்ளடக்ைிை தனிகவறொை ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ள  

ஆதனம், சொதனம்  அல்லது தைொறித்ததொகுதி வகைைினத்கத மீள்நிறுவும் தைொருட்டு உறப்ைட்ட தசலவு   

மூலதனமைமொக்ைப்ைடும். அப்ைகுதிைில் உள்ளடங்ைிை தைொருளொதொர நன்கமைள் சகைக்கு ைொய்ந்து 

வருவதற்ைொன இைலுகம நிலவின்  மற்றும் வகைைினத்தின் ைிரைம் நம்ைைத்தன்கம தைொண்டதொை அளவிட 

இைலுமொைின் மொத்திரகம ஏகனை அடுத்தடுத்த தசலவினங்ைள் மூலமதனமைமொக்ைப்ைடும். 

(ஈ) கதய்மொனம் 

எளிை வழிமுகறைின் அடிப்ைகடைில் ைீகழ ைொட்டப்ைட்டுள்ள வருடொந்த வீதங்ைளில் அச்தசொத்துக்ைளின் 

ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலத்தில் அந்த அளவுைகள ைதிகவடுைளிலிருந்து அைற்றும்தைொருட்டு கதய்மொனம் 

விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் தசலவினமொை ைொட்டப்ைடுைின்றது. 

 

 

 

 

 

அலுவலை உைைரணங்ைள்  10% 

தளைொடங்ைள் மற்றும் தைொருத்திைள்  10% 

நலன்புொிச் சொதனங்ைள்  10% 

ைணனி  20% 
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2.2 அருவச்தசொத்துக்ைள் 

தசொத்துக்ைளுக்கு உகடகமைொக்ைத்தக்ை எதிர்ைொல தைொருளொதொர நன்கமைள் நிறுவனத்கத கநொக்ைி ைொய்ந்து 

வரக்கூடிை நிகலகமைள் இருக்குமொைின் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இ.ை.நி.-38 

அருவச்தசொத்துக்ைளின் ைிரைொரம் தசொத்தின் ைிரைத்கத நம்ைத்தக்ை வகைைில் அளவிட இைலுமொைின் 

அருவச்தசொத்துக்ைளொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். அதற்ைிணங்ை இச்தசொத்துக்ைள் திரண்ட இலதொக்ைல் 

அல்லது ஏகதனும் திரண்ட கசதங்ைள் ைழிக்ைப்ைட்டு நிதிக்கூற்றுைளில் ைொட்டப்ைடுைின்றன.  

  

ைணனி தமன்தைொருள்ைள் எளிைகநர்கைொட்டு அடிப்கடைில் 5 வருட ைொலப்ைகுதி பூரொவிலும் மதிப்ைிறக்ைம் 

தசய்ைப்ைடும். 

2.3 சரக்குத்ததொக்குைள்  

சரக்குத்ததொக்குைள்  ஆைக்குகறந்த ைிரைத்திலும் நிைர கதறிை தைறுமதிைிலுகம மதிப்பீடுதசய்ைப்ைட்டுள்ளன. 

நிைர கதறிை தைறுமதி என்ைது தைொதுவொன ததொழில்முைற்சிப் ைணிைளில் மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட 

பூர்த்திதசய்தல் மற்றும் விற்ைகனச் தசலவுைகளக் குகறத்த ைின்னர் மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட விற்ைகன 

விகலைொகும். இந்த ைிரைத்தில் கைைிருப்பு ைண்டங்ைகளக் தைொள்வனவுதசய்தல் மற்றும் அகவ தற்கைொது 

இருக்ைின்ற இடத்திற்கும் நிகலகமக்கும் தைொண்டுவருவதற்ைொை உறப்ைட்ட தசலவுைளும் அடங்குைின்றன. 

2.4  நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

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

ைடனும் வருமதிைளும், முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்டுள்ள முதலீடுைள், விற்ைகன தசய்ைப்ைடவுள்ள 

நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அல்லது எதிர்ைொல  இழப்புக்ைொப்ைொை தைைொிடப்ைட்ட தைறுதிக் ைருவிைள் ஊடொை 

நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

தனது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் அடிப்ைகட ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில்  ைணிப்ைொளர் சகைைொனது 

அவற்றின் வகைப்ைடுத்தகல தீர்மொனிக்ைின்றது.  

நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் ததொடக்ைத்தில் நிைொைமொன தைறுமதி கநர்க்ைணிைமொைவும் இலொைம் 

அல்லது நட்டம் மூலமொை தசொத்துக்ைள் நிைொைமொன தைறுமதிைொை அகமைொத சந்தர்ப்ைங்ைளில் கநரடி 

உகடகமைொக்ைத்தக்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் ைிரைத்திற்கும் ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

ைடன் மற்றும் வருமதிைளும் கவப்புக்ைளும் அகவ ததொடங்ைப்ைட்ட தினத்தில்  ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

ஏகனை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் அகனத்தும் (இலொைம் மற்றும் நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு 

குறிப்ைிட்டுத் ததொிவிக்ைப்ைட்டுள்ள தசொத்துக்ைகள உள்ளிட்டதொை) அளிப்புப் ைத்திரத்தின் உடன்ைடிக்கை 

ஏற்ைொடுைளுக்கு சகை ஒரு தரப்ைினரொை அகமந்த வர்த்தை தினத்திற்கை ததொடக்ைத்தில் ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும். 

ஏகதனும் தசொத்ததொன்றிலிருந்து ைொசுப்ைொய்வுைள் மீதுள்ள உடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட உொிகம 

நிகறவகடகைைில் அல்லது நிதிசொர் தசொத்தின் உொித்துவத்தின் அகனத்துவிதமொன அைொைகநர்வுைளும் 

தவகுமதிைளும் ைணிசமொன அளவில் கைைளிக்ைப்ைட்டவிடத்து தைொடுக்ைல் வொங்ைதலொன்றின் நிதிசொர் 

தசொத்துக்ைளின் மீதுஉடன்ைடிக்கை தசய்ைப்ைட்ட  ைொசுப்ைொய்விகன தைற்றுக்தைொள்வதற்குொிை 

உொிகமைொனது அது கைைளிக்ைப்ைடுைின்ற கவகளைில் சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ஏற்ைிகசவு 
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தசய்ைப்ைடுதகல நீக்கும்.   கைைளிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்ததொன்றில் சகைைினொல் உருவொக்ைப்ைட்ட 

அல்லது தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட ஏகதனும் ைடப்ைொடு தனிகவறொன தசொத்தொை அல்லது தைொறுப்ைொை ஏற்ைிகசவு 

தசய்ைப்ைடும்.   

நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் தைொறுப்புக்ைளும் எதிொீடு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதி அளவிகன எதிொீடுதசய்ை 

சகைக்கு சட்டமுகறைொன உொிகம உள்ளவிடத்தும் கதறிை அடிப்ைகடைில் தசலவு மீளளிப்பு தசய்ை அல்லது 

தசொத்துக்ைகள கதறகவத்து தைொறுப்ைிகன சமொந்தரமொை தசலுத்தித்தீர்க்ை  ைருதப்ைடின் மொத்திரம் கதறிை 

ைணஅளவு நிதிநிகலகம ைற்றிை கூற்றில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.   

சகைைின் நிதிசொர் தசொத்துக்ைளில்  ைொசு மற்றும் குறுங்ைொல முதலீடுைளும்   வர்த்தை மற்றும் ைிற வருமதிைளும் 

உள்ளடங்கும்.  

(அ) இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  

இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொனதைறுமதிக்கு நிதிசொர்தசொத்துக்ைளில் வர்த்தைத்திற்ைொை 

தடுத்துகவக்ைப்ைடுைின்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும் இலொைம் அல்லது நட்டத்தினூடொை நிைொைமொன 

தைறுமதிக்கு ஆரம்ை ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில் தைைர் குறிக்ைப்ைட்ட நிதிசொர் தசொத்துக்ைளும் 

உள்ளடக்ைப்ைடும்.   நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிட்டிை நடப்பு விற்ைகன அல்லது மீள்தைொள்வனவுப் ைணிக்ைொைக் 

தைொள்ளப்ைட்டிருப்ைின் அகவ வர்த்தைத்திற்ைொை  தடுத்து கவக்ைப்ைட்டுள்ளகவைொை வகைப்ைடுத்தப்ைடும்.    

இலொைம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடொை நிைொைமொன தைறுமதிக்கு நிதிசொர் தசொத்துக்ைள்  விைரமொன வருமொனக் 

கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் அல்லது நிதிசொர் தசலவில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்ட நிைொைமொன 

தைறுமதிைின் மொற்றங்ைகளக் தைொண்டதொை  நிைொைமொன தைறுமதிைில் நிதிசொர் நிகலகம ைற்றிை கூற்றில் 

ைொட்டப்ைடுைின்றன. 

 (ஆ) ைடனும் வருமதிைொனகவயும் 

ைடனும் வருமதிைொனகவயும் முகனப்ைொன சந்கததைொன்றில் விகல மட்டங்ைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிரொத 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தசலுத்துதல்ைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற நிதிசொர் 

தைொறுப்புக்ைளொகும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் அத்தகைை நிதிசொர்தசொத்துக்ைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு 

அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும். தைொள்ளப்ைட்ட 

கவகளைில் ஏகதனும் தள்ளுைடி அல்லது   மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட  மற்றும் ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகறைின் உள்டங்ைிை ைகுதிைொன ைட்டணம் அல்லது ைிரைத்கதக் ைருத்திற்தைொண்கட 

மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட   ைிரைம் ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்.  ைைனுறுதிமிக்ை வட்டிவழிமுகற விைரமொன 

வருமொனக் கூற்றின் நிதிசொர் வருமொனத்தில் உள்ளடக்ைப்ைடும்.கசதம் ைொரணமொை கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் 

நிதிக்ைிரைத்தின் விைரமொன வருமொனக்கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

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

ைொசுக்குச் சமமொனகவ  என்ைவற்கறகை ைடனும் வருமதிைளும் உள்ளடக்குைின்றன.   

(இ) முதிர்ச்சிகடயும் வகர தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் 

நிகலைொன மற்றும் திட்டவட்டமொன தைொடுப்ைனவுைகளக்தைொண்ட தைறுதிைளற்ற நிதிசொர்தசொத்துக்ைளும்  

நிகலைொன முதிர்ச்சிைகடதல்ைளும் முதிர்ச்சிகடயும்வகர தடுத்துகவத்துக் தைொள்வதற்ைொன 

ஆக்ைமுகறைொன கநொக்ைமும் ஆற்றலும் சகைக்கு உள்ளவிடத்து அகவ முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்டகவைொை ைருதப்ைடும்.  ஆரம்ைக் ைணிப்பீட்டின் ைின்னர் முதிர்ச்சிைகடதல் வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட முதலீடுைள் கசதம் ைழிக்ைப்ைட்டு ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகற ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு 

அடுத்தடுத்ததொை மதிப்ைிறக்ைம் தசய்ைப்ைட்ட ைிரைத்திற்ைிணங்ை ைணிக்ைப்ைடும். ைைனுறுதிமிக்ை 

வட்டிவழிமுகற மதிப்ைிறக்ைம் தசய்தல் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் நிதிசொர் வருமொனத்தில் 
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உள்ளடக்ைப்ைடும். கசதம் ைொரணமொைத் கதொன்றுைின்ற நட்டங்ைள் நிதிசொர் ைிரைத்தில் விைரமொன வருமொனக் 

கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.   

அரசொங்ை ைிகணைங்ைளிலும் நிகலைொன கவப்புக்ைளிலுமொன முதலீடுைள் முதிர்ச்சிகடயும்வகர 

தடுத்துகவக்ைப்ைட்ட  முதலீடுைளின்ைீழ் வகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

(ஈ) விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடுைள்    

விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் என்ைது விற்ைகனக்ைொை உள்ளகவதைன 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்டுள்ள அல்லது கமகல குறிப்ைிட்ட ஏகதனும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் ைிொிவில் 

வகைப்ைடுத்தப்ைட்டிரொத    தைறுதிைளற்ற நிதிசொர் தசொத்துக்ைளொகும். ஆரம்ை ஏற்றுக்ைொள்ளலின் ைின்னர் 

அகவ நிைொைமொன தைறுமதிக்கு ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு கசதநட்டங்ைள் தவிர்ந்த அதன் வித்திைொசங்ைள் 

ஏகனை விைரமொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுவகதொடு நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் 

ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள நிைொைமொன தைறுமதிைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைடும்.  விற்ைகனக்ைொை உள்ள ைடன் 

ைிகணைங்ைள் மீதொன வட்டி வருமொனம் ைைனுறுதிமிக்ை வட்டி வழிமுகறகைப் ைைன்ைடுத்தி 

ைணிப்ைிடப்ைடுவகதொடு இலொைத்தில் அல்லது நட்டத்தில் ஏற்ைிவசவு தசய்ைப்ைடும்.  முதலீதடொன்றிகன 

ஏற்ைிகசவு தசய்வகத நீக்ைிைவிடத்து நிதிைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைங்ைளில் கசர்ந்த  இலொைம் அல்லது நட்டம் 

இலொைம் அல்லது நட்டத்தில் மீள்வகைப்ைடுத்தப்ைடும். 

ஆரம்ை ஏற்ைிகசவு தசய்தலின்கைொில் விற்ைகனக்ைொை உள்ள நிதிசொர் முதலீடொை 

சகைைொனது எந்ததவொரு நிதிசொர் தசொத்கதயும் தைைர்குறிக்ைவில்கல.   

2.5 நிதிச்தசொத்துக்ைளின் கசதங்ைள்  

ஒவ்கவொர் அறிக்கைைிடும் திைதிைிலும் நிதிசொர் தசொத்துக்ைள் அல்லது நிதிசொர் தசொத்துக்ைளின் குழுமம் 

கசதமகடந்தகமக்ைொன  ைலனொல் உணரக்கூடிை சொன்றுைள் உள்ளனவொதவன ைம்தைனி மதிப்பீடு 

தசய்வகதொடு அத்தகைை கசதம் இடம்தைற்றிருப்ைின் தசொத்தின் எடுத்துச்தசல்லும் தைறுமதி  மற்றும் 

மதிப்பீடு தசய்ைப்ைட்ட எதிர்ைொல ைொசுப்ைொய்வின் தைறுமதிக்ைிகடைிலொன வித்திைொசத்கதப் 

தைற்றுக்ைொள்வதன் ஊடொை கசதத்தின் அளவு ைணிப்பீடு தசய்ைப்ைடும்.   

3. தைொறுப்புக்ைளும் ஏற்ைொடுைளும்  

 

கைள்விைின்கைொில் அல்லது அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட உள்ளகவகை 

நிதி நிகலகம ைற்றிை கூற்றின்கைொில் நகடமுகறப் தைொறுப்புக்ைளொை  வகைப்ைடுத்தப்ைட உள்ள 

தசொத்துக்ைளொை அகமயும் . அறிக்கைைிடும் திைதிைிலிருந்து ஒரு வருட ைொலத்திற்குள் தசலுத்தப்ைட 

கவண்டியுள்ள மீதிைகள நகடமுகறைல்லொப் தைொறுப்புக்ைளொை அகமைின்றன. 

