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பு ிய முகமும் பொர்மவயும் தகொண்ட ஒரு  மலமுமை 
தபண்கள் மற்றும் குழந்ம கள்....... 
 
 

,yq;ifapd; xl;Lnkhj;j rdj;njhifapy; Rkhh; 52%Md ngz;fs; 

rKjhaj;jpdUf;F kw;Wk; 33% Md 18 taJf;Ff; Fiwthd gps;isfspd; Kd;Ndw;wj;Jf;fhf 

ghJfhg;G> chpikfs;> mgptpUj;jp kw;Wk; eyd;Ghpia cWjp nra;tij ikakhff; nfhz;L rpWth; 

kw;Wk; kfsph; mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R ghhpanjhU nraw;gzpia epiwNtw;W fpd;wJ. 

Njrpa> khfhz> khtl;l> gpuNjr kw;Wk; fpuhkpa kl;lj;jpy; gue;jstpy; epfo;r;rp j;jpl;lq;fis mKy; 

gLj;Jtjd; %yk; rpWth;fs; kw;Wk; ngz;fspd; FWq;fhy kw;Wk; ePz;lfhyj; Njitfs; kw;Wk; 

jPh;f;fg;glhJs;s rpf;fy;fSf;Fj; jPh;Tfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJ vkJ Kf;fpa Kaw;rpnahd;whFk;. 

rpWth; ghJfhg;Gf;fhf 1929 njhiy Ngrpr; Nritia mKy;gLj;jy;> ,y;ykag;gLj;jg;gl;Ls;s 

gps;isfspd; Njitfisg; G+h;j;jpnra;jy;> Kd;gps;isg; gUt rpWth;fSf;fhd Nghrhf;F 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> cstpay; r%f epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> mYtyh;fspd; jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Kd;gps;isg; gUt ngsjPftsq;fs; mgptpUj;jp cs;spl;l epfo;r;rp j;jpl;lq;fs; gy ,jpy; cs;slq;Fk;. 

Fwpg;ghf GJg; nghopTld; kw;Wk; mDgtj;ijf; nfhz;lmj;ntyNghd;wmDruizahsh; ngw;Nwhh; 

ghJfhtyh; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; cl;gl fpuhkpa kl;lj;jpy; rpWth;fspd; rpf;fy;fSf;F 

Neubahf epthuzk; toq;FtJ vkJ mikr;rpdhy; epiwNtw;wg;gl Ntz;bagzpfshFk;. mjd; %yk; 

rpWth; chpikfisg; ghJfhj;J rpWth;fspd; vjph;fhyj;ij ghJfhg;gjw;F gyk;kpf; fepiyahd 

mbj;jsk; murkw;Wk; jdpahh;Jiwapd; jiyaPl;Lld; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

ngz;fspd; ghJfhg;Gkw;Wk; mutizg;G cWjp nra;J mth;fspd; ,d;iwa r%f nghUshjhu 

epiyikia tYT+l;b mth;fis cah; r%f kl;lj;jpw;F cah;j;JtJ mikr;rpd; ngz;fis 

tYT+l;Lk; nrad;KiwClhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,jw;F Nkyjpfkhf> rl;lq;fs;> tpjpfs; kw;Wk; 

nfhs;iffis tFg;gjw;F Nkyjpfkhf gapw;rp> tpopg;Gzh;T+l;ly;> jpwd;tpUj;jp> fld; kw;Wk; 

njhopy;El;g Nritfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJk; njhlh;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. 

NkYk;>ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy jLj;jy; kw;Wk; ghjpf;fg;gl;l ngz;fspd; eyd;Ghp kw;Wk; 

mgptpUj;jpia cWjp nra;tjw;Fk;> ngz;fspd; Rfhjhuk;> Nghrhf;Fj; Njitfis G+h;j;jp nra;tjw;Fk;> 

epWtd rl;lfj;ij tYT+l;Ltjw;Fk; tpNrl eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd. 

Nfsut rdhjpgjp kw;Wk; murpd; mDruizapd; fPo; ngz;fis tYT+l;Lk; Njrpa nfhs;ifiaj; 

jahh; nra;jy;> ngz;fSf;fhd tpNrl rl;lnkhd;iw Mf;Fjy;> ngz;fs; Mizf;FOit jhgpj;jy; 

cs;spl;lepWtdg; nghwpKiwfis tYT+l;Lk; nraw;ghLfs; gy epiwNtw;wg; gl;LtUfpd;wd. 

nghJthf jkJ chpikfs; kw;Wk; vjph;fhy vjph;ghh;g;Gf;fSf;fhf gyk;kpf;f thWFuy; vOg;g KbahJ 

jtpf;Fk; md;Gkpf;f rpWth; rKjhaj;jpdUf;fhf kw;Wk; gy; NtW mePjpfSf;F Mshfp> gy 

mnrsfhpaq;fSf;F kj;jpapy; tho;e;J tUfpd;w ngz;fs; guk;giuapdh; vjph; nfhs;Sk; ve;jnthU 

rthypd; NghJk; mjw;fhf nraw;gLtJ vdxNu jplrq;fw;gkhFk;. 

 

fPjh rkd;kyP Fkhurpq;f 

kfsph; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rh;. 
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வறுமமயற்ை இலங்மகயிமை ந ொக்கி அடிதயடுத்து 
மவப்நபொம்  ...........                   
 
 
மக்கமள மமயமாகக் ககாண்ட கபாருளாதாரத்தின் மூலம் வளமான நாட்டிமனக்  
கட்டிகயழுப்புவதற்கு சமூகத்திமன வலுவூட்டுவதுடன், ஓரங்கட்டப்பட்ட மற்றும் 
பின்தள்ளப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்மகத் தரத்திமன உயர்த்தும் வநாக்குடன்   
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இவ் அமமச்சினூடாக பல அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 2022  ஆம் 
ஆண்டில் அமுலாக்குவதற்கு முடிந்தமம  கதாடர்பில் நான் மகிழ்ச்சியமடகின்வறன். 
 
குமறந்த வருமானப் பயனாளிகள், அங்கவனீமுற்ற நபர்கள், விவசட நிவாரைங்கள் வதமவயான 
சமுதாயத்திமன,  கபாருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியாக வலுவூட்டுவதற்காக  மகளிர், சிறுவர் 
அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சின் சமூக வலுவூட்டல் பிரிவுக்கு 2022  ஆம் ஆண்டு 
கதடர்பில் ரூபா. 108,713.70 ஒதுக்கீடுகள் கிமடக்கப் கபற்றுள்ளன. அதிலிருந்து சமுர்த்திப்  
பயனாளிகளுக்கு மாதாந்தக்  ககாடுப்பனவிமன  வழங்குவதற்கு ரூபா. 55,500 மில்லியனும், 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு மாதாந்தக் ககாடுப்பனவிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 4,860 மில்லியனும், 
அமடயாளம்  காைப்படாத சிறுநீரக வநாயாளர்களுக்கு  ரூபா. 2,646.62 மில்லியனும், 70  வயதிற்கு 
வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 13,550 மில்லியனும், 100 வயதிற்கு வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 
33.59 மில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அவதவபால  கசௌபாக்யா  உற்பத்திக் கிராம நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் வடீ்டுப்  கபாருளாதார உற்பத்திகளிமன ஊக்குவித்து கிராமியப் கபாருளாதாரத்திமனக் 
கட்டிகயழுப்புவதற்கு பங்களிப்புச் கசய்வதனூடாக வதசியப் கபாருளாதாரத்திமன வலுவூட்டுவற்கு  
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

வமலும் அங்கவனீமுற்ற நபர்களினதும் மற்றும் முதிவயார்களினதும் உரிமமகளிமனப்  பாதுகாத்தல், 
அவர்களின் நலன்புரி, தனிநபர் ஆளுமம விருத்தியினூடாக  கபாருளாதாரத்திமன வலுவூட்டுவதற்கு 
சமுதாயத்திமன உள ரீதியாக வலுவூட்டுவது எமது பிரதான  வநாக்கங்களாகும்.   

தற்வபாது ஓய்வூதியம் கிமடக்கப் கபறாத மக்களுக்கு புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களிமன 
ஊக்குவித்தல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல், சமூகப் பைி, சமூக 
அபிவிருத்தி மற்றும் நலன்புரிக்குத் வதமவயான கல்வியிமன வழங்குதல், கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் 
வறுமமயிமன ஒழிக்கும் மூவலாபாயம்  கதாடர்பில் பயிற்சிகள் மற்றும் விழிப்புைர்விமன  
முன்கனடுத்தலுக்கான பல்வவறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதும் எமது அமமச்சினூடாக  
இடம்கபறுகிறது.  

இவ்வாறாக, கபாருளாதார கநருக்கடியால் கடுமமயாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின்  வாழ்மவ 
மீட்கடடுத்தல், வதசியப்  கபாருளாதாரத்திமன  வமன்மமப்படுத்துவதற்கு  பல்வவறு நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு சரியான வழிகாட்டலிமன வழங்கும் அதிவமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களுக்கும், பிரதமர் அவர்களுக்கும் அது கதாடர்பில் அர்ப்பைிப்புடன் கசயற்படும்  அமமச்சின்  
கசயலாளர் உட்பட  பதவியைிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளிமனத் கதரிவித்துக் ககாள்கின்வறன். 

 

அனுப தபஸ்குதவல், 
சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமமச்சர். 
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மகளிர், சிறுவர்  மற்றும் சமூக வலுவூட்டும்  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்களிமைப் புதுப்பிப்ப ற்கு ............. 

 

 
 
அங்கவனீர், முதிவயார் வறிவயார், சிறுவர்  மற்றும்  கபண்கள் என முக்கிய இலக்குக் குழுக்களிமன  மமயமாகக் 
ககாண்டு  இவ்வமமச்சு   மிகப் பரந்த சமூகப்  பைிகயான்றிமன நிமறவவற்றிவருதுடன், 2023  ஆம் ஆண்டுக்கான 
பாதீடு  கதாடர்பில்  கலந்துமரயாடப்படும் இவ்வவமளயில் எனது அமமச்சினூடாக 2022 கசப்கரம்பர் 30 ஆந் திகதி  
வமர அமுலாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்  முன்வனற்றத்திமன முன்மவப்பதற்கு வாய்ப்புக் கிட்டியமம  
கதாடர்பில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சியமடகின்வறன்.  
 
கபாருளாதார  ஸ்திரத் தன்மமயிமன  வநாக்கமாகக்  ககாண்டு,  சமூக வலுவூட்டல் கதாடர்பில்  வதசியக்  ககாள்மக  
உருவாக்கம் கதாடங்கியுள்ள  இத் தருைத்தில், வறுமமயிமன ஒழித்து   வதசத்திற்கு  கசழிப்பிமனக்  
ககாண்டுவருதல், அத்திட்டங்களின் மூலம்  சாதிக்க வவண்டிய உன்னதமான சவாகலான்றாகும். அவதவபால நவனீ 
உலகின் வதமவ மற்றும் எதிர்காலப்  பயைத்திற்குப் கபாருந்துமாறு விமளத்திறனான சிறுவர் சந்ததிகயான்றிமனக்  
கட்டிகயழுப்புதல், கபண்களின் உரிமமகளிமனப்  பாதுகாத்தல் மற்றும் நலன்புரியிமன  முன்கனடுப்பதும் அவ்வாறான  
முக்கியமான பைிகயான்றாகும். இது வபான்ற சூழலில் வதசியக் ககாள்மககள், திட்டங்களுக்கிைங்கிய முமறமமயில், 
அமமச்சு மற்றும் அதன் கீழுள்ள  பிற அரச நிறுவனங்களின்  குறுகிய கால, நடுத்தரக் கால மற்றும் நீண்ட கால 
மூவலாபாயங்களிமனத் திட்டமிட்டு 2030  ஆம் ஆண்டளவில் வதசிய  ரீதியில்  எதிர்பார்த்த பலன்களிமன எட்டும்  
நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்று எனது கசயலூக்கமான  பங்களிப்புடன்  ககௌரவ  மகளிர், சிறுவர் அலுவலகள் மற்றும் சமூக  
வலூட்டல் அமமச்சரின் தமலமமயின் கீழ் ஆரம்பித்து  முன்கனடுக்கப்பட்டுக் ககாண்டிருப்பமதக் குறிப்பிடுவதில் 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியமடகின்வறன். அத்தமகய சாமல வமரபடத்தில் சகல நிறுவனம்சார்  கசயற்பாடுகளிமன  
முன்வனாக்கிக் ககாண்டு  கசன்று இதுவமர  அறிக்மகயிடப்படும் 14.3 ஆன மக்கள் கதாமக  வறுமமக் குறியீட்டிமனக் 
குமறப்பதற்கும், குமறந்த வருமானப்  பயனளாகளிமன உயர் வருமானம் கபறும் நிமலக்கு  உருவாக்குவதும், 
அங்கவனீர் மற்றும் சிறுநீரக  வநாயாளர்கள் வபான்ற  பிற  ஓரங்கட்டப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு அதிகளவிலான நலன்புரி 
மற்றும் பாதுகாப்பிமன வழங்குவதும், ஓய்வூதியம் கிமடக்கப் கபறாத சமுதாயத்திற்கு  பங்களிப்பு  ஓய்வூதியத் 
திட்டங்களிமன ஊக்குவித்தல், சிறுவர் மற்றும்  கபண்கள் உரிமமகளிமனப் பாதுகாத்தல், உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் 
நலன்புரியிமன முன்கனடுத்தல் எமது அமமச்சுக்கு ஒப்பமடக்கப்பட்ட கடமமகளின் எல்மலக்குள் 
அமடயப்படவவண்டிய உன்னதமான  எதிர்பார்த்த  கபறுவபறாகும்.  இது  கதாடர்பில் வாழ்வாதாரச்  கசயற்திட்டங்கள், 
நுண்ைிய சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவிலான நிதிக் கடன் கசயற்திட்டங்கள் மற்றும் இலக்கிடப்பட்ட சமூகத்திமன 
உள்ளடக்கிய பல கசயற்திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டு இது  வமர அமுலாக்கப்பட்டு வருகிறது.  

வமலும் 2023  ஆம் ஆண்டில் இவ்வாறான முமறயில் இலக்கிடப்பட்ட  குழுக்களில் காைப்படும் கபாருளாதார சமூகப் 
பிரச்சிமனகளிமனக் குமறப்பதன் மூலம், இச் வசமவகளிமன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் விமளத்திறன் மற்றும் 
விமனத்திறனாக வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கின்வறாம்.   இது  கதாடர்பில்  அர்ப்பைிப்புடன்   கசயற்படும் எனது 
அமமச்சின் கீழுள்ள சகல திமைக்களங்களின்  நிறுவனங்கள், பிரிவுகளின்  சகல பதவியைிக்கும், சரியான முமறயில் 
வழிநடாத்தப்படும் அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும்,  ககௌரவ பிரமதர் அவர்களுக்கும், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் 

அலுவல்கள் இராஜாங்க அமமச்சரிற்கும், சமூக  வலுவூட்டல்  இராஜாங்க அமமச்சர் மற்றும் திமறவசரியின்  
கசயலாளர்  திரு. வக..எம். மகிந்த சிறிவர்தன அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியிமனத்  கதரிவித்துக்   
ககாள்கின்வறன். 

 
 ீல் பண்டொர கப்புகின்ை, 
கசயலாளர், 
மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சு 
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04.  அைிமுகம், தசயற்பொடுகள் மற்றும் பணிகள் 

இலங்மக ஜனநாயக வசாசலிசக் குடியரசின் 2288/43 என்ற இலக்க மற்றும் 2022.07.22  ஆந் திகதிய 
அதிவிவசட வர்த்தமானி  அறிவித்தலினூடாக மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக 
வலுவூட்டல் அமமச்சு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இவ்வமமச்சு, சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு மற்றும் 
மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் பிரிவு என்ற இரு பிரிவுகளின் கீழ்  கசயலாக்கப்படுகிறது. 
இவ்வமமச்சின் கீழ் கசயலாக்கப்படும் திமைக்களங்கள், நிறுவனங்கள், பிரிவுகள் மற்றும் 
கசயற்திட்டங்கள் கதாடர்பில் 2022  ஆம் ஆண்டுக்கு  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள  ஒதுக்கீடுகள் 
கதாடர்பிலும், 2022.09.30  ஆந் திகதி வமர கபற்றுக் ககாண்ட நிதி மற்றும் கபௌதிக முன்வனற்றம் 
கதாடர்பிலான தகவல்களும் இவ் அறிக்மகயில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அமமச்சின் பிரதான கசயற்பாடு மற்றும் பைிகள்  பின்வருமாறாகும். 
➢ அரசினூடாக அமுலாக்கப்பட்டுவரும் வதசியக் ககாள்மககளின் கீழ் அமமக்கப்பட்ட மகளிர், 

சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் விடயங்கள் மற்றும் அமமச்சுக்கு 
இமைக்கப்பட்ட திமைக்களங்கள், நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச 
கூட்டுத்தாபனங்களின் விடயங்களுக்கான  ககாள்மககள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் 
கசயற்திட்டங்களிமன வடிவமமத்தல், அமுலாக்குதல், பின்கதாடர்தல் மற்றும் மதிப்பீடு 
கசய்தல்.  

➢ அமமச்சின் விடயப் பரப்புக்கு உரித்தான கபாதுமக்கள் வசமவகளிமன  விமனத்திறனாகவும் 
மற்றும் சிவநகபூர்வமான வமகயிலும்  வழங்குதல். 

➢ விரயம் மற்றும் ஊழலிமனத் துரத்துவதனூடாக அமமச்சின் கடமமப் கபாறுப்பிமன 
நிமறவவற்றுவதமன உறுதிப்படுத்துவதற்கு உதவும் முமறமமக்கு புதிய முகாமமத்துவத் 
திட்டங்கள் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்திமனப் புகுத்தி சகல திட்டங்கள் மற்றும்  ஒழுங்குகளிமன 
மறுசீரமமத்தல்.  

➢ கபண்கள் பட்டயத்திமன அமுலாக்குதல். 
➢ அரச கசயற்பாடுகளில் தீர்மானகமடுத்தல் மற்றும்  அரசியல் களத்துமறயில் கபண்களின் 

பங்களிப்பு மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்திமன அதிகரிப்பதற்கு மூவலாபாயங்களிமனத் தயாரித்தல் 
மற்றும் அமுலாக்குதல்.  

➢ வமாதல்கள் மற்றும் வறுமமயினால் பீடிக்கப்பட்ட  கபண்களிமனன வலுவூட்டுவதற்குத் 
வதமவயான நடவடிக்மகயிமன எடுத்தல்.  

➢ கபண்கள் மற்றும் குழந்மதகளுக்கு எதிரான வன்முமறகளிமனத் தடுப்பதற்கான சட்டங்கள்,  
ககாள்மககளிமன வலுப்படுத்துதல் மற்றும் அமுலாக்குதல். 

➢ பாலினம் மற்றும்  ஆண் கபண்  பாகுபாடு அடிப்பமடயில், கபண்களுக்கு எதிரான 
பாகுபாடுகளிமனத் தடுப்பதற்கு தற்வபாதுள்ள சட்டங்களிமனத் திருத்தி புதிய சட்டங்கள், 
ககாள்மககளிமன உருவாக்குதல் மற்றும் அமுலாக்குதல். 

➢ கபண்களிமன அடிப்பமடயாகக் ககாண்ட குடும்ப அலகுகளிமன வலுவூட்டுவதற்கு 
ககாள்மககள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன வடிவமமத்தல் மற்றும் அமுலாக்குதல்.  

➢ கபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் விவகாரங்கள் கதாடர்பான வபண்தகு அபிவிருத்தி  
இலக்குகளிமன நிமறவவற்றுதல். 

➢ முன்பள்ளிகள்  கதாடர்பிலான வதசியக் ககாள்மகயிமனத் தயாரித்து அமுலாக்குதல். 
➢ உடல் ரீதியாகவும் மற்றும் உள ரீதியாகவும் ஆவராக்கியமான குழந்மதகளிமன உருவாக்கும்  

வநாக்குடன் முன்பிள்மளப் பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் வமம்பாடு கதாடர்பில் ககாள்மககள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன வடிவமமத்தல்.  

➢ பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்மதகளின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாப்பதற்காக சர்வவதச தரத்திற்கு 
ஏற்ப நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், கசயற்திட்டங்களிமனத் தயாரித்தல் மற்றும் அமுலாக்குதல். 

➢ குழந்மதகள் பட்டயத்திமன அமுலாக்குதல். 
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➢ குழந்மதகள் பராமரிப்பு நிமலயங்களிமன ஒழுங்குபடுத்துதல். 
➢ கசவன சரை வளர்ப்பு கபற்வறார் பிவரரமை திட்டத்திமன அமுலாக்குதல். 
➢ அதிஉன்னதமான திறன்களிமனக் ககாண்ட பிள்மளகளின் அத்திறன்களிமன  

வமம்படுத்துவதற்கு நிதிசார் உதவிகளிமன வழங்குதல்.  

➢ சமுரத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்திமன அமுலாக்குதல். 
➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட நபர்களின் வதமவகளிமன அமடயாளம் காணுதல் மற்றும் 

அத்வதமவகளிமனப் பூர்த்தி கசய்தல்.  

➢ கபாதுசன உதவி பிவரரமைகள் திட்டத்திமன மீளாய்வு கசய்தல், மறுசீரமமத்தல் மற்றும் 
சிறந்த புதிய சீர்திருத்தங்களிமன அறிமுகப்படுத்துதல். 

➢ காச வநாயாளர்கள், சிறுநீரக வநாயாளர்கள், கதாழுவநாயாளர்கள், புற்றுவநாய் மற்றும் 
தலசீமியா வநாயாளர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களில் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கும் உதவிகளிமன 
வழங்குதல்.  

➢ குடும்ப உளவளத்துமை  வசமவகளிமன அமுலாக்குதல். 
➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட  நபர்கள்  கதாடர்பில்  சர்வவதச அங்கீகாரம் கபற்ற 

மரபுகள் கதாடர்பான  நடவடிக்மககள் 

➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட  நபர்கள் கதாடர்பில் பயிற்சியிமன வழங்குவதற்கும் 
மற்றும் கதாழில் வாய்ப்புக்களிமன உருவாக்குவதற்கும் உரிய நிறுவனங்களுடன் கதாடர்பு 
ககாண்டு வதமவயான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல்.  

➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட நபர்கள் கபாதுப் வபாக்குவரத்தில் இமைந்து  
கசயற்படுவதற்கு இயலுமானவாறு வதமவயான ககாள்மகசார் மாற்றங்களிமனச் கசய்தல், 
வதமவயான  வசதிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட நபர்கள் கதாடர்பில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குதல்.  

➢ முதிவயார்களிமனப் பராமரித்தல், சமூக அபிவிருத்தி நடவடிக்மககளில் முதிவயார்களின் 
பங்களிப்பிமன அதிகரித்தல் மற்றும் மூத்த பிரமஜகளின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாப்பதற்கு 
வதமவயான  நடவடிக்மக எடுத்தல். 
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05.  அகைசச்ின் ஒதுக்கீடுகள் ைற்றுை் நிதி முன்னனற்றை்  
த ொடர்பிலொன தபொழிப்பு 

இவ் அமமச்சுக்கான கசலவுத் தமலப்பு  171 இன் கீழும், சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் 

திமைக்களத்திற்கான கசலவுத் தமலப்பு 331 இன் கீழும், சமூக வசமவகள் திமைக்களத்திற்கான 

கசலவுத் தமலப்பு 216  இன் கீழும், நன்னடத்மத மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்புச் வசமவகள் 

திமைக்களத்திற்கான  கசலவுத் தமலப்பு 217  இன் கீழும் என்றவாறு ஒதுக்கீடுகள் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அதன் பிரகாரம்,  மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சுக்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள  கமாத்த ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நிதி முன்வனற்றம்  பின்வருமாறாகும். 

 

 தசலவுகளின் 
வமக 

2022 ஆம் ஆண்டு 
த ொடர்பில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மி.) 

2022.01 .01 - 2022.09.30 
 வமரயொை  ி ி 
முன்நைற்ைம்  

(ரூ.மி.)  

2022.10.01  த ொடக்கம் 2022.12.31  
வமர எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 

தசலவு 
(ரூ.மி) 

 
மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சு  - தசலவுத்  மலப்பு 171 

மூலதனம் 3,664.78 2,639.95 1,024.83 

மீண்டுவரும் 28,058.83 16,155.92 11,902.91 

உபதமொத் ம் 31,723.61 18,795.92 12,927.69 

சமுர்த் ி அபிவிருத் ி  ிமணக்களம் – தசலவுத்   மலப்பு 331 

மூலதனம் 164.70 48.62 116.08 

மீண்டுவரும் 83,203.50 49,472.59 33,730.91 

உபதமொத் ம் 83,368.20 49,521.21 33,846.99 

சமூக நசமவகள்  ிமணக்களம்  - தசலவுத்  மலப்பு 216 

மூலதனம் 39.00 11.60 27.40 

மீண்டுவரும் 786.50 520.64 265.86 

உபதமொத் ம் 825.50 532.24 293.26 

 ன்ைடத்ம  மற்றும் சிறுவர் பொதுகொப்புச் நசமவகள்  ிமணக்களம் – தசலவுத்  மலப்பு 217 

மூலதனம் 61.15 42.11 19.04 

மீண்டுவரும் 370.74 272.62 98.12 

உபதமொத் ம் 431.89 314.73 117.16 

முழு தமொத் ம் 11,6349.20 69,164.10 47,185.10 
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06.  சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு 
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6.1  த ொமலந ொக்கு, பணிக்கூற்று மற்றும் தசயலொக்கும் 
முமைமம 
 

 த ொமலந ொக்கு (சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு) 

 2030 ஆம் ஆண்டளவில் வறுமம மற்றும் பட்டிைியற்ை இலங்மக 

 பணிக்கூற்று (சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு) 

நமம்படுத் ப்பட்ட சமூகப் பொதுகொப்புத்  ிட்டங்கள், வொழ்வொ ொர உ விகள், 

நுண் ி ிய வச ிகள்,  த ொழில் வொய்ப்புக்கள்,  த ொழில் சொர்ந்  அைிவு மற்றும் 

வொழ்க்மகத் த ொழிற் பயிற்சியிமை வழங்குவ னூடொக பொ ிக்கப்படக்கூடிய 

சமு ொயத் ிமை வலுவூட்டு ல். 
 

தசயலொக்கும் முமைமம 

சமூகத்தில் வாழும் பின்தள்ளப்பட்ட நிமலயிலுள்ள நபர்களுக்கு சிவநகபூர்வமான சூழல் மற்றும் 

வாய்ப்புக்களிமன வழங்கி அவர்களிமன அபிவிருத்தியின் பங்குதாரர்களாக்குவதன் மீது அதிக 

கவனத்திமனச் கசலுத்தி, குமறந்த வருமானப் பயனாளிகளின் வறுமமயிமனக்  குமறப்பதற்குத் 

வதமவயான அபிவிருத்திச் கசயற்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல் 

இப்பிரிவினால் முன்கனடுக்கப்படுகிறது. சமூக வலுவூட்டல் பிரிவுக்கு உரிய பின்வரும் 

திமைக்களங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும்  பிரிவுகள் கசயலாக்கப்படுகிறது.  

 
I. சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திமைக்களம் (DSD) 

II. சமூக வசமவகள் திமைக்களம் (DSS) 

III. கசௌபாக்யா வமம்பாட்டுப் பைியகம் (SDB) 

IV. அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கான வதசிய சமப மற்றும் வதசிய கசயலகம் (NSPD) 

V. முதிவயார்களுக்கான வதசிய சமப மற்றும் வதசிய கசயலகத்திமன அமமத்தல் (NSE) 

VI. இலங்மக சமூகப் பாதுகாப்புச் சமப (SLSSB) 

VII. வதசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் (NISD) 

VIII. கிராமிய அபிவிருத்தி பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (RDTRI) 

IX. உளவளத்துமைப் பிரிவு 

 
வமலும் வமற்குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் கதாடர்பில் வதமவயான நிர்வாகம் மற்றும்  கதாழிற்பாட்டு 

உதவியிமன வழங்குவதற்கு  நிர்வாகப் பிரிவு, கைக்குகள் பிரிவு, அபிவிருத்திப் பிரிவு, உள்ளகக் 

கைக்காய்வுப்பிரிவு, திட்டமிடல் மற்றும் கண்காைிப்புப் பிரிவு  அமுலாக்கப்படுகிறது.  
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6.2  ஒதுக்கீடுகள் மற்றும்  ி ி முன்நைற்ைம் த ொடர்பிலொை 
தபொழிப்பு 

அமமச்சின் சமூக வலுவூட்டல் பிரிவின் ஒவ்கவாரு நிறுவனங்களின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நிதி முன்வனற்றம். 

 
 

  ிறுவைம் 

 
 

  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம்/தசயற் ிட்டம் 

 மூல ைம்  மீண்டுவரும் 
அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட வருடொந்  
ஒதுக்கீடுகள் 

(ரூ.மி.) 

2022.09.30   வமர 
 ி ிசொர் 

முன்நைற்ைம் 
(ரூ.மி.) 

அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட வருடொந்  
ஒதுக்கீடுகள் 

(ரூ.மி.) 

2022.09.30  
 வமர  ி ிசொர் 
முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.) 
சமுர்த் ி அபிவிருத் ி 
 ிமணக்களம் 

வலுவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 150.00 45.14 - - 

சமுர்த்தி நிவாரை உதவி நிகழ்ச்சித் 
திட்டம - - 55,500.00 36,889.08 

சமூக நசமவகள் 
 ிமணக்களம் 

சமுதாய அடிப்பமடயிலான 
புனர்வாழ்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 
10.50 

 
4.01 

- - 

பல்வவறு இயலுமமகளி மனக் 
ககாண்ட நபர்களுக்கான  வாழ்க்மகத் 
கதாழிற் பயிற்சி நிமலயங்கள் 

- -  
30.00 

 
13.17 

வபாமதப்கபாருளுக்கு 
அடிமமயானவர்களிமனப் 
புனர்வாழ்வளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

- - 1.50 - 

விழிப்புலனற்றவர்களுக்கான 
நம்பிக்மக நிதியம் 

- - 9.00 4.15 

பல்வவறு அங்கவனீத்திமனக் 
ககாண்ட பிள்மளகளின் 
கபாழுதுவபாக்குசார் கசயற்பாடுகளுக்கு  
வசதிகளிமனச் கசய்து ககாடுத்தல். 

- - 
 

10.00 

 

3.11 

கிராமங்களிமன வலுவூட்டும் வதசிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

- -  
25.00 

 
13.22 

தசௌபொக்யொ 
நமம்பொட்டுப் 
பணியகயம் 

பல்வவறு அங்கவனீத்திமனக் 
ககாண்ட மாைவர்களுக்கு அன்றாடக் 
ககாடுப்பனவு 

 
1,350.00 

 
1,185.08 

- - 

 அங்கவைீமுற்ை 
 பர்களுக்கொை 
ந சிய தசயலகம் 

அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு உதவி 
வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 
32.00 

 
24.10 

- - 

அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு ரூபா. 
5,000 வாழ்வாதார உதவிகளிமன 
வழங்குதல். 

- -  
4,860.00 

 
2,610.52 

விக்வடாரியா இல்லத்திமன 
முன்கனடுத்துச் கசல்லுவதற்கு 
உதவிகளிமன வழங்குதல். 

- -  
8.00 

 
6.00 

சிறுநீரக வநாயாளர்களுக்கு ரூபா. 5,000 
வாழ்வாதார உதவிகளிமன 
வழங்குதல். 

- -  
2,642.62 

 
1,443.78 

அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு கதாழில் 
வாய்ப்புக்களிமன வழங்குதல். 

- -  
10.00 

 
2.58 

மு ிநயொர்களுக்கொை 
ந சிய தசயலகம் 

70 வயதிமனப் பூர்த்தி கசய்துள்ள 
முதிவயார்களுக்கு ரூபா 2,000/- 
மாதாந்த வாழ்வாதார உதவிகளிமன  
வழங்குதல். 

- -  
13,550.01 

 
7,000.20 

100 வயதிமனப் பூர்த்தி கசய்துள்ள 
முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 5,000/- 
மாதாந்த வாழ்வாதார உதவிகளிமன 
வழங்குதல். 

- -  
33.59 

 
16.37 

முதிவயார்களுக்குப் பயன்களிமன 
வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம். 

- -  
50.00 

 
13.89 

ந சிய சமூக 
அபிவிருத் ி 
 ிறுவைம் 

வதசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் 
கதாடர்பில் சீதுவப் பகுதியில் கட்டிடத் 
கதாகுதியிமன நிர்மாைித்தல். 

 
60.00 

 
48.30 

- - 

புதிய கட்டிடத்  கதாகுதிக்கு 
தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலக 
உபகரைங்களிமனக் ககாள்வனவு 
கசய்தல். 

 
20.00 

 
- 
 

- - 

கிரொமிய அபிவிருத் ி 
பயிற்சி மற்றும்  
ஆய்வு  ிறுவைம் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு  
40.10 

 
29.49 

- - 

உளவளத்துமண உளவளத்துமண   ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 10.00 4.06 - - 

தமொத் ம் 1,672.60 1,340.18 76,729.72 48,016.07 
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6.3  அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களிமை தசயலொக்கும் 
 ிறுவைங்கள் மற்றும் அ ன் தசயற்பொடு 

  

2030 ஆம் ஆண்டளவில் வறுமமயிமன ஒழிக்கும் அடிப்பமட வநாக்கத்திமன எட்டச் கசய்வதற்கு 

அமமச்சுக்கு உரித்தான திமைக்களங்கள், நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள் பின்வருமாறு, பிற அரச 

நிறுவனங்கள், பிரத்திவயகப் பிரிவு மற்றும் சிவில் சமூகத்துடன் இமைந்து அமுலாக்கப்பட்டு 

வருகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

த ொடர்புபட்ட அரச 
 ிறுவைங்கள் 

 பிரத் ிநயகப் 
பிரிவின் 

 ிறுவைங்கள் 

 சர்வந ச 
அமமப்புக்கள் 

 அரச சொர்பற்ை 
அமமப்புக்கள் 

 

 இலங்மக சமூகப் 
பொதுகொப்புச் சமப  உளவளத்துமை, பயிற்சி 

மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்கள் 

- உளவளத்துமணப் பிரிவு 

- ந சிய சமூக அபிவிருத் ி 
 ிறுவைம் 

-  கிரொமிய அபிவிருத் ி பயிற்சி 
மற்றும் ஆய்வு  ிறுவைம் 

 சமூகப் 
பொதுகொப்பு 
மற்றும் 

வலுவூட்டல் 

 சமுர்த் ி அபிவிருத் ி 
 ிமணக்களம் 

 சமூக நசமவகள் 
 ிமணக்களம் 

தசௌபொக்யொ நமம்பொட்டுப் 
பணியகம் 

 அங்கவைீமுற்ை 
 பர்களுக்கொை ந சிய சமப 
மற்றும் ந சிய தசயலகம் 

 முதிவயார்களுக்கான வதசிய 
சமப மற்றும் வதசிய 

கசயலகத்திமன அமமத்தல் 
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6.3.1  சமுர்த் ி அபிவிருத் ி  ிமணக்களம் 

(DSD) 
  
அைிமுகம் 

2017  ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க சமுர்த்திச் சட்டத்தின் மூலம் திருத்தம் கசய்யப்பட்ட 2013 ஆம் 
ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்சிச் சட்டத்தினூடாக அமமக்கப்பட்ட இந்நிறுவனத்திற்கு 
ஒப்பமடக்கப்பட்ட பிரதான பைிகளாவன, 18 இலட்சம் வறுமமக் வகாட்டிற்குக் கீழ் வாழும் 
குடும்பங்களுக்க சமுர்த்தி நலன்புரியிமன வழங்குதல், சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியத்தினூடாக 
அக்குடும்பங்களின் அன்றாட முக்கியமான தருைங்களில் பாதுகாப்பிமன வழங்குவதற்கு உரிய 
ககாடுப்பனவுகளிமன வழங்குதல், இலங்மகயில் வறுமமயிமன முமளயிவலவய கிள்ளி  
எறிவதற்கு அக்குடும்பங்களிமன வலுவூட்டுவதற்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திமன 
வமம்படுத்துவதற்காக நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் 1074 சமுதாய அடிப்பமட வங்கிகளினூடாக 
நாடுபூராவுமுள்ள அவ்வறிய குடும்பங்கள் மற்றும் குமறந்த வருமானப் பயனாளி 
குடும்பங்களுக்குத் வதமவயான பல்வவறான நுண்நிதியக் கடனிமனத் திட்டமிடுதல், 
அதற்குவமலாக, வறுமமக் வகாட்டிற்குக் கீழுள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் குமறந்த வருமானப் 
பயனாளிகளான மக்களிமன ஒன்றாக இமைத்து சமுதாய அடிப்பமட அமமப்புக்களின் 
வமலயமமப்கபான்றிமன அமமத்து முன்கனடுத்துச் கசல்லுதல், சமூக அபிவிருத்திக்கான 
பல்வவறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல் என்பவனவாகும்  

    

ந ொக்கங்கள் 

➢ 1.76 மில்லியன் வறிய குடும்பங்களின் அன்றாட நுகர்வுத் வதமவகளிமனப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு 
சமுர்த்தி நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல்.  

➢ பிறப்பிலிருந்து மரைம் வமரயான விவசட வவமளகளில் வழங்குவதற்கு  
உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நிதிசார் பயன்களிமன வழங்கி, 1.76 மில்லியன் குடும்பங்களுக்கு சமூகப் 
பாதுகாப்பிமன வழங்குதல். 

➢ சமுர்த்தி நிவாரை உதவிகளிமனப் கபறும்  குடும்பங்களின்  உயர் கல்வியிமனத் கதாடரும் 
பிள்மளகளின்  கல்வியிமன   வமம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

➢ சமுர்த்தி நிவாரை உதவிகபறும் குடும்பங்களின் வருமான மட்டத்திமன உயர்த்துவதனூடாக 
அக்குடும்பங்களிமன வலுவூட்டுவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

➢ சமுதாய அடிப்பமட அமமப்புக்களினூடாக வறிய குடும்பங்களிமன ஒருங்கிமைப்புச் கசய்து 
அவர்களிமன கபாருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியில்  விருத்தி கசய்வதற்கு நடவடிக்மக 
எடுத்தல். 

➢  குமறந்த வருமானப் பயனாளிகள் குடும்பங்களின் வாழ்வாதார வழிகளிமன வமவலாங்கச் 
கசய்தல் மற்றும் சமுர்த்தி கதாழில்முமனவவார்களிமன வமம்படுத்துவதற்கு நுண் நிதிக் கடன் 
வசதிகளிமன வழங்குதல். 

➢ வறிய குடும்பங்களில் சமூக விருத்தியிமன உருவாக்குவதற்கு உளப்பாங்கு விருத்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் சமுதாய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

 

மூநலொபொயங்கள் 

➢ 1.7 மில்லியன் வறிய குடும்பங்களின் அன்றாட நுகர்வுத் வதமவகளிமனப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு 
மாதாந்தம் பிரதானமாக 4 கதாகுதிகளின் கீழ் (ரூபா. 4,500.00, ரூபா. 3,200.00, ரூபா. 1,900.00 
மற்றும் 420.00 என்றவாறு)  சமுர்த்தி நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 
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➢ வமற்குறிப்பிட்ட வறிய குடும்பங்களின், குழந்மத பிறப்பு, திருமைம், மரைம் மற்றும் 
பிள்மளகளின் கல்வி வபான்ற தருைங்களில் சமூகப் பாதுகாப்புப் பயன்களிமன வழங்குதல். 

➢ சமுர்த்தி நிவாரை உதவிகளிமனப் கபறும் குடும்பங்களின் உயர் கல்வியிமனத் கதாடரும் 
பிள்மளகளின் கல்வியிமன  வமம்படுத்துவதற்கு  ஒரு மாைவருக்கு மாதாந்தம் ரூபா. 1,500 
என்றவாறு 24 மாதங்களுக்கு புலமமப்பரிசில் உதவி  நிதியிமன வழங்குதல். 

➢ சமுர்த்தி நிவாரைம் கபறும் குடும்பங்களின் வருமான மட்டத்திமன வமம்படுத்துவதற்கு 
வதமவகளிமன அமடயாளம் கண்டு அதற்குப்  கபாருந்தும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

➢ 30,211 சமுதாய அடிப்பமட அமமப்புக்கள், 331 பிரவதச அமமப்புக்கள் மற்றும் 25 மாவட்ட 
அமமப்புக்களிமன அமமப்பதனூடாக வறிய மற்றும் குமறந்த வருமானத்திமனக் ககாண்ட  
குடும்பங்களிமன இலக்கிட்டு கபாருளாதார மற்றும் சமுதாய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குதல். 

➢ வறிய மற்றும் குமறந்த வருமானத்திமனக் ககாண்ட  குடும்பங்களின் நுண்நிதியக் கடன் 
வதமவகளிமன இனங்கண்டு அவர்களுக்கு, 1073 சமுர்த்தி சமுதாய அடிப்பமட வங்கிகள் 
மற்றும் 331 சமுதாய அடிப்பமட வங்கிச் சங்கங்களினூடாக குமறந்த வட்டியுடனான 
நுண்நிதியக் கடன் வசமவகளிமன அமுலாக்குதல் மற்றும் உத்திவயாகத்தர்களுக்கு 
இலக்குகளிமன வழங்குதல். 

➢ வகீடான்றிமனக் ககாண்டிராத வறிய குடும்பங்களின் வடீ்டுத்வதமவகளிமனப்  பூர்த்தி 
கசய்வதற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூபா. 200,000/- கதாடக்கம் 600,000/- வமரயான நிதி 
உதயிவிமன வழங்குதல். 

➢ வறிய குடும்பங்களிமனப் வபாமதயிலிருந்து பாதுகாத்துக் ககாள்ளுவதற்கு  வபாமதப்கபாருள் 
மீட்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல், சமுர்த்தி குடும்பங்களின் பிள்மளகளின் 
கல்வியறிவிமன உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல், வறிய சமுதாயத்தின் உள 
கநருக்கீட்டிமனத் தடுப்பதற்கு உளப்பாங்கு விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல் 
வபான்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்களினூடாக வறிய குடும்பங்களின் சமூக விருத்தியிமன 
ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

 

 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 

திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 

 தசலவுகளின் 
வமக 

2022  ஆம் ஆண்டு 
த ொடர்பில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மி.) 

2022.01 .01 த ொடக்கம் 
2022.09.30  வமர  ி ி 
முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.)  

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31  வமர 

எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 
தசலவு 

மூலதனம் 164.70 48.62 116.08 
மீண்டுவரும் 83,203.50 49,472.59 33,730.91 
தமொத் ம் 83,368.20 49,521.21 33,846.99 
 

பிை  ி ியம் 

  ி ியங்களின்  வமக 2022  ஆம் ஆண்டு 
த ொடர்பில் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  ி ி 
(ரூ.மி.) 

2022.09.30   வமர 
 ி ி முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31  வமர 

எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 
தசலவு 

சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியம் 3,086.26 1,246.40 1,839.86 

வடீமமப்பு கலாத்தர் நிதியம் 1,633.00 676.63 956.37 

நுண்நிதிய வங்கி நிதியம் 40,000.00 20,776.77 19,223.23 
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2022.09.30  வமர அமுலொக்கப்பட்டுள்ள  அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம். 
 

மூலதன ஒதுக்கீடுகள் – சமுர்த்திப் பயனாளிகளிமன  வலுவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  வொழ்வொ ொர அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 44.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 3.06 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
பின்வரும் கசயற்திட்டங்கள்  அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன.  

1. வடீ்டுத் வதாட்டப் பயிர் வளர்ப்பு, நாற்று வமமடகள் மற்றும் பசமள உர உற்பத்தியுடன்  
கதாடர்புட்ட  பயனாளிகளுக்கு  விழிப்புைர்வூட்டும் மற்றும் பயிற்சியளிக்கும்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமன நடாத்துதல் மற்றும் பிற ஒருங்கிமைப்புச் வசமவகளிமன முன்கனடுப்பதற்கு 
1,074 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

2. 140,021 சமுர்த்தி பயிர் வளர்ப்பாளர்களுக்கு மரக்கறி விமதகளிமன வழங்குவதற்குத் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

3. வமலதிக பருவங்களுக்கான பயிர்  வளர்புக்களிமன  வலுவூட்டும் வநாக்குடன் 800 சமுர்த்தி 
பயிர் வளர்ப்பாளர்களுக்கு உள்ளடீுகளிமன வழங்குவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02  முயற்சியொண்மம நமம்பொட்டு  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 30.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 9.03 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
பின்வரும் கசயற்திட்டங்கள்  அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 
1. தற்வபாதுள்ள தின்பண்டங்கள் மற்றும் 4 விற்பமன நிமலயங்களிமன  வமம்படுத்துதல். 
2. கரிம உைவு உற்பத்தி கதாடர்பில் 7 பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
3. 275 கதாழில்முமனவவார் வமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
4. 3 விவசட சந்மதப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல் 
5. 230 கசௌபாக்யா  வர்த்தகக் கண்காட்சியிமன நடாத்துவதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

நடாத்தப்படுதல். 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 சமூக அபிவிருத் ி மற்றும் சுற்ைொடல்  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 13.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 1.7 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
பின்வரும் கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன.  
1. 6 திறன் விருத்திப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
2. வதசிய மற்றும் மாவட்ட மட்டத்தில் 19 முன்வனற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04  சமு ொய அடிப்பமட அமமப்புக்கள்  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந் நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 5.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 2.50 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
பின்வரும் கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 
1. சமுதாய அடிப்பமடத் தமலவர்களிமனப் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் சமுதாய அடிப்பமடத் 

தமலவர்களினூடாக சமுதாய அடிப்பமட அங்கத்தவர்களிமனப்  பயிற்சியளிப்பதற்கு 04 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

2. 25 மாவட்டக் குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
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தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05   கவல்  த ொழில்நுட்ப  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 13.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 8.23 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. பயனாளிகள் முகாமமத்துவ மாதிரி (CRM) ஊடாக பயன் ககாடுப்பனவுகளிமன 
முன்கனடுத்தல். 

2. மனிதவள முகாமமத்துவ (HRM) திட்டத்திமனப் வபணுதல் மற்றும் நாளதுவமரப்படுத்துதல். 

3. 80 தகவல் கதாழில்நுட்பப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

4. வசமவகளிமன விமனத்திறனாக்குவதற்கு 335 மாவட்ட மற்றும் பிரவதச அலுவலகங்களில் 
தகவல் கதாழில்நுட்ப உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன வமம்படுத்துதல்.  

5. சகல சமுர்த்தி அடிப்பமட வங்கிகள் மற்றும் வங்கிச் சங்கங்கள் கைனிமயப்படுத்துதல் 
முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகிறது.   