இந்த நிதிைறிக்கைைகளத் தைொொிக்கைைில் அறிந்த எல்லொப் தைொறுப்புக்ைளுக்ைொைவும் ைொரணங்ைள் 

ைொட்டப்ைட்டுள்ளன. இறந்தைொல சம்ைவதமொன்றின் தைறுகைறொை  சகைக்கு சட்டொீதிைொன அல்லது 

உடன்ைொடு ொீதிைொன ைடப்ைொடு உள்ளவிடத்தும் ைடப்ைொட்டிகனத் தீர்ப்ைதற்ைொை தைொருளொதொர நன்கமைள் 

தவளிகை ைொய்ந்துதசல்வகத  அவசிைப்ைடுத்த இடமுள்ளவிடத்தும் ஏற்ைொடுைளும் தைொறுப்புக்ைளும் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

 

3.1  ஓய்வூதிை நன்கமைள் 

இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் 19 – “ இகளப்ைொற்று நன்கமக் ைிரைம்”  மற்றும் 1983 இன் 12 ஆம் 

இலக்ைமுகடை  ைணிக்தைொகட தசலுத்துதல் சட்டத்துடன் அகமந்ததொழுைக்கூடிை வகைைில் அகனத்து 
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நிரந்தர ஊழிைர்ைளுக்ைொை கசகவைின் முதலொவது வருடம் நிகறவகடந்ததில் இருந்து இகளப்ைொற்றுப் 

ைணிக்தைொகடக்ைொன ஏற்ைொடுைள் தசய்ைப்ைட்டுள்ளன.    ஐந்து வருட ததொடர்ச்சிைொன கசகவக் ைொலம் 

நிகறவகடவதிலிருந்து மொத்திரகம ஊழிைருக்ைொன தைொறுப்பு ததொடங்குைின்றது. தைொறுப்புக்ைளுக்ைொை 

தவளிவொொி நிதிைங்ைள் வழங்ைப்ைடுவதில்கல. 

3.2 வொிவிதிப்பு  

1990 இன் 22 ஆம் இலக்ைமுகடை உண்ணொட்டரசிகற சட்டம் மற்றும் அதற்ைொன திருத்தங்ைளின் ைிரைொரம்  

சகை வருமொன வொிைிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்ைட்டிருக்ைின்றது. 

3.3 மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புைளும் 

தைொருளொதொர நன்கமைகள சொட்டுதல்தசய்ை வொய்ப்ைற்ற அல்லது நம்ைைத்தன்கமகை அளவிட  இைலொத   

நிச்சைமற்ற எதிர்ைொல சம்ைவங்ைள் அல்லது நிைழ்ைொல ைடப்ைொடுைள் மூலமொை மொத்திரம் வழியுொிகமகை 

உறுதிப்ைடுத்துைின்ற உள்ளொர்ந்த ைடப்ைொடுைளொகும். 

சகைைின் மூலதன ஒதுக்ைீடுைளும் எதிர்ைொரொ தைொறுப்புக்ைளும் நிதிக்கூற்றுைளில் ஏற்புகடை குறிப்புைளில் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 

3.4  ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை நிதிைத்தின் தைொறுப்புைள் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் நிதிைத்தின் தைொறுப்புைள் 2007 இல் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ஆயுட்ைணிப்பு 

மதிப்பீட்டின் கைொில் நிைழ்ைொல தைறுமதிைகள அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு  நிதிக்கூற்றுைளில் ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது.  

4 விைரமொன வருமொனக் கூற்று 

4.1 வருமொனம் 

அ) சகைைின் வருமொனம் ைொப்புறுதி தவகணப்ைணம், திகறகசொி உண்டில்ைள் மற்றும் ஊழிைர் 

ைடனுக்ைொன வட்டி வருமொனம் மற்றும் ைிற வருமொனங்ைகள  ைிரதிநிதித்துவம் தசய்ைின்றது. 

ஆ) தவகணைகளச் கசைொித்ததன் மூலமொை ைிகடத்த அகனத்து வருமொனமும் ைொசு அடிப்ைகடைில் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்டுள்ளது.   

4.2வருமொனத்கத ஏற்ைிகசவு தசய்தல்  

அ) ஓய்வூதிை தவகண வருமொனம் கசர்த்துக்தைொள்ளப்ைட்ட ைொலத்திற்ைொை ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடுைின்றது.   

ஆ)கமற்ைடி வருமொனம் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் அகமவகதொடு ஏற்புகடை தசலவுைளுடன் 

சீரொக்ைப்ைடுைின்றது. 

இ) அட்டுறு வருமொனம் ைொல அடிப்ைகடைில் அட்டுறு நிகலைகடயும். 

 

 

4.3 அரசொங்ைக் தைொகடைளுக்ைொன ைணக்குப் ைதிவுைள்  

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் அச்தசலவுைள் 

ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைட்ட  ைொலவகரைகறைில்  வருமொனமொை விொிவொன வருமொனத்தில் ஏற்ைிகசவு 
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தசய்ைப்ைடும். தசொத்ததொன்றின் ைிரைத்திற்ைொை சகைக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற தைொகடைள் சொர்ந்த 

தசொத்தின்  ைைனுள்ள ஆயுட்ைொலம் பூரொவிலும் ஒழுங்குமுகறைொன அடிப்ைகடைில் விொிவொன 

வருமொனக் கூற்றில் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும்.  

4.4 தசலவுைள் 

உறப்ைட்ட தசலவினங்ைளுக்கும் தனித்துவமொன வருமொன வகைைினங்ைளின் ஈட்டல்ைளுக்குமிகடைிலொன 

கநரடித் ததொடர்ைின் அடிப்ைகடைில் விைரமொன வருமொனக் கூற்றில் தசலவுைள் ஏற்ைிகசவு தசய்ைப்ைடும். 

சகைைின் தசைற்ைொடுைகள தநறிப்ைடுத்துகைைிலும் மூலதனச் தசொத்துக்ைகள விகனத்திறன்மிக்ை 

நிகலகமைில் கைணிவருவதிலும் உறப்ைட்ட அகனத்துச் தசலவுைளும் ஆண்டுக்ைொன மிகைநிகல அல்லது 

ைற்றொக்குகறைிகன தநருங்குகைைில் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் வருமொனத்தில் வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

2008.10.15 ஆம் திைதிை 401/4 ஆம் இலக்ை  அகமச்சரகவப் ைத்திரம் மூலமொை  ைீகழ ைொட்டப்ைட்ட 

வீதத்தின் அடிப்ைகடைில்  ஒதுக்ைப்ைட்ட சகைைின் கநொில் தசலவுைள் ைின்வருமொறு 

       

தசலவினம் வீதம் 

  

வொடகை, ததொகலகைசி 5% 

தைொல், நீர்க்ைட்டணம் 5% 

மின்சொரம் 5% 

தகலகமைை உைைரணம்  5% 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 5% 

கமொட்டொர் வொைனப் ைரொமொிப்பு 3% 

எொிதைொருள் 2% 

ைொைிதொதிைள் 2% 

சீருகடைள் 2% 

ைொதுைொப்பு 5% 

ைணனிச் தசலவுைள் 5% 

 

5. ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று 

திட்டத்தின் ைொசுப்ைொய்வுக்கூற்று “கநொில் முகறகை” ைைன்ைடுத்திகை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளன. அது இலங்கை 

ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை -7 “ைொசுப் ைொய்வுக் கூற்று” இற்கு அகமவொை தைொொிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

6அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னரொன சம்ைவங்ைள்  

அறிக்கைைிடல் கததிக்குப் ைின்னர் இடம்தைறுைின்ற சம்ைவங்ைளின் புலனுணர்வுசொர்ந்த தன்கமகைக் 

ைருத்திற் தைொண்டுள்ளகதொடு அவசிைமொன இடங்ைளில் ைணக்குைளில் தைொருத்தமொன சீரொக்ைல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன. 
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7 சொர்ந்த தரப்ைினர் தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் 

ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித்திட்டமும் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டமும் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டத்தின் சொர்ந்த தரப்ைினர்ைளொை  ைருதப்ைடுவர். இந்த சொர்ந்த தரப்ைினருடன் கமற்தைொண்ட தைொடுக்ைல் 

வொங்ைல்ைள்  நிைொைமொன தைறுமதிைின்ைீழ் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் 

திட்டம் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு  ரூ. 518, 000, 000 தைறுமதிைொன ைடகன வழங்ைியுள்ளது.  

8.முந்திைஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைல்ைள்  

முந்திைஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைல்ைள் ைற்றிை விைரங்ைள் ைின்வருமொறு 

2006ததொடக்ைம் 2013 வகரைொன ஊகச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. நிலுகவத் ததொகைைள் ரூ. 654,801.02  

9.எதிர்ைொரொ சந்தர்ப்ைங்ைள் 

ைிகடக்ைகவண்டிை வட்டி 

1996 இல் திகறகசொி உண்டிைல் மீதொன முதலீட்டு வட்டிகை இழந்தகம ததொடர்ைொை இலங்கை வங்ைிக்கு 

எதிரொை சகை தைொழும்பு மொவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்ைிகன தொக்ைல் தசய்துள்ளது. 

வழக்கு இலக்ைம்         ததொகை (ரூ.) 

MR 21843 1,454,670.84 

MR 21844 1,172,602.46 

MR 21845 2,784,657.55 

 

சகைக்கு சொர்ைொை வழக்குத் தீர்ப்பு வழங்ைப்ைட்டகமைொல் இலங்கை வங்ைி கமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றத்தில் 

கமன்முகறயீடு தொக்ைல் தசய்துள்ளது. 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015.12.31 இல் நிதிக் கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

குறிப்பு -01 

2015 திதசம்ைர் 31 இல் ஆதனம், சொதனம் ,தைொறித்ததொகுதி 

விைரம் அலுவலை 

உைைரணம் 

நலன்புொி 

உைைரணம்  

தளைொடங்

ைளும் 

தைொருத்திை

ளும்  

ைணனி தமொத்தம் 

2015 சனவொி 01 இல் ைிரைம்  380,728.50 1,325.00 50,376.92 259,515.00 691,945.42 

      

கசர்க்ை - கசர்த்தகவ 3,250.00 - 28,500.00 9,970.00 41,720.00 

      

ைழிக்ை – விற்தறொழித்தல் - - - - - 

      

2015 திதசம்ைர் 31 இல் தமொத்தக் 

ைிரைம்  

373,978.50 1,325.00 50,376.92 258,653.00 691,113.42 

      

கதய்மொனவீதம் 10% 10% 10% 30%  

      

2015 சனவொி 01 இல் 

திரண்டகதய்மொனம்  

 
380,728.50 

 
1,325.00 

 
50,376.92 

 
258,683.00 

 
691,113.42 

      

ைழிக்ை – விற்தறொழித்தல் - - - - - 

      

ஆண்டுக்ைொன கதய்மொனம் 148.96  2,137.50 1,745.92 4,032.38 

      

ஒட்டுதமொத்த கதய்மொனம்  380,877.46 1,325.00 52,514.42 260,428.92 695,145.80 

      

கதறிைதைறுமதி 3,101.04 - 26,362.50 9,056.08 38,519.62 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015.12.31 இல் நிதிக் கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

 

 2015.12.31 2014.12.31 

குறிப்பு  02 - கைைிருப்பு ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

   

அச்சிடல் தைொருட்ைள் 191,083.33 189,206.27 

   

 191,083.33 189,206.27 

   

குறிப்பு 03 –வருமதிைொன ைொசு   

   

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைக் ைடன் 628,322,254.00 646,247,409.47 

வருமதிைொன ைொசு- FSHதிகணக்ைளம் 1,500,000.00 - 

இறப்புப் ைணிக்தைொகட முற்ைணம் 50,000.00 45,000.00 

   

 629,872,254.04 646,292,409.47 

   

குறிப்பு-04    

முதிர்ச்சி வகர தடுத்துகவத்த  நிதிச் சொதனங்ைள்  

   

திகறகசொி உண்டிைல்ைள் 22,677,475.96 16,649,954.02 

   

 22,677,475.96 16,649,954.02 

   

குறிப்பு–வங்ைிைிலுள்ள ைொசு   

ைணக்ைிலக்ைம் 164790, இலங்கை வங்ைி , 

யூனிைன் ைிகளஸ் 

241,298.20 382,645.62 

ைணக்ைிலக்ைம் 164795, இலங்கை வங்ைி , 

யூனிைன் ைிகளஸ் 

711,493.63 674,780.07 

கசைொித்தல்ைணக்கு 463,519.00 332,401.00 

 1,416,310.83 1,389,826.69 

   

குறிப்பு 06 –ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிை நிதிைம்   

 (1,930,371,414.21) (1,711,647,610.36) 

முன்தைொண்டு வந்த மீதி   

ஒய்வூதிைப் தைொறுப்ைின் நடப்புப்தைறுமதி -  

2009 வகர 

(654,801.02)  

முந்திை ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைம்    

 (1,931,026,215.23) (1,711,647,610.36) 

   

ஆண்டில் கசர்த்தகவ   

ஆண்டுக்ைொன தமொத்த 

மிகைநிகல/(ைற்றொக்குகற) 

243,607,444.04 (218,723,803.85) 

 2,174,633,659.27 (1.930,371,414.21) 

   

 (2,174,633,659.27) (1.930,371,414.21) 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015.12.31 இல் நிதிக் கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

 

 2015.12.31 2014.12.31  
              ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

குறிப்பு7 -இறப்புப் ைணிக்தைொகட நிதிைம்    

   

முன்தைொண்டுவந்த மீதி 21,525,809.70 20210,079.70 

கசர்க்ை:    

ஆண்டுக்ைொன ைங்ைளிப்புத் ததொகை 1,763,390.00 1675,730.00 

ைழிக்ை:    

ஏலொகம ைணிக்தைொகடதசலுத்துதல் -  

இறப்பு ைணிக்தைொகடதசலுத்துதல் (509,000.00) 360,000.00 

 1,254,390.00) 1,315,730.00 

   
 22,780,199.70 21,525,809.70 

   

குறிப்பு 08-தசன்மதிைொன ைொசு   

   

தசன்மதிைொன – ஓய்வூதிைம் தசலுத்துதல் 491,037.00 1,636,243.00 

தசன்மதிைொன–ைமத்ததொழில் 

ைொப்புறுதிதசைற்றிட்டம் 

17,143,233.96 12,487,406.38 

தசன்மதிைொன–மீளளிக்ைகவண்டிை 

உதவுததொகை 

191,473.00 331,552.00 

தசன்மதிைொன– இறப்பு ைணிக்தைொகட 150,000.00 187,000.00 

தசன்மதிைொன–ஊக்குவிப்புப் ைடி 15,686.00 22,050,00 

தசன்மதிைொன–உதவுததொகை மீதொன 

மீளளிக்கும் வட்டி 

225,601.00 357,129.00 

தசன்மதிைொன–ஊகச.நி./ ஊ.ந.நி. 654,801.02 - 

   
 18,871,831.98 15,021,380.38 

   
   

குறிப்பு09 –அட்டுறு தசலவினம்   

   

அச்சிடல் ைட்டணங்ைள் 390,000.00 315,000.00 

சட்டக் ைட்டணங்ைள் 17,000.00 17,000.00 

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணங்ைளுக்ைொன ஏற்ைொடுைள் 1,431,025.00 1,259,025.00 

   
 1,838,025.00 1,591,025.00 
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ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை, சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித்திட்டம் 

2015.12.31 இல் நிதிக் கூற்றுைளுக்ைொன குறிப்புைள் 

 

 2015.12.31 2014.12.31 
 ரூ. சதம் ரூ. சதம் 

குறிப்பு   10 -  நிர்வொைச் தசலவினம்   

சம்ைளமும் கவதனமும் 2,118,216.77 1,883,402.10 

ஊ.கச.நி. ைங்ைளிப்பு 207,527.72 226,008.26 

ஊ.ந.நி. ைங்ைளிப்பு 51,881.93 56,502.06 

கமலதிைகநரம்  110,972.28 11,092.00 

TAC அங்ைத்தவர்ைளுக்ைொன ைடி - 6,000.00 

விகசட ைடி 506,928.00 522,928.00 

ைணிக்தைொகட 123,667.53 106,160.00 

நொளொந்தப் ைடி 29,851,.00 300,000.00 

எொிதைொருள் 129,578.93 141,613.18 

ைொைிதொதிைள் 81,469.44 57,695.95 

அச்சிடல் 102,122.94 81,296.28 

ைணிைொளர் சீருகட 10,902.35 4,931.14 

வொடகை 639,888.50 711,129.46 

ததொகலகைசி 113,071.31 110,677.16 

தைொல்ைட்டணம் 61,480.32 52,128.10 

நீர்க் ைட்டணச் சிட்கடைள்  18,990.21 20,395.99 

ைொதுைொப்பு 46,182.50 37,818.00 

மின்சொரம் 130,518,46 132,459.27 

வொைனப் ைரொமொிப்பு 257,716.87 189,727.27 

ைட்டடப் ைரொமொிப்பு 70,433.20 19,700.49 

அலுவலை உைைரணப் ைரொமொிப்பு 15,299.54 53,025.06 

ைணனிச் தசலவுைள் 13,198.25 7,425.79 

கதய்மொனம் 4,032.38 908.00 

ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணம் 172,000.00 100,000.00 

 5,015,930.43 4,832,931.00 

   

குறிப்பு   11 –நிதிசொர் ைட்டணம்   

   

வங்ைிக் ைட்டணம் 4,093.00 561.16 

 4,093.00 561.16 
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ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  

அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல். 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் 

சமர்ப்ைிக்ைிகறன்.  