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 06 சட்ட  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.40 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ரூபா. 0.36 மில்லியன் 
முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 
1. சமுர்த்தி உத்திவயாகத்தர்கள் கதாடர்பில் 4 சட்டம்சார் வலுவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

நடாத்தப்படுதல். 
2. சமுதாய அடிப்பமட வங்கிச் சங்க அங்கத்தவர்கள் கதாடர்பில்  4 சட்டம்சார் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல். 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 07  ஊடக மற்றும் விளம்பர  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 16.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 13.39 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. “சமுர்த்தி உதானய” கதாமலக்காட்சி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினூடாக சமுர்த்தி வங்கிகளினூடாக 
கடன் வசதிகளிமனப் கபற்று  வாழ்க்மகயிமன கவற்றிகரமாக்கிய பயனாளி சமுதாயத்தின் 
தகவல்களிமன முன்மவப்பதற்கு 38 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. சமுர்த்தி "E"  கசய்தித் தாள் 18  ஒவ்கவாரு மாதமும் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது 
வாரங்களின் புதன்கிழமமகளில் சிங்களம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கமாழிகளில் 
இமையத்தளத்தில் கவளியீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 08   ிட்டமிடல் மற்றும் தசயலொக்கல்  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 6.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 2.24 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
கசயற்பாட்டுத் திட்டத்திமனத் தயாரித்தல், 130 மாவட்ட, பிரவதச மட்ட முன்வனற்ற மீளாய்வுக் 
கூட்டங்களிமன நடாத்துதல் மற்றும் 2021  ஆம் ஆண்டின் திமைக்களத்தின் ஒட்டுகமாத்த 
கசயற்திறனிமன உள்ளடக்கிய அறிக்மகயிமனத் தயாரித்தல் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 09  மைி  வள அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 11.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ரூபா. 0.75 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வதசிய, 
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மாவட்ட மற்றும் பிரவதச மட்டத்தின் திமைக்களத்தின் பதவியைி கதாடர்பில் 3 திறன் விருத்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 10  நுண் ி ிய  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 7.00  மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 2.00 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் குமறந்த 
வருமானப் பயனாளிகளுக்கு வழங்கும் வசமவகளிமன மிகவும் விமளத்திறனாக்குவதற்கு பிரவதச 
மட்டத்தில் 14 புதிய சமுர்த்தி  சமுதாய அடிப்பமட வங்கிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
 
 தசயற் ிட்ட இலக்கம் 11  சமூக  லன்புரி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 0.60 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 0.55 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சமுர்த்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களினூடாக உயர் வருமான மட்டத்திமன சுவகீரித்துள்ள குடும்பங்களிமனப் 
பாராட்டுவதற்கு  சான்றிதழிமன வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்று முன்கனடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 12 கணக்கொய்வு மற்றும் முகொமமத்துவ  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
இந் நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 4.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 1.33 
மில்லியன் முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. கைக்காய்வு உத்திவயாகத்தர்களுக்கான  2 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  
 

மீண்டுவரும் ஒதுக்கீடுகள் 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 
 

200,000 சமுர்த் ிக் குடும்பங்களிமை மமயமொகக் தகொண்டு வடீ்டு 
வ ிவிடப் தபொருளொ ொரம் மற்றும்  த ொடர்பொை கிரொமங்களிமை 
வலுவூட்டும்  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம்  (பொ ீட்டு முன்தமொழிவு 2021) 

2022  ஆம் ஆண்டு கதாடர்பில் ரூபா. 993 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2021  ஆம் ஆண்டில் 
மகயிலுள்ள பற்றுச்சீட்டுக்கள் ககாடுப்பனவு கதாடர்பில் ரூபா. மி. 353.76  கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

 

மீண்டுவரும் ஒதுக்கீடுகள் 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 சமுர்த் ி  ிவொரண உ வி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 
2022.01.01 ஆந் திகதி கதாடக்கம் 2022.04.30  ஆந் திகதி வமர முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் 
வமகயில் தமமகமமயிமனப் கபற்ற குமறந்த வருமானப் பயனாளி குடும்பங்களுக்கு 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ரூபா. 55,500.00 மில்லியன் பாதீட்டு ஒதுக்கீடுகளினூடாக மாதாந்தம் 
ககாடுப்பனவிமன வழங்குவது இடம்கபற்றுள்ளது. அதன் பிரகாரம் 1,760,700 பயனாளி 
குடும்பங்களுக்கு ரூபா. 36,889.08 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
➢ தறவபாதுள்ள கபாருளாதார கநருக்கடியின் காரைமாக பாதிப்புக்குட்பட்ட  

கவனத்திற்ககாள்ளப்படவவண்டிய குழுக்களுக்கு நிவாரைங்களிமன வழங்குவதற்கு உலக 
வங்கி நிதி வசதிகளின் கீழுள்ள  முதலீட்டுச் கசயற்திட்டங்களின் தற்கசயல்  அவசர பதில் 
கூறுகளின் (Contingent Emergency Response Components – CERC) கீழ் 2022 வம மாதம் கதாடக்கம் 
யூமல மாதம் வமர குமறந்த வருமானப் பயனாளிகளின் குடும்பங்கள் மற்றும் 
கவனத்திற்ககாள்ளப்பட வவண்டிய குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்று ((Cash 
Transfer Program) அமுலாக்கப்பட்டுள்ளது.  இச்கசயற்திட்டத்தின் கீழ், வழமமயான 
ககாடுப்பனவுகளிமனப் கபறும் சமுர்த்திப் பயனாளிகள், அங்கவனீமுற்ற நபர்கள், நாட்பட்ட 
சிறுநீரக வநாயாளர்கள் மற்றும் சிவரஷ்ட பிரமஜகளுக்கு வமலதிக  ககாடுப்பனவுடன்  03 
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மாதங்களுக்கு ரூபா. 3,000/- கதாடக்கம் ரூபா. 5,000/  வமர மாதாந்தக் ககாடுப்பனகவான்று 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள குடும்பங்கள் கதாடர்பிலும் ரூபா 
5,000/- மாதாந்தக் ககாடுப்பனகவான்று   இச்கசயற்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுவதுடன், 
இலக்கிடப்பட்ட ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் பயனாளிகளின் எண்ைிக்மக கதாடர்பிலான 
தகவல்கள் பின்வருமாறு காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

 நிதியிமன மாற்றும் 
கதாகுதி 

 வழமமயான பயனாளிகள் கதாடர்பிலான ககாடுப்பனவுகள் CERC  கசயற்திட்டத்தின் கீழ் 
ரூபா.. 5,000 ககாடுப்பனவு 

கதாடர்பில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

காத்திருப்புப் 
பட்டியலிலுள்ள 
பயனாளிகளின் 
எண்ைிக்மக 

 நபர் ஒருவருக்கு  
வழமமயான  
மாதாந்தக் 

ககாடுப்பனவு 
(ரூ.) 
 

 வமலதிக ககாடுப்பனவுடன் 
(top up) CERC 

கசயற்திட்டத்தின் கீழ் நபர் 
ஒருவருக்கு மாதாந்தக் 

ககாடுப்பனவு (ரூ.) 

 வழமமயான 
பயனாளிகளின் 
எண்ைிக்மக 

சமுர்த்திக் ககாடுப்பனவு 1,900.00 5,000.00 1,702,603.00 731,975 
3,200.00 6,300.00 
4,500.00 7,500.00 

அங்கவனீமுற்ற 
நபர்களுக்கு வாழ்வாதார 
உதவி 

5,000.00 7,500.00 72,000.00 62,457 

நாட்பட்ட  சிறுநீரக 
வநாயாளர்களுக்கான 
வாழ்வாதார உதவி 

5,000.00 7,500.00 39,150.00 5,798 

70 வயதிற்கு வமற்பட்ட 
மூத்த பிரமஜகளுக்கான  
ககாடுப்பனவு 

2,000.00 5,000.00 416,667 238,640 

நூறு வயதிமனப் பூர்த்தி 
கசய்துள்ள மூத்த 
பிரமஜகளுக்கான 
ககாடுப்பனவு 

5,000.00 7,500.00 478  - 

 தமொத் ம்   2,230,898 1,038,870 
 
 
வம மாதம் கதாடக்கம் 2022.08.30  ஆந் திகதி வமர  ஒதுக்கீடுகளிமன வழங்குவது,  உலக 
வங்கியினால்  நிதி வழங்கப்படும் அவசரகால பதில் கூறு (CERC) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
இடம்கபற்றது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்,  காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  சமுர்த்திப் பயனாளி 
குடும்பங்கள், அங்கவனீமுற்ற நபர்கள், சிறுநீரக வநாயாளர்கள் மற்றும் 70 வயதிற்கு வமற்பட்ட 
நபர்களுக்கும் மாதாந்தக் ககாடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது.  இக் ககாடுப்பனவு கதாடர்பிலான விவரம் 
பின்வருமாறாகும். 

  ி ியிமை மொற்றும் த ொகு ி   ி ி முன்நைற்ைம் 
(ரூ.மி.) 

 தபௌ ிக 
முன்நைற்ைம் 

சமுர்த்திப் பயனாளி குடும்பங்களுக்கு மாதாந்த நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல் 10,778.30 1,689,461 

சமுர்த்திப் பயனாளி குடும்பங்களுக்கு ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன அதிகரித்ததன் பின்னர் 
நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 

155,44.30 1,689,461 

சமுர்த்திப் பயனாளி  காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள பயனாளிகளுக்குக் ககாடுப்பனவு 10,896.73 726,449 

 உப தமொத் ம் 37,219.33 2,415,910 

அங்கவனீத்திமனக் ககாண்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  பயனாளிகளுக்கான  
ககாடுப்பனவு 

1,974.02 131,152 

சிறுநீரக வநாயிமனக் ககாண்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  பயனாளிகளுக்கான 
ககாடுப்பனவு 

377.36 25,072 

70 வயதிற்கு வமற்பட்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள பயனாளிகளுக்கான ககாடுப்பனவு 48.60 3,232 

 உப தமொத் ம் 2,399.98 159,456 

முழு தமொத் ம் 39,619.31 2,575,366 
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உலக வங்கி நிதியதவியின் கீழ்  அமுலாக்கப்பட்ட வமற்குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2022.09.01  
ஆந் திகதி கதாடக்கம்  ஒதுக்கீடுகளிமன வழங்குதல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் மூலம் 
இடம்கபறுவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  அக்ககாடுப்பனவு கதாடர்பிலான விவரங்கள் 
பின்வருமாறாகும். 

 ி ியிமை மொற்றும் த ொகு ி   ி ி 
முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.) 

 தபௌ ிக 
முன்நைற்ைம் 

 
சமுர்த்திப் பயனாளி குடும்பங்களுக்கு மாதாந்த நிவாரை உதவிகளிமன 
வழங்குதல். 

- - 

சமுர்த்திப் பயனாளி குடும்பங்களுக்கு  ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன 
அதிகரித்ததன் பின்னர் நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 

5,148.24 1,682,009 

சமுர்த்திப் பயனாளிகளான காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  
பயனாளிகளுக்கான  ககாடுப்பனவு 

3,623.11 724,622 

 உப தமொத் ம் 8,771.35 2,406,631 
அங்கவனீமுற்ற பயனாளிகளுக்கு மாதாந்த நிவாரை உதவிகளிமன 
வழங்குதல்.  

292.13 58,427 

அங்கவனீமுற்ற பயனாளிகளுக்கு ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன அதிகரித்ததன் 
பின்னர் நிவாரை உதவிகளிமன  வழங்குதல். 

52.08 20,830 

அங்கவனீத்திமனக் ககாண்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள 
பயனாளிகளுக்கான ககாடுப்பனவு 

105.94 21,188 

 உப தமொத் ம் 450.15 79,615 
சிறுநீரக வநாயாளர்களுக்கு மாதாந்த நிவாரை உதவிகளிமன 
வழங்குதல். 

175.62 35,124 

சிறுநீரக வநாயாளர்களுக்கு ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன அதிகரித்ததன் பின்னர் 
நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 

46.90 18,759 

சிறுநீரக வநாயிமனக் ககாண்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  
பயனாளிகளுக்கான ககாடுப்பனவு 

20.01 4,001 

 உப தமொத் ம் 242.53 39,125 
70 வயதிற்கு வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கு மாதாந்த நிவாரை 
உதவிகளிமன வழங்குதல். 

661.35 348,081 

70 வயதிற்கு வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கு ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன 
அதிகரித்ததன் பின்னர் நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 

618.29 206,098 

70 வயதிற்கு வமற்பட்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள 
முதிவயார்களுக்கான ககாடுப்பனவு 

558.79 111,578 

 உப தமொத் ம்  1,838.43 665,757 
100 வயதிற்கு வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கான மாதாந்த நிவாரை 
உதவிகளிமன வழங்குதல். 

1.91 381 

100 வயதிற்கு வமற்பட்ட முதிவயார்களுக்கு ஒதுக்கீட்டு நிதியிமன 
அதிகரித்ததன் பின்னர் நிவாரை உதவிகளிமன வழங்குதல். 

0.41 165 

 உப தமொத் ம் 2.00 546 
 முழு தமொத் ம் 11,304.78 2,985,411 

 

அமுலொக்கப்பட்ட பிை அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கள் 

➢ சமுர்த்திப் பயனாளி குடும்பங்களின் சமூகப் பாதுகாப்பிமன அதிகரிப்பதற்கு, 
அக்குடும்பங்களின் பிறப்புக்கள் 9,094 கதாடர்பாகவும், 22,740 திருமைங்கள் கதாடர்பாகவும், 
59,925 வபர் மருத்துவசாமலயில் இருத்தல் கதாடர்பாகவும், 28,997 மரைங்கள் கதாடர்பாகவும் 
மற்றும் 104,690 புலமமப்பரிசில் பயனாளிகள் கதாடர்பாகவும் என 225,446  கமாத்தக் 



 

17 | ப க் க ங் க ள்  
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சு 
முன்னனற்ற அறிக்கக  2022 

குடும்பங்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்புப் பயன்களிமன வழங்குதல்.  இதுவமர வழங்கப்பட்டுள்ள 
சமூகப் பாதுகாப்பு பயனாளிகளின்  நிதிப் கபறுமதி ரூ. 1,246.40 ஆகும். 

➢ வடீமமப்பு கலாத்தர் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், ரூபா. 200,000/- கதாடக்கம் 600,000/-  
வமரயிலான வடீமமப்பு உதவிகள், 3,377 சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கு வழங்குதல். கமாத்தச் 
கசலவு ரூபா. 676.63 ஆகும். 

➢ 1,073 சமுதாய அடிப்பமட வங்கிகள் மற்றும் 331 சமுதாய அடிப்பமட வங்கிச் 
சங்கங்களினூடாக 240,113 பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 20,776.77 நுண் நிதியக் கடன் வசதிகளிமன 
வழங்குதல்.  

 

நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக  பின்வரும் நபண் கு 
அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு  எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 –  சகல இடங்களிலும் காைப்படும் சகல விதமான 

வறுமமயிமனயும்  முடிவுக்குக் ககாண்டு வருதல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 08 – அமனவருக்கும் வபாசாக்கான, பூரைமான,   

நிமலவபறான கபாருளாதார வளர்ச்சி, முழுமமயான, விமளத்திறனான மற்றும் 
கண்ைியமான கதாழில்களிமன ஊக்குவித்தல். 

அமுலொக்கிய நவமளயில் முகங்தகொடுத்துள்ள சவொல்கள் 

➢ நிமலயற்ற சந்மத நிமலமமகள் காரைமாக கபாருட்கள் மற்றும் வசமவகளின் விமலகள் 
அடிக்கடி அதிகரிப்பு. 

➢ வருட ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதி சரியான 
வநரத்திற்கு கிமடக்காமமயினால்  திட்டமிடப்பட்ட  கால வமரயமறயினுள் கசயற்திட்டங்கள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு இயலாது வபானது. 

➢ உலகளாவிய  கதாற்றுவநாய் சூழ்நிமலகள், கபாருளாதார கநருக்கடிகள், வநரம் மற்றும் 
காலநிமலப் பாதிப்புக்கள்  ஏற்படுதல். 

➢ வமற்குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலகளின் அடிப்பமடயில் கசயற்பாட்டுத் திட்டத்திமன அவ்வப்வபாது 
மாற்றுதல். 
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6.3.2  சமூக நசமவகள்  ிமணக்களம் (DSS)  

 

 

அைிமுகம் 

ஶ்ரீமத் ஐவர் கஜனிங்க்ஸ் அவர்களின் தமலமமயில் 1944 ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்ட சமூக 
வசமவகள் ஆமைக்குழுவின் பரிந்துமரயின் கீழ் 1948 ஆம் ஆண்டு கபப்ரவரி மாதம் 01  ஆந் 
திகதி சமூக வசமவகள் திமைக்களம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், எமது நாட்டில் வாழும்  
வதாட்டத் கதாழிலாளர்கள், வறிய குடும்பங்கள் மற்றும் அக்குடும்பங்களின்  அங்கத்தவர்கள் 
பல்வவறு வநாய்களுக்கு உட்படும் வவமளயிலும் மற்றும் இடர்களுக்கு உட்படும் வவமளயிலும் 
நிதிசார் உதவிகளிமன வழங்குவவத  ஆரம்பத்தில் திமைக்களத்தின் பிரதான 
கசயற்பாடாகவிருந்தது. 
ஆரம்ப காலத்திலிருந்த இந்நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் காலத்தின் வதமவக்வகற்ப புதுப்பிக்கப்பட்டு. 
வழங்கப்பட்ட நிவாரைங்கள் சார்பு மனப்பான்மமக்கு மட்டுப்படுத்தப்படாது தனிநபர் அல்லது 
குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்திமன வமம்படுத்தும் வமகயில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. தற்வபாது சமூக 
வசமவகள் விடயத்திற்குப் கபாறுப்பான  மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் 
அமமச்சின் கீழ் திமைக்கள கடமமப்கபாறுப்பு நிமறவவற்றப்படுகிறது. ஓரங்கட்டப்பட்ட மற்றும் 
பின்தள்ளப்பட்ட பிரிவினருக்கு சிறந்த சூழலிமனக் கட்டிகயழுப்பும் வநாக்குடன் சமூக வசமவகள் 
திமைக்களம் உன்னதமான கடமமப் கபாறுப்பிமன நிமறவவற்றி வருகிறது. அதன் பிரகாரம் 
பல்வவறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன திட்டமிட்டு அடி மட்டத்திலிருந்து வதசிய மட்டம் வமர 
முன்கனடுத்து வருகிறது. 
 
விவசடமாக  அங்கவனீமுற்ற சமுதாயத்திமன  இலக்காகக்  ககாண்டு அவர்களின் சமூகப் 
கபாருளாதாரத்திமன சிறந்தவாறு முன்கனடுப்பதற்குப் பல நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  
இடம்கபற்றுள்ளதுடன், அதனுள், திமைக்களத்தின் அங்கவனீமுற்ற  இமளஞர் யுவதிகளுக்கு  
வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குதல், சமுதாய அடிப்பமடயிலான அங்கவனீர் 
புனர்வாழ்வு வதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CBR), சிறுவர் வழிகாட்டி, திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம், 
விழிப்புலனற்றவர்களிமனப் புனர்வாழ்வளித்தல் மற்றும் அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு 
பாதுகாப்பிமன வழங்குதல் வபான்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் பிரதானமானதாகும். 
இதுதவிர, வபாமதக்கு அடிமமயானவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளித்தல், தற்வபாமதய சமூகப் 
பிரச்சிமனகள் மற்றும் பிரச்சிமனகளுக்கு பல்வவறு சமூக  ஆய்வுகளிமன வமற்ககாள்ளுதல் 
வபான்ற  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் திமைக்களத்தினால் முன்கனடுக்கப்பட்டு வருவதுடன், இதில் 
ஒவ்கவாரு நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கசயற்திட்டத்திமன அமுலாக்குவதனூடாக 
எதிர்பார்க்கப்படுவது, இலங்மகயில் பின்தள்ளப்பட்ட பிரிவினரிமன சுயமாக தன்னம்பிக்மகயுடன் 
எழச் கசய்து வதசிய அபிவிருத்தியில் கசயலூக்கமான பங்குதாரர்களாக ஆக்குவதாகும். 
 

ந ொக்கங்கள் 
➢ 16-35 வயதிற்கிமடப்பட்ட அங்கவனீமுற்ற இமளயஞர் யுவதிகளின் கதாழில்சார்  

கசயற்பாடுகள் மற்றும் கவளிச் கசயற்பாடுகளிமன வலுவூட்டுதல். 
➢ பாதுகாவலர்களிமன இழந்த மூமள வளர்ச்சி குன்றிய பிள்மளகளுக்கு வதிவிடப் 

பாதுகாப்பிமன வழங்குதல். 
➢ 0-16 வயதிற்கிமடப்பட்ட பல்வவறு அங்கவனீத்தினால் வருந்தும் பிள்மளகளின் அங்கவனீ 

நிமலமமயிமனக் குமறப்பதற்கு  முன்கூட்டிவய தமலயீடு கசய்தல். 
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➢ அங்கவனீமுற்ற சமுதாயம் அன்றாட வாழ்க்மகயில் முகங்ககாடுக்கும் பல்வவறு 
பிரச்சிமனகளிமனக் குமறப்பதற்கு தமலயீடு கசய்தல் மற்றும் அவர்களிமன வலுவூட்டுதல். 

➢ மசமக கமாழியிமன அங்கீகரித்தல் மற்றும் வமம்படுத்துதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்குச் வசமவகளிமன வழங்கும் தன்னார் அமமப்புக்களிமன 

வலுவூட்டுதல். 
➢ வபாமதப்கபாருளுக்கு அடிமமயானவர்களிமன விடுதியில் மவத்துப் புனர்வாழ்வளித்தல் 

மற்றும் அவர்களுக்கு வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குதல் மற்றும் சமூகத்துடன் 
ஒன்றிமைத்தல். 

➢ பல்வவறு சமூகப் பிரச்சிமனகளுக்கு முகங்ககாடுத்துள்ள நபர்களுக்குச் சரியான 
வழிகாட்டலிமன வழங்குதல். 
 

 மூநலொபொயங்கள் 
➢ அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளுக்கு வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குதல், 

சுயகதாழில் கதாடர்பில்  கதாழில்சார் கருவிகளிமன வழங்குதல் மற்றும் திறந்த சந்மத  
வவமலகளுக்கு முன்மவத்தல். 

➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு கதாழில் சந்மதயிமன அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் 
விரிவுபடுத்துதல்.  

➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் காலத்தின் வதமவகள் மற்றும் நாட்டங்களிமன இனங்காணுதல் 
மற்றும்  ஆய்வு கசய்தல் 

➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட பிள்மளகள் கதாடர்பில் முன்கூட்டிவய தமலயீடு 
கசய்வதனூடாக அவர்களிமன ஒன்றிமைந்த கல்விக்கு அனுப்புதல். 

➢ கசவிப்புலனற்றவர்களுக்கு அமடயாள அட்மடகளிமன வழங்குதல் மற்றும் மசமக 
கமாழிகபயர்ப்புச் வசமவகளிமன வழங்குவதனூடாக கசவிப்புலனற்றவர்களின் அன்றாடகச் 
கசயற்பாடுகளிமன இலகுவாக்குதல். 

➢ பாதுகாவலர்களிமன இழந்த மூமள வளர்ச்சி குன்றிய ஆண் பிள்மளகளுக்கு  
வாழ்நாள்பூராவும் பாதுகாப்பிமன வழங்குதல். 

➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் நலன்புரி கதாடர்பில் முன்கனடுத்துச் கசல்லப்படும் தன்னார்வ 
அமமப்புக்களுக்கு நிதியுதவிகளிமன வழங்குதல். 

➢ 60 வயதிற்குக் குமறந்த விழிப்புலனற்றவர்களுக்கு கண் வில்மலகளிமன வழங்குதல், 
மருத்துவ உதவிகளிமன வழங்குதல், விழிப்புலனற்றவர்களின் உரிமமகளிமனப் 
பாதுகாப்பதற்கு விமளயாட்டுக்கள், கல்விசார் மற்றும் கலாசாரச் கசயற்பாடுகளுக்கு 
உதவிகளிமன வழங்குதல், அவர்களின் நிறுவனங்ளுக்கு உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன 
வழங்குதல் மற்றும் பிற நலன்புரிச் கசயற்பாடுகள். 

➢ சமுதாய அடிப்பமட புனர்வாழ்வு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அங்கவனீமுற்ற 
நபர்களுக்குத் வதமவயான வசமவகளிமன வழங்குதல். 

➢ பிரவதச மட்டத்தில் அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் சுய உதவி அமமப்புக்களிமன அமமத்தல் 
மற்றும் வலுவூட்டுதல். 

➢ வபாமதப்கபாருளுக்கு அடிமமயானவர்களிமன விடுதியில் மவத்துப் புனர்வாழ்வளித்தல் 
மற்றும் விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன  அமுலாக்குதல். 
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 ி ி மற்றும் தபள ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 

 தசலவுகளின் 
வமக 

2022  ஆம் ஆண்டுக்கு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மி.)  

2022.01 .01 த ொடக்கம் 
2022.09.30 வமர  ி ி 
முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.) 

2022.10.01 த ொடக்கம் 
2022.12.31 வமர எ ிர்பொர்த்  
தமொத் ச் தசலவு (ரூ.மி.)  

மூலதனம் 39.00 11.60 27.40 
மீண்டுவரும் 786.50 520.64 265.86 
 தமொத் ம் 825.50 532.24 293.26 
 
 

2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்டுள்ள அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம். 
மூல ை ஒதுக்கீடுகள் 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  சமு ொய மட்டப் புைர்வொழ்வு  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 

அங்கவனீமுற்ற நபர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கிமடவய, அவர்கள் மற்றும் அவர்கள் 
வாழும் சமுதாயத்தின் சமூக அமமப்புக்களுக்கிமடவய, கதாடர்புகளிமன  ஏற்படுத்துவதனூடாக 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாத்தல், வலுவூட்டுதல் மற்றும் சுயாதீனமாகச் 
கசயற்படுவதற்கு ஏற்றவாறு அவர்களிமன விருத்தி கசய்வமத வநாக்கமாகக் ககாண்டு இச் 
கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 10.50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவமர ரூபா. 4.01 மில்லியன் நிதி 
முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுநாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் வமகயில் பின்வரும் 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 
1. 82 அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு உதவி உபகரைங்களிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 1.53 மில்லியன் 

கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
2. கீழ் மட்டத்திலிருந்து வதசிய மட்டம் வமர சுயஉதவி அமமப்புக்களிமன பாராட்டுதல் 

(“சுவாபிமானி” வதசிய விருது வழங்கும் விழா கதாடர்பில் 24 மாவட்டப் வபாட்டிச் கசயற்பாடுகள் 
நிமறவு கபற்றுள்ளதுடன், இது கதாடர்பில் ரூபா. 0.35 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது) 

3. அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உற்பத்திகளுக்கு இலட்சிமனகயான்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 
அதற்கு சிறு வியாபார பிரிவின் பதிவு கபறப்பட்டுள்ளதுடன், அதனூடாக விற்பமனக்  
கண்காட்சியிமன நடாத்துவதற்குத் வதமவயான நடவடிக்மககள் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. 

4. பிராந்திய, மாவட்ட மற்றும் வதசிய மட்ட முன்வனற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களிமன நடாத்துவதற்கு 
இதுவமர ரூபா. 1.27 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு 977 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

5. அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு  விவசட கசயற்திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதன் கீழ்  15 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அது கதாடர்பில் ரூபா 0.85 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02   ிைன் விருத் ி 
திமைக்களத்தின் கீழ் மாவட்ட, பிரவதச கசயலகங்ளுக்கு  இமைப்புச் கசய்யப்பட்ட சகல கள 
உத்திவயாகத்தர்களின், திமைக்களத்தின் கீழ் காைப்படும் நிறுவனங்களுக்கு  இமைப்புச் 
கசய்யப்பட்ட உத்திவயாகத்தர்களின் மற்றும் பிரதான அலுவலகத்தின் உத்திவயாகத்தர்களின்  
விமனத்திறன், வசமவ ஊக்குவிப்பு, விமளத்திறன் மற்றும் ஆன்மீகம்சார் அபிவிருத்தி கதாடர்பிலான 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன ஒருங்கிமைப்புச் கசய்வதற்கு ரூபா. 2.00 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
வமர ரூபா. 0.19 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு 17  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 
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மீண்டுவரும் ஒதுக்கீடுகள் 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 அங்கவைீமுற்ை இமளஞர் யுவ ிகளுக்கு வொழ்க்மகத் த ொழிற் 
பயிற்சியிமை வழங்கு ல் மற்றும் சிறுவர் வழிகொட்டி 
 ிமலயங்களிமை முன்தைடுத்துச் தசல்லு ல். 

சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் அமுலாக்கப்படும் 09 வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி 
நிறுவனங்களினூடாக அங்கவனீமுற்ற இமளஞர், யுவதிகளுக்கு வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன 
வழங்குதல் இடம்கபற்றுவருவதுடன், இச் கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 55.00 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  இதுவமர ரூபா. 26.39 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் கீழ் பின்வரும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அமுலாக்கப்படுகிறது. 

1. 451 அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குவதற்ககன்று ரூபா. 
9.50 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2. பயிலுனர்களின் கபாழுதுவபாக்குத் கதாடர்பில் புத்தாண்டு மற்றும் கபாகசான் வபாயாவிமன 
முன்னிட்டு 2 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துவதற்கு ரூபா. 0.01 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3. திறன் விருத்தி நிமலயங்கள் மற்றும் தன்னார்வ அடிப்பமடயில் கசயலாக்கப்படும் விவசடக் 
கல்வி அலகு கதாடர்பிலான பராமரிப்புக்கு உதவுவதன் கீழ்  ரூபா. 0.11 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டு ஒரு நிமலயத்திற்கு வதமவயான உதவிகள் வழங்கப்படுதல். 

4. அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்கு தன்னார்வ அடிப்பமடயின் கீழ் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டுள்ள 43 
முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு நிதியுதவிகளிமன வழங்குதலின் கீழ் ரூபா. 3.55 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

5. வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பயிற்சியிமனப் கபறும் பயிலுனர்கள், 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கான தன்னார் அமமப்புக்களின் பயிலுனர்கள் மற்றும் சிறுவர் 
வழிகாட்டி நிமலயங்களின் அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்கு அன்றாடக் ககாடுப்பனவிமன 
வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 726 பயிலுனர்களுக்கு இது வமர ரூபா. 13.22 மில்லியன் 
கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 நபொம ப்தபொருளுக்கு அடிமமயொைவர்களிமைப் 

புைர்வொழ்வளிக்கும்  ிகழச்சித்  ிட்டம் 
வபாமதக்கு அடிமமயானவர்களிமனப் புனர்வாழ்வளித்தல், சமூகத்துடன் ஒன்றிமைத்தல் மற்றும் 
கதாழில்சார் திறமமகளிமன வமம்படுத்துவதற்கு உரிய கசயற்திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு 
ரூபா. 1.50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் பின்வரும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குவதற்கு வதமவயான நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 
1. வபாமதப்கபாருட்களுக்கு அடிமமயானவர்களிமனப் புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு புனர்வாழ்வு 

வமம்பாட்டுத் திட்டகமான்றிமன தயாரித்தல். 
2. ஜயவிரு சமாதி புனர்வாழ்வு நிறுவனத்தின் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்கள்  கதாடர்பிலான ஆய்வு. 
3. புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கபாழுதுவபாக்குசார் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 விழிப்புலைற்ைவர்களுக்கொை  ம்பிக்மக  ி ியம் 
முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் வமகயில் விழிப்புலனற்ற நிமலக்கு உட்படும் நபர்களுக்குத் 
வதமவயான வசதிகளிமன வழங்குதல், புனர்வாழ்வளித்தல் மற்றும் நிவாரைத்திமன வழங்குவதற்கு 
ரூபா. 9.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவமர ரூபா. 4.15 மில்லியன் நிதி 
முன்வனற்றகமான்று  சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதன் கீழ் பின்வரும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
அமுலாக்கப்படுகின்றன. 
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1. விழிப்புலனற்ற பிள்மளகள் மற்றும் விழிப்புலனற்ற கபற்வறார்களின்  சாதாரைமான 
பிள்மளகளுக்கு. புலமமப் பரிசில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 1 வது தரத்திலிருந்து 
க.கபா.த. (சா/த) வமர, க.கபா.த. (உ/த) மற்றும் 381 பட்டதாரி மாைவர்களுக்கு மாதாந்தக் 
ககாடுப்பனவிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 3.38 மில்லியன் கசலவு  ஈடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2. 5 வபாதனாசிரியர்களுக்கு மாதாந்தக் ககாடுப்பனவிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 0.17 மில்லியன் 
கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.  ரூபா. 0.02 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு நபர் ஒருவருக்கு கண்வில்மல வழங்கப்படுதல். 

4. வாழ்க்மகயின் பிற்காலத்தில் விழிப்புலன் பாதிக்கப்பட்ட 29 நபர்களுக்கு புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு 
உதவிகளிமன வழங்குவதற்ககன ரூபா. 0.23 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

5. விழிப்புலனற்ற நபர்களுக்கு விமளயாட்டு உதவிகளிமன வழங்குதலின் கீழ் விவசட 
பாடசாமலகளுக்கு 12 கசஸ் பலமககள் வழங்குவதற்ககன ரூபா. 0.03 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

6. 11,983 பக்கங்களிமனக் ககாண்ட கமதப் புத்தகம் கதாடர்பில் ரூபா. 0.32  மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7. ஒக்வடாபர் 15 ஆந் திகதி நிமனவுகூரும் சர்வவதச கவள்மளப் பிரம்பு தினக் ககாண்டாட்டத்திற்கு  
வதமவயான நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04 அங்கவைீமுற்ை பிள்மளகளின் விமடயொட்டுக்கள், கலொசொரம் 

மற்றும் கமலத் ிைன் விருத் ி தசயற் ிட்டம் 
அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளின் அழகியற்கமல மற்றும் விமளயாட்டுத் திறமமகளிமன வளர்த்து 
ஆவராக்கியத்துடன்கூடிய திடகாத்திரமான நபர்களாக சமூகத்துடன் ஒன்றிமைப்பதற்கு முழு 
நாட்டிலுமுள்ள  சகல அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளிமன  பிரதிநிதித்துப்படுத்தும் வமகயில் 
அவர்களின் விமளயாட்டுக்கள் மற்றும் கமலத் திறமமகளிமன மாவட்ட மட்டத்தில் இனங்கண்டு 
ஒவ்கவாரு வருடமும் வதசிய விமளயாட்டுக்கள் மற்றும் கமலக் கச்வசரிகள் நடாத்தப்படுதல் 
இடம்கபற்று வருகிறது.  இந்சிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 10.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
இதுவமர ரூபா. 3.11 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் வதசிய தடகள விமளயாட்டு விழா 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் விமளயாட்டு திறமமகளிமன வளர்ப்பமத வநாக்கமாகக் ககாண்டு 
அமுலாக்கப்படும் வதசிய தடகள விமளயாட்டு விழாவிமன ஒட்டி மாவட்ட மட்ட வபாட்டிகள் 
நடாத்தப்பட்டு நிமறவு கபற்றுள்ளதுடன், வபாட்டிகளில் கவற்றிவாமக சூடிய நபர்களிமன வதசிய  
பரா ஒலிம்பிக் வபாட்டிக்கு முன்மவத்து வதசிய மட்டத்தில் 08 சாதமனகள் சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளின் வதசிய கலாசாரக் கமலக் கச்வசரி – “சித் றூ”  

3. அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் அழகியற்கமல இயலுமமகளிமன வமம்படுத்துவதற்கு 
கசயலாக்கப்படும் “சித் றூ” கமலக் கச்வசரி திசம்பர் மாதம் நடாத்துவதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05 பல்நவைொை அங்கவைீமுற்ை மொணவர்களுக்கு அன்ைொடக்  
தகொடுப்பைவிமை வழங்கு ல்.  

திமைக்களத்தின் கீழ் முன்கனடுக்கப்பட்டு வரும்  வாழ்க்மகத்  கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்களில் 
பயிற்சியிமனப் கபறும் அங்கவனீமுற்ற  நபர்களுக்கு ரூபா. 150.00 என்றவாறான  அன்றாடக்  
ககாடுப்பனவிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 25.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  இதுவமர 
ரூபா.13.22 மில்லியன்  கசலவு கசய்யப்பட்டு 726 பயிலுனர்களுக்கு  ககாடுப்பனவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நவறு தசயற்  ிட்டங்கள் (மூல ை ஒதுக்கீடுகள்) 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 சமூக நசமவகள்  ிமணக்களத் ின் கீழுள்ள   ிறுவைங்களிமைப் 
புதுப்பித் ல், நமம்படுத்து ல் மற்றும் மறுசரீமமத் ல்.  

சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் முன்கனடுக்கப்பட்டு வரும்  வாழ்க்மக கதாழிற் பயிற்சி 
நிறுவனங்களிமனப்  புதுப்பித்தல், வமம்படுத்துதல் மற்றும் மறுசீரமமப்பதற்கு ரூபா. 20.00 மில்லியன் நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில் மகயிலுள்ள பற்றுச்சீட்டுக்களுக்கான  ககாடுப்பனவு  கதாடர்பில் 
ரூபா. 4.73 மில்லியன் கசலவு  ஈடுகசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், ககாட்டாவ முன் திறன் விருத்தி 
நிமலயத்திற்ககன ரூபா. 0.13 மில்லியன்  கசலகவான்று ஈடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  2022.04.26 ஆந் திகதிய  
வதசிய பாதீட்டுச் சுற்றுநிரூப இலக்கம் 03/2022 இன் பிரகாரம்  மூலதனச் கசலவுகள்  
வமரயறுக்கப்பட்டதன் காரைமாக  திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன முன்கனடுப்பதற்கு 
இயலுமம கிமடக்கவில்மல. 
 

நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக  பின்வரும்  
நபண் கு அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டச் தசய்வ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 04 – முழுமமயான, நியாயமான தரமான கல்விகயான்றிமன 

உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அமனவருக்கும் வாழ்நாள்பூராவும் கல்வி கற்கும்  வாய்ப்பிமன 
வழங்குதல். 

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 08 – அமனவருக்கும் வபாசாக்கான, முழுமமயான மற்றும்  
நிமலவபறான  கபாருளாதார வமம்பாடு, பூரைமான மற்றும் சிறந்த  கதாழில்களிமன   
ஊக்குவித்தல். 

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 10 –  நாடுகளுக்குள் மற்றும் நாடுகளுக்கிமடவயயுள்ள 

சமத்துவமின்மமமயக் குமறத்தல். 
 

சமூக நசமவகள்  ிமணக்களத் ின் கீழ் அமுலொக்கப்படும்  ிறுவைங்கள் மற்றும் 
 ி ியங்கள் 

வொழ்க்மகத்  த ொழிற் பயிற்சி  ிறுவைங்கள் 
அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளுக்கு  வாழ்க்மகத்  கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குவமத 
வநாக்கமாகக் ககாண்டு சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் சீதுவ, வத்வதகம, ககட்டவல, 
கதௌம்புயாய, இராகம, அமணுகும்புர, கலவான, மாதம்வப, மட்டக்களப்பு வபான்ற பிரவதசங்களில் 
09 வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்களும் மற்றும் வதாளங்கமுவ இமைந்த வாழக்மகத் 
கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனமும் அமுலாக்கப்படுகிறது. 
 
இவ் வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்களினூடாக நாடுபூராவும் சிதறியுள்ள அங்கவனீமுற்ற 
இமளஞர் யுவதிகளின் வாழ்க்மகத் கதாழில்சார் இயலுமமகளிமன வலுவூட்டுதல் மற்றும் திறன் 
விருத்தியினூடாக அவர்களிமன அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றச் கசய்யும் வநாக்குடன் 
அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளுக்கு வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியிமன வழங்குதல் மற்றும் 
தனியாளுமம விருத்தி, அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளின் விமளயாட்டுக்கள், 
கமலத்திறன்கமள வளர்த்தல், முமறசார் வமகயில் பயிற்சியிமன நிமறவு கசய்த 
பயிலுனர்களுக்கு சான்றிதழ்களிமன வழங்குதல், சமூகத்துடன் ஒன்றிமைத்தல், சுய 
கதாழில்களுக்கான  கருவிகளிமன வழங்குதல் மற்றும் திறந்த சந்மதப் பிரிவில் கதாழில் 
வாய்ப்புக்களிமன அறிமுகப்படுத்துதல் வபான்ற கசயற்திட்டங்கள்  அமுலாக்கப்படுகின்றன. 
16-35 வயதிற்கிமடவய தமகமமகளிமனக் ககாண்ட அங்கவனீமுற்ற இமளஞர் யுவதிகள், 
அறிவுசார் முமறமமயின் கீழ் இடம்கபறும் வநர்முகப் பரீட்மசகயான்றின் பின்னர் அவர்களின்  
இயலுமமகளுக்குப் கபாருந்தும்  பயிற்சிப்  பாடகநறிகளுக்குத் கதரிவு கசய்யப்படுவர். 
பாடகநறியின்  தன்மமயின் பிரகாரம் பயிற்சிக் காலப்பகுதி  வவறுபடும் என்பதுடன், அதன் 
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பிரகாரம் ஒரு வருட அல்லது இரு வருட  முமறசார் பயிற்சி, கதரிவு கசய்யப்படும் 
பயிலுனர்களுக்கு வழங்கப்படும். இக்காலப்பகுதியினுள் அன்றாடக் ககாடுப்பனவு, விடுதி வசதிகள், 
உைவு பானங்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்பதுடன், 26 
பாடகநறிகளின் கீழ் 451 பயிலுனர்களுக்கு இதுவமர வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி 
வழங்கப்படுகிறது. 
 

ஜயவிரு தசவண பொதுகொப்புப் புகலிடம் (அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கொை பொதுகொப்பு 
இல்லங்கள்) 
கபற்வறார் பாதுகாப்பிமன இழந்த மூமள வளர்ச்சி குன்றிய அங்வனீமுற்ற ஆண் பிள்மளகளுக்கு 
பாதுகாப்பிமன வழங்குவதற்காக 2001  ஆம் ஆண்டு யூமல மாதம் 31  ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ஜயவிரு கசவை நிறுவனம், வமல் மாகாைத்தின், ககாழும்பு மாவட்டத்தின், சீதுவப்  பிரவதச 
கசயலாளர் பிரிவில், புவக்பிட்டிய வடக்கு அம்பலன்வத்மத பகுதியில் அமமந்துள்ளது. 
  
மூமள வளர்ச்சிக் குமறபாட்டிமனக் ககாண்ட சமுதாயத்திற்கு, அரவமைப்பு மற்றும் அன்பிமன 
வழங்குவதனூடாக. அவர்களின் இயலுமமகள் மற்றும் திறமமகள் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பிமன 
வழங்குதல் மற்றும் அவர்களிமன உற்பத்திச்  கசயற்பாட்டிற்குப் பங்குபற்றச் கசய்து  வதசிய 
அபிவிருத்தியின் பங்குதாரர்களாக்குவமதப்  பைிக்கூற்றாகக் ககாண்டு  அமுலாக்கப்படும் 
இந்நிறுவனத்தினூடாக வாழ்நாள்பூராவும் விடுதியிலுள்ள இப்பிள்மளகளிமன தனிமமப்படுத்தாது 
அன்புடனும் பாசத்துடனும் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அன்றாடச் கசயற்பாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுவர்.  
பாதுகாப்பிமனப் கபறும் காலப்பகுதியினுள்  விடுதி வசதிகளிமன உள்ளடக்கி, உைவு பானங்கள் 
மற்றும் மருத்துவ வசதிகளிமன இலவசமாக வழங்குவதும்  இடம்கபறுகிறது. 
 

ஜயவிரு சமொ ி புைர்வொழ்வு  ிறுவைம் (நபொம ப்தபொருளுக்கு 
அடிமமயொைவர்களிமைப்  புைர்வொழ்வளிக்கும்  ிறுவைம்) 
வபாமதக்கு அடிமமயானவர்களிமனப்  புனர்வாழ்வளித்தல், சமூகத்துடன் ஒன்றிமைத்தல், 
வாழ்க்மகதக் கதாழில்சார் இயலுமமகளிமன வமம்படுத்துவதற்கு சமூக வசமவகள் 
திமைக்களத்தில் அமுலாக்கப்படும் நவவாதய கசயற்திட்டத்தின், துமைச் கசயற்திட்டகமான்றாக 
2007.07.31 ஆந் திகதி  ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்நிறுவனம்,  வமல் மாகாைத்தின், ககாழும்பு 
மாவட்டத்தின், சீதாவதக்க பிரவதச கசயலகப் பிரிவில், புவக்பிட்டிய வடக்கு அம்பலன்வத்த  
பகுதியில் அமமந்துள்ளது. 
பிரத்திவயகப் புனர்வாழ்வு நிமலயகமான்றாக  பல வருடங்களாக கசயலாக்கப்பட்ட ஜயவிரு 
சமாதி புகலிடத்திமன முன்கனடுத்தவவமளயில் வழங்கிய தரமான வசமவயிமனப் பாராட்டும் 
முகமாக, மருந்துகளுக்கு அடிமமயான நபர்கள் சிகிச்மச மற்றும் புனர்வாழ்வு நிமலயத்தின் 
கசயற்பாடுகளிமன ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான 2007 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இலக்க மருந்துகளுக்கு  
அடிமமயான நபர்கள் (சிகிச்மச மற்றும் புனர்வாழ்வு) கதாடர்பிலான சட்டத்தின் 2 வது பிரிவின் 
கீழ் நவமாதிஸ்த புனர்வாழ்வு நிமலயகமான்றாக  கபயரிடுவதற்கு ஆபத்தான மருந்துகளின் 
கட்டுப்பாட்டுத் வதசிய சமபயின் பரிந்துமரகள் கிமடக்கப் கபற்றுள்ளன.   
வாழ்க்மகயின் உண்மமயான தத்துவத்மதயும் வாழ்க்மகயின் உண்மமயான மகிழ்ச்சிமயயும் 
கற்பிப்பதன் மூலமும், திறன்கமள வமம்படுத்துவதன் மூலமும். வபாமதக்குள்ள நாட்டத்திமனக் 
குமறத்து, வபாமதக்குப் பலியாகும் இமளய தமலமுமறயிமன வதசிய அபிவிருத்திக்கு 
பங்குபற்றச் கசய்வமதப் பைிக்கூற்றாகக் ககாண்டு பல்வவறு வபாமதப் கபாருட்களுக்கு 
அடிமமயானவர்களிமன விடுதியில் மவத்து புனர்வாழ்வளித்தல் இந்நிறுவனத்தினூடாக  
இடம்கபறுகிறது.  
நீதிமன்றக் கட்டமளகளினூடாக, தன்னார்வமாக, பிரவதச கசயலகங்கள் மற்றும்  
மருத்துவசாமலகளினூடாக  முன்மவக்கப்படும்  வசமவநாடியினரிமன  ஒவர தமடமவயில் 60 



 

25 | ப க் க ங் க ள்  
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சு 
முன்னனற்ற அறிக்கக  2022 

வபர் வமர புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு முடியும் என்பதுடன், புனர்வாழ்வுக் காலப்பகுதி 03 மாதங்கள், 06 
மாதங்கள் மற்றும் 01 வருடம் வமரயான காலப்பகுதிக்கு அமமய  இடம்கபறும். நீதிமன்றக் 
கட்டமளகளிமன கீழ் முன்மவக்கப்படும் வசமவநாடியினரின் புனர்வாழ்வுக் காலப்பகுதியிமன 
தீர்மானம் எடுப்பது நீதிமன்றக் கட்டமளயின் பிரகாரவமயாகும். 
இந்நிறுவனத்தினூடாக பின்வரும் கசயற்பாடுகள் பிரதானமாக இடம்கபறுகிறது.  
➢ வபாமதக்கு அடிமமயானவர்களிமனப் புனர்வாழ்வளித்தல், அவர்களின்  வாழ்க்மகத்  

கதாழில் இயலுமமகளிமன வமம்படுத்துதல் மற்றும் சமூகத்துடன் இமைத்தல். 
➢ வபாமதப் கபாருளுக்கு அடிமமயாவதால் அவர்களின் குடும்பச் சூழலில் ஏற்பட்டுள்ள 

பிரச்சிமனகளிமனக் குமறப்பதற்கு தமலயீடு கசய்தல். 
➢ வபாமதப்கபாருள் பாவமனயினால் சீர்குமலந்த வவமலகள் மற்றும் கல்விச்  

கசயற்பாடுகளிமன பமழய நிமலக்குக் ககாண்டுவந்து அதுகதாடர்பில் உரிய தரப்பினருடன்  
கதாடர்புகளிமனக் கட்டிகயழுப்புதல். 

➢ கவனத்திற் ககாள்ளப்பட வவண்டிய குழுக்கள் கதாடர்பில் வபாமதப்கபாருள் மீட்பு  
கதாடர்பில்  விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

 

 ொவின்ை சிறுவர் வழிகொட்டல்  ிமலயம் 
பிறப்பிலிருந்வத குழந்மதயின் வளர்ச்சியில் ஏவதனும் அசாதாரை நிமல அல்லது தாமதம் 
ஏற்பட்டால், முன்கூட்டிவய தமலயிடுவதன் மூலம் குழந்மதயின் வளர்ச்சிக்குத் வதமவயான 
வழிகாட்டுதமல வழங்கும் வநாக்கத்துடன். 2003 ஆம் ஆண்டில் வமல் மாகாைத்தின்,  ககாழும்பு 
மாவட்டத்தின், மகரகம பிரவதச  கசயலகப் பிரிவில், நாவின்ன, பத்திரககாட பகுதியில் 
இந்நிறுவனம் அமமக்கப்பட்டுள்ளது.  
  