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

2017-05-16 2015/4/5/පු /ාු/ 2திைதி  

011-2812571 

011-2812572 

011-2812573 

 

 

 

 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල  ් 

ைணப்ைரளர் நரைைம   

Director General  

011-5732397 

011-2812574 

  

     011-5384000   
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ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டத்தின் 2015 திதசம்ைர் 31 இல் முடிவகடந்த  ஆண்டுக்ைொன 

நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்ை நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ைிொிவின் ைிரைொரம் 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள்.  

2. நிதிக்கூற்றுைள் 

2.1 அைிப்ைிரொைம் 

2.2 நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரைள் 

2.2.1 இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைள் 

(அ) 2006 – 2013 ஆம் ஆண்டுைளுடன் ததொடர்புகடை தைொடுக்ைல் வொங்ைலொை அகமவதொல் 

முந்திை ஆண்டில் தொக்ைகமற்ைடுத்தக்கூடிைதொை ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளது. 

(ஆ) இலங்கை ைணக்ைீட்டு நிைமம் இலக்ைம் 16 இன் ைிரைொரம் சகைைின் நிகலைொன 

தசொத்துக்ைளின் ைணக்குப்ைதிதல் தைொள்கைைொை அகமவது ைிரைப் தைறுமொனத்தின் 

அடிப்ைகடைில் நிகலைொன தசொத்துக்ைகள ைணக்குப் ைதிவதொகும்.  அதற்ைகமவொை இந்த 

கமொட்டொர் வொைனங்ைள் ைிரைத்கத அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு 

ைணக்குப்ைதிைப்ைட்டுள்ளது.     

(இ) ஊழிைர்ைளின் இகளப்ைொற்றுப் ைணிக்தைொகடப் தைொறுப்புடன் ததொடர்புகடை முதலீடுைள் 

தனிகவறொை ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டிருக்ைவில்கல. சம்ைந்தப்ைட்ட தைொறுப்பு முதிர்ச்சிைகட

கைைில் தைொது திகறகசொிைின்  நிதிகைற்ைொடுைகளப் தைற்றுக்தைொண்டு தசலுத்துதல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்.    

(ஈ) ஊழிைர்ைடன்ைள் வருமதிைொன ைணக்கு மீதிைளின்ைீழ் நிதிசொர்தசொத்தொை ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளகதொடு அதகனொடு ஏற்புகடை ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கை குறிப்பு இலக்ைம் 

2.4  இன் ைீழ் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் குகறைொடுைள் 

(அ) இந்த கமொட்டொர் வொைனம் 2015 ஆண்டுடன் ததொடர்புகடை விற்தறொழித்தலொை 

அகமவகதொடு அது சம்ைந்தமொன பூர்வொங்ை தைொடுக்ைல் வொங்ைல் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

இடம்தைற்றுள்ளது. சகை அட்டுறு அடிப்ைகடைில் ைணக்கு நடவடிக்கைைகள 

கமற்தைொள்வதொல் இந்தகமொட்டொர் வொைனம் ததொடர்ைில் ைிகடக்ை கவண்டிை 

ைணத்ததொகைைொன ரூ. 1,535,000 ைிகடக்ைகவண்டிை வருமொனமொை  2015 இல் ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது.    
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(ஆ) ஆண்டில் ைொசொை தசலுத்திை தமொத்த தரகுப் ைணத்திற்கு முந்திை ஆண்டுடன் 

ததொடர்புகடை தரகுப் ைணமும் அட்டுறு அடிப்ைகடைில் தசலுத்தப்ைட உள்ள  

தரகுப்ைணமும் சொிைொன முகறைில் சீரொக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

(இ) ஆண்டுடன்ததொடர்புகடை இனங்ைொணப்ைட்ட  அகனத்து வருமொனங்ைளும் 

சொிைொனமுகறைில் ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ளது.  

(ஈ) எம்ைிலிைிட்டிை மொவட்டத்தில் அகமந்துள்ள ைொகனக்கு எடுக்ை இைலொத இக்ைட்டடத்கத  

ைொகனக்ை எடுக்ைக்கூடிை நிகலகமக்கு தைொண்டுவந்து ைணக்குப்ைதிை 

எதிர்ைர்க்ைப்ைடுைின்றது. கமலும் ைணக்குைளிலிருந்து விடுைட்டுள்ள கமொட்டொர் 

வொைனத்கதயும் ைணக்குப்ைதிை அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டு 

வருைின்றன.    

2.2.3 வருமதிைொன ைணக்குைள்  

(அ) ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைப் ைிொிவுக்கு வழங்ைிை ைடகனயும் அதற்ைொன வட்டிகையும்  

ைடிப்ைடிைொை அறவிட்டுக்தைொள்ள நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.   

(ஆ) இந்த சகைைின் கசகவைிலிருந்து நீங்ைிச்தசன்ற/ இகளப்ைொறிை  உத்திகைொைத்தர்ைளின் 

தசலுத்தத்தவறிை ைடன் மீதிைகளயும் வட்டித் ததொகைகையும் அறவிடுவதற்ைொன 

கைொொிக்கைக் ைடிதங்ைள் அனுப்ைிகவக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு அதற்ைகமவொை 

தசலுத்துதல்ைகள கமற்தைொள்ளொவிட்டொல்  எதிர்ைொலத்தில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்.   

இன்றளவில் இறந்துள்ள உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைடன்மீதிைகள அறவிட்டுக் 

தைொள்வதற்ைொை அவர்ைளின் ைணிக்தைொகடத் ததொகைைிலிருந்து ைழித்துக்தைொள்ளவும் 

அதன் ைின்னரும் மீதிைள் நிலவுமொைின் உத்தரவொதிைளிடமிருந்து அறவிடவும் 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன.  

ஏகனை உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைடன்மீதிகள உத்தரவொதிைள் ஊடொை 

அறவிட்டுக்தைொள்ளவும்நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன.   

 

(இ) ஏற்புகடை சம்ைளத்கத தசலவுமீளளிப்பு தசய்யுமொறு சம்ைந்தப்ைட்ட அகமச்சுக்கு  

அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

2.3 சட்டங்ைள், விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவ தீர்மொனங்ைளுடன் 

அகமந்ததொழுைொகம 
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(i) மற்றும் (ii) தைறுகைமுகற சுட்டிைின் 3.6 ைகுதியும் 8.12 (b) ைகுதியும் 

 NITFநிறுனத்தினொல் அமுலொக்ைப்ைட்ட தைத்தட்ட அருண உர மொனிை தநற்தசய்கை 

ைொப்புறுதித் திட்டத்கத 2015 தைரும்கைொைத்தில் இருந்து  அமுலொக்கும் தைொறுப்பு 

சகைைிடம் ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டது. அது வகர இழப்பீடு தசலுத்துகைைில் கநர்ந்த 

தொமதங்ைள் ைொரணமொை ைமக்ைொரர்ைளிடம் ததொடர்ச்சிைொை தசைற்றிட்டம்   சம்ைந்தமொை 

குற்றச்சொட்டுைள் முன்கவக்ைப்ைட்டகமகை அவ்வொறு தசய்ை ைொரணமொை அகமந்தது.    

  அந்த தசைற்றிட்டத்கத அமுலொக்கும் தைொறுப்பு சகைைிடம் கைைளிக்ைப்ைட்ட கவகளைில்   

ைொதைமொன ைொலநிகல ைொரணமொை தீவின் தைரும்ைொலொன விவசொை மொவட்டங்ைளில் 

தசய்கைைள் நீொில் மூழ்ைிைகமைொல் கசதகமற்ைட்டிருந்தது. இந்த தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ் ஒரு 

மில்லிைனுக்கு கமலொன  ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ைொப்பீடு வழங்ைப்ைட்டிருந்தது. இத்கைை ைொொிை 

தசைற்றிட்டத்திற்ைொன இழப்பீட்டிகனச் தசலுத்த மொவட்ட அலுவலைங்ைளில் 

கைொதிைளவிலொன  மொனிட மற்றும் தைௌதீை வளங்ைள்  இருக்ைவில்கல.  

இந்நிகலகமைின்ைீழ் துொிதமொை இழப்பீட்டிகனச் தசலுத்த குகறந்த ைட்சம் ஒரு 

ைணனிகைகைனும் தைற்றுத் தருமொறு மொவட்ட அலுவலை மட்டத்தில் கவண்டுகைொள் 

விடுக்ைப்ைட்டிருந்தது.  

அதற்ைிணங்ை மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்கு முற்ைணம் வழங்ைி மொவட்ட மட்டத்தில் 

ைணனிகள தைொள்வனவு தசய்வதற்ைொன தீர்மொனம் எடுக்ைப்ைட்டகதொடு 

தகலகமைைத்தினொல் கைள்வி கைொரப்ைட்டு  ஒகர தடகவைில் ைணனிைள் தைொள்வனவு 

தசய்ைப்ைடொகமக்கு ைின்வரும் ஏதுக்ைள் ைொரணமொை அகமந்தன.  

 இதற்ைொை ைணிசமொன ைொலம் ைழிதலும் இழப்பீடு தசலுத்த தொமதித்தலும் 

ஏற்ைட்டொல்  ைமக்ைொரர்ைளிடமிருந்து கதொன்றக்கூடிை ஆர்ப்ைொட்டங்ைள் ைொரணமொை 

அரசொங்ைம் சிரமத்திற்கு உள்ளொதல்.  

 

 தகலகமைக்தில் இருந்து ைொழ்ப்ைொணம், மட்டக்ைளப்பு கைொன்ற 

மொவட்டங்ைளுக்குகூட  ைணனிதைொன்கற எடுத்துச்தசல்ல கவண்டுதமன்ைதொல்  

ைொொிை கைொக்குவரத்துச் தசலவகன ஏற்ை கநொிடுதல் மற்றும்  ைரொமொிப்பு மற்றும் 

விற்ைகனக்குப் ைிந்திை கசகவகளப் தைற்றுக்ைொள்வதிலொன சிரமங்ைகளயும் 

எதிர்கநொக்குதல். 

 

 இத்தருணமொகும் கவகளைில் புதிை அரசொங்ைம் ஆட்சிக்கு வந்து மிைவும் குறுைிை 

ைொலமொை அகமந்ததொல்  சகைைின் ைணிப்ைொளர்சகை முழகமைொை 

நிைமிக்ைப்ைட்டிருக்ைவில்கல என்ைகதொடு கைள்விச்சகையும் 

நிைமிக்ைப்ைட்டிருக்ைவில்கல.  
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இத்தருணத்தில் தகலகமைைத்திற்ைொை இரண்டு ைணனிைகள தைொள்வனவுதசய்ை 

நடவடிக்கை எடுத்தகதொடுSTC நிறுவனம், சிங்ைர் நிறுவனம் மற்றும் அைொன்ஸ் நிறுவனம் 

மூலமொை வ விகலமனுக்ைள் கைொரப்ைட்டன. சகை வழங்ைிை  அளபுருக்ைளுக்கு அகமவொை 

குகறந்தைட்ச விகலகை அைொன்ஸ் நிறுவனகம சமர்ப்ைித்திருந்தது.  எனகவ ரூ. 84,000/= 

விகலக்கு கமற்ைடி ைணனிைள் இரண்டும் தகலகமைைத்திற்ைொை தைொள்வனவு 

தசய்ைப்ைட்டன.   

 

மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்கு வழங்ைிை முற்ைணத்கதக்தைொண்டு ைணனிைகள தைொள்வனவு 

தசய்கைைில் மொவட்டங்ைளுக்கு ைிகடக்ைின்ற விகலமனுக்ைளின் ைிரைொரம் 

ததொிவுதசய்ைப்ைடுைின்ற ைணனிைின் உச்சவிகல  ரூ. 84,000/= ஆை அகமைகவண்டுதமன 

அறிவிக்ைப்ைட்டது. அவ்வொறின்கறல் ைிட்டிை அைொன்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து 

தகலகமைைத்தினொல் விகலமனுக்ைள் கைொரப்ைட்டு குகறந்தைட்ச விகலமனுக்ைகள 

சமர்ப்ைித்துள்ள  ைணனிைகள தைொள்வனவு தசய்ை நடவடிக்கை எடுக்குமொறு  

அறிவிக்ைப்ைட்டது.  அக்ைணனிைளின் தரம் ைற்றி  சகைைின் வன்தைொருள் மற்றும் 

வகலைகமப்ைொக்ைல் விகனஞகரக்தைொண்டு  ைொிகசொதித்துப் ைொர்த்து கமற்ைடி ைணனிைள் 

தரம்மிக்ைகவ என்ைது உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்டது. 

தைரும்ைொலொன மொவட்ட அலுவலைங்ைள் வழங்ைப்ைட்ட அளபுருக்ைளுக்கு  அகமவொை ைணனிப் 

ைொைங்ைள் ஒன்றொை இகணக்ைப்ைடொத வகைகைச்கசர்ந்த  ைணனிதைொன்கற  ரூ. 84,000/= ஐ விடக் 

குகறந்த விகலக்கு தைொள்வனவுதசய்ை இைலொததன்ைதொல்  துொிதமொை அைொன்ஸ் நிறுவனம் ைணனிகைக் 

தைொள்வனவுதசய்ை  நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.     

அதற்ைிணங்ை இந்த தைொள்வனவு மொவட்ட மட்டத்தில்  இடம்தைற்ற தைொள்வனவொை ைருதப்ைடல் 

கவண்டும். அதனொல் சம்ைந்தப்ைட்ட தசைல்மகற ைொரணமொை  தரம்மிக்ை 03 வருடைொல 

தைொறுப்புறுதிதைொண்ட ைணனிகைக் தைொள்வனவுதசய்ை இைலுமொனதொை அகமந்தகதொடு 

அக்ைணனிைகளப் ைைன்ைடுத்தி   இழப்பீடுைகளக் கைொொிை  12,000 இற்கு கமற்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளுக்கு  

913 மில்லிைன் ரூைொவுக்கு ைிட்டிை ததொகை இழப்பீடொை தசலுத்தப்ைட்டது. மொவட்ட அலுவைங்ைளுக்கு 

ைிகடத்த ைணனிைள் ஏற்புகடை அளபுருக்ைளுக்கு அகமவொை  சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளனவொ என்ைகத 

ைொிசீலகனதசய்து கைைிருப்புத்ததொகைப் ைதிகவட்டில் குறிப்பு ைதிை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது.     

3. நிதிசொர் மீளொய்வு 

3.1.1 நிதிப் தைறுகைறுைள் 

3.2 நிதிப்தைறுகைறுைள் ைற்றிை ைகுப்ைொய்வுொீதிைொன மீளொய்வு 
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4 ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு 

4.1தசைலொற்றுகை 

(அ)கமற்ைடி ைணக்ைொய்வு ஐைவினொவில் குறிப்ைிட்டுள்ளவொறு  1999 இன் 20  ஆம் இலக்ை 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சட்டத்தினொல் சகைக்கு கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள 

ைணிைள் மத்திைில் மீன்ைிடி மற்றும் வனம்சொர்ந்த உற்ைத்திைள் ததொடர்ைிலொன ைொப்புறுதித் 

திட்டதமொன்கற நிறுவி அமுலொக்குதல் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது.   

இதற்ைிணங்ை மீன்ைிடி வகலைகள உள்ளிட்ட ைருவிைள் மற்றும் மீன்ைிடிக் ைலங்ைள் 

கைொன்ற மீன்ைிடித்ததொழிலில் ஈடுைட்டுள்ளவர்ைளின் உைைரணங்ைள் ததொடர்ைொன 

ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டதமொன்கற தொைிப்ைதற்ைொை ைடற்தறொழில் அகமச்சுடன் 

கைச்சுவொர்த்கதைகள கமற்தைொண்டகைொதிலுமஅது அமுலொக்ைப்ைடவில்கல. கமலும் 

இந்ததசைற்றிட்டங்ைகள  ஏற்ைடுத்துவதற்ைொன உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் சகைைிடம் 

ைிகடைொது.   

                    உதொரணம் – ைணனி முகறகமைள் 

தற்கைொது உலை வங்ைிைின் உதவிைின் ைீழ் இந்த உட்ைட்கமப்பு வசதிகளயும் 

ததொழில்நுட்ைத்கதயும் சகை தைற்றுதைொண்டு  மீன்ைிடிக் ைலங்ைள் மற்றும் ைருவிைளுக்ைொன 

ைொப்புறுதித் திட்டதமொன்கற அறிமுைஞ் தசய்வதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்.   

அத்துடன் வனங்ைகளச் சொர்ந்த உற்ைத்திைகளக் ைருத்திற்தைொள்கைைில்  ைி மொவட்டத்தின் 

தநலுவ ஆளுகைப் ைிரகதசத்தில் சிங்ைரொஜ வனத்கதச் சொர்ந்த்தொை ைித்துள் ைருப்ைட்டி 

மற்றும் ைொணி ததொடர்ைில் ைித்துள் சீவல் ததொழிலொளிைளுக்ைொன திடீர் விைத்துக் ைொப்புறுதித் 

திட்டதமொன்கற அமுலொக்ை கைத்ததொழில் அைிவிருத்திச் சகையுடன் கைச்சுவொர்த்கதைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. எவ்வொறொைினும் தற்கைொது இது அமுலில் இல்லதைன்ைகதொடு  

வருங்ைொலத்தில் கமற்ைடி தசைற்றிட்டங்ைள் இரண்டிகனயும் அமுலொக்குதல் ைற்றி 

நடவடிக்கை எடுக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது. 

(ஆ)தநற்தசய்கைக் ைொப்புறுதி மற்றும் சுவதசத, திடீர் விைத்துைள் மற்றும் மூன்றொந் தரப்பு 

ைொப்புறுதித் திட்டங்ைளிலிருந்து 2014 ஆம் ஆண்டில் தைற்ற முன்கனற்றத்கதப் ைொர்க்ைிலும் 

அதிை முன்கனற்றம் 2015 ஆம் ஆண்டில் அகடைப்தைற்றுள்ளது. அத்துடன் கமலதிைப் 

ைைிர்க் ைொப்புறுதி, ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி  மற்றும் விவசொை உைைரணங்ைள் ைொப்புறுதி 

கைொன்ற ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டங்ைகள ைருத்திற்தைொள்கைைில் 2014 ஆம் ஆண்டில் 

தைற்ற முன்கனற்றத்கதப் ைொர்க்ைிலும் குகறந்த  2015 இல் தைறப்ைட்டுள்ளது.   

 ைமக்ைொரர்ைளின் அகசயும் ஆதனங்ைளுக்ைொை ைொப்புறுதித் திட்டங்ைகள அறிமுைஞ் 

தசய்தலின்ைீழ் இன்றளவில் மூன்றொந் தரப்பு ைொப்புறுதித்திட்டம் அறிமுைஞ் 
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தசய்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு ஆரம்ைத் தருணத்தில் ைல்கவறு தகடைளின் மத்திைில் இந்த 

தசைற்றிட்டத்கத அமுலொக்ைகவண்டி கநொிட்டுள்ளது.   எவ்வொறொைினும் இன்றளவில் 

அந்த சந்கதைில் ைிரகவசிக்ை தீவிரமொன முைற்சிைில் ஈடுைட்டுள்ளகதொடு  அந்த முைற்சி 

தவற்றிைகடவதன் ஊடொை வருடொந்தம் புதுப்ைிக்ைப்ைடுைின்ற புதிை வருமொனப் 

புகுமுைத்கத சகைக்கு தைற்றுக்தைொள்ளக்கூடிைதொை அகமயும்.   

இந்த ைணக்ைொய்வு ஐைவினொவுக்கு ஏற்புகடைதொக்ைிக்தைொண்ட இரண்டு வருடங்ைள் 

ததொடர்ைில் 2014/15 மைொ, 2015 ைல மற்றும் 2015/16 மைொ ஆைிை கைொைங்ைளில் தைத்தட்ட 

அருண உர மொனிை ைொப்புறுதித்திட்டத்கத நகடமுகறப்ைடுத்தும் தைொறுப்பு எமது 

சகைைிடம் ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டிருந்தது.  அதற்ைிணங்ை ஒரு கைொைத்தில் தீவு பூரொவிலும் 

ஏறக்குகறை ைத்து இலட்சம் மக்ைள் இந்த தசைற்றிட்டத்தின் ைீழ் ைொப்பீட்டிகனப் 

தைற்றுக்தைொண்டகதொடு அதகனொடு சொர்புொீதிைொை எமது மொவட்ட அலுவலைங்ைளிலும் 

தகலகமைைத்திலும் ைணிைொற்றுைின்ற சிறிை எண்ணிக்கைதைொண்ட உத்திகைொைத்தர்ைள் 

ஊடொைகவ இவ்வளவு தைருந்ததொகைைொன தசைற்தைொறுப்பு ஈகடற்றப்ைட்டது. இங்கு 

நொடளொவிை 559 ைமநல கசகவைள் நிகலைங்ைளுடன் இகணப்ைொக்ைம்தசய்து 

உொிைவகைைில் தவகணப்ைணம் அறவிடுதல் ைற்றி ைண்டறிதலில் இருந்து  இழப்பீடு 

தசலுத்துதலுடன் ததொடர்ைொன அகனத்து ைடிதக்கைொப்புைளும் சொர்ந்த ைொொிை 

தசைற்தைொறுப்பு ஆற்றப்ைட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டுடன் சொர்புகடைதொை 2015 ஆம் 

ஆண்டுக்குொிை 02 கைொைங்ைளிலும் இந்த உரமொனிை ைொப்புறுதித்திட்டம் 

அமுலொக்ைப்ைட்டது.  

இத்தகைை ைொொிை ைடகமைகள விகசட ைருத்திட்டதமொன்றொை ஈகடற்றுகைைில் எமது 

தவளிக்ைள ைதவிைணிக்கு எமது ஏகனை   ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள 

ஈகடற்றுவதற்ைொன தவளிக்ைள நடவடிக்கைைளில் ஈடுைடுவதற்ைொன நகடமுகறச் 

சிக்ைல்ைள் உருவொைின.அதன் ைொரணமொை தைொதுவொை அவர்ைளொல் மொவட்ட  மட்டத்தில் 

தத்தமது ஆளுகைப் ைிரகதசங்ைளில் நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைட்ட ைல்கவறு கமம்ைொட்டு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், கசர்த்துக்தைொள்ளல் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் , ைிரச’சொர இதற்ைிணங்ை 

கமகல குறிப்ைிட்ட விடைங்ைள் ைொரணமொை குறிப்ைொை 2014 ஆம் ஆண்டுடன் சொர்புொீதிைொை 

2015 இல் கமலதிைப் ைைிர்ைள், விவசொை உைைரணங்ைள் மற்றும் ைொல்நகடக் ைொப்புறுதி 

மூலமொை தைற்ற முன்கனற்றத்தில் ஓரளவு வீழ்ச்சி ஏற்ைட்டுள்ளகமகைக் ைொணலொம்.   

4.2 குகறவொைப் ைைன்ைடுத்திை ஆதனம், சொதனம், தைொறித்ததொகுதிைள் 

சம்ைந்தப்ைட்ட தசொத்துக்ைள் புனரகமக்ைப்ைட்டு ைொவிக்ைப்ைட அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும்.   
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4.3 மனிதவள முைொகமத்துவம்  

(அ) அப்ைதவிைளின் தவற்றிடங்ைளுக்ைொை ஓழங்ைகமந்த வகைைிலொன ஆட்கசர்ப்புதசய்ை 

அவசிைமொன நடவடிக்கைைகள எடுக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

(ஆ) விவசொைிைளின் அகசயும் ஆதனங்ைளுக்ைொை ைொப்பீட்டிகன வழங்கும் கநொக்ைத்துடன் 

மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டம் சகைைினொல் அமுலொக்ைப்ைட்டது. இந்த 

ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டத்திற்ைொை ைொொிை சந்கதவொய்ப்பு நிலவுவதொல்  அச்சந்கதைில் 

ைிரகவசிக்கைைில் தற்கைொது அந்த சந்கதகை கைப்ைற்றியுள்ள தனிைொர்துகற ைொப்புறுதி 

நிறுவனங்ைளுடன் ைடும்கைொட்டிைிடகவண்டிை நிகலகைற்ைடும். இத்தகைை 

சிலருொிகமச்சந்கதைில் ைிரகவசிக்கைைில் சகைக்குச் தசொந்தமொன ைலம்தைொருந்திை 

சந்கதப்ைடுத்தல் வகலைகமப்பு நிலவகவண’டிைது மிைவும் அவசிைமொன ைொரணமொை 

அகமவதொல் தவளிவொொி முைவர் வகலைகமப்தைொன்றிகன ைட்டிதைழுப்ை 

அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன.    

கமலும் ைமக்ைொரர்ைளின் அவசிைப்ைொடுைகள ஈகடற்றுவதற்ைொை அவர்ைள் அடிக்ைடி 

கூடுைின்ற ைமநல கசகவைள் நிகலைங்ைகள முதன்கமைொைக்தைொண்டு இந்த 

சந்கதப்ைடுத்தல் நடவடிக்கைைகள ைலப்ைடுத்த தீர்மொனிக்ைப்ைட்டது.  

அதற்ைிணங்ை சகைைின் தைொதுவொன ைொப்புறுதி தசைற்றிட்டங்ைகள 

சந்கதப்ைடுத்துவற்ைொை தகைகமதைொண்ட ததொழில்வொண்கமைொளர்ைள் இல்லொத 

நிகலைில் சம்ைந்தப்ைட்ட ைொப்புறுதித் திட்டங்ைகள சந்கதப்ைடுத்துதல் மற்றும்  

முைவர்ைகள ைைிற்றுவிப்ைதற்ைொை ஒப்ைந்த முகறக்ைிணங்ை மொதொந்தப் ைடிைிகனயும் 

எொிதைொருள் ைடிைிகனயும் தசலுத்துலின் ைீழ் கமற்ைடி 04 உத்திகைொைத்தர்ைள் 

தற்ைொலிைமொை கசர்த்துக்தைொள்ளப்ைட்டனர்.  கமற்டி ஆட்கசர்ப்பு ைணிப்ைொளர்சகை  

தீர்மொனத்தின் ைிரைொரம் கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு முைொகமத்துவ கசகவைள் 

ைணிப்ைொளர் நொைைத்தின் அங்ைீைொரத்கதப் தைறுவதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும். 

தவளிவொொி சந்கதப்ைடுத்தல் வகலைகமப்பு மூலமொை அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற 

மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதிச் தசைற்றிட்டத்தின்  ஊடொை  2016 யூகல 20 ஆந் 

திைதிைளவில் ரூ. 5 மில்லிைனுக்கு ைிட்டிை வருமொனம் ைிகடத்துள்ளது.   

இதன்தைொருட்டு தனிைொர்துகற அனுைவம் தைொண்டதொை ஒப்ைந்த அடிப்ைகடைில் 

கசர்த்துக்தைொள்ளப்ைட்ட இந்த உத்திகைொைத்தர்ைளின் ைங்ைளிப்பு ைிகடத்துள்ளது. இந்த 

சந்கதப்ைடுத்தல் வகலைகமப்ைிகன அகனத்து மொவட்டங்ைளுக்கும் விொிவொக்ை 

இைலுமொனதொை அகமந்திருப்ைின் தைருந்ததொகைைொன வருமொனத்கத தைற்றுக்தைொள்ள 

வொய்ப்பு ைிகடத்திருக்கும். 
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மூன்றொந்தரப்பு ைொப்புறுதிக் ைொப்பீடு ஒவ்தவொரு வருடத்திலும் புதுப்ைிக்ைகவண்டிை 

ைட்டொைக் ைொப்புறுதிைொை அகமவதொல் இதுவகர கைப்ைற்றியுள்ள சந்கதகை 

ததொடர்ச்சிைொை கைணிவருவதன் ஊடொை சகைைின் ஆண்டு வருமொனத்கத 

அதிைொித்துக்தைொள்ள இைலுமொனதொை அகமயும்.    

(இ) இன்றளவில்  சகைைில் நிலவுைின்ற ைதவி தவற்றிடங்ைகள உள்ளடக்ைித் 

தைொொிக்ைப்ைட்ட ைதவிைணி விைரங்ைள் முைொகமத்துவ கசகவைள் திகணக்ைளத்தின் 

அங்ைிைொரத்திற்ைொை சமர்ப்ைிக்ைப்ைடல் கவண்டும். 

 

4.4 நிதி முைொகமத்துவம் 

  

 (அ) ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதித் திட்டத்கத அரச வங்ைிைகள உள்ளிட்ட ஏகனை வணிை 

வங்ைிைளுடன் நகடமுகறப்ைடுத்துகைைில் தனிைொர்துகற ைொப்புறுதி நிறுவனங்ைளுடன் 

ைடும் கைொட்டி நிகலகமகை எதிர்கநொக்ை கவண்டிைநிகல சகைக்கு ஏற்ைட்டுள்ளது. கமலும் 

ஒருசில வங்ைி முைொகமைொளர்ைள் சகைக்கு வருமொனம் வழங்குவகத மறுக்ைின்ற 

தருணங்ைகளக்கூட ைொணக்கூடிைதொை உள்ளது.  தற்கைொது சகையுடன் இணக்ைப்ைொட்டுடன் 

தசைலொற்றி வருைின்ற அரச வங்ைிைள் மற்றும் ஏகனை வங்ைிைளுக்கு கசைொிக்ைிி்ன்ற 

தவகணப் ைணத்கத கநரடிைொைகவ சகைைின் ைணக்ைில் வரவுகவக்குமொறு அறிவுறுத்தல் 

வழங்ைப்ைட்டுள்ளகைொதிலும் வங்ைி முைொகமைொளர்ைளின் தன்கமக்ைிணங்ை ைணத்கத 

அனுப்ைிகவக்கைைில் அந்த அறிவுறுத்தல்ைளுக்கு புறம்ைொை மொவட்ட அலுவலைங்ைளுக்கு 

ைணத்கத அனுப்ைி கவக்ைிறொர்ைள். இது சம்ைந்தமொை ஏற்புகடை மொவட்ட/ைிரதிப் 

ைணிப்ைொளர்ைள் இகடக்ைிகடகை வங்ைி முைொகமைொளர்ைளுக்கு வழிப்புணர்வூட்டி 

வருைிறொர்ைள். எவ்வொறொைினும் எதிர்ைொலத்தில் இந்த நிகலகமகைத் தவிர்த்துக்தைொண்டு 

தைொதுவொன திட்டதமொன்றின் ைீழ் ைணத்கத அனுப்ைிகவக்ை நடவடிக்கை எடுக்குமொறு 

சம்ைந்தப்ைட்ட வங்ைிைளுக்கு தகலகமைைம் விழிப்புணர்வூட்ட நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளும். ජ 

  

 (ஆ)  ජமொவட்ட அலுவலைங்ைள் மூலமொை தகலகமைைத்தின் ைணக்ைிற்கு ைணம் 

அனுப்ைிகவக்ைப்ைடுகைைில் தொமதமொதல் ஏற்ைடொதவண்ணம் தீவிர ைண்ைொணிப்புடன் 

தசைலொற்றுமொறு சம்ைந்தப்ைட்ட மொவட்டப் ைணிப்ைொளர்ைளுக்கு அறிவுறுத்தல்ைள் 

ஏற்தைனகவ வழங்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு எதிர்ைொலத்தில் அந்த நிகலகமகை 

தவிர்த்துக்தைொள்ள எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.   