கபற்வறார்கள் மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர்கள் சவால்களிமன கபருமமயுடன் எதிர்ககாள்ளுவதற்கு 
வலுவூட்டுதல், விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட பிள்மளகளின்  ஆகக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு  
முன்கூட்டிவய தமலயீடு கசய்தல், பலப்படுத்துதல், சரியான வநரத்திமன அமடயும் வசமவ 
வமலயமமப்பிமனக் கட்டிகயழுப்பும் மற்றும் ஒருங்கிமைக்கும் தரகராக கசயற்படுவமத 
பைிக்கூற்றாகக் ககாண்டு கசயற்படும்  இந்நிறுவனத்தினூடாக 80 அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு  
வசமவகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
 
சித் ிஜய சிறுவர் வழிகொட்டல்  ிமலயம் 
சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் நாவின்ன சிறுவர் வழிகாட்டல் நிமலயத்திமன 
முன் மாதிரியாகக் ககாண்டு கம்பாந்வதாட்மட மாவட்டத்தில் முன்பிள்மளப் பருவத்தில் வருந்தும் 
அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்ககன வசமவகளிமன வழங்குவதற்கு அம்பலந்கதாட்ட பிரவதச 
கசயலகப் பிரிவில் 2022 ஜனவரி மாதம் 25 ஆந் திகதி  இந்நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
இந்நிறுவனத்தினூடாக 15 அங்கவனீமுற்ற சிறார்களுக்கு வசமவகள் வழங்கப்படுகிறது. 
வமற்குறிப்பிட்ட சிறுவர் வழிகாட்டல் நிமலயங்களினூடாக பின்வரும் கசயற்பாடுகள் பிரதானமாக 
இடம்கபறுகிறது. 
➢ குழந்மதயின் அங்கவனீத்திமன முன்கூட்டிவய  இனங்கண்டு அது கதாடர்பில் தமலயீடு 

கசய்யும் மிகவும் விமளத்திறனான  முமறமமகளிமன அறிமுகப்படுத்துதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்கு வசமவகளிமன வழங்குதல் கதாடர்பில் பல்வவறு 

துமறகளுக்கான வசமவகள் வமலயமமப்பிமன வலுப்படுத்துதல். 
➢ விவசட வதமவகளிமனக் ககாண்ட பிள்மளகளின் முன்பிள்மளப் பருவக் கல்வி மற்றும் 

ஒன்றுதிரட்டும் கல்வியிமன  வலுப்படுத்துதல். 
➢ கபற்வறார்கள் மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர்களின் உள நிமலயிமன  வமம்படுத்துவதற்கு 

உளவளத்துமை வசமவகளிமன முன்கனடுத்துச் கசல்லுதல். 
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தகொட்டொவ முன் வொழ்க்மகத்  த ொழில்  ிைன்   ிமலயம் 
13- 19  வயதிற்கிமடப்பட்ட  இமளஞர் யுவதிகளிமன எதிர்காலத்தில் வாழ்க்மகத்  கதாழில் 
பயிற்சிக்கு அனுப்புவதற்குத் வதமவயான முன்  ஆயத்தப்படுத்தமல வநாக்கமாகக் ககாண்டு  
ககாட்டாவ திறன் விருத்தி நிமலயம் 2022 ஆம் ஆண்டின்  கசப்கரம்பர் 01  ஆந் திகதி  
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தினூடாக 40 அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்கு வசமவகள் 
வழங்கப்படுகிறது. 
 

விழிப்புலைற்ைவர்களுக்கொை புைர்வொழ்வு  ம்பிக்மக  ி ியம் 
விழிப்புலனற்ற நிமலக்கு உட்படும் நபர்களுக்குத் வதமவயான  வசமவகளிமன வழங்குதல், 
புனர்வாழ்வளித்தல் மற்றும் நிவாரைங்களிமன வழங்குவமத  பைிக்கூற்றாகக் ககாண்டு  
இலங்மக ஜனநாயக வசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தினூடாக  1992 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் 
இலக்க  விழிப்புலனற்றவர்களுக்கான புனர்வாழ்வு நம்பிக்மக நிதியம் என்ற கபயரில்  
சட்டகமான்று நிமறவவற்றப்பட்டு, அரச வர்த்தமானி அறிவித்தகலான்றினூடாக   
பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், விடயத்திற்குப் கபாறுப்பான அமமச்சின் கசயலாளரின் 
தமலமமயிமனக் ககாண்ட குழுகவான்றினூடாக நிர்வகிக்கப்படும் இந்நிதியம் சமூக வசமவகள் 
திமைக்கள தமலமம அலுவலகத்தில் முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிதியத்தினூடாக 
பின்வரும் கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்படுகிறது. 
 
➢ விழிப்புலனற்ற நபர்கள் மற்றும் விழிப்புலனற்ற அமமப்புக்களுக்கு விமளயாட்டு 

உதவிகளிமன வழங்குதல். 
➢ விழிப்புலனற்ற  வபாதனாசிரியர்களினூடாக  விழிப்புலனற்ற பயிலுனர்களுக்குப் 

பயிற்சியளித்தல். 
➢ விழிப்புலனற்ற மாைவர்கள் மற்றும் விழிப்புலனற்ற கபற்வறார்களின்  விழிப்புலனிமனக் 

ககாண்ட  பாடசாமலப் பிள்மளகளுக்கு புலமமப்பரிசில் உதவிகளிமன வழங்குதல். 
➢ விழிப்புலனற்ற பல்கமலக்கழக மாைவர்களுக்கு புலமமப்பரிசில் உதவிகளிமன வழங்குதல். 
➢ பார்மவயற்ற வாசகர்கள் கதாடர்பில் பிகரய்ல் கமாழில் கவளியிடப்படும் “காலய” சஞ்சிமக  

கதாடர்பில் உதவிகளிமன வழங்குதல்.  
➢ பிற்காலத்தில் பார்மவயற்ற நிமலக்கு உட்படும் நபர்களிமன உள ரீதியில் வலுவூட்டுதல் 

மற்றும் சமூகத்துடன் ஒன்றிமைக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம். 
➢ விழிப்புலனற்ற நபர்களின் வாசிக்கும் உரிமமயிமன உறுதிப்படுத்துவதற்கு சாதாரை 

எழுத்தில் அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களிமனப் வபச்சுப்  புத்தகங்களாக கமாழிகபயர்த்தல் (வபச்சுப் 
புத்தக நிகழ்ச்சித் திட்டம்) 

➢ வகாவிட் கதாற்றுவநாய் காரைமாக சுயகதாழிமலக் மகவிட்ட அல்லது சுயகதாழிமல 
முன்கனடுத்துச் கசல்லுவதில் சிரமத்திமனக் ககாண்ட பார்மவயற்வறாருக்கு சுயகதாழில் 
உதவிகள் வழங்குதல். 

➢ விழிப்புலனற்ற நபர்களின் வடீுகளுக்கு மின்சாரம் மற்றும் குடிநீரிமனப் கபற்றுக் 
ககாள்ளுவதற்கு உதவிகளிமன வழங்குதல். 

➢ சந்தர்ப்பத்திற்வகற்ப விழிப்புலனற்ற நபர்கள் அல்லது விழிப்புலனற்ற நபர்கள் அமமப்பினால்  
கசய்யப்படும் வவண்டுவகாளின் பிரகாரம் உதவிகளிமன வழங்குதல். 

➢ கண்வில்மலகள் மற்றும் கண் சிகிச்மசகளுக்கு உதவிகளிமன வழங்குதல். 
➢ சர்வவதச கவள்மளப் பிரம்பு ககாண்டாட்ட தின வதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்திமன நடாத்துதல். 
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2020.09.30  வமர அமுலொக்கப்பட்ட பிை  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கள் மற்றும் 
தசயற் ிட்டங்கள் 
சர்வந ச மசமக தமொழி  ிைத் ிமை ஒட்டி மசமக தமொழிதபயர்ப்பொளர்களின்  
குழொமிமை ஆரம்பித் ல் மற்றும்  தகொண்டொட்ட மவபவத் ிமை   டொத்து ல். 
சர்வவதச மசமக கமாழி தினத்திமன ஒட்டி சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தினூடாக  மசமக 
கமாழி தினக் ககாண்டாட்ட  மவபவம்,  சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமமச்சர் ககௌரவ 
அனுப பஸ்குவல் அவர்களின் தமலமமயில் 2022 கசப்கரம்பர் மாதம் 23  ஆந் திகதி கசத்சிறிபாய  
இரண்டாவது கட்ட வளாகத்தில் நடாத்தப்பட்டது. மசமக கமாழியிமன  ஊக்குவிக்கும் வநாக்குடன்  
மசமக  கமாழிகபயர்ப்பாளர்களின்  குழாமிமன  ஆரம்பிப்பதும் இங்கு இடம்கபற்றுள்ளது.  
 
இலங்மகயில் அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு த ொழில் உ விகளிமை நமம்படுத்தும் 
தசயற் ிட்டம் (ESPD) 
ஜப்பான் சர்வவதச ஒத்துமழப்பு நிறுவனம் (JICA) மற்றும் சமூக வசமவகள் திமைக்களத்தின் 
ஒருங்கிமைப்புடன்,  அங்கவனீமுற்ற சமுதாயத்திமன  கதாழில்களில்  ஈடுபடுத்துவதற்கு  
அமுலாக்கப்படும் Project for Promoting Employment Support for Person with Disabilities in Sri Lanka (ESPD)  
கசயற்திட்டம் 2021  ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2024  ஆம் ஆண்டு வமர  கசயலாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
அதன் ஆரம்பக் கட்டச் கசயற்பாடுகள் 2022  ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ், 
விவசடமாக வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சியினூடாக கதாழிலில் ஈடுபடுத்துதல், அரச மற்றும் 
பிரத்திவயகப் பிரிவின் பயிலுனர்களினூடாக மிகவும் முமறசார் வமகயில் முன்கனடுப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 
அமுலொக்கிய நவமளயில் முகங்தகொடுத்துள்ள சவொல்கள் 
➢ நிமலயற்ற சந்மத நிமலமமகள் காரைமாக அடிக்கடி  கபாருட்கள் மற்றும் வசமவகளின்  

விமலகள் அதிகரித்துச் கசல்லுதல். 
➢ ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் எதிர்பார்த்தவாறு  திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதி சரியான 

வநரத்திற்கு கிமடக்காமமயின்  காரைமாக திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதியில்  
கசயற்திட்டங்கள் மற்றும்  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவது  இயலாது வபானது.  

➢ வமற்கூறிய சூழ்நிமலகளின் அடிப்பமடயில் கசயற்திட்டத்திமன அவ்வப்வபாது மாற்றுதல். 
 

முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு  
எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய தசயற் ிட்டங்கள் 
➢ றியன்சி அலகியவன்ன மகளிர் திறன் விருத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு வதசிய நிமலயத்திமன 

ஆரம்பித்தல். 
➢ கிளிகநாச்சி வாழ்க்மகத் கதாழிற் பயிற்சி நிமலயங்களிமன  ஆரம்பித்தல். 
➢ 03 புதிய சிறுவர் வழிகாட்டல் நிமலயங்களிமன  ஆரம்பித்தல். 
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6.3.3  தசௌபொக்யொ நமம்பொட்டுப் பணியகம் (SDB)  

 

 

அைிமுகம் 

நாட்டிமனக் கட்டிகயழுப்பும் சுபீட்சமான கதாமலவநாக்கிமன நனவாக்கும் கபாருட்டு  கிராம 
மக்களிமன வநரடியாக உற்பத்திச் கசயற்பாட்டிற்குத் கதாடர்புடுத்தி  வதசிய உற்பத்தியிமன 
அதிகரிப்பதற்கு கசளபாக்யா உற்பத்திக் கிராம நிகழ்ச்சித் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதன் பிரகாரம், சமுர்த்தி, வதிவிடப் கபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுய கதாழில் மற்றும் வியாபார 
அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமமச்சின் கீழ் கசௌபாக்யா வமம்பாட்டுப் பைியகம்  நிறுவப்பட்டுள்ளது.  
 
ஒவ்கவாரு கிராமங்களிலும்  காைப்படும் வளங்களின் கிமடக்கும் தன்மம, உற்பத்தித் திறன், 
சந்மத மற்றும் நிமலவபறானாக அமுலாக்கும் இயலுமமயிமன அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு,  
கபறுமதி வசர்க்கப்பட்ட கபாருட்களிமன உற்பத்தி கசய்யும் அல்லது வசமவகளிமன வழங்கும் 
கிராமங்கள் உற்பத்திக் கிராமங்களாக வமம்படுத்தப்படுகின்றன. 
 
 கிராமகமான்றிமனத் கதரிவு கசய்து ககாள்ளுவதற்கான அளவுவகால் பின்வருமாறாகும். 

1. அந்தந்தப் பகுதிகளுக்வக உரித்தான அல்லது தனித்துவமான தயாரிப்புக்களிமன 
உருவாக்கும் கிராமமாக இருத்தல் அல்லது எந்தகவாரு கபாருமளயும் தயாரிப்பதற்கான 
அறிவுடனான சமுதாயகமான்றிமனக் ககாண்ட கிராமமாக இருத்தல் அல்லது 
பிரவதசங்களில் காைப்படும் வளங்கள் அல்லது மூலப்கபாருட்களின் கிமடக்கும் 
தன்மமயிமனக் ககாண்ட  கிராமமாக இருத்தல். 

2. உற்பத்திச் கசயற்பாட்டில் வநரடியாக ஈடுபட்டுள்ள  குடும்பங்களின் எண்ைிக்மக 20 
அல்லது அதனிலும் கூடவாக இருத்தல். 

3. உற்பத்திக் கிராமத்தில் வநரடி உற்பத்தியாளர்களின் எண்ைிக்மகயிமன அதிகரிப்பதன் 
மூலம் உற்பத்தியிமன வமலும் அதிகரிக்கும் சாத்தியம். 

4. உற்பத்தியின் தரத்திமன வமம்படுத்தி,  கதாடர்ச்சியாக  உற்பத்தி கசய்வதன்  இயலுமம. 
5. அமடயாளம் காைப்பட்ட உற்பத்திகளுக்குள்ள  சந்மத வாய்ப்பு 

6. பயனாளி கதாடர்ச்சியாக வருமான வழிகயான்றிமன முன்கனடுப்பதற்கான இயலுமம. 
7. உற்பத்திக் கிராமத்திமன ஆரம்பித்து நியாயமான காலவமரயமறயின் பின்னர் 

உற்பத்தியாளருக்கு தமது உற்பத்திகளிமன தன்னிச்மசயாக முன்கனடுத்துச் கசல்லும்  
இயலுமம  காைப்படுதல். 

8. பிராந்திய, புவியியல், சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கபாருத்தப்பாட்டின் பிரகாரம் உற்பத்தித் 
துமறகளிமனத் கதரிவு கசய்தல். 

9. புதிய கதாழில்நுட்பத்திமனப்  பயன்படுத்தும் திறன் 

10. சுற்றுச்சூழல் நட்பு 

 

ந ொக்கங்கள் 
➢ உள்ளூர் உற்பத்திகளிமன ஊக்குவித்தல் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தல். 
➢ தற்வபாது காைப்படும் விவசட உற்பத்திகளிமன வலுவூட்டுதல். 
➢ கதாழில் வாய்ப்புக்களிமன உருவாக்குவதன் மூலம் கதாழிலின்மமயிமனக் குமறத்தல். 
➢ கிராமியப் கபாருளாதாரத்திமன வமம்படுத்துவதற்கு  மாற்று வருமான வழிகளிமன  

உருவாக்குதல். 
➢ வதசிய உற்பத்தியிமன  அதிகரித்தல். 
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மூநலொபொயங்கள் 
➢ ஒரு உற்பத்திக்கான உள்ளடீுகளான மூலப் கபாருட்கள், கபாதியிடல் வபான்றவற்றிமன  வவறு 

கிராமங்களினுள்  உற்பத்தி கசய்வதற்கு வலுவூட்டுதல். 
➢ பயனாளிகளுக்கு வநரடியாக வழங்கப்படும் பயன்களுக்கு 50% அல்லது அதனிலும் அதிகமான 

பயன் பங்களிப்பு ஈடுகசய்யப்படுதல். 
➢ பயனாளியின் பங்களிப்பிமன, நிதி வடிவிவலா, மூலதன வடிவிவலா வவறு உள்ளடீாகவவா 

வழங்க முடியும். 
➢ உற்பத்திக் கிராமத்தின் அமனத்துப் பயனாளிகமளயும் உற்பத்திச் சங்கத்தின்  

அங்கத்தவர்களாக்குவதன் மூலம்  ஒரு உற்பத்தி அலகாகச் கசயற்படும் திறன். 
➢ அதிகமான மக்கள் பயன்கபறும் வமகயில் உற்பத்தியாளர்களுக்குப் கபாதுவான பயன்பாட்டு 

உபகரைங்கள் மற்றும் பிற வசதிகளிமன வழங்குதல். 
 

 

தசயலொக்கும் முமைமம 

ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட கசயலாளரின்  முழுமமயான கண்காைிப்பின் கீழும், 
மாவட்ட திட்டமிடல் பைிப்பாளரின் ஒருங்கிமைப்புடனும், பிரவதச கசயலகப் பிரிவு மட்டத்தில். 
பிரவதச கசயலாளரின் வழிகாட்டலின் கீழும், உதவித் திட்டமிடல் பைிப்பாளரின்  
ஒருங்கிமைப்புடனும் கிராம மட்ட அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர், கிராம உத்திவயாகத்தர், சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் உட்பட கள உத்திவயாகத்தர்களின் பங்களிப்புடனும் உற்பத்திக் கிராம 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் அமுலாக்கப்படுகிறது. 
 

வமலும், கிராமப்புற வளர்ச்சியின் மூலம் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகமளக் குமறத்து, நாட்டிமன 
அபிவிருத்தி கசய்து மக்களிமன மமயமாகக் ககாண்ட கபாருளாதாரத்திமன உருவாக்குவதில் 
நன்கு வளர்ந்த உட்கட்டமமப்பு கபரும் பங்களிப்பிமன வழங்குகிறது. அதன் பிரகாரம், 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வாழ்வாதார வமம்பாட்டிற்கு உதவும் உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன 
வமம்படுத்துவதும்  இடம்கபறுகிறது. 
 

இதன் கீழ், கிராமப்புற சாமலகளிமன அமமத்தல், சீரமமத்தல், மதகுகள், சிறு பாலங்களிமன 
அமமத்தல், பழுதுபார்த்தல், வடிகால் அமமப்புக்களிமன அமமத்தல் மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசனக் 
கால்வாய்களிமன அமமத்தல் வபான்ற அடிப்பமட உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன  வமம்படுத்துவது 
குறித்து கவனம் கசலுத்தப்படும். 
 

 

 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 

 திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 

 ஒதுக்கீடுகளின் வமக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வருடொந் ப் பொ ீடு 

(ரூ.மி.) 

2022.09.30  வமர 
 ி ி 

முன்நைற்ைம் 
(ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31  வமர 

எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 
தசலவு (ரூ.மி.) 

 மூலதனம் 1,350.00 1,185.08 164.92 
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2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்ட அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம் 

 

1. இவ் வருடத்தில்  16 புதிய உற்பத்திக் கிராமங்கள் அமடயாளம் காைப்பட்டுள்ளதுடன், 
நுவகரலியா மாவட்டத்தில் சீத்தாஎலிய பிரவதச கசயலகப் பிரிவில் ஸ்வறாகபரி உற்பத்திக் 
கிராமம் மற்றும் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் கல்கதாட்ட பிரவதச கசயலகப் பிரிவில் சுற்றுலா 
வசமவகள் கிராமம் என்பன உற்பத்திக் கிராமங்களாக அபிவிருத்தி கசய்யப்பட்டுள்ளன. 
2021 ஆம் ஆண்டில் 574 உற்பத்திக் கிராமங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் கண்டி 
மாவட்டத்தில் 7 கிராமங்களும், நுவகரலியா மாவட்டத்தில் 2 கிராமங்களும்,  அம்பாமற 
மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமமும், அனுராதபுர மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமமும், புத்தளம் 
மாவட்டத்தில் 3 கிராமங்களும், யாழ் மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமமும், வககாமல மாவட்டத்தில் 
3 கிராமங்களும், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 2 கிராமங்களும், கம்பாந்வதாட்மட மாவட்டத்தில் 
1 கிராமமும், பதுமள மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமமும் மற்றும் கமானராகல மாவட்டத்தில் ஒரு 
கிராமமும் என்றவாறு 23 கிராமங்களிமன  வமம்படுதுவதற்கு 2022  ஆம் ஆண்டில் 
கசயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 20.04 மில்லியன்  நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரித்துக் ககாள்ளப்பட்டது. 

2. விளம்பரச் கசயற்பாடுகளுக்கு ரூபா. 0.35 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன். அதன் கீழ் 
2 வாகனாலி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன. 

3.  2021 ஆம் ஆண்டில் அமுலாக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்ககன ரூபா. 1,111.25 
பற்றுச்சீட்டுக்களுக்களுக்கான  ககாடுப்பனவுகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும் நபண் கு 

அபிவிருத் ி இலக்கிமை எட்டுவ ற்கு  எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 –  சகல இடங்களிலும் காைப்படும் சகல விதமான 
வறுமமயிமனயும்  முடிவுக்குக் ககாண்டு வருதல். 

 

 

 

அமுலொக்கிய நவமளயில் முகங்தகொடுத்துள்ள சவொல்கள் 

➢ நிமலயற்ற சந்மத நிமலமமகள் காரைமாக அடிக்கடி  கபாருட்கள் மற்றும் வசமவகளின் 
விமலகள் அதிகமாக  உயருதல். 

➢ வருட ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்தவாறு  திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதி  சரியான 
வநரத்திற்குக் கிமடக்காமமயினால் திட்டமிடப்பட்ட காலவமரயமறக்கு கசயற்திட்டங்கள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு முடியாது வபானது. 

➢ வமற்குறிப்பிட்ட நிமலமமகளின் கீழ் கசயற்பாட்டுத் திட்டம் அவ்வப்வபாது மாறியது. 
➢ உற்பத்திச் கசயற்பாட்டிற்கு இமளய சமுதாயத்தின் பங்களிப்பிமனப் கபற்றுக் ககாள்ளுதல். 
➢ பயனாளி பங்களிப்பிமன வழங்குவதற்கு  தயக்கம் காட்டுதல். 
➢ கபறுமதி வசர்க்கப்பட்ட உற்பத்தியில் ஈடுபடுவமத விட மூலப்கபாருட்களாக 

சந்மதப்படுத்துவதற்கு எத்தனித்தல். (உதாரைம் – பால்). 
➢ மக்களும் மற்றும் உத்திவயாகத்தர்களும் நீண்டகாலமாக வளர்ச்சி என்ற கருத்தாக்கத்தில் 

பாரம்பரியக் கட்டமமப்பில் சிக்கியிருத்தல்.  
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முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு எ ிர்பொர்த்  
பு ிய தசயற் ிட்டங்கள். 

 

➢ தற்வபாதுள்ள சமூகம் மற்றும் கபாருளாதார நிமலகளிமனக்  கவனத்திற் ககாண்டு 2023  
ஆம் ஆண்டில் 145 புதிய உற்பத்திக் கிராமங்களிமன நிறுவுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன், 
தற்வபாது அமமக்கப்பட்டுள்ள வதசிய உற்பத்திக் கிராமங்களுக்கிமடவய சாத்தியத்திமனக் 
ககாண்ட கிராமங்களிமன வமம்படுத்துவமத முன்கனடுப்பதற்கும் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.3.4  அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கொை ந சிய 

தசயலகம் (NSPD)  

 
அைிமுகம் 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கான வதசிய கசயலகம், 1996  ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க 
அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் கீழ்  
அமமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு நட்புடனான சாதகமான சூழகலான்றிமன 
உருவாக்குவதற்காக அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உரிமமகளிமன வமம்படுத்துதல் மற்றும் 
அவர்களின் நலன்புரி உள்ளிட்ட நிவாரைங்களிமன வழங்கும் வநாக்குடன் அங்கவனீமுற்ற 
நபர்களுக்கான வதசிய சமபயினூடாக எடுக்கப்பட்ட ககாள்மகசார் தீர்மானங்களிமன 
அமுலாக்குதல் இதன் பிரதான  கடமமப் கபாறுப்பாகும். 
 