 

 (இ) ைமநல கசகவைள் நிகலைங்ைள் ஊடொை கசைொிக்ைப்ைடுைின்ற தவகணப்ைணத்கத 

அனுப்ைிகவக்கைைில் எற்ைடுைின்ற தொமதங்ைகள தவிர்த்துக்தைொள்வதற்ைொை தீவிர 

கமற்ைொர்கவயுடன் தசைலொற்றுமொறு சம்ைந்தப்ைட்ட மொவட்டப் ைணிப்ைொளர்ைளுக்கு 
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அறிவுறுத்தல்ைள் ஏற்தைனகவ வழங்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு எதிர்ைொலத்தில் அந்த நிகலகமகை 

தவிர்த்துக்தைொள்ள  எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

4.5  முைொகமத்துவ விகனத்திறகமயீனம் 

  

(அ)  முைொகமத்துவ தீர்மொனத்தின் கைொில் இந்த 12 ைதவிைளுக்ைொை 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

இகடக்ைிகடகை விண்ணப்ைங்ைள் கைொரப்ைட்டன. 57,000 எனும் தைருந்ததொகைைொன 

விண்ணப்ைங்ைள் ைிகடத்தகம ைொரணமொை கமற்ைடி விண்ணப்ைப் ைத்திரங்ைகள ததொிவுதசய்ை 

நீண்டைொலம் ைழிந்தது. இந்த ைொலப்ைகுதிக்குள் சனொதிைதி கதர்தல் ைிரைடனஞ் தசய்தகம 

ைொரணமொை சம்ைந்தப்ைட்ட விண்ணப்ைங்ைகள ததொிவுதசய்யும் ைணிைள் தற்ைொலிைமொை 

இகடநிறுத்தப்ைட்டன.  2015 சனவொி 08 சனொதிைதி கதர்தலின் ைின்னர் புதிை அரசொங்ைம் 

ஆட்சிக்கு வந்தைின்னர் 2014 ஆம் ஆண்டில் கைொரப்ைட்ட விண்ணப்ைங்ைள் சம்ைந்தமொை 

முைொகமத்துவத்திற்கு தீர்மொனத்கத கமற்தைொள்ளும் ஆற்றல் இருக்ைவில்கல என்ைதொல் 

ஆட்கசர்ப்பு இடம்தைறவில்கல.  

அதன்ைின்னர் சம்ைந்தப்ைட்ட ைதவிைளுக்ைொை2015 யூகல மொதத்தில் மீண்டும் கநர்முைப் 

ைொீட்கசகை நடத்த 2015 யூகல 16 ஆந் திைதிகைக் குறித்துக்தைொண்டிருந்த கைொதிலும் 2015 இல் 

ைொரொளுமன்றத் கதர்தல் ைிரைடனஞ் தசய்ைப்ைட்டது. அதனொல் இது சம்ைந்தமொை கதர்தல் 

ஆகணைொளொின் அங்ைீைொரத்கத தைற நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. கமற்ைடி கநர்முைப் 

ைொீட்கசக்ைொை கதர்தல் ஆகணைொளொின் அங்ைீைொரம் ைிகடத்தகைொதிலும் நிலவிை அரசிைல் 

சூழ்நிகல ைொரணமொை அந்த கநர்முைப் ைொீட்கச நடத்தப்ைடவில்கல.   

அதற்ைிணங்ை 2014 ஆம் ஆண்டில் கைொரப்ைட்ட விண்ணப்ை ைத்திரங்ைளுக்ைிணங்ை ஆட்கசர்ப்பு 

கமற்தைொள்ளப்ைடல் சம்ைந்தமொை கமற்ைடி விண்ணப்ைங்ைள் கைொரப்ைட்டு ஒரு வருடத்திற்கு 

கமற்ைட்ட ைொலம் ைழிந்திருத்தகல ைவனத்திற்தைொண்டும் சம்ைந்தப்ைட்ட ைொலப்ைகுதிக்குள் 

ஒருசிலருக்கு வொய்ப்பு ைிகடைொகம ஆைிை விடைங்ைகள ைவனத்திற்தைொண்டு மீண்டும் 

விண்ணப்ைங்ைகளக் கைொரவும்  2015.11.12 ஆந் திைதிை  467 ஆம் இலக்ை  ைணிப்ைொள்சகை 

தீர்மொனத்திற்ைிணங்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டன. அதற்ைிங்ை உதவிப் ைணிப்ைொளர் 

(மொவட்ட அலுவலைங்ைள்), முைொகமத்துவ உதவிைொளர், சொரதி ஆைிை 03 ைதவிைளுக்ைொை 

விண்ணப்ைங்ைள் கைொரப்ைட்டகதொடு டின்றளவில் உதவிப்ைணிப்ைொளர் (மொவட்ட 

அலுவலைங்ைள்) மற்றும் சொரதி ைதவிக்ைொன கநர்முைப் ைொீட்கசைகள நிகறவுதசய்து 

ைணிப்ைொளர் சகைைின் அங்ைீைொரத்திற்ைொை ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது.    முைொகமத்துவ 

உதவிைொளர் ைதவிக்ைொை 30,000 இற்கு கமற்ைட்ட விண்ணப்ைங்ைள் ைிகடத்துள்ளகதொடு  

ைொணப்ைடுைின்ற வகரைறுக்ைப்ைட்ட ைதவிைணிைின் ைங்கைற்புடன்அடிப்ைகடத் தகைகமைகள 

பூர்த்திதசய்துள்ள விண்ணப்ைதொொிைகள மொைொண மட்டத்தில் ததொிவுதசய்து கநர்முைப் 
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ைொீட்கசக்கு அகழக்ை நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளைட்டு வருைின்றது. அதற்கு கமலதிைமொை 

இன்றளவில் உதவிப்ைணிப்ைொளர்  (சட்டம்) ைதவிக்ைொைவும் விண்ணப்ைங்ைள் கைொரப்ைட்டு 

கநர்முைப் ைொீட்கசைள் நிகறவுதசய்ைப்ைட்டு ைணிப்ைொளர்சகைைின் அங்ைீைொரத்திற்கு 

ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. முைொகமத்துவத்தின் தீி்ர்மொனத்தின்கைொில்  ஏகனை ைதவி 

தவற்றிடங்ைகள நிரப்புதகல கமற்தைொள்ளவும் உத்கதசிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

(இ) மைொவலி அதிைொரசகைைினொல் 1987 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குத்தகை அடிப்ைகடைில் இந்த 

சகைக்ை கைைளிக்க்ைட்டிருந்த ைொணிதைொன்றில் அகமந்துள்ள ைட்டடத்தில் சகைைின் 

தம்புத்கதைம அலுவலைம் அவ்வருடத்தில் இருந்து கைணிவரப்ைடுைின்றது.   

  

I. கமற்ைடி கைைளிப்ைிற்ைிணங்ை ைட்டடத்தின் ைரொமொிப்பு ைணிைள் மற்றம் திருத்த கவகலைள் 

மைொவலி அதிைொர சகைைினொல் கமற்தைொள்ளப்ைடுவதில்கல என்ைதொலும் அதற்ைொன 

வொடகைப்ைணம் தசலுத்தப்ைடுவதில்கல என்ைதொலும்   அலுவலைத்கதப் கைணிவர 

தைொருத்தமொன மட்டத்தில் ைட்டடத்கதப் கைணிவருவதற்ைொை தசய்ைப்ைடகவண்டிைதொை 

அகமந்த ைரொமொிப்பு ைணிைகளயும் திருத்த கவகலைகளயும் ைடந்த 30 வருடங்ைளுக்கு 

ைிட்டிை ைொலமொை அவசிைப்ைொட்டுக்ைிணங்ை சகைைின் தசலவில் இகடக்ைிகடகை 

ஈகடற்றப்ைட்டுள்ளது. அந்த அலுவலைக் ைட்டடம் மற்றும் ைொணிக்ைொை அக்ைொலப்ைகுதிக்கு 

ஏற்புகடை குத்தகைப் ைணத்கத மைொவலி வதிவிட ததொழில்முைற்சி முைொகமைொளருக்கும் 

வீதவொிக் ைட்டணத்கத தலொவ ைிரகதச சகைக்கும்   சகைைின் தைைொில் தசலுத்தி அதற்ைொன 

இருப்ைொட்சி உறுதிதசய்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

II. மைொவலி அதிைொரசகைைின் கைைளிப்ைிற்ைிணங்ை தம்புத்கதைம அலுவலைத்கத 

கைணிவருைின்ற ைொணிக்ைொை நீண்டைொல குத்தகைகணப் தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை 

சகைைினொல் ஈகடற்றப்ைடகவண்டிை அகனத்துக் ைருமங்ைளும் ஈகடற்றப்ைட்டுள்ளன.  

அதற்ைிணங்ை மைொவலி அதிைொரசகைைின் வதிவிட ததொழில்முைற்சி முைொகமைொளரொல் (H 

வலைம்) இலக்ைம் අරු/H/තඹු/ා.ඉ.ආ/දී.බ/103 தைொண்ட நீண்டைொலக் குத்தகை உறுதிகைக் 

கைதைொப்ைமிடுவதற்ைொை அவரது விதப்புகரயுடன் மைொவலி அதிைொரசகைைின் 

ைணிப்ைொளருக்கு (ைொணிைள் ) 2016.01.09 ஆந் திைதிை ைடிதம் மூலமொை 

ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு  தகலகமைைத்திற்குச் தசன்று அந்த உறுதிைில் 

கைதைொப்ைமிடுமொறும் அக்ைடிதத்தின் ைிரதிதைொன்று மூலமொை இச்சகைைின் தகலவருக்கும் 

அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

ஆைினும் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிருந்த நீண்டைொல குத்தகை உறுதியுடன் சம்ைந்தப்ைட்ட 

குகறைொடுைகள நிகறவுதசய்து சமர்ப்ைிக்குமொறுமைொவலி அதிைொரசகைைின் ைணிப்ைொளரொல் 

(ைொணிைள் ) 2016.02.25 அந் திைதிை ைடிதம் மூலமொை மைொவலி Hவலைத்தின் வதிவிட 

ததொழில்முைற்றி முைொகமைொளருக்கு மீண்டும் அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. அதற்ைிணங்ை 
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அவகரச் சந்தித்து சம்ைந்தப்ைட்ட ைணிைகளத் துொிதப்ைடுத்திக் தைொள்ளுமொறு  சகைைின் 

அநுரொதபுர மொவட்ட ைிரதிப் ைணிப்ைொளருக்கு  2016.03.29 திைதிை ைடிதம் மூலமொை என்னொல் 

அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

 

இந்த அலுவலைக் ைட்டடத்தின் கூகர அதிைளவில் இி்றுப்கைொய் இருந்தகமைொல் மகழ 

நொட்ைளில் அலுவலைத்தினுள்கள ைொய்ந்து வருைின்ற மகழ நீர் ைொரணமொை அலுவலை 

ைொைிதொதிைள், ைணனிைகள உள்ளிட்ட அலுவலை உைைரணங்ைளுக்கு கசதகமற்ைடுவதொல் 

அந்நொட்ைளில் அலுவலைப் ைணிைகள கமற்தைொள்ள இைலொத நிகலகமகைப் கைொன்கற 

கூகரைின் ைொைங்ைளும்   மின்ைம்ைிைளும் உகடந்து விழுவதொல் அைொைநிகல 

கதொன்றியுள்ளததனவும் அநுரொதபுர ைிரதிப் ைணிப்ைொளர் ைல தடகவைள் அறிவித்துள்ளொர்.   

 

குத்தகை உறுதி ைிகடப்ைதிலொன தொமதத்தின் கைொில் அக்ைட்டடத்தின்  திருத்தகவகலைளுக்ைொை 

ஒகர தடகவைில் தைருந்ததொகைைொன ைணத்கதச் தசலவிடகவண்டிை சிக்ைகலப்கைொன்கற 

அக்ைட்டடத்திலிருந்து அலுவலைத்கத அைற்றிக்தைொண்டொல்  மீண்டும் அதகன மைொவலி 

அதிைொரசகைக்கு கைகைற்றல் அல்லது கவறு தரப்ைினொிடம் கைைளித்தல் ஏற்ைடக்கூடிை 

அைொைத்கத சகை எதிர்கநொக்ைியுள்ளது. 

 

மைொவலி அதிைொரசகைைினொல் 1986 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  இந்த சகைக்கு கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ள 

ைொணிைில் எம்ைிலிைிட்டிை அலுவலைம் கைணிவரப்ைடுைின்றது.  

1986 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அங்ை அலுவலைம் கைணிவரப்ைட்டகைொதிலும் 1986 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 2013 ஆம் ஆண்டுவகரைொன ைொலப்ைகுதிக்ைொை இக்ைொணிக்ைொை குத்தகைப் 

ைணமொை ரூ. 1,996,625/-  ைணத்ததொகைகைச் தசலுத்துமொறு மைொவலி அதிைொரசகைைின்  வளவ 

வதிவிட ததொழில்முைற்சி முைொகமைொளொின்පඅ/ව/ඉ/ර/Vii/88 இலக்ைமும் 2012.12.11 

கததியும்தைொண்ட ைடிதம் மூலமொை   அறிவிக்ைப்ைடும்வகர குத்தகைப்ைணம் தசலுத்துதல் ைற்றி 

சகைக்கு அறிவிக்ைப்ைட்டிருக்ைவில்கல.  