ந ொக்கங்கள் 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் நலன்புரியிமன வமம்படுத்துதல். 
➢ அங்கவனீம் ஏற்படுவதற்கான பிரதான காரைங்களிமனத் தடுத்தல் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்கள் கதாடர்பில் சரியான புள்ளி விவரங்களிமன முன்கனடுத்துச் 

கசல்லுதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களிமனப் புனர்வாழ்வளித்தல கதாடர்பில் நடவடிக்மககளிமன 

எடுத்தல் மற்றும் வமம்படுத்துதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்கள் கதாடர்பில் அமமக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் கசயற்பாடுகளிமன 

கதாழிற்படுத்துதல், ஆவலாசமனகள் வழங்குதல் மற்றும் உதவிகளிமன வழங்குதல். 
➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் வதமவகளிமனப் பூர்த்தி கசய்தல் 
➢  அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு  கபௌதிக சுற்றுச்சூழலிமன, கபாருத்தப்பாட்டின் பிரகாரம்  

அமமப்பதற்கு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், ககாள்மககளிமனத் தயாரித்தல் மற்றும் 
வழிகாட்டல்களிமன வழங்குதல். 

➢  அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் வதமவகள் மற்றும் நிமலப்பாடு கதாடர்பில்  
கபாதுமக்களிமன விழிப்புைர்வூட்டுவமத வமம்படுத்துதல். 

 
மூநலொபொயங்கள் 

➢ குமறந்த வருமானப் பயனாளிகளான அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் அடிப்பமடத் 
வதமவகளிமன பூர்த்தி  கசய்வமத இலகுவாக்குவதற்காக நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குதல். 

➢ தனிப்கபற்றாரிமனக் ககாண்ட குடும்பங்களின் நலன்புரியிமன வமவலாங்கச் 
கசய்வதற்கான  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல். 

➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உரிமமகளிமனப்  பாதுகாப்பதற்காக 1996  ஆம் ஆண்டின் 28 
ஆம் இலக்க சட்டத்திமன நாளதுவமரப்படுத்தி அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு 
அதிகளவிலான பயன்களிமனப் கபற்றுக் ககாள்ளுவதற்கு இடமளித்தல். 

➢ கசவிப்புலனற்ற சமுதாயத்தின் கதாடர்பாடல் உரிமமயிமன உறுதிப்படுத்துவதற்காக  
மசமககமாழிச் சட்ட  வமரவிமனத் தயாரித்தல். 

➢ அங்கவனீமுற்ற சமுதாயத்தின் பிரவவசிப்பு உரிமமயிமன உறுதிப்படுத்துவதற்கான 
பிரவவசிப்பு வசதிகள் ஒழுங்குவிதிகளிமனத் திருத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 
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➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் நலன்புரியிமன முன்னிட்டு பிரத்திவயகப் பிரிவுடன் இமைந்து 
கதாழில்களிமன வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

➢ விக்வடாரியா இல்லத்தின் விடுதியிலுள்ள வநாயாளர்களின் நலன்புரிக்ககன  மாதாந்தப் 
பராமரிப்புச் கசலவுகளிமன ஈடுகசய்தல். 

➢ சிறுநீரக வநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அங்கவனீமாவமதத் தடுப்பதற்ககன மாதாந்த 
வாழ்வாதார உதவிகளிமன வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

➢ அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் எதிர்காலத்திமன பாதுகாப்பதற்காக 04 புதிய பாதுகாப்பு 
இல்லங்களிமன நிறுவுவதற்கு நடவடிக்மககளிமன எடுத்தல். 

➢ சுயமாக எழுந்து நிற்கப் வபாராடும் அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு நிதியுதவிகள், நிதியளிப்பு, 
உற்பத்தித்திறன், சந்மதப்படுத்தல் என ஒவ்கவாரு பிரிவின் மீதும் தமலயீடு கசய்து 
அவர்களிமன வலுவூட்டுவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 
 

 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 

 ஒதுக்கீடுகளின் 
வமக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வருடொந் ப் 

பொ ீடு (ரூ.மி.) 

 2022.09.30 ஆந்  ிக ி 
வமர  ி ி 

முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31 வமர எ ிர்பொத்   
தமொத் ச் தசலவு  (ரூ.மி.) 

மூலதனம் 32.00 24.10 7.90 
மீண்டுவரும் 7,520.62 4,062.88 3,457.74 
தமொத் ம் 7,552.62 4,086.98 3,465.64 
 
பிற நிதியங்கள் 

  ி ியங்களின் வமக 2022  ஆம் 
ஆண்டில் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 
 ி ி (ரூ.மி.) 

2022.09.30 வமர  ி ி  
 முன்நைற்ைம்  

(ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31  வமர 

எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 
தசலவு (ரூ.மி.)  

வடீமமப்பு நிதியம் (சுப்பிரி 
வாசனா சீட்டிளுப்பு 
வருமானத்திலிருந்து 5%) 

 எதிர்பார்த்த நிதி 

ரூ. 12.00 மி. 
7.20 4.80 

 

2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்ட அபிவிருத்   ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம். 
 
அங்கவைீமுற்ை  பர்களின் உரிமமகளிமைப் பொதுகொக்கும் சட்டவமரவு 
1996 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க உரிமமகளிமனப் பாதுகாக்கும் சட்ட வமரவின் சில துமைப் 
பிரிவுகளின் திருத்தம் 2003  ஆம் ஆண்டில் இடம்கபற்றுள்ளதுடன், அது, 2003 ஆம் ஆண்டின் 33 
ஆம் இலக்க அங்கவனீமுற்ற நபர்களின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாக்கும் சட்டமாக 
கபயரிடப்பட்டுள்ளது. அச்சட்டம் மீளவும் திருத்தப்படுவதுடன், புதிய சட்ட வமரவிமன 
அமமச்சரமவ அங்கீகாரத்திற்கு முன்மவப்பதற்காக அமமச்சு ஒப்பமடத்துள்ளது. 
   
மசமக தமொழிச் சட்ட வமரவு 
மசமக கமாழிச் சட்ட  வமரவு குழுவின் இைக்கப்பாட்டுடன் திருத்தஞ்  கசய்யப்பட்ட சட்ட 
வமரவு கதாடர்பில் 2021.01.18 ஆந் திகதி நமடகபற்ற அமமச்சரமவக் கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் 
கிமடக்கப் கபற்றுள்ளது. 2021.01.22 ஆந்திகதி சட்டவமரஞருடன் நமடகபற்ற கலந்துமரயாடலில் 
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எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் பிரகாரம் திருத்தம் கசய்வதற்கு  இைக்கத்திற்கு வந்து அத்திருத்தம் 
இடம்கபற்று நிமறவு கபற்றுள்ளதுடன், மீளவும் வமரவு, அமமச்சுக்கு முன்மவக்கப்படவுள்ளது.  
 

அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கொை பிரநவசிப்பு கட்டமளகள் வர்த் மொைி 
அரச கட்டிடங்கள், கபாது இடங்கள் மற்றும் வசமவகளிமனக் ககாண்ட  இடங்கள் அங்கவனீமுற்ற 
நபர்கள் பிரவவசிக்கக்கூடியவாறு அமமப்பதற்காக 2006.10.17 ஆந் திகதிய   1467/15 என்ற இலக்க 
அதி விவசட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மற்றும் அதமனத் திருத்தம் கசய்து கவளியிடப்பட்டுள்ள 
1619/24 என்ற இலக்க 2009.09.18 ஆந் திகதிய அதி விவசட வர்த்தமானி தற்வபாதுள்ள நிமலமமக்குப் 
கபாருந்தும் வமகயில் மீளவும் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட 
துமற கதாடர்பிலான நிபுைர்களிமனக் ககாண்ட  குழுகவான்றினூடாக  சர்வவதச தரம் மற்றும் 
விவரக் குறிப்புக்களின் பிரகாரம் தயாரிக்கப்பட்ட வர்த்தமானி வமரவு திருத்தம் நிமறவு கபற்றும் 
துமைக் குழுவுக்கு முன்மவப்பதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு உதவிகளிமன வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு உ வி உபகரணங்களிமை 

வழங்கு ல். 
குமறந்த வருமானத்திமனப் கபறும் அங்கவனீமுற்ற நபர்களிமனப் புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு 
உதவுமுகமாக, ஒருங்கிமைந்த வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச்  கசய்வதற்கும் மற்றும் அவர்களிமன 
சுயாதீனமான நபர்களாக ஆக்குவதற்குமாக முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் வமகயில்  மூக்குக் 
கண்ைாடிகள், சக்கர நாற்காலிகள், கசவிப்புலக் கருவிகள், மூன்றுசில்லு வண்டிகள், 
ஊன்றுவகால்கள், மகயூன்றுவகால்கள்  வபான்ற உபகரைங்கள் என்றவாறும், காற்றுகமத்மதகள், 
தண்ைரீ் கமத்மதகள் வபான்ற விவசட உபகரைங்கள் என்றவாறும்  மருத்துவப் பரிந்துமரகளின் 
கீழ் ஆகக்கூடியது ரூபா. 20,000 வமர நிதியுதவிகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 
ரூபா. 9.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 6.45 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதில்  16 நடமாடும் வசமவகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 10,906 மூக்குக் 
கண்ைாடிகள் மற்றும் 5 நபர்களுக்கு  நிதியுதவிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02  அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு மருத்துவ உ விகளிமை 

வழங்கு ல். 
அங்கவனீமுற்ற நபர்கள் மற்றும் நீண்டகாலமாகவவ வநாயினால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள், 
அங்கவனீமாவமதத் தடுப்பமத வநாக்கமாகக் ககாண்டு முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் 
வமகயில் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் அமுலாக்கப்படுகிறது. அதில் அரச    மவத்தியசாமலகளினூடாக 
வழங்கப்படாத மருந்துகளிமனப் கபற்றுக் ககாள்ளுவதற்கும், சிகிச்மசகளுக்குச் கசல்லுவதற்கும், 
இதயம், கண், சிறுநீரகம், மூமள, இடுப்பு எலும்பு, கசவிப்புல திசு வபான்ற வவண்டிய சத்திர 
சிகிச்மசகயான்றுக்கான வதமவயான கசலவுகளிமன ஈடுகசய்வதற்கு குமறந்த வருமானம் கபறும் 
குடும்பங்களுக்கு  ஆகக்கூடியது  ரூபா. 20,000 வமர இதன் கீழ் உதவிகள் வழங்கப்படும்.  
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 6.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 10.45 
மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 696 நபர்களுக்கு நிதியுதவி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்குச் நசமவகளிமை வழங்கும் 
 ன்ைொர்வ  ிறுவைங்களுக்கு  ி ியு விகளிமை  வழங்கு ல். 

அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்குச் வசமவகளிமன வழங்கும் தன்னார்வ அமமப்கபான்றுக்கு ரூபா. 0.20 
மில்லியன் என்றவாறு நிதியுதவி வழங்குவதற்கு ரூபா. 1.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
இதுவமர 02 தன்னார்வ அமமப்புக்களுக்கு ரூபா. 0.40 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04 அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்குக் கல்வி உ விகளிமை வழங்கு ல். 

இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வாழ்நாள்பூராவும் ஒரு தமடமவ மாத்திரம் கிமடக்கக்கூடியவாறு  
ஆகக்கூடியது ரூபா. 10,000 என்றவாறு அங்கவனீமுற்ற மாைவர்களுக்கு பிரவதச கசயலாளரின் 
பரிந்துமரகளுடன் உதவிகளிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 4.00 மிலியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 364 
மாைவர்களுக்கு ரூபா. 6.74 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.   
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05  அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு சுய த ொழில் உ விகளிமை 
வழங்கு ல். 

சுய கதாழிகலான்றிமன  ஆரம்பித்தல் மற்றும் வமம்படுத்துவதற்காக நபர் ஒருவருக்கு அல்லது 
குடும்பம் ஒன்றுக்கு ஆகக்கூடியது ரூபா. 20,000 வமர உதவிகள் வழங்கப்படுவதுடன், 
சுயகதாழில்களிமன ஒழுங்குபடுத்துதல், உற்பத்திகளிமனத் தரமானதாக உயர்த்துவதற்கு 
வழிகாட்டுதல் மற்றும் விற்பமன கதாடர்பில் தமலயீடு கசய்தல் இதில் இடம்கபறுகிறது.  இந் 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதாடர்பில் ரூபா. 4.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 3.59 மில்லியன் 
நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 136 நபர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மீண்டுவரும் ஒதுக்கீடுகளி  

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு மொ ொந் க் தகொடுப்பைவிமை 
வழங்கு ல். 

முழுநாட்டிமனயும் உள்ளடக்கும் வமகயில்  பிரவதச கசயகலங்கள் மட்டத்தில் கபாருத்தமான 
பயனாளிகளிமன அமடயாளம் கண்டு அது கதாடர்பில் ககாடுப்பனவுகளிமனச் கசய்வதற்கு 
நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மாதம் கதாடக்கம் வம மாதம் வமர ரூபா. 5,000/- 
என்றவாறும், வம மாதம் கதாடக்கம் கசப்கரம்பர் மாதம் வமர ரூபா. 7.500/- என்றவாறு  மாதாந்த 
வாழ்வாதார உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவதவபால காத்திருப்புப் பட்டயலிலுள்ள பயனாளிகளுக்கு 
ரூபா. 5,000/- என்றவாறு ககாடுப்பனவு, வம மாதம் கதாடக்கம்  இடம்கபற்றுள்ளது. உலக 
வங்கியினால் நிதி வழங்கப்படும் அவசரகால பதில் கூறுகள் (CERC) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்  இக் 
ககாடுப்பனவு கசலுத்தப்படும். (அத்தகவல்கள் பக்க இலக்கங்கள் 14-16 இல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது). 
அதன் பிரகாரம் இச் கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 4,860.00 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 72,000 பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 2,610.52 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 சிறு ீரக ந ொயொளர்களுக்கு ரூபொ. 5,000/- வொழ்வொ ொர உ விகளிமை 
வழங்கு ல். 

முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாறு பிரவதச கசயலகங்கள் மட்டத்தில்  தமகமமயிமனக்ககாண்ட 
பயனாளிகளிமன அமடயாளம் கண்டு அதனூடாக ககாடுப்பனவுகளிமன வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படுகிறது.  ஜனவரி மாதம் கதாடக்கம் வம மாதம்  வமர   ரூபா. 5,000/- என்றவாறும்,  வம 
மாதம் கதாடக்கம் கசப்கரம்பம் மாதம் வமர ரூபா. 7.500/- என்றவாறும் மாதாந்த வாழ்வாதார உதவி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அவதவபால   காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 5,000/ 
என்றவாறு ககாடுப்பனவு வம மாதம் கதாடக்கம் இடம்கபற்று வருகிறது.  உலக வங்கியினால்  நிதி 
வழங்கப்பட்டு வரும் அவசரகால பதில் கூறுகள் (CERC) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
இக்ககாடுப்பனவுகள்  ஈடு கசய்யப்பட்டு வருகிறது. (அத்தகவல்கள் பக்க இலக்கங்கள் 14-16 இல் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன).  அன் பிரகாரம் கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 2,642.62 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  39,001 பயனாளிகளுக்கு  ரூபா 1,443.78 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03  அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு த ொழில் வொய்ப்புக்களிமை 
வழங்கு ல். 

கதாழிகலான்றில் ஈடுபடக்கூடிய நிமலயிலுள்ள  அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு, ரூபா. 15,000/-  
ஆகக்கூடியது என்றவாறு பிரத்திவயகச் வசமவ வழங்குனர்கள் ககாடுப்பனவு கசய்யும் சம்பளத்தில் 
அமரச் சம்பள நிவாரை உதவிகயான்றின் கீழ் முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாறு  பிரத்திவயகப் 
பிரிவின் கதாழில்களுக்கு முன்மவப்பது  இதில் இடம்கபறுகிறது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
கதாடர்பில் ரூபா. 10.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவமரயில் ரூபா. 2.58 மில்லியன் கசலவு 
கசய்யப்பட்டு 105 நபர்களுக்கு உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04 விக்நடொரியொ இல்லத் ிமை முன்தைடுத்துச் தசல்லுவ ற்கு 

உ விகளிமை வழங்கு ல். 
இராஜகிரிய விக்வடாரியா இல்லத்தின் ஊழியர்களின் மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகள், நீர், மின் 
கட்டைங்களிமன ஈடுகசய்வதற்கு உதவிகளிமன வழங்குவதற்கு ரூபா 8.00 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 6.00 மில்லியன் கசலவு  ஈடுகசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

பிை ஒதுக்கீடுகளி 
தசயற் ிட்டஇலக்கம் 01 அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கு வடீமமப்பு  உ விகளிமை வழங்கு ல். 
குமறந்த வருமானப் பயனாளிகளான, காைிகயான்றுக்கு உரித்தான அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு புதிய 
வகீடான்றிமன நிர்மாைிப்பதற்காக ரூபா. 250,000/- மற்றும் பழுதுபார்ப்பதற்கு ரூபா. 150,000/- என்றவாறு 
உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2001  ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
அமுலாக்கப்படுவதுடன், வதசிய கலாத்தர் சமபயின் சுப்பிரி வாசனா சம்பத கலாத்தர் 
வருமானத்திலிருந்து 5% வடீமமப்பு நிதியத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. இவ் வருடத்திற்கு ரூபா.12.00 
மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 7.20 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள், 82 
பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும் நபண் கு 
அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 – சகல இடத்திலும் காைப்படும் சகல விதமான 

வறுமமயிமனயும் முடிவுக்குக்  ககாண்டுவருதல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 03 -  ஆவராக்கியமான வாழ்க்மகயிமன உறுதிப்படுத்தி  

அமனத்து வயதிலுமுள்ள சகலருக்கும் நலன்புரியிமன  வமம்படுத்துதல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 04 – முழுமமயான, நியாயமான, தரமான கல்விகயான்றிமன 

உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அமனவருக்கு வாழ்நாள் பூராவும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பிமன  
வழங்குதல். 

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 08 – அமனவருக்கும்  வபாசாக்கான, முழுமமயான, 
நிமலவபறான கபாருளாதார வமம்பாடு, பூரைமான, விமளத்திறனான மற்றும் உன்னதமான  
கதாழில்களிமன ஊக்குவித்தல். 

 

 

2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்டுள்ள பிை அபிவிருத் ிச் 
தசயற் ிட்டங்கள். 
➢ மசமக  தமொழியிமை  நமல ிக பொடதமொன்ைொக அமமத் ல். 

அரச உத்திவயாகத்தர்களுக்கு, மசமக கமாழியிமன வமலதிக பாடகமான்றாக அமமத்து 
அங்கவனீமுற்ற நபர்கள் அரச வசமவயில் ஆகக்கூடிய பலன்களிமனப் கபறக்கூடிய 
சூழகலான்றிமன உருவாக்குவவத இதன் வநாக்கமாகும். இது கதாடர்பில் ஆரம்பக் கட்டமாக 
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விடயப் பரிந்துமரகள்  தயாரிக்கப்பட்டு  நிமறவு கபற்றுள்ளதுடன்,  மசமக  கமாழியிமன 
வமலதிக  பாடகமான்றாக  நிறுவுதல் கதாடர்பில் கபாருத்தமான உத்திவயாகத்தர்களிமன 
இனங்கண்டு முன்மவக்குமாறு அரச உள்ளூராட்சி அமமச்சினூடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதன் பிரகாரம்  உரிய களத்தின்  கபாருத்தமான உத்திவயாகத்தர்களிமனத்  கதரிவு கசய்து  
கபயர்ப் பட்டியகலான்றிமனப்  கபற்றுக் ககாள்ளுவதற்கு மாவட்டச் கசயலகங்களுக்கு  
கடிதகமான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
  

➢ 04 பொதுகொப்பு இல்லங்களிமை  ிர்மொணிக்கும்  தசயற்பொடுகளிமை  ஆரம்பித் ல். 
நாடுபூராவும்  06 பாதுகாப்பு நிமலயங்களிமன நிர்மாைிப்பதற்காக அமமப/18/0755/711/011 என்ற 
இலக்கப் பத்திரத்தினூடாக அமமச்சரமவ அங்கீகாரம்  கிமடக்கப் கபற்றுள்ளது. 04 பாதுகாப்பு 
இல்லங்களிமன ஆரம்பிப்பதற்கு அங்கீகாரம் கிமடத்துள்ளது.  எனினும் ஒதுக்கீடுகளிமனப் 
கபறுவதிலுள்ள சிக்கல் காரைமாக  தம்புள்ள மற்றும் அக்குரஸ்ஸ இரண்டு நிமலயங்களிமன 
மாத்திரம் கசயலாக்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தம்புள்ள பாதுகாப்பு 
நிமலயத்திற்கு காைியிமன ஒப்பமடக்கும்  கசயற்பாடுகள் இடம்கபற்று வருகிறது.  
அக்குரஸ்ஸ முன்பிள்மளப்பருவ விருத்தி  

நிமலயத்தின்  நிர்மாைிப்பு இறுதிக் கட்டத்திற்கு வந்துள்ளது. 
 

 

அமுலொக்கிய நவமளயில்  எ ிர்தகொண்ட சவொல்கள் 

➢ நிமலயற்ற சந்மத நிமலகள் காரைமாக அடிக்கடி கபாருடகள் மற்றும் வசமவகளின் 
விமலகள் அதிகமாக  உயருதல். 

➢ வருட ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு திமறவசறி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதி சரியான 
வநரத்திற்கு கிமடக்காமம. 

➢ வமற்கூறிய சூழ்நிமலகளின் கீழ் கசயற்பாட்டுத் திட்டத்திமன அவ்வப்வபாது மாற்றுதல். 
 

 

முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு 
எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய தசயற் ிட்டங்கள். 
➢ முழுநாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாறு 7500 அங்கவனீமுற்ற பிள்மளகளுக்கு  கல்வி 

நிமலயங்களுக்குச் கசல்லுவதற்கு மாதாந்த வபாக்குவரத்துக் ககாடுப்பனவிமன வழங்குதல்.  
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6.3.5. மு ிநயொர்களுக்கொை ந சிய தசயலகம் 

(NSE)  

 
அைிமுகம் 
இலங்மகவாழ் முதிவயார் சமுதாயத்தின் உரிமமகளிமனப் பாதுகாக்கும் 
மற்றும் வமம்படுத்தும் தனித்துவமான வாய்ப்கபான்றாக 2000 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்திமனக் ககாண்டு திருத்தப்பட்ட 2011  ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க முதிவயார் 
உரிமமகளிமனப் பாதுகாக்கும் சட்டத்தினூடாக முதிவயார்களுக்கான வதசிய சமப மற்றும் வதசிய 
கசயலகத்திமன அமமத்தல் முன்கனடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
 ந ொக்கங்கள் 
➢ முதவயார்களுக்கு அரவமைப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்புரியிமன வழங்குதல் 

குடும்பத்தினூடாக நிமறவவற்ற வவண்டிய பங்கு என்பமத சமுதாயத்திற்கு உைர்த்துதல். 
➢ முதிவயார்களிமனப் பாதுகாப்பதற்காக பிரத்திவயகப் பிரிவின் முதலீட்டு வாய்ப்புக்களிமன 

அதிகரித்தல். 
➢ முதிவயார்களின் இயலுமமகள், திறன் விருத்தியினூடாக வருமானங்களிமனப் கபருக்கும் 

வழிகளுக்கு முன்மவத்தல். 
➢ விழிப்புைர்விமன வளர்ப்பதனூடாக ஓய்வுகாலத்தில் எதிர்ககாள்ளும் பிரச்சிமனகளிமனச் 

சமாளிப்பதற்கு தயார்படுத்துதல். 
➢ உதவி வதமவப்படும் முதிவயார்களுக்கு பாதுகாப்பிமன வழங்குதல். 
  