அதற்ைிணங்ை இந்த குத்தகைப் ைணம் தசலுத்துதல் சம்ைந்தமொன தீர்மொனத்திற்ைொை 2012.12.28 

ஆந் திைதி நகடதைற்ற ைணிப்ைொளர்சகைக் கூட்டத்திற்கு 442/05  இலக்ைத்தின் ைீழ் 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட ைணிப்ைொளர்சகைப் ைத்திரத்கத ைொிசிலகனதசய்த ைணிப்ைொளர்சகை  

“தற்கைொது நிறுவனத்தின் நிதிநிகலகமக்ைிணங்ை இந்த ைணத்ததொகைகைச் தசலுத்த ஆற்றல் 

ைிகடைொததனவும் இவ்விதமொை குத்தகைப்ைணம் தசலுத்தகவண்டுதமன எவ்விதமொன 

அறிவித்தலும் முந்திை ைொலப்ைகுதிைில் தசய்ைப்ைடவில்கல என்ைகதயும் அறிவித்து மைொவலி 

அதிைொரசகைக்கு  ைடிததமொன்கற சமர்ப்ைிக்குமொறும்  அறிவித்துள்து.” அதற்ைிணங்ை 2013.01.18 

ஆந் திைதி மைொவலி அதிைொரசகைைின் வதிவிட ததொழில்முைற்சி முைொகமைொளருக்கு இதுைற்றி 

அறிவித்தல் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது.  
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2013.04.03 ஆந் திைதிை அந்த ைடிதத்திற்கு ைதிலனுப்ைி தசலுத்தகவண்டிை குத்தகைப் ைணம் 

ைற்றி அறிவித்ததலொன்கற அனுப்ைிகவக்ைொகம மைொவலி அதிைொரசகைைில் அப்கைொது இருந்த 

உத்திகைொைத்தர்ைளின் தவறுதலொகுதமன ஏற்றுக்தைொண்டுள்ளகதொடு  அரசொங்ைத்துடன் 

இகணக்ைப்ைட்ட நிறுவனதமன்ற வகைைில் இந்த குத்தகைப் ைணத்கத இைலுமொனவகர 

சீக்ைிரமொை தசலுத்துமொறு மைொவலி அதிைொரசகைைின் வதிவிட முைொகமைொளர் மீண்டும் 

அறிவித்துள்ளொர்.    

அதற்ைிணங்ை ஒகரதடகவைில் இந்த குத்தகைப்ைணத்கதச் தசலுத்தும் ஆற்றல் சகைக்கு 

இல்கலதைன்ைதொல் சலுகைநிகறந்த கவகலத்திட்டதமொன்றிகன உருவொக்ைிடத் தருமொறும் 

இது சம்ைந்தமொை கைச்சுவொர்த்கத கமற்தைொள்ள வொய்ப்ைளிக்குமொறும் மைொவலி 

அதிைொரசகைைின் ைணிப்ைொளர்நொைைத்திற்கு 2013.07.01 ஆந் திைதிை ைடிதம் மூலமொை அறிவித்த 

கைொதிலும் அதற்கும் எவ்விதமொன ைிரதிைலிப்பும் ைிகடக்ைவில்கல.    

2015.01.19 திைதிதைொண்டதொை சந்திொிக்ைொதவவ ைிொிவு முைொகமைொளர் அலுவலைத்தினொல் 

“எம்ைிலிைிட்டிை ைமத்ததொழில் ைொப்புறுதிச்சகை அலுவலைம் கைணிவரப்ைடுைின்ற ைொணிக்ைொன 

வருடொந்த குத்தகை அறவிடல்” ததொடர்ைில் 2015 ஆம் ஆண்டுவகர ரூ.2,270,750/- 

குத்தகைப்ைணம் தசலுத்தப்ைடல் கவண்டுதமன மீண்டும் அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது. இது 

சம்ைந்தமொை தைௌரவ ைமத்ததொழில் அகமச்சருக்கு 2015.04.29 திைதி தைொண்டதொை சகைைின் 

தகலவரொல் விடைங்ைகள எடுத்துகரத்து இந்த குத்தகைப்ைணம் தசலுத்தகவண்டிை 

அவசிைப்ைொட்டிலிருந்து  விடுவித்து சமைந்தப்ைட்ட ைொணிகை ைமத்ததொழில் அகமச்சு ஊடொை 

சகைக்கு கைைளிக்ை நடவடிக்கை எடுக்குமொறு கவண்டுகைொள் விடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. அதற்ைம் 

இற்கறவகர ைதில் ைிகடக்ைவில்கல. 

 

நிகலகம இவ்வொறு இருக்கைைில் “நிலுகவத் ததொகைைிகன அறவிட்டுக் தைொள்வதற்ைொை சட்ட 

நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளல் “ என்ற தகலப்ைில் இலங்கை மைொவலி அதிைொரசகைைின் 

ைணிப்ைொளரொல் (சட்டம்) கைொொிக்கைக் ைடிததமொன்று 2015.09.10 ஆந் திைதி அனுப்ைி 

கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. (ைின்னிகணப்பு 01) இந்த நிலுகவ குத்தகைத் ததொகைைிகன 

தசலுத்தொவிட்டொல் அந்த ைணத்ததொகைைிகன அறவிட்டுக்தைொள்ளவும் ைட்டடத்தில் இருந்து 

தவளிகைற்றுவதற்ைொை சைக்கு எதிரொை வழக்குத் ததொடரவும் நடவடிக்கை கமற்தைொள்வதொை 

அதன்மூலமொை அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

இது சம்ைந்தமொை மீண்டும் ைமத்ததொழில் அகமச்சின் தசைலொளருக்கு 2015.10.20 ஆந் திைதி 

தைொண்டதொை ைணிப்ைொளர் நொைைத்தினொல் ைடிதததமொன்ற அனுப்ைிகவக்ைப்ைட்டு 

அக்ைொணிகை ைமத்ததொழில் அகமச்சுக்கு கைகைற்று சகைைின் அலுவலைத்கத கைணிவர 

அவசிைமொன நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ளுமொறு கவண்டுகைொள் விடுக்ைப்ைட்டகைொதிலும்  

அதற்கும் இற்கறவகர ைதில் ைிகடக்ைவில்கல.  
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இந்த ைொணி எமது சகைக்கு வருடொந்த குத்தகை தசலுத்தும் அடிப்ைகடைிகலகை 

கைைளிக்ைப்ைட்டுள்ளதொல் அது சம்ைந்தமொை குத்தகைதசலுத்த எமது சகை சட்டத்தினொல் 

ைடப்ைொடு தைொண்டுள்ளததனவும்  அதற்ைகமவொை நிலுகவத் ததொகையுடன் 2016 ஆம் 

ஆண்டுவகரைொன தமொத்த குத்தகைத் ததொகைைொன ரூ. 2,573,750/- ைணத்ததொகைைிகன 

உடனடிைொை தசலுத்துமொறும் அவ்வொறு தசலுத்தொவிடின் குத்தகைத் ததொகைைிகன அறவிட்டுக் 

தைொள்வதற்ைொைவும் ைொணிக்ைொன குத்தகைைிகன  முடிவுறுத்தவும் சட்டநடவடிக்கை எடுப்ைதொை  

மைொவலி அதிைொரசகை மீண்டும் அறிவித்துள்ளது.  அதற்ைிணங்ை இந்த குத்தகைத்ததொகைைிகன 

தசலுத்துவதற்ைொை சலுகைதைொன்றிகன தைற்றுக்தைொள்வதற்ைொை கமகல குறிப்ைிடப்ைட்டவொறு 

இகடைறொமல் கவண்டுகைொள் விடுத்தகைொதிலும் அது ததொடர்ைில் இற்கறவகர 

நிவொரணதமொன்று ைிகடக்ைொகமயும் 1986 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சகைைின் எம்ைிலிைிட்டிை 

அலுவலைம் உண்கமைிகலகை இக்ைொணிைில் அகமந்துள்ள ைட்டடத்தில் 

கைணிவரப்ைட்டுள்ளகமகையும் ததொடர்ந்தும் கமற்ைடி அலுவலைத்கத கைணிவர கவண்டிைதன் 

அவசிைப்ைொடு ைற்றியும்  ைவனத்திற்தைொண்டு கமற்ைடி  குத்தகைத்ததொகைைிகன மைொவலி 

அதிைொரசகைக்கு தசலுத்த ைணிப்ைொளர் நொைைத்தின் விதப்புகரயும் தகலவொின் அங்ைீைொரமும் 

ைிகடத்துள்ளது. 

அதற்ைிணங்ை 1986 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வருடந்கதொறும் கசர்ந்துள்ள நிலுகவ குத்தகைப் 

ைணத்ததொகையுடன் 2016  ஆண்டுவகரைொன தமொத்த குத்தகைத் ததொகைைொன ரூ. 2,573,750/-

ைணத்ததொகைைிகன மைொவலி அதிைொரசகைக்கு தசலுத்துவதற்ைொை ைணிப்ைொளர் சகைைின் 

தீர்மொனத்திற்ைொை சமர்ப்ைிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

5.  தைொறுப்புக்கூறலும் நல்லொட்சியும்  

 உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு 

உள்ளைக் ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவின் ஊழிைர் தவற்றிடங்ைளுக்ைொை ஊழிைர்ைகள ஆட்கசர்ப்புதசய்து 

ைணக்ைொய்வுப் ைிொிவின் தசைற்தைொறுப்ைிகன விகனத்திறன்மிக்ைதொை ஈகடற்ற 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

 

6. முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொடும் 

ைணக்ைீடு, ைொப்புறுதி வருமொனம், வருமதிைொன ைணக்குைள், தசொத்துக்ைள் முைொகமத்துவம், மனித 

வள முைொகமத்துவம் கைொன்ற துகறைளில் சிறந்த ைட்டுப்ைொட்டிகன ஏற்ைடுத்த அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட உள்ளன.  

  

 

  



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் 2015 திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன  

 

 

ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  

அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல். 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  ைிொிவின் 

ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் சமர்ப்ைிக்ைிகறன்.  

 

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

2017-05-16 2015/4/5/පු /ාු/ 2திைதி  

011-2812571 

011-2812572 

011-2812573 

 

 

 

 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල  ් 

ைணப்ைரளர் நரைைம   

Director General  

011-5732397 

011-2812574 

  

     011-5384000   
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நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை 1971 இன் 38 ஆம் இலக்ை நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ைிொிவின் ைிரைொரம் 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள்  

2.  நிதிக் கூற்றுைள் 

2.1 அைிப்ைிரொைம் 

2.2 நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரத்தல் 

2.2.1 தசைற்றிட்டத்தின் இகடைறொ வழியுொிகம 

  153/49 ஆம் இலக்ை அதிவிகசட வர்த்தமொனப் ைத்திொிகை மூலமொை ைமக்ைொர் ஓய்வூதிைத் 

திட்டத்கத திருத்திைகமக்ை நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளகதொடு  சுைநிதியீட்டல் 

அடிப்ைகடைில் கைணிவர இைலுமொன புதிை ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் திட்டதமொன்று அதன் 

மூலமொை அறிமுைஞ் தசய்ைப்ைட்டது.  ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிை நிதிைம் பூச்சிைநிகலயுற்ற கைொதிலும் 

ஓய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொை திகறகசொி நிதிகைற்ைொடுைகள தைற்றுக்தைொள்ள அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டுள்ளன. உருவொைியுள்ள ஒய்வூதிைப் தைொறுப்புடன் சொர்புகடைதொை 

நிதிைத்கதக் ைட்டிதைழுப்புவதற்ைொை தைொது திகறகசொியுடன் கைச்சுவொர்த்கதைகள 

கமற்தைொண்டு அவசிைமொன நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்ள எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.     

2.2.2 ைணக்ைொய்வு நிைமங்ைளுடனொன அகமந்ததொழுைொகம 

2007 ஆம் ஆண்டில் கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ஆயுட்ைணிப்பு மதிப்பீட்டிகன 

அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு ைணிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

2.2.3 ைணக்ைீட்டுக் குகறைொடுைள் 

(அ) மீதிைளின் சன்றிதழ்ைள் அனுப்ைிகவக்ைப்ைடுைின்ற மற்றும் ைணக்ைொண்டில் சகைக்கு 

ைிகடத்த வருமொனம் மற்றும் அதற்குப் ைின்னர் ைணக்ைொண்டுடன் ததொடர்புகடைதொை 

இனங்ைொணக்கூடிை அகனத்து வருமொனங்ைளும்  கமற்ைடி ைணக்ைொண்டுக்ைொை ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது.   

(ஆ) ஆண்டுக்குள்கள உதவுததொகை தசலுத்துனர் இறந்தகம ைொரணமொை அல்லது கவறு 

ைொரணங்ைளின் கைொில் தைறப்ைட்டிரொத ஓய்வூதிைம் ஓய்வூதிைச் தசலவொை ைணக்குப் 

ைதிைப்ைடுவதில்கல என்ைதொல் ஓய்வூதிைக் ைணக்ைிற்கு  வரவு கவக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

உண்கமைிகலகை உறப்ைட்ட தசலவினம் ைணக்ைில் ைொட்டப்ைட்டுள்ளகதொடு  இவ்விதமொை 

ைடிப்ைடிைொை தைறப்ைடொத ஓய்வூதிை தசலுத்துதல்ைகள இகடநிறுத்த நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது.  
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(இ) திட்டத்தில் ைங்ைளிப்புச் தசய்துள்ள ஏறக்குகறை  959,000 உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளில் 

05 இலட்சத்திற்கு ைிட்டிை எண்ணிக்கைைினர் முகனப்ைொன உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைளொை விளங்குைின்றனர். அதற்ைிணங்ை தவகணைகளச் தசலுத்தொகமைினொல் 

அங்ைத்துவம் இழக்ைின்ற மற்றும் 60 வைதிகன நிகறவுதசய்தகமைொல் ஓய்வூதிைம் 

தைறுவதற்ைொன உொிகம ைொரொட்டுைின்ற உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைள் ைடந்த ஆண்டில் 

முகனப்ைொன உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளுடன் இணக்ைஞ்தசய்த ைின்னர் சம்ைந்தப்ைட்ட 

ஒதுக்ைீடுைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன.  

2.2.5   வருமதிைொன மற்றும் தசன்மதிைொன ைணக்குைள். 

(அ) வருமதிைொன தவகணப்ைணத்திற்ைொை மீதிைளின் சொன்றிதழ்ைகள அனுப்ைிகவக்குமொறு 

அகனத்து நிறுவனங்ைளுக்கும் அறிவிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு  வருமதிைொன வருமொனமொை 

ைணக்குப் ைதிைப்ைட்டுள்ள அகனத்தப் ைணத்திற்ைொைவும் மீதிைளின் சொன்றிதழ்ைள் 

இல்லொவிடினும் சகைக்கு  ைிகடத்துள்ளது.    

(ஆ)ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணத்கத ைடிப்ைடிைொைச் தசலுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

2.26 சட்டங்ைள், விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவ தீர்மொனங்ைள் என்ைவற்றுடன் 

அகமந்ததொழுைொகம. 

(அ) ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் அங்ைத்துவம்தைற்றுள்ள ைமக்ைொரர்ைள் ததொடர்ச்சிைொை 05 

தவகணைளுக்ைொன ைணத்கத தசலுத்தத் தவறினொல்  அவர்ைளின் அங்ைத்துவம் 

இல்லொததொழியும் என்ைகதொடு அது சம்ைந்தமொை அவசிைமொன விழிப்புணர்வு 

ஊட்டப்ைட்டுள்ளது.  அவ்வொறொன அங்ைத்துவம் முடிவுறுத்தப்ைட்ட ைமக்ைொரர்ைளின் 

ைங்ைளிப்புத் ததொகைைிகன அவர்ைளின் வைது 60 நிகறவகடகைைில் நிகறவகடைின்ற 

சந்தர்ப்ைத்தில் மீளளிப்புச்தசய்ை நடவடிக்கை எடுி்க்ைப்ைடுைின்றது.   

 

(ஆ) மதியுகரக் குழுவில் ைதவிவழிைொை நிைமனப் தைறுைின்ற 06 உறுப்ைினர்ைள் மற்றும் 

தைைர்குறிக்ைப்ைட்ட 03 உறுப்ைினர்ைள் இன்றளவில் நிைமிக்ைப்ைட்டுள்ளனர். அதற்ைிணங்ை 

மதிைகரக்குழுவுக்கு நிைமிக்ைப்ைட்டுள்ள தமொத்த உறுப்ைினர் எண்ணிக்கை 09 ஆகும். 