மூநலொபொயங்கள் 
➢ கிராம உத்திவயாகத்தர் கதாகுதி மட்டத்தில் முதிவயார் சங்கங்களிமன அமமத்து அதனூடாக 

முதிவயார்களிமனத் தனிமமப்படுத்துவமதக் குமறத்தல். 
➢ முதிவயார் பகல்வநரப் பராமரிப்பு நிமலயங்களிமன அமமத்தல். 
➢ சகல முதிவயார் இல்லங்களிமனயும் தரத்திற்கு அமமவாக அமமப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுத்தல். 
➢ முதிவயார்களுக்ககன வாழ்வாதார வழிகளிமன உருவாக்குதல். 
➢ பயிற்சி மற்றும் விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துவதனூடாக 

விழிப்புைர்விமன  ஏற்படுத்துதல். 
➢ முதிவயார் வதமவகளிமன இனங்கண்டு அது கதாடர்பில் ககாள்மககளிமனத் தயாரித்து 

அமுலாக்குதல். 
➢ முதிவயார்கள்  கதாடர்பிலான தகவல்களிமன நாளதுவமரப்படுத்தல். 
➢ பிள்மளகளின் புறக்கைிப்புக்கு உட்படும் கபற்வறார்களுக்கு நியாயத்திமனப் கபற்றுக் 

ககாடுப்பதற்கு  பராமரிப்புச் சமபயிமன முன்கனடுத்துச் கசல்லுதல். 
➢ குமறந்த வருமானத்திமனக் ககாண்ட முதிவயார்களுக்கு மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகளிமன 

வழங்குதல். 
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 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 
 தசலவுகளின் 

வமக 
2022 ஆம் ஆண்டு த ொடர்பில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மி.)  

2022.01 .01 த ொடக்கம்    
2022.09.30 வமரயொை  ி ி 

முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.) 

2022.10.01 த ொடக்கம்  
2022.12.31  எ ிர்பொர்த்  

தமொத் ச் தசலவு (ரூ.மி.) 
மூலதனம் 5.00 1.00 4.00 
மீண்டுவரும் 13,766.09 7,123.03 6,643.06 
தமொத் ம் 13,771.09 7,124.03 6,647.06 
 
 பிை  ி ியங்கள் 

கட்டு ி ியின் வமக 2022 ஆம் ஆண்டு 
த ொடர்பில் ஒதுக்கப்பட்ட 

 ி ி (ரூ.மி.)  

2022.09.30 வமர 
 ி ி முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.) 

2022.10.01 த ொடக்கம்  
2022.12.31  எ ிர்பொர்த்  

தமொத் ச் தசலவு (ரூ.மி.) 
முதிவயார் பாதுகாப்பு நிதியம் 763.35 314.77 448.58 
  
 
2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்ட அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம் 
மீண்டுவரும் ஒதுக்கீடுகள் 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  மு ிநயொர் பயன்கள்  ிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 

இச் கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 50.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 13.89 மில்லியன் நிதி 
முன்வனற்றகமான்று கபறப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் பின்வரும்  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. கிராமிய மட்ட முதிவயார் சங்கங்களிமன ஒழுங்குபடுத்துவதற்குத் வதமவயான சட்டதிட்டத்துடனான 
வமரவு வதசிய சமபக்கு ஆய்வுக்காக முன்மவக்கப்பட்டுள்ளது. இது கதாடர்பில் ரூபா. 1.23 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 120,000 பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டு பகிர்ந்தளிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

2. பாடசாமல மாைவர்கள் மற்றும் ஓய்வு கபற்ற நபர்களிமன விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 
ரூபா. 5.24 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 135 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தவதற்குத் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  ரூபா. 0.48 மில்லியன்  கசலவு கசய்யப்பட்டுளது. 

3. முதிவயார் அமடயாள அட்மடகளிமன வழங்குவதற்கு ரூ. 3.10 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரூபா. 0.06 
மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு 183 அமடயாள அட்மடகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4. முதிவயார் இல்லங்களிமன மறுசீரமமத்தல், பதிவு கசய்தல், தரப்படுத்துதல் மற்றும் மாலிகாதன்ன 
முதிவயார் இல்லத்திமனப் பராமரிப்பதற்காக ரூபா. 1.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவமர ரூபா. 
0.90 மில்லியன்  கசலவு ஈடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

5. 500 முதிவயார்களுக்கு சுய கதாழில்களிமன வழங்குவதற்ககன்று ரூபா. 15.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ரூபா. 5.22 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டு 197  முதிவயார்களுக்கு பயன்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

6. வதசிய முதிவயார் சமப மற்றும்  பராமரிப்புச் சமபயிமன முன்கனடுப்பதற்கு ரூபா. 3.62 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 1.91 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு 35 கலந்துமரயாடல்கள் 
நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 

7. முதிவயார் ககாடுப்பனவிமன வழங்குவதற்கான நிர்வாகச் கசலவுகளாக ரூர. 4.70 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு 
ரூபா. 3.60 மில்லியன் கசலவு  ஈடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

8. கைக்காய்வு மற்றும் முகாமமத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள், முன்வனற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களிமன 
நடாத்துவதற்கு ரூபா. 1.26 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 0.14 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டு 
ஒரு கலந்துமரயாடல் நடாத்தப்பட்டது. 

9. கள ஆய்வுக்காக  ரூபா. 0.50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு ரூபா. 0.19 மில்லியன் கசலகவான்று  
ஈடுகசய்யப்பட்டு காலி மற்றும் கம்பாந்வதாட்மட  வபான்ற மாவட்டங்களின் கள ஆய்வுகள்  
இடம்கபற்றுள்ளன.  

10. ஊடக நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல் மற்றும் கவளியீடுகளிமன  கவளியீடு கசய்வதற்கு ரூபா. 12.76 
மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு ரூபா. 1.36 மில்லியன் கசலகவான்று ஈடு கசய்யப்பட்டு 1,000 புத்தகங்கள் மற்றும் 
37,000 துண்டுப் பிரசுரங்கள் அச்சிடப்பட்டுள்ளன.  நூலகத்திற்கு 143 புத்தகங்கள் ககாள்வனவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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11. ஒக்வடாபர் 01 ஆந் திகதி சர்வவதச முதிவயார் தினக்  ககாண்டாட்டத்திற்கு ரூபா. 0.50 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 70 வய ிற்குநமற்பட்ட மு ிநயொர்களுக்கு மொ ொந் க்  தகொடுப்பைவிமை 
வழங்கு ல். 

முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாறு பிரவதச கசயலகங்கள் மட்டத்தில்  தமகமமயிமனக் ககாண்ட   
பயனாளிகளிமன இனங்கண்டு அதனூடாக ககாடுப்பனவுகளிமன வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மாதம் கதாடக்கம்  வம மாதம் மாதம் வமர  ரூபா. 2,000/- என்றவாறும், வம மாதம் 
கதாடக்கம் ரூபா. 5,000/- என்றவாறும் மாதாந்தம் வாழ்வாதார உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அவதவபால  
காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 5,000/- என்றவாறும்  ககாடுப்பனவுகள்  வம மாதம் 
கதாடக்கம்  இடம்கபற்று வருகிறது. உலக வங்கியினூடாக நிதி வழங்கப்பட்டுவரும் அவசரநிமல பதில் 
கூறுகள் (CERC) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்  இக் ககாடுப்பனவுகள் ஈடு கசய்யப்பட்டு வருகிறது. (அத்தகவல்கள்  
பக்க இலக்கங்கள் 14-16 இல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன).  அதன் பிரகாரம்  இச் கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 13,550.00 
ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 627,771 பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 7,000.20 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 100 வய ிற்கு நமற்பட்ட மு ிநயொர்களுக்கு மொ ொந் க்  தகொடுப்பைவிமை 
வழங்கு ல். 

முழுநாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாறு பிரவதச கசயலகங்கள் மட்டத்தில் தமகமமயிமனக் ககாண்ட  
பயனாளிகள் இனங்காைப்பட்டு அதனூடாக  ககாடுப்பனவுகளிமன வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு 
வருகிறது. ஜனவரி மாதம் கதாடக்கம் வம மாதம் வமர ரூபா. 5,000/- என்றவாறும், வம மாதம்  கதாடக்கம் 
ரூபா.7,500/- என்றவாறும் மாதாந்தாம் வாழ்வாதார உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலக வங்கியினால் நிதி 
வழங்கப்பட்டுவரும் அவசரநிமல பதில் கூறுகள் (CERC) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் இக்ககாடுப்பனவுகள் 
ஈடுகசய்யப்பட்டு வருகிறது. (அத்தகவல்கள் பக்க இலக்கங்கள் 14-16 இல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன). அதன் 
பிரகாரம்  இச்கசயற்திட்டத்திற்கு ரூபா. 33.59 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 446 
பயனாளிகளுக்கு ரூபா. 16,37 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 
மு ிநயொர் பொதுகொப்பு  ி ியம் 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 மு ிநயொர் பொதுகொப்பு  ி ியத் ினூடொக தசயலொக்கப்படும்  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்கள். 

1. எவ்வித ககாடுப்பனகவான்றுக்கும் உரித்திமனக் ககாண்டிராத நாட்பட்ட கதாற்றாத வநாய்களினால் வருந்தும் 
முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 25,000/- என்றவாறு வழங்கப்படும் “ஆவராக்யா” மருத்துவ உதவி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திமன அமுலாக்குவதற்கு ரூபா. 25.00 மில்லியன்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுட்ன, 688 முதிவயார்களுக்கு 
ரூபா. 17.48 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

2. குமறந்த வருமானத்திமனக் ககாண்ட 300 மூத்த பிரமஜகளுக்கு கசவிப்புலக் கருவிகளிமன வழங்குவதற்கு 
ரூபா. 5.43 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 107 முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 2.24 மில்லியன் நிதி கசலவு 
கசய்யப்பட்டு 144 முதிவயார்களுக்கு கசவிப்புலக் கருவகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

3. பன்னல நல்வரவு முதிவயார் இல்லத்தின் பராமரிப்பு மற்றும் நிர்வாகம்  கதாடர்பில் ரூபா. 10.00 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவமர ரூபா. 7.25 மில்லியன்  கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4. சரை முதிவயார் இல்லத்தின் நிர்வாகம் (கதகிஅத்தகண்டிய) கதாடர்பில் ரூபா. 0.22 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவமர ரூபா. 0.12 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

5. கதிர்காமம் முதிவயார் இல்லத்திமன நிர்மாைிப்பதற்கு ரூபா. 180.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
இதுவமர ரூபா. 93.25 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

6. 50 முதிவயார் இல்லங்களிமன நிர்மாைித்தல் மற்றும் மறுசீரமமப்பதற்கு இல்லகமான்றுக்கு ரூபா. 2.00 
மில்லியன் நிதியுதவி வழங்கப்படுதல்.  இதுகதாடர்பில் ரூபா. 100 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 
3.71 மில்லியன் 6 முதிவயார் இல்லங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

7. 50 முதிவயார் பகல்வநரப் பராமரிப்பு நிமலயங்களிமன நிர்மாைிப்பதற்கு, நிமலயகமான்றுக்கு ரூபா. 3.5 
மில்லியன்  வழங்கப்படுதல்.  இது கதாடர்பில் ரூபா. 175.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ரூபா. 32.69 
மில்லியன், 17 முதிவயார் பகல் வநரப் பராமரிப்பு நிமலயங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

8. குமறந்த வருமானத்திமனக் ககாண்ட முதிவயார்களுக்கு  இல்லங்களிமன நிர்மாைித்தல் மற்றும் 
பழுதுபார்ப்பதற்கு ரூபா. 5.00 மில்லியன் என்றவாறு வழங்கும் திரிய பியச வடீமமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 
ரூபா. 25.00 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  48 முதிவயார்களுக்கு ரூபா. 24.00 மில்லியன் வடீமமப்பு 
உதவியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

9. முதிவயார்களுக்கு தமது  வடீுகளிவலவய வாழ்வதற்குத் வதமவயான குமறந்த வசதிகள் மற்றும்  
ஆவராக்கிய வசதிகளிமன வழங்குவதற்கு பயனாளி ஒருவருக்கு ஆகக்கூடியது ரூபா. 0.075 மில்லியனிமன 
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வழங்கும்  இலகு நிதியுதவி முன்கமாழிவுத் திட்டம்,  இதில்  பிரவதச கசயலககமான்றுக்கு  
ஆகக்குமறந்தது  06 பயனாளிகள் என்றவாறு 2,000 முதிவயார்களுக்கு  பயன்களிமன வழங்குவதற்குத் 
திட்டமிடப்பட்டு ரூபா.100 மில்லியன் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 1,521 முதிவயார்களுக்கு 
ரூபா. 75.69 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

10. முதிவயார் மதச் சுற்றுலாக்களிமன ஒருங்கிமைப்புச் கசய்வதற்கு ரூபா. 5 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதில் சுற்றுலா ஒன்றுக்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன் என்றவாறு 100 சுற்றுலாக்களுக்கு நிதி வசதிகள் 
வழங்கப்படுகிறது. இதுவமர 75 சுற்றுலாக்கள்  கதாடர்பில் ரூபா. 3.53 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

11. கிராம மட்டத்தில் முதிவயார் சங்கங்களிமன வலுவூட்டுவதற்கு ரூபா. 99.90 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆகக்கூடியது ரூபா. 0.1 மில்லியன் என்றவாறு  ஒவ்கவாரு பிரவதச கசயலகப் 
பிரிவுக்கும் 999 சங்கங்களுக்கு  வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுவமர  501 சங்கங்களுக்கு  ரூபா. 
50.11 மில்லியன் கசலவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

12. நிமலயகமான்றுக்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன் என்றவாறு 50 முதிவயார் பகல்வநரப் பராமரிப்பு நிமலயங்களுக்கு 
உபகரைங்களிமனக்  ககாள்வனவு கசய்வதற்கு  நிதியுதவியிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 25.00 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரூபா. 3.61 மில்லியன்  கசலவு கசய்யப்பட்டு 09 பகல் வநரப் பராமரிப்பு நிமலயங்களுக்கு 
நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

13. 100 முதிவயார் இல்லங்களுக்கு, வவண்டுவகாளின் கீழ்  ஏவதனும் கதாற்று வநாய் அல்லது அவசர 
நிமலயின்வபாது ரூபா. 2000/- உதவியிமன வழங்குவதற்கு ரூபா. 2 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 3 
முதிவயார் இல்லங்களுக்கு ரூபா. 0.46 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நமற்குைிப்பிட்ட  தசயற் ிட்டங்களிமை  அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும் 
நபண் கு அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு  எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 – சகல இடங்களிலும் காைப்படும் சகலவிதமான 

வறுமமயிமனயும் முடிவுக்குக்  ககாண்டுவருதல். 
➢  ஊட்டச்சத்மத அமடந்து, நிமலயான விவசாயத்மத ஊக்குவிக்கவும் 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 02 – பசியிமன ஒழித்து, உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சிறந்த 

ஊட்டச்சத்து நிமலயிமன அமடந்து, நிமலயான  விவசாயத்திமன ஊக்குவித்தல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கம் 16 -  வபண்தகு அபிவிருத்திக்கு அமமதியான, முழுமமயான 

சமுதாயகமான்றிமன உருவாக்குதல், அமனவருக்கும் நீதிக்கான வாய்ப்புக்களிமன 
வழங்குதல் மற்றும் அமனத்து மட்டங்களிலும் பயனுள்ள, கபாறுப்பிமனக் ககாண்ட 
முழுமமயான நிறுவனங்களிமனக் கட்டிகயழுப்புதல். 

 
அமுலொக்கிய நவமளயில் எ ிர்தகொண்ட சவொல்கள் 
➢ நிமலயற்ற சந்மத நிமலயின் காரைமாக அடிக்கடி கபாருட்கள் மற்றும் வசமவகளின் 

விமலகள் அதிகமாக உயருதல். 
➢ வருட ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்துள்ளவாறு  திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதிகள் 

சரியான வநரத்திற்குக் கிமடக்காமமயின் காரைமாக திட்டமிடப்பட்ட  காலவமரயமறயினுள் 
கசயற்திட்டங்கள மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு முடியாது வபானமம. 

➢ வமற்குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலகளின் கீழ் கசயற்பாட்டுத் திட்டம் அவ்வப்வபாது மாற்றப்பட்டமம. 
 

முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு 
எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய  தசயற் ிட்டங்கள் 
➢ முதிவயார்களுக்கு டிஜிட்டல் எழுத்தறிவிமன வமம்படுத்துதல் மற்றும் கபாருளாதாரத்திற்கு 

முதிவயார்களிமனப் பங்குபற்றச் கசய்வதற்கான கசயற்திட்டம். 
➢ முதிவயார் சுவ சரை பாதுகாப்பு முன்கமாழிவுத் திட்டத்திமன அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் 

அமுலாக்குதல். 
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6.3.6  இலங்மக சமூகப் பொதுகொப்புச் சமப 

(SLSSB)  
 

 

அைிமுகம் 
1996  ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்கச் சமூகப் பாதுகாப்புச் சமப சட்டத்தினூடாகவும் மற்றும் 1999  
ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்க இலங்மகச் சமூகப் பாதுகாப்புச் சமப (திருத்தப்பட்ட) 
சட்டத்தினூடாகவும் நிறுவப்பட்டு அமுலாக்கப்பட்டு வரும் அரச நியதிச்சட்ட நிறுவனகமான்றாகும்.  
 

ந ொக்கங்கள் 
➢ சுய கதாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு அவர்களின் வவயாதிபக் காலத்தில் அல்லது 

அவர்கள் ஏதாவது வநாய்வாய்ப்படும்வபாது, அக்காலத்தில் அவர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பிமன 
வழங்குதல். 

➢  சுய கதாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் மரைிக்கும்வபாது, அவர்களில் தங்கிவாழ்வவாருக்கு 
நிவாரைத்திமன வழங்குதல். 

➢ சுய கதாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிமன உரிய   கதாழிற் பயிற்சிகளில் ஈடுபடும்படி 
வலுவூட்டுதல் மற்றும் அவர்களின் இயலுமமகள் மற்றும் திறமமகளிமன  வமம்படுத்துதல். 

➢ சுய கதாழில்களில் ஈடுபடுமாறு இமளஞர்களிமன வலுவூட்டுதல், அவர்களின் இயலுமமகள் 
மற்றும் திறமமகளிமன வமம்படுத்துதல். 

➢ சிக்கனம் மற்றும் வள முகாமமத்துவத்தின் பயன்கள்  கதாடர்பில்  சுய கதாழில்களில் 
ஈடுபட்டுள்ளவர்களிமன விழிப்புைர்வூட்டுதல். 

➢ சாதாரைமாக சுய கதாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களின் வாழ்க்மகத் தரத்திமன 
வமம்படுத்துதல். 

 
மூநலொபொயங்கள் 
➢ ஒவ்கவாரு இலக்குக் குழுவிமனயும் (மாலுமிகள், புலம்கபயர்ந்த கதாழிலாளர்கள், சுரங்கத் 

கதாழிலாளர்கள், வதாட்டத் கதாழிலாளர்கள் வபான்வறார்) இலக்காகக் ககாண்டு கவர்ச்சிகரமான 
பயன்களுடன் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களிமனத் தயாரித்து அறிமுகப்படுத்துதல்  

➢ விமனத்திறனான  வாடிக்மக  வசமவகயான்றிமன வழங்குவதற்கு புதிய ஓய்வூதிய 
முகாமமத்துவத் திட்டங்களிமன அறிமுகப்படுத்துதல், உகந்த தகவல் அமமப்கபான்றிமன 
நிறுவுவதனூடாக பயன்களின் உரிமமவகாரலிமன எளிதாக்குதல், கநறிப்படுத்துதல் மற்றும் 
விமரவுபடுத்துதல். 

➢ பள்ளி மாைவர் சமுதாயத்தினரிமடவய சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் 
கதாடர்பில்  விழிப்புைர்விமன ஏற்படுத்துதல். 

➢ இமளய சமுதாயத்திமன சுயகதாழில்களுக்கு அனுப்புவமத வலுவூட்டுதல், 
ஊக்கப்படுத்துவற்கு வாழ்க்மகத்  கதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும்  ஒன்றிமைந்த   
இமளஞர் குழுக்களிமன வலுப்படுத்தும், விழிப்புைர்வூட்டும் மற்றும் ஓய்வூதியப் 
பிவரரமைகள் திட்டத்திற்கு ஆட்வசர்ப்புச் கசய்யும் நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்றிமன 
அமுலாக்குதலினூடாக ஒட்டுகமாத்தமான அமனத்து சமூகப பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமனயும் ஒரு நிறுவனத்தின் கீழ் ககாண்டு வருதல்.   

➢ வாடிக்மகயாளர் வசமவகளிமன வமம்படுத்துவதற்காக பிரவதச கசயலகங்கள் மட்டத்தில் 
உத்திவயாகத்தர்களிமன இமைப்புச் கசய்தல் மற்றும் உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன 
வமம்படுத்துதல். 
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➢ வைிக வங்கிகள் மற்றும் பல்கபாருள் அங்காடிகளினூடாக பயன்களிமனக் ககாடுப்பனவு 
கசய்வதற்கும் மற்றும் தவமைகளிமனச் வசகரிப்பதற்கும் வாய்ப்பு வழங்குவதனூடாக 
வாடிக்மகயாளர் அந்நியப்படுத்தப்படுவமதக் குமறத்தல். 

➢ சமப ஒருங்கிமைப்புடன்  அங்கத்துவத்திமனப் கபறும் நபர்களுக்கு அரச வைிக 
வங்கிகளினூடாக கடன் நிதியிமன வழங்குதல். 

 

 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 
ஒதுக்கீடுகளின் 

வமக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வருடொந் ப் 
பொ ீடு (ரூ.மி.) 

2022.09.30  ஆந்  ிக ி 
வமர  ி ிசொர் 

முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 
2022.12.31 வமர எ ிர்பொர்த்  
தமொத் ச் தசலவு (ரூ.மி.) 

மீண்டுவரும் 135.40 103.68 31.72 
 

2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர  அமடந்  சொ மைகள் மற்றும்  தபற்றுக் தகொண்ட  
தவற்ைிகள் 

அங்கத்தவர்களிமன  ஆட்வசர்ப்புச் கசய்வதன் முன்வனற்றம். 

ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பயன்கள் பிவரமைத் திட்டத்திற்கு அங்கத்தவர்களிமன  
ஆட்வசர்ப்புச் கசய்வதன் முன்வனற்றம். 

ஆண்டு அங்கத் வர்களிமை  ஆட்நசர்ப்புச் 
தசய்வ ன் முன்நைற்ைம் 

தபறும ி 
(மு லொவது  வமண) (ரூ,மி.) 

1996.01.01 – 2021.12.31 834,796 641.34 
2022.01.01 – 2022.09.30 வமர 16,788 46.67 
முழுதமொத் ம் 851,584 688.01 

 
2022.01.01 – 2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர பயன்களிமைக் தகொடுப்பைவு தசய் ல் 

விவரம் அங்கத் வர்களின் 
எண்ணிக்மக 

தபறும ி (ரூ.மி.) 

ஓய்வூதியக் ககாடுப்பனவுகள் 33,690 281.99 
மரைப் பைிக் ககாமடக் ககாடுப்பனவுகள் 33 1.23 
பகுதியளவிலான அங்கவனீ மரைப் பைிக் ககாமடக் 
ககாடுப்பனவுகள் 

- - 

முழுமமயான அங்கவனீ மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகள் 53 0.34 
வமலதிகப் பயன்கள் (5 ஆந் தர புலமமப்பரிசில், 
க.கபா.த. (சா/த), க.கபா.த (உ/த) 

353 4.08 

தமொத் ம் 34,129 287.30 
 
2022.09.30  ஆந்  ிக ி வமர  அமுலொக்கப்பட்ட பிை அபிவிருத் ிச் 
தசயற் ிட்டங்களின் முன்நைற்ைம். 
➢ சமூகப் பாதுகாப்புப் பிவரரமை திட்டங்களுக்கு 16,788 புதிய அங்கத்தவர்களிமன  ஆட்வசர்ப்புச் 

கசய்தல். 
➢ கசயலற்ற அங்கத்தவர்களிமன மீளவும் கசயலாக்குவதற்கு புதிய  கசயற்திட்டத்தினூடாக 22 

கசயலற்ற அங்கத்தவர்களிமன மீளவும்  கசயலாக்குதல். 
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➢ 1,288 விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 
➢ கைனிமயப்படுத்தப்பட்ட புதிய  ஓய்வூதிய முகாமமத்துவத் திட்டகமான்றிமன  விருத்தி 

கசய்வதற்கு வதமவயான விரிவான விவரக்குறிப்பு அறிக்மக  (DSR)  தயாரிப்பிமன நிமறவு  
கசய்தல். 