 

3. நிதிசொர் மீளொய்வு  

3.1 நிதிசொர் தைறுகைறுைள்  

3.2 நிதிநிகலகம ைற்றிை ைகுப்ைொய்வுசொர்ந்த மீளொய்வு  

(அ) ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டம் கமம்ைடுத்தப்ைடொகமைொல் 2011 ததொடக்ைம் 2013 வகர வருமொனம் 

குகறவகடந்துள்ளகதொடு வைது 60 ஐ நிகறவு தசய்தகமைொல் தைருந்ததொகைைொகனொர் 
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ஒய்வூதிைம்தைற தகைகம தைற்றகமைொலும் கமலும் ஒரு ைகுதிைினர் தசைற்றிட்டத்தில் 

இகணந்தகமைொலும் தசலவுைள் ைடிப்ைடிைொை அதிைொித்துள்ளன.     

(ஆ) ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளின் ைிரைொரம் நிதிசொர் கூற்றுக்ைளில் சொிைொன தவளிப்ைடுத்தல்ைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளகதொடு  அதற்ைகமவொை ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு நிதிக்கூற்றுைளில் 

ைொட்டப்ைட்டுள்ன. வருடந்கதொறும் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்பு 

அதிைொித்தகமைொல் ைற்றொக்குகறயும் ைடிப்ைடிைொை அதிைொித்துள்ளது. 

4 ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு 

4.1 தசைலொற்றுகை 

  புதிை அரசொங்ைத்தின் 100 நொள் கவகலத்திட்டத்தில் புதிை ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத் 

திட்டதமொன்கற அமுலொக்குவதற்ைொை முன்தமொழிைப்ைட்ட தசைற்றிட்டதமொன்று 

தைொொிக்ைப்ைட்டு அங்ைீைொரத்தின் தைொருட்டு சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டது. இந்த தசைற்றிட்டத்கத 

அமுலொக்குவதற்ைொன அறிவுறுத்தல்ைள் ைிகடக்கும்வகர 2014 தசைற்றிட்டத்தின் 

கசர்த்துக்தைொள்ளகல தொமதிக்ைகவண்டி கநொிட்டது.    

  ைிற்ைட்ட தவகணைகள தசலுத்துகைைில்உதவுததொகை தசலுத்துனொின் தவகணப்ைணக் 

குறிப்புப் புத்தைத்தில்சம்ைந்தப்ைட்ட தவகணப்ைணம் தசலுத்துதல் ைற்றிை குறிப்புைள் 

ைதிைப்ைடுவதொல் தீர்மொனம் கமற்தைொள்கைைில் சம்ைந்தப்ைட்ட புத்தைத்தில் உள்ள 

தவகணப்ைணச் தசலுத்துல்ைள் ைைன்ைடுத்தப்ைடுைின்றன.  

4.2 வங்ைிக் ைணக்குைகள தநறிப்ைடுத்துவதிலொன குகறைொடுைள் 

 

இந்த மீதிளய் 15 – 25 வருடங்ைளுக்ைிகடைில் ைழகம வொய்ந்தகவைொை அகமவகதொடு 2003 ஆம் 

ஆண்டில் இது சம்ைந்தமொை விசொொித்தறிந்து சொிதசய்ைக் கூடிை அகனத்து மீதிைகளயும் சொிதசய்ை 

நடவடிக்கை கமற்தைொள்ளப்ைட்டகதொடு அவ்விதமொை கதடிக்தைொள்ள இைலொமல்கைொன மீதிைள்  

இவ்வொறு முன்தைொண்டு வரப்ைட்டுள்ளன. ஒகர ைொகசொகலக்கு  இரண்டு ைற்றுச்சீட்டுைள் 

விநிகைொைிக்ைப்ைட்டுள்ளகமகை தைரும்ைொலும் இதற்ைொன ைொரணமொை அகமந்துள்ளது.  இது 

சம்ைந்தமொை ததொடர்ச்சிைொை ைணக்ைொய்வுக் குழுவிலும் தைொது திகறகசொிைிலும் நகடதைற்ற விகசட 

கைச்சுவொர்த்கதைளில்  ைலந்துகரைொடி விடைங்ைள் ைண்டறிைப்ைட்டகதொடு அதற்ைிணங்ை இந்த மீதிைள் 

மிைவும் ைழகமைொனகவ என்ைதொல்  இவ்விதமொை ைணக்குளிலிருந்து ைதிவழிக்ை அவசிைமொன 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

4.3  நிதி முைொகமத்துவம் 

 கசைொித்தல் ைணக்கு கைணிவரப்ைடுைின்ற அகனத்து வங்ைி முைொகமைொளர்ைளுக்கும் வொரத்திற்கு 

ஒருதடகவ கசைொித்த ைணத்கத தகலகமைைத்தின் கசைொித்தல் ைணக்ைிற்கு மொற்றிைனுப்புமொற 

அறிவுறுத்தல்ைள் வழங்ைப்ைட்டுள்ளன. எதிர்ைொலத்தில் தவகணைகள கசைொிக்கைைில் கநலடிைொை 
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தகலகமைைத்தின் கசைொித்தல் ைணக்ைில் ைணத்கத கவப்புச்தசய்ைக்கூடிை முகறைிைதலொன்கற 

வங்ைிைளுடன் கைச்சுவொர்த்கத கமற்தைொண்டு தைொொிக்ை எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.   

 

4.4   முைொகமத்துவ ைலவீனங்ைள்  

 

   (அ) 2014 மொர்ச்சு 14 ஆந் திைதிை 1853/49 ஆம் இலக்ை ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிை அதிவிகசட 

வர்த்தமொனிஅறிவித்தலின் ைிரைொரம் ஓய்வூதிைம் தசலுத்தப்ைட்டகைொதிலும் இந்த 

தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ் தசலுத்தகவண்டிை தவகணப்ைணம் உைர் தைறுமொனத்கத வைித்தகமைொல்  

இது சம்ைந்தமொை நகடதைற்ற கைச்சுவொர்த்கதைளின்கைொது வழங்ைிை ஆகலொசகனைளின் 

ைிரைொரம் தசைற்றிட்டத்கத அமுலொக்குவதற்ைொை அவசிைமொன அறிவுறுத்தல்ைகள 

வழங்குமொறுநிதிைகமச்சின் தசைலொளொிடம் கவண்டுகைொள் விடுக்ைப்ைட்டகதொடு அதற்ைிணங்ை 

இந்த தசைற்றிட்டத்திற்கு கசர்த்துக்தைொள்ளல் அமுலொக்ைப்ைடுவகத தொமதிக்ைகவண்டி 

கநொிட்டது.  மீண்டும் புதிை அரசொங்ைத்தின் 100 நொள் கவகலத்திட்டத்தின்ைீழ் புதிை ஒய்வூதிைத் 

திட்டதமொன்கறத் தைொொித்து முன்தமொழிைப்ைட்ட புதிை தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ்தவகணப்ைணத்கத 

தீர்மொனிக்கும்வகரைகழை தசைற்றிட்டத்தின்ைீழ் தவகணப்ைணத்கத அறவிடகவண்டிை 

நிகலகைற்ைட்டது. 

(ஆ)  புதிை ஒய்வூதிைத் திட்டத்தில் ைமக்ைொரருக்கு அதிை நன்கம ைிகடப்ைதொல் இந்த ைணத்கத 

அதற்ைொை ைதிலீடுதசய்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும்.    

4.5 தநறிப்ைடுத்தல் விகனத்திறகமயீனம்  

ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைத்திட்டத்தின் உதவுததொகை தசலுத்துனர் தைவல்ைகள இற்கறப்ைடுத்தும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் தைவல்ைகள சமர்ப்ைித்திருந்த ைமக்ைொரர்ைளின் எண்ணிக்கை குகறவொை 

ைொணப்ைட்டகைொதிலும் ைிகடத்துள்ள தைவல்ைகள மொவட்ட மட்டத்தில் ைணனிமைப்ைடுத்தி 

இற்கறப்ைடுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

 

4.6 ைருத்துகவறுைொட்டுக்கு ஏதுவொை அகமைின்ற விடைங்ைள் 

2008 ஆம் ஆண்டளவில் ைமக்ைொரர் ஓய்வுதிைத் திட்டத்துடன் ததொடர்புகடை 

ைணனிமைப்ைடுத்தல் நடவடிக்கைைகள கமற்தைொள்வதற்ைொை ைகழை ைணனி 

முகறகமதைொன்று ைொணப்ைட்டகதொடு ைமக்ைொரர்ைளின் ைங்ைளிப்புைள் முழுகமைொை 

தகலகமைைத்தின் ைணனிைில் இருக்ைவில்கல. அக்ைொலத்தில் கமற்தைொண்டிருந்த தீர்மொனத்தின் 

ைிரைொரம் மொவட்ட அலுவலைங்ைளில் அத்தைவல்ைள் நிலவின. கமலும் ைகழை ைணனி முகறகம 

ைற்றி புொிந்துணர்வுதைொண்ட ஆகலொசைர்ைள் இல்லொகமைொல் அது தசைலிழந்தொல் மீண்டும் அந்த 

முகறகமகை தைொொித்துக்தைொள்ள இைலொத நிகல ைொணப்ைட்டது. அதற்ைிணங்ை  நிலவிை 

ைணனி முகறகமைின் உறுதிைற்ற நிகல ைொரணமொை மொதொந்த ஓய்வூதிைம் தசலுத்தும் 

தசைற்ைொடும் தசைலிழக்ைின்ற  வ சொத்திைநிகல ைொணப்ைட்டது. 
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இந்த ைகழை ைணனி முகறகமைில் உள்ள தைவல்ைகள கசைொித்து நடப்பு ைணனி தமொழிைில் 

தைொொிக்ைப்ைட்ட ைணனி முகறகமைொை மொற்றிக்தைொண்டு ைதிை ைணனி முகறகமதைொன்கற 

தைொொித்தல் ைற்றிை ைடுகமைொன அவசிைம் நிலவிைது. அதற்ைிணங்ை ைகழை ைணனிைில் 

அடங்ைிை தைவல்ைள் ைொதுைொக்ைப்ைடத்தக்ைவகைைில் புதிை ைணனி முகறகமதைொன்றிகன 

தைொொிக்ைகவண்டிை விதம் ைற்றி ஆகலொசகனைகள வழங்குமொறு தைொழும்பு 

ைல்ைகலக்ைழைத்தின்  ைணனிப் ைிொிவிடம் விடுக்ைப்ைட்ட கவண்டுகைொளின் ைிரைொரம்   ைழை 

முகறகம ைற்றிை ைற்கைதைொன்று கமற்தைொள்ளப்ைட்டு புதிை முகறகம 

உருவொக்ைப்ைடகவண்டிை விதம் ைற்றிை எண்ணக்ைருப் ைத்திரதமொன்று எமக்கு வழங்ைப்ைட்டது.    

அதற்ைிணங்ை ைொதுைொப்ைற்றநிகலைில் ைொணப்ைட்ட தைவல்ைகள புதிை முகறகமக்கு 

ஆற்றுப்ைடுத்தி மொவட்டங்ைளில் நிலவிை ைமக்ைொரர்ைளின் தைவல்ைகளயும் ைைன்ைடுத்தி 

அகனத்து ைமக்ைொரர்ைளின் ைதவுதசய்தல்ைளும் ஒகர முகறகமக்கு ஆற்றுப்ைடுத்தப்ைட்டன.  

அதன்ைடி ைமக்ைொரர் ஒய்வூதிைம் தசலுத்துவதற்ைொை அவசிைமொன அறிக்கைைகளயும் 

தைொொித்துக்தைொள்ளக்கூடிை வகைைில் புதிை முகறகம வகுக்ைப்ைட்டது. 

இத்தகைை ைணிதைொன்றிகன தளிைொர்துகற நிறுவனத்திடமிருந்து தசய்துதைொண்டொல் 

தைருந்ததொகைைொன ைணத்கத முகறகமகைத் தைொொிப்ைதற்ைொை தசலுத்தகவண்டி 

கநொிடுவகதொடு வருடந்கதொறும் ைணிசமொன ைணத்ததொகைைிகன ைரொமொிப்பு 

நடவடிக்கைைளுக்ைொைவும் தசலுத்தகவண்டி கநொிடும்.     

2014 ஆம் ஆண்டில் ஒய்வூதிை தசைற்றிட்டம்  நிலவிை முகறகைப் ைொர்க்ைிலும் 

வித்திைொசமொனதொை அகமந்தகமைொல் மீண்டும் புதிை முகறகமகை தைொொிக்ைகவண்டிை 

நிகலகைற்ைட்டது. இங்கு முதலில் தைொழும்பு ைல்ைகலக் ைழைத்தின் ைணனிப் ைிொிவின் 

அங்ைத்தவதரொருவர் முழுகநரப் ைணிைில் ஈடுைடுத்தப்ைட்டொர். அதற்கு அவசிைமொன 

உடன்ைடிக்கைைள் இகடக்ைிகடகை கைச்சொத்திடப்ைட்டன. 

இந்த முகறகம தினந்கதொறம் ைொவகனக்கு எடுக்ைப்ைடுவதொல் முழுகநர ொீதிைொை ைணனி 

தமொழிைள் ைற்றிை நிபுணத்துவம் வொய்ந்த ஆளொருவொின் கசகவகை தைற்றுக்தைொள்ள 

கவண்டிைது மிைவும் அவசிைமொனதொை அகமந்தது. அதற்ைொன ைிரதொன ைொரணம்  இலங்கை 

பூரொவிலும் விைொைித்துள்ள ஏறக்குகறை நொலொைிரம் தைொல் நிகலைங்ைள் ைமக்ைொரர் 

ஒய்வூதிைத்கத மொதொந்தம் தசலுத்துவதற்ை அவசிைமொன அறிக்கைைள் இந்த முகறகம ஊடொை 

தைொொிக்ைப்ைட்டது.   எனகவ தற்கைொது வொரத்திற்கு இரண்டு நொட்ைள்  தைொழும்பு ைல்ைகலக் 

ைழைத்தின் ைணனி சிறப்ைறிஞர் ஒருவொின்  கசகவ தைறப்ைடுவகதொடு இதன்தைொருட்டு இரண்டு 

நிறுவனங்ைளுக்ைிகடைில் ஒழுங்ைகமந்த உடன்ைடிக்கை கைச்சொத்திடப்ைட்டுள்ளது.    

ைணனி முகறகமைில் கதொன்றுைின்ற உள்ளை ைரொமொிப்பு ைணிைளுக்ைொைவும் எதிர்ைொல 

விருத்திதசய்தல்ைளுக்ைொைவும் அவ்விதமொை ததொடர்ச்சிைொை தைொழும்பு ைல்ைகலக் ைழைத்தின் 

கசகவகைப் தைற்றுக்தைொள்ளகவண்டி கநொிடும். கமலும் தைொழும்பு ைல்ைகலக்ைழைத்தினொல் சகைைின் 

கசகவக்ைொை ைணனி விஞ்ஞொனம் ைற்றிை ைட்டதொொிைொன அனுைவம் வொய்ந்த  ஆதளொருவகர 

ஈடுைடுத்தப்ைடுைிறொர் என்ைகதயும் அறிவிக்ைிகறன்.     
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கமலும் புதிை ஒய்வூதிைத் திட்டம் அமுலொக்ைப்ைடுைின்ற தருணமொகும்கவகளைில் ைிற்ைட்ட 

தவகணைகள அறவிடுைின்ற வங்ைி முகறகமயுடன் கூட்டொை சம்ைந்தைைட்ட ைிற்ைட்ட தவகணைகள 

தன்னிைக்ைமுகறைில் புதிை முகறகமைில் உள்ளீடு தசய்ைப்ைட அவசிைமொன விருத்திதசய்தல்ைகள 

கமற்தைொள்ள எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைின்றது.   

2008 ஆம்  ஆண்டு ததொடக்ைம் அந்த முகறகமைின் ைணிைளுக்ைொை ைல தடகவைள் சகைக்கு தைொழும்பு 

ைல்ைகலக்ைழைத்தின் ைணனி சிறப்ைறிஞர்ைள் வருகைதந்தகதொடு அதற்ைொை எந்ததவொரு கமலதிை 

ைணத்ததொகையும் சகைைினொல் தசலுத்தப்ைடவில்கல.கமலும் ைணனி முகறகமைின் ைரொமொிப்பு 

ைணிைளுக்ைொை எவ்விதமொன ைணத்ததொகைகையும் சகை வருடந்கதொறும் தசலுத்தவில்கல.  

கமலும் எதிர்ைொலத்தில் ைணனி விடைத்துகற ைற்றிை ைட்டதொொிதைொருவகர சகைக்கு கசர்த்துக்தைொண்டு 

ைின்னர் இந்த ைணனி முகறகமைின் உள்ளைப் ைரொமொிப்பு மற்றும் ஆக்ைமுகறைொன ைணிைள் ைற்றி 

அவசிைமொன ைைிற்சி தைொழும்பு ைல்ைகலக் ைழைத்தினொல்  சகை ஊடொை சுைொதீனமொை இந்த ைணனி 

முகறகமகை கைணிவர அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும். 

5. தைொறப்புக்கூறலும் நல்லொட்சியும் 

5.1 தசைற்ைொட்டுத் திட்டம் 

நிறுத்திகவக்ைப்ைட்டிருந்த  ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்கத மீண்டும் ஆரம்ைித்து 

தசலுத்துதல்ைகள கமற்தைொள்வதற்ைொை அதிை ைவனம் தசலுத்தப்ைட்டகதொடு தற்கைொது 

தசைற்றிட்டத்தில் ைங்ைளிப்புச் தசய்துள்ள ைமக்ைொரர்ைளின் முகனப்ைொனதன்கம ைற்றி 

ஆரொய்வதற்ைொன மதிப்ைொய்தவொன்றிகன கமற்தைொள்ளத் தீர்மொனிக்ைப்ைட்டுள்ளது. வைது 60 

வருடங்ைள் பூர்த்திைொவதன் ைொரணமொை ஓய்வுதிைம்தைறத் தகைகமதைறுைின்ற 

ைமக்ைொரர்ைளுக்கு ஓய்வூதிைம் வழங்குதல் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றது 

5.2 ைொதீட்டுக் ைட்டுப்ைொடு  

(அ) தசைற்றிட்டத்கத மறுசீரகமப்ைிற்கு உட்ைடுத்தி இருந்தகமைொல்  ைொதீடு மூலமொை 

எதிர்ைொர்க்ைப்ைட்ட  இலக்குைகள அகடை இைலொமல் கைொைிற்று. 

6. முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொடும் 

ைணக்ைீடு, ைங்ைளிப்கைொர் ைணக்குைள் ைட்டுப்ைொடு, ஓய்வுதிைம் தசலுத்துதல், வருமதிைொன 

மற்றும் தசன்மதிைொன ைணக்குைள், முைொகமத்துவ தைவல் முகறகம  ஆைிை முகறகமைளில் 

சிறந்த ைட்டுப்ைொட்டிகன ஏற்ைடுத்த அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட உள்ளன.  
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ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை சமூைப் ைொதுைொப்பு நலன்புொித் திட்டத்தின் 2015 திதசம்ைர் 31 ஆந் திைதிைில் 

முடிவகடந்த ஆண்டுக்ைொன நிதிக்கூற்றுைள் ைற்றிை 1971 இன் 38 ஆம் இலக்ை நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(சீ) 

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைள்  

 

ைணக்ைொய்வு அத்திைட்சைர், 

ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி திகணக்ைளம், 

தைொழும்பு. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைடற்ததொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  

அறிக்கைக்ைொன ைதிலளித்தல். 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்டம் ததொடர்ைில் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 14(2)(சீ)  

ைிொிவின் ைிரைொரம் ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிைதி அறிக்கைக்ைொன ைதில்ைகள இத்துடன் 

சமர்ப்ைிக்ைிகறன்.  

 

 

ஒப்ைமிட்டது/தகலவர் 

ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச் சகை 

 

2017-05-16 2015/4/5/පු /ාු /2திைதி  
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2. நிதிக் கூற்றுைள் 

2.1 தகுதிதைற்ற அைிப்ைிரொைம்  

2.2 நிதிக் கூற்றுைள் ைற்றிை ைருத்துகரத்தல்  

2.2.1 ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் இகடைறொத வழியுொிகம  

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் எதிர்ைொலப் தைொறுப்புைள் ைணக்ைீட்டு நிைமங்ைளுக்கு 

அகமவொை நிதிைறிக்கைைளில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. இந்த தசைற்றிட்டம் நிதிசொர் 

சொத்திைவளமற்ற அரச மொனிைதகத அடிப்ைகடைொைக்தைொண்ட தசைற்றிட்டமொை அகமவதொல் 

இவ்விதமொை எதிர்ைொலப் தைொறுப்பு அதிைொித்துள்ளது. ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் 

திட்டத்கதயும் மறுசீரகமக்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன.   

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைளுடன் அகமந்ததொழுைொகம  

(அ) ஊழிைர் கசமலொை நிதிக்கும் ஊழிைர் நம்ைிக்கை நிதிைத்திற்கும் ஏற்புகடை முந்திை 

ஆண்டுக்ைொன சீரொக்ைங்ைள் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் சொிவர ைணக்குப் 

ைதிைப்ைட்டுள்ளது. 

(ஆ) (i) 2007 ஆம் ஆண்டில் ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தின் தைொறுப்புைள் ைற்றி 

கமற்தைொள்ளப்ைட்ட ஆயுட்ைணிப்பு மதிப்பீட்டிகன அடிப்ைகடைொைக்தைொண்டு 

ஓய்வூதிைப் தைொறுப்பு ைணக்ைறிக்கைைளில்  ைொட்டப்ைட்டுள்ளன.   

இந்த தசைற்றிட்டம் சுைநிதியீட்டல் அடிப்ைகடைற்றதொை உள்ளதொல் 

தைொறுப்புக்ைளுடன் சொர்புொீதிைொை நிதிைங்ைகளக் ைட்டிதைழுப்ை இைலொமல் 

கைொயுள்ளது. எதிர்ைொலத்தில் இந்த தசைற்றிட்டத்கத மறுசீரகமத்து தைொறுப்புக்ைளுடன் 

சொர்புொீதிைொை நிதிைத்கதக் ைட்டிதைழுப்ை அவசிைமொன நடவடிக்கைைளும் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டு வருைின்றன.   

(ii) ஊழிைர்ைளின் ஓய்வூதிை ைணிக்தைொகட தைொறுப்புைளுடன் சம்ைந்தப்ைட்ட முதலீடுைள் 

தனிகவறொை ைணக்குப் ைதிைப்ைடவில்கல.  சம்ைந்தைப்ைட்ட தைொறுப்பு 

முதிர்ச்சிைகடைின்ற கவகளைில் தைொது திகறதசொிைின் நிதிகைற்ைொடுைகளப் 

தைற்றுக்தைொண்டு தசலுத்துதல்ைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும்.   

2. 3 தசன்மதிைொன ைணக்குைள்  

(அ)  ைணக்ைொய்வுக் ைட்டணங்ைகள எதிர்ைொலத்தில் ைடிப்ைடிைொை தசலுத்த நடவடிக்கைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைடும். 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைொகமத்துவ தீர்மொனங்ைளுடன் இணங்ைொகம  
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(அ)  (i) ததொடர்ச்சிைொை 10 தவகணைளுக்ைொன ைணத்கதச் தசலுத்தொத உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைளின் உறுப்புொிகம இல்லொததொழிதல் ைற்றி அறிவித்தல் ைடற்தறொழில் 

திகணக்ைளத்தினொல் கமற்தைொள்ளப்ைடுைின்றது. இந்த உறுப்புொிகம இல்லொததொழிதல் 

ைடற்தறொழில் திகணக்ைளத்தின் மொவட்ட அலுவலைங்ைளொல் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ள  

உதவுததொகை தசலுத்துனர்ைளுக்கு கதறிை தவகணப்ைணத்கதயும் வட்டிகையும் 

மீளளித்தல் 2015 ஆம் ஆண்டில் கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளது.  

இவ்விதம் ததொடர்ச்சிைொை 10 தவகணைளுக்ைொன ைணத்கதச் தசலுத்தொத உதவுததொகை 

தசலுத்துனர்ைளின் உறுப்புொிகம இல்லொததொழியும் என்ைது ைற்றி தசைற்றிட்டத்தில் 

கசர்க்ைப்ைடும் கவகளைிகலகை முன்னறிவித்தலும் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது.  

(ii) ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிை மதியுகர சகைக்கு ைதவிவழிைொை நிைமிக்ைப்ைடுைின்ற 

அங்ைத்தவர்ைகள உள்ளிட்ட 08 அங்ைத்தவர்ைள் நிைமிக்ைப்ைட்டுள்ளனர். ைதவிவழிைொை 

நிைமிக்ைப்ைட்டுள்ள கைொதிலும் ைடந்த ைொலப்ைகுதிைில் மதியுகரக் குழுவில் ைங்கைற்ைொத  

இலங்கை ைொப்புறுதிக் கூட்டுத்தொைனத்தின் ைிரதிநிதிக்குப் ைதிலொை 

அங்ைத்தவதரொருவகர நிைமிக்ை நடவடிக்கை எடுக்குமொறு சம்ைந்தப்ைட்ட நிறுவனத்திற்கு 

அறிவிக்ைவும் நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

(ஆ)  ைமத்ததொழில் மற்றும் ைமநலக் ைொப்புறுதிச்சகை சட்டத்தின் ைிரைொரம் கசகவைொற்றுைின்ற 

ைதவிநிகல உத்திகைொைத்தர்ைளுக்கு ைடற்தறொழில் அகமச்சுக்கு தசொந்தமொன 

ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்தின் கமலதிை ைணிைள் ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

அதற்ைிணங்ை ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்டத்திற்ைொன இச்சகைைின் ைடகமப் 

தைொறுப்புைளுக்ைொை  தனிகவறொன ைதவிைணி அங்ைீைொிக்ைப்ைடொகம ைொரணமொை இந்த 

கவகலைகளயும் உள்ளடக்ைிப் புொிவதற்ைொை இந்த ைடி தசலுத்தப்ைடுைின்றது. அது 1991 இல் 

ைடற்தறொழிலொளர் ஓய்வூதிைத் திட்டம் திட்டம்  ஆரம்ைிக்ைப்ைட்ட நொளிலிருந்து 

தசலுத்தப்ைட்டு வருைின்றது.  

அந்த ைடி தசலுத்துதல் ததொடர்ைில் ைின்வரும் அங்ைீைொரங்ைள் ைிகடத்துள்ளன.  

 ைடற்தறொழிலொளர் ஒய்வூதிைத் திட்ட மதியுகரக் குழுவின் அங்ைீைொரம். 

 ைணிப்ைொளர் சகைைின் அங்ைீைொரம்  

  விடைத்திற்குப் தைொறுப்ைொன இரொஜொங்ை அகமச்சு தசைலொளொின் அங்ைீைொரம்.  

3. நிதிசொர் மீளொய்வு 

3.1 நிதிசொர் தைறுகைறுைள் 

4. ததொழிற்ைொட்டு மீளொய்வு  

தசைலொற்றுகை 

 (அ),(ஆ),(இ),(ஈ) 
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இந்த தசைற்றிட்டம் ைடற்தறொழில் திகணக்ைளத்துடன் ஒருங்ைிகணந்ததொை அமுலொக்ைப்ைட்டு 

வருவகதொடு அங்ைத்தவர்ைகள கசர்த்துக்தைொள்ளகல உள்ளிட்ட தசைலொற்றுகம ைடற்தறொழில் 

திகணக்ைளத்தினொகலகை நகடமுகறப்ைடுத்தப்ைடுைின்றது. எவ்வொறொைினும் ைடற்தறொழிலொளர் 

ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்ைொைவும் புதிை ஓய்வூதிைத் திட்டதமொன்றிகன தைொொித்து திருத்தப்ைட்ட 

தசைற்றிட்டம் அங்ைீைொரத்தின் தைொருட்டு சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்து.  

4.2 முைொகமத்துவச் தசைற்ைொடுைள் 

(அ)  ஓய்வூதிை தசைற்றிட்டத்தில் கதொன்றிை நிதிசொர் தநருக்ைடி ைற்றி தைொது திகறகசொிைில் 

நகடதைற்ற கைச்சுவொர்த்கதைின்கைொது தீர்மொனிக்ைப்ைட்டவொறு தசலவுமீளளிப்பு தசய்யும் 

அடிப்ைகடைில் இந்த ைணம் ைமக்ைொரர் ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு வழங்ைப்ைட்டுள்ளது. இந்த 

ைடன்ததொகை ததொடர்ச்சிைொை ைடிப்ைடிைொை தசலுத்தித் தீர்க்ை உத்கதசிக்ைப்ைட்டுள்ளது.    

(ஆ) ைடந்த 05 வருடங்ைளுடன் ததொடர்புகடை தசைற்றிட்டத்தின் புதிை கசர்த்துக்தைொள்ளல்ைள், 

இறப்புக்ைள் மற்றும் ஏலொகமநிகலயுறல் ைற்றிை தசலுத்துதல் விைரங்ைள் மற்றும் 

அதற்ைிணங்ை அங்ைத்துவத்திலொன மொற்றங்ைள் ைற்றிை விைரங்ைள் ைணக்ைொய்வுக்ைொை 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளகதொடு  அதகனொடு ஏற்புகடை தைவல்ைள் ைகுப்ைொய்வு 

தசய்ைப்ைட்டுள்ளன. தவகணப்ைணத்கத உொிைவகைைில் தசலுத்தொகம ைொரணமொை 2014 

ஆம் ஆண்டின் இறுதிைளவில் அங்ைத்துவத்கத இழந்த ைங்ைளிப்கைொர் ைற்றிை தைவல்ைள் 

ைணக்ைொய்வுக்ைொை ைிகடத்துள்ளன.   

2014 இற்கு முந்திை வருடங்ைளில் தவவ்கவறொை  அங்ைத்துவம் இழந்தவர்ைளின் தைவல்ைள் 

ைணனி முகறகமைில் ைகுப்ைொய்வு தசய்ைப்ைட்டு தைற்றுக்தைொள்வதிலொன சிக்ைல் 

நிலவுவதொல் இந்த தைவல்ைள் அகனத்கதயும் தைற்றுக்தைொள்ளக்கூடிை வகைைில் ைணனி 

முகறகமகை விருத்திதசய்ை அவசிைம் கதொன்றியுள்ளகதொடு அதற்ைொன நடவடிக்கைைள் 

கமற்தைொள்ளப்ைட்டுள்ளன.   

 

5. ைணக்கு நடவடிக்கைைளும் நல்லொட்சியும்  

 5.1        ைொதீட்டுக் ைட்டுப்ைொடு  

ைொதீட்டிகன ைைனுறுதிமிக்ைவகைைில் முைொகமத்துவ ைட்டுப்ைொட்டுச் சொதனமொை ைிரகைொைிக்ை 

நடவடிக்கைைள் கமற்தைொள்ளப்ைடும்.  
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6.     முகறகமைளும் ைட்டுப்ைொடும் 

தசலுத்தொத ஓய்வூதிைம், முைொகமத்துவ தைவல் முகறகம ஆைிை விடைங்ைள் ததொடர்ைில் 

இன்றளவில் தீவிர ைவனஞ் தசலுத்தப்ைட்டுள்ளகதொடு எதிர்ைொலத்தில் கமலும் ைவனஞ் 

தசலுத்தப்ைட உள்ளது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