➢ சுய கதாழில்களுக்கு இமளஞர்களிமன ஊக்குவித்தல், அவர்களின் இயலுமமகள் மற்றும் 
திறமமகளிமன வமம்படுத்துவதற்கு 03 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

➢ பள்ளி மாைவர்களிமடவய  சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்திமன 
பிரபலப்படுத்துவதற்கு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

➢ சமூக ஊடக வமலயமமப்புக்கள், கதாமலக்காட்சி,  வாகனாலி விளம்பரங்களிமன 
விளம்பரப்படுத்துதல், அமலவரிமசகளினூடாக  கசய்தி  ஒளிபரப்பு,  வாகனாலிக் 
கலந்துமரயாடல்கள் மற்றும் கசய்திக் கட்டுமரகள் என்ற திட்டங்களினூடாக  ஓய்வூதியம் 
மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பிவரரமை திட்டங்களிமன  ஊக்குவித்தல். 

➢ கவளிநாட்டில் பைியாற்றுபவர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய பிவரரமைகள் திட்டகமான்றிமன 
அறிமுகப்படுத்துதல். 

➢ பிக்குகளின் கபற்வறாருக்கு புதிய ஓய்வூதியப் பிவரரமைகள் திட்டகமான்றிமன 
அறிமுகப்படுத்துதல். 

➢ கடற்பமடயினருக்கு புதிய சமூகப் பாதுகாப்பு பிவரரமைகள் திட்டகமான்றிமன 
அறிமுகப்படுத்துதல். 

➢ கமலஞர்கள் ஓய்வூதியப் பிவரரமைகள் திட்டத்திற்கு 85 கமலஞர்களிமன  ஆட்வசர்ப்புச் 
கசய்தல். 

 
நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும் நபண் கு 
அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 – சலக இடங்களிலுமுள்ள சகல விதமான  

வறுமமயிமனயும் முடிவுக்குக் ககாண்டு வருதல்.  
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கம் 16 -  வபண்தகு அபிவிருத்திக்கு அமமதியான, முழுமமயான 

சமுதாயகமான்றிமன உருவாக்குதல், அமனவருக்கும் நீதிக்கான வாய்ப்புக்களிமன 
வழங்குதல் மற்றும் அமனத்து மட்டங்களிலும் பயனுள்ள, கபாறுப்பிமனக் ககாண்ட 
முழுமமயான நிறுவனங்களிமனக் கட்டிகயழுப்புதல். 

  

அமுலொக்கிய நவமளயில் எ ிர்தகொண்ட சவொல்கள் 
➢ ஓய்வூதியத்தின்  அவசியம்  குறித்து கபாதுமக்களிடம் வபாதிய விழிப்புைர்வு மற்றும் 

புரிந்துைர்வு இல்லாமம. 
➢ பிவரரமைத் திட்டங்களின்  அங்கத்தவராயினும் குறிப்பிட்டவாறு  தவமைகளிமனச் 

கசலுத்தாமமயினால் கசயலற்ற அங்கத்தவர்களின் சதவதீம் அதிகமாகக்  காைப்படுதல் 
மற்றும் அதில் கசயலிலுள்ள  அங்கத்தவரின்  சதவதீத்திமன அதிக மட்டத்தில் 
முன்கனடுப்பதற்கு  அங்கத்துவப் பைம்  கதாடர்பில் அரச மட்டம், கதாழில் வழங்குனர்கள், 
அரச சார்பற்ற அமமப்புக்கள் வபான்ற  கவளித்தரப்பினரிடமிருந்து  கிமடக்கும் பங்களிப்பு 
குமறவாகக்  காைப்படுதல். 

➢ எமது நாட்டில் சமூகப் பாதுகாப்பு  மக்களுக்கு கட்டாயமானதாகவில்மல.  
➢ பல்வவறு துமறகளிமன இலக்காகக் ககாண்டு  நிறுவனம்சார் மட்டத்தில் ஓய்வூதியத் 

திட்டங்களிமன அறிமுகப்படுத்துதல். 
➢ வபாட்டிப் பயன்களுடன்கூடிய முன்கமாழிவுத் திட்டங்களிமன அறிமுகப்படுத்துவதற்கு 

சட்டரீதியான தமடகள் காைப்படுதல் மற்றும்  விளம்பர நடவடிக்மககளுக்கு வபாதிய 
ஒதுக்கீடு கசய்யப்படமம. 
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➢ பதவியைி கவற்றிடங்கள் பாரியளவில் காைப்படுதல் மற்றும் அது கதாடர்பில்  ஆட்வசர்ப்புச் 
கசய்வதற்கு சட்டரீதியலான தமடகள் காைப்படுதல். 

➢ வருடத்தின் முதல் 08 மாதங்களில், ககாவிட் கதாற்றுவநாயுடன் காைப்பட்ட பயைக் 
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் எரிகபாருள் கநருக்கடியின் காரைமாக  களப் பைியில்   
இமடயூறுகள் ஏற்படுதல். 

➢ அதிக பைவகீ்கம் காரைமாக  மகச்சாத்திடப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டங்களில் வதய்மானம்.  
➢ கபாருளாதார கநருக்கடியின் காரைமாக தனிநபர் வசமிப்பு குமறவமடதல். 

  

முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு 
எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய தசயற் ிட்டங்கள். 
➢ வைிக கடற்பமடயினருக்கான “நாவிகயா” என்ற கபயரில் புதிய சமூகப் பாதுகாப்பு 

பிவரரமைத் திட்டத்திமன  அமுலாக்குதல்.  
➢ “புதுபுத் மாபிய கரசர” என்ற கட்டமளக்கமமவாக  தமது பிள்மளகளிமன ஒப்பமடத்த 

துறவிகளின் கபற்வறார்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பிவரரமைகள் 
திட்டத்திமன அமுலாக்குதல்.  

➢  “மனூசவி”என்ற கபயரில் கவளிநாட்டில் பைியாற்றுபவர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்திமன அமுலாக்குதல். 

➢ அதன் பிரகாரம் குழந்மதப் பருவத்திலிருந்வத வள முகாமமத்துவம்,  சமூகப் பாதுகாப்பு, 
அதன் முக்கியத்துவம், சார்பு மனப்பான்மமயிலிருந்து விடுபடுதல், ஒவ்கவாரு கதாழிலுக்கும் 
முமறயான  கதாழில்முமற மரியாமத அளித்தல் வபான்ற நிமலகள் கதாடர்பில்  பாடசாமல  
மாைவர் சமுதாயத்திமன விழிப்புைர்வூட்டுவதற்கு நாடு தழுவிய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குதல் 

➢  சமூகப் பாதுகாப்புத்  கதாடர்பில் டிப்வளாமாப் பாடகநறியிமன  ஆரம்பித்தல். 
➢ பல்கபாருள் அங்காடிகள் மற்றும் பிரத்திவயக வங்கிகளினூடாக தவமைகமளச் கசலுத்தும்  

வாய்ப்புக்களிமன ஏற்படுத்துதல். 
➢ மாைிக்கக் கற்கள் மற்றும் சுரங்கத் கதாழில்நுட்ப வல்லுனர்களுக்கான ஓய்வூதியப் 

பிவரரமைகள் திட்டகமான்றிமன அறிமுகப்படுத்துதல்.  
➢ கபருந்வதாட்ட மகத்கதாழிலுடன் கதாடர்பிலான ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பிவரரமைகள் 

திட்டத்திமன அறிமுகப்படுத்துதல். 
➢ மீன்பிடித் கதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கதாடர்பிலான ஓய்வூதியப் பிவரரமைகள் 

திட்டகமான்றிமன அறிமுகப்படுத்துதல். 
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6.3.7  ந சிய சமூக அபிவிருத் ி  ிறுவைம் 
(NISD)  
 

 

அைிமுகம் 
1992 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்கப் பாராளுமன்றச் சட்டத்தினூடாக வதசிய சமூக அபிவிருத்தி 
நிறுவனம் என்ற கபயரில் உயர் கல்வி நிறுவனகமான்றாக நிறுவப்பட்டுள்ள  இந்நிறுவனம், 1978 
ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்கப் பல்கமலக்கழக மானியங்கள் ஆமைக்குழுவின் சட்டத்தின் 25 ஏ 
பிரிவின் கீழ் பட்டத்திமன வழங்குவதற்கு அதிகாரத்திமனக் ககாண்ட நிறுவனமாக 2005 ஆம் 
ஆண்டில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், சமூக வசமவகள் (Social Work) கதாடர்பிலான 
கல்வியிமன வழங்கிவரும் இலங்மகயிலுள்ள ஒவரகயாரு அரச நிறுவனமாகும். 
  
இலங்மகயின் மமயப் பிரிவான நிர்வாக சமபயின் (Governing Council) ஊடாக  நிறுவனத்தின் 
நிர்வாகம், முகாமமத்துவம் மற்றும் நிதிசார் கசயற்பாடுகள்  அமுலாக்கப்படுகின்றன.  நிர்வாக 
சமபயின் கீழ் அமுலாக்கப்படும் கல்விசார்  விவகார சமபயின் ஊடாக  (Academic Affairs Board), 
நிறுவனத்தின் கல்விச் கசயற்பாடுகளுக்கான  ஆவலாசமனகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் 
வழங்குதல்  இடம்கபறுகிறது.  
 
நிறுவனத்தின் கசயற்பாட்டு நடவடிக்மககள் ஒன்வறாகடான்று கதாடர்புமடய 4 முக்கியமான 
பிரிவுகளிமனக் ககாைடு  அமுலாக்கப்படுகிறது. அமவ,  

1. சமூக வசமவகள்  கல்லூரி 
2. பயிற்சிப் பிரிவு 
3. சமூக வமம்பாடு, ககாள்மககள், ஆய்வுகள் மற்றும் கவளியீட்டுப் பிரிவு 
4. நிர்வாகம் மற்றும் நிதிப் பிரிவு 

 

ந ொக்கங்கள் 
➢ சமூகப் பைி மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக் கல்வியிமன வமம்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள், 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் பைிச் கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் தீர்மானம் எடுப்பதற்கு 
அமமச்சருக்கு உதவியிமன வழங்குதல். 

➢ சமூகப் பைி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி கதாடர்பிலான பட்டம் மற்றும் முதுகமலப் 
பாடகநறிகளிமன நடாத்துதல். 

➢ சமூக நலன்புரித் திட்டங்கள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் கதாடர்பில் 
கல்விச் கசயற்பாடுகளிமன நடாத்துதல் மற்றும் அவற்றிமன வமம்படுத்துதல் 

➢ சமூகப் பைிகளில்  கதாழில்நுட்பத்திமனப்  பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட சமூகப் பைி மற்றும் 
சமூக வமம்பாட்டுக் கல்வி நமடமுமறயில் ஆக்கபூர்வமான நமடமுமறயிமனத்  
கதாடங்குதல் மற்றும் வமம்படுத்துதல்.  

➢ சமூக நலன்புரி முமறமமயின்  பதவியைியின்  கதாழில்சார் மற்றும் முகாமமத்துவ 
திறனிமன வளர்ப்பதற்கு  ஏற்பாடுகளிமனச் கசய்தல். 

➢  சமூகப் பைி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி கதாடர்பில் நிபுைத்துவ வசமவகளிமன அரசுக்கும் 
மற்றும் பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமமப்புக்களுக்கும் கிமடப்பதற்குச்  கசய்தல். 

➢ ஒத்த வநாக்கங்களிமனக் ககாண்ட பிற நிறுவனங்களுடன் ஒத்துமழப்புடன் கசயற்படுதல். 
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மூநலொபொயங்கள் 
➢ சமூகப் பைி கதாழில்வாண்மமக் கல்வியிமன  வமம்படுத்துதல். 
➢ சமூகப் பைி கதாடர்பில் உள்ளூர் மற்றும் பயிற்சிப் பாடகநறிகளிமன நடாத்துதல் 
➢ சமூகப் பைி, சமூக நலன்புரி மற்றும் சமுக அபிவிருத்தித் துமறயில்  ஆய்வுகள் மற்றும் 

கவளியீடுகளிமன  கவளியீடு கசய்தல். 
➢ சமூக நலன்புரித் துமறயில் உளவளத்துமை வசமவகளிமன நடாத்துதல். 
➢ சமூக நலன்புரிச் கசயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற அமமப்புக்களின்  

ஊழியர்களின் முகாமமத்துவம் மற்றும்  கதாழில் திறன்களிமன வமம்படுத்துதல். 
 

 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 
ஒதுக்கீடுகளின் 

வமக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வருடொந் ப் பொ ீடு 

(ரூ.மி.) 

2022.09.30  வமர 
 ி ிசொர் 

முன்நைற்ைம் (ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம் 2022.12.31 
வமர எ ிர்பொர்த்   தமொத் ச் 

தசலவு (ரூ.மி.)  
மூலதனம் 80.00 48.30 31.70 
மீண்டுவரும் 126.00 92.88 33.12 
தமொத் ம் 206.00 141.18 64.82 
 
 

ந சிய சமூக அபிவிருத் ி  ிறுவைம் த ொடர்பில் சதீுவப் பகு ியில் 
 ிர்மொணிக்கப்பட்டு வரும் கட்டிடத்  த ொகு ியின்  ி ி மற்றும் தபௌ ிக 
முன்நைற்ைம். 
 
இக்கட்டிட நிர்மாைம் 2017.01.01  ஆந் திகதி  ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 2021 திசம்பர் மாதம் 
நிமறவு கசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது.  இக்கட்டிடம் A மற்றும்  B என இரு பிரிவுகளிமனக் 
ககாண்டுள்ளது.  

 ம ிப்பீடு 
தசய்யப்பட்ட 
தமொத் ச்தசல

வு (ரூ.மி.) 

2017.01.01 
த ொடக்கம் 

 2021.12.31  வமர 
 ி ி முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.)                

2022  ஆம் 
ஆண்டு 

த ொடர்பில் 
அங்கீகரிக்ப்பட்

ட பொ ீடு 
(ரூ.மி.) 

2022.01.01  
த ொடக்கம் 
2022.09.30  

 வமர  ி ி 
முன்நைற்ைம் 

(ரூ,மி.) 

2017.01.01 
த ொடக்கம் 

2022.09.30  வமர 
 ி ி 

முன்நைற்ைம் 
(ரூ.மி.) 

2022.09.30  வமர தபௌ ிக 
முன்நைற்ைம் 

1,000.00 750.45 60.00 48.30 798.75 A  பிரிவு - (56%)  
▪ 3 வது மாடியில் அலுமினிய வவமல 

மற்றும் சீலிங் பைியிமன 
முன்கனடுத்தல். 

▪ மின் கபாருத்தல்கள் மற்றும் தீ 
பைியிமன சீர்கசய்தல். 

▪ கவளிப்புறத்திமன  பிளாஸ்டர் 
கசய்தல் மற்றும்  கவளிப்புறத்திற்கு 
வர்ைம் பூசுதல். 

▪ ஒலியியல் குழு மற்றும் வகட்வபார் 
கூட மர தளம் 

▪  1 வது தளம் கதாடக்கம்  3 5 வது 
தளம் வமர குளியலமற சுவர் 
மற்றும் தமர மாபிள் பதிக்கும் பைி. 

▪ வடிகால் அகழ்வு, மமழநீர் அகற்றும் 
அமமப்பின் கட்டுமானம். 

▪ Fixing eave ceiling – Moldings & Beading 
B பிரிவு - (100%) 
▪ தீ பாதுகாப்பு அமமப்பின் 

கசயற்பாட்டிமன  வசாதமன 
கசய்தல். 
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 ிமைநசரி ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் 2022.09.30  ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்டுள்ள 
அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்களின் முன்நைற்ைம். 
 
சமூக வசமவகள் கல்லூரியினூடாக  அமுலாக்கப்பட்ட பாடகநறிகள். 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  சமூகப் பணியில் இளங்கமலப் பொடத ைி 

1. 04 வருட முழுவநரப் பாடகநறிகயான்றாகும். 2017/2018, 2018/2019 வபான்ற வருடங்களுக்கு  ஆங்கில 
கமாழியிலும், 2019/2020 (E,S,T) 2020/2021 (E,S,T) வபான்ற வருடங்களுக்கு ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ் 
கமாழியிலும் விரிவுமரகளிமன நடாத்துதல், களப்பயிற்சி, கள ஆய்வுகளிமன நடாத்துதல்  
இடம்கபறுகிறது.  கமாத்தக் கல்விப் பிரிவுகளினதும்  கமாத்த மாைவர்களின் எண்ைிக்மக 968 ஆகும்.  

2. 2021/2022 கல்வி ஆண்டுக்கான முதலாவது கல்வித் கதாடர்  ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கமாத்தக் கல்விப் 
பிரிவினதும் கமாத்த மாைவர்களின் எண்ைிக்மக 448 ஆகும்.  

 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 சமூகப் பணியில் உயர் டிப்நளொமொப் பொடத ைி (சிங்களம் மற்றும்  மிழ் 
தமொழி) 

2018/2019, 2019/2020 வபான்ற வருடங்களுக்கான விரிவுமரகள் நடாத்தப்படுதல், களப் பயிற்சி, களப்பைி கல்விச் 
கசயற்பாடுகள் முன்கனடுக்கப்படுகிறது. கமாத்தக் கல்விப் பிரிவுகளிலுமுள்ள  கமாத்த மாைவர்களின் 
எண்ைிக்மக 89 ஆகும்.  

 
பயிற்சிப் பிரிவினூடாக  அமுலாக்கப்பட்டுள்ள பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள். 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 குறுகிய கொலப் பயிற்சி வகுப்புக்களிமை  டொத்து ல். 

இதன் கீழ் பிற திமைக்களங்களின் வவண்டுவகாளின் கீழ் முன்கனடுக்கப்பட்டு வரும்  குறுகிய காலப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் கிராமிய நிமலயங்களில் நடாத்தப்பட்டு வரும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு 
ரூபா. 0.21 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 0.09 மில்லியன் கசலகவான்று  ஈடு கசய்யப்பட்டுள்ளது 778 
நபர்களின் பங்குககாள்ளலுடன் 15 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 கள ஆய்வு 

இதன் கீழ் கள ஆய்வு நமடமுமற மகவயட்டிமன சிங்கள கமாழிக்கு கமாழிகபயர்ப்புச் கசய்வது நிமறவு 
கபற்றுள்ளதுடன், களப்பைி வமற்பார்மவப் பட்டமறகளிமன நடாத்துவதற்கு  பீட வமற்பார்மவயாளர்களுக்கு 02 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 0.12 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 உளவளத்துமண த ொடர்பிலொை பு ிய பட்ட  ிகழ்ச்சித்  ிட்டதமொன்ைிமை  
அைிமுகப்படுத்து ல். 

உளவளத்துமை  கதாடர்பில்  புதிய பட்டகமான்றிமன அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு 
வருவதுடன், முன்கமாழிவின் 03 பிரதிகள் அங்கீகாரத்திற்காக உயர் கல்வி அமமச்சுக்கு முன்மவப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ரூபா. 0.17 மில்லியன்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  கசலவு ரூபா. 0.05 மில்லியனாகும். 

 
ஆய்வு மற்றும் கவளியீட்டுப் பிரிவினூடாக இடம்கபற்ற  ஆய்வுகள் மற்றும் கவளியிடப்பட்ட 
பிரசுரங்கள். 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01  சமூகப் பணி  த ொடர்பில்  தவளியிடப்பட்ட  பிரசுரங்கள். 

1. சமூகப் பணி  இ ழ் (இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை) 
2. சமூக அபிவிருத் ி இ ழ் (இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை) 
3. சமூகப் பணி  த ொடர்பிலொை E இ ழ் (இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை) 
4. சமூகப் பணி த ொடர்பிலொை மொணவர் இ ழ் 
5. தசய் ிக் கட்டுமரகளின் தவளியீடு (இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமை) 

சகல அரச, அரச சார்பற்ற அமமப்புக்கள் மற்றும் பிரத்திவயத் துமறகளிமன  இலக்காகக்  ககாண்டு வதசிய  
சமூக அபிருத்தி நிறுவனத்தின் சகல  பிரிவுகளின்  கசயற்பாடுகளின் முன்வனற்றம் மற்றும் எதிர்வரும் 
காலத்தில் முன்கனடுப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள  கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில்  கவளிப்படுத்துதல் இதில் 
இடம்கபறும். இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற  முன் மவக்கப்படும்  இதழ்கள் மற்றும் கட்டுமரகளுக்குரிய 
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முதலாவது  கதாகுதி கவளியிடப்பட்டுள்ளது.  சமூகப் பைி கதாடர்பிலான மாைவர் இதழின் கட்டுமரகள் 
திருத்தப்படு வருகின்றன. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.10 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 புத் க தவளியீடு மற்றும் அைிவுசொர்  தசொற்தபொழிவிமை  டொத்து ல். 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன்  நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 05 புத்தகங்களிமன கவளியீடு 
கசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 200 அறிஞர்களின்  பங்கு ககாள்ளலுடன்  அறிவு சார்  
கசாற்கபாழிகவான்றிமன நடாத்துவதற்கு நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03   சமூக நமம்பொடு  த ொடர்பிலொை பட்டத் ிற்கொை பொடத் ிட்ட நமம்பொடு  
சமூக வமம்பாடு  கதாடர்பிலான பட்டத்திற்கு  பாடத்திட்டத்திமன  விருத்தி  கசய்வதற்கான  
கலந்துமரயாடல்கள் நடாத்தப்பட்டு  எண்ைக்கரு தாள்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04 கொலத் ின் ந மவகள் மற்றும் பிரச்சிமைகள் குைித்து விசொரமணகளிமை 

 டொத்து ல். 
1. தகொவிட் – 19 ந ொயிலிருந்து மீண்ட  பர்கள், அவர்களின் உள்ளகத்  

த ொடர்புகளிமை  முன்தைடுப்ப ில்  முகங்தகொடுக்கும் சவொல்கள்.  
2. தகொவிட்  19  சுகொ ொர நசமவகள் மற்றும் கழிவுப் தபொருள் 

முகொமமத்துவத் ின் சுற்றுச்சூழல்  ொக்கம், எ ிர்கொலம்  த ொடர்பில் 
சமூகம் ஈடுதகொடுக்கும்  ிைன். 

3. அ ர்த் ம்  ஏற்படு ல், கல்வி மற்றும் சுகொ ொரம் நபொன்ை துமைகளின் மீது 
ஏற்படும்  ொக்கங்கள். 

4. சமூகப் தகொள்மக தவளியீடு – II இன் தவளியீடு. 
இச் வசாதமனகள் கதாடர்பில் தரவுகளிமனச் வசகரித்தல், கலந்துமரயாடல்கள் நடாத்தப்படுதல் 
முன்கனடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் ரூபா. 0.10 மில்லியன்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05 ஒன்மலன் முமையில் சமூக விருத் ி த ொடர்பிலொை மகொ ொட்டிமை 

 டொத்து ல்.  
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 100 வபரின் பங்கு ககாள்ளலுடன் இம் 
மகாநாடு  நடாத்தப்பட்டு நிமறவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 
கட்டணம் அைவடீு தசய்து  அமுலொக்கப்படும் பொடத ைிகள்/பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் 
 ிட்டங்கள் 
சமூக வசமவகள் கல்லூரியினூடாக அமுலாக்கப்பட்ட  பாடகநறிகள். 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 சமூகப் பணியில் முதுகமலப் பொடத ைிகள்  MSW 
2018/2019 (ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ்), 2019/2020 (ஆங்கிலம்), 2020/2021 (ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ்) 
வபான்ற கல்விசார் ஆண்டுகளுக்கு அறவடீு கசய்யப்பட வவண்டிய கட்டைம் ரூபா. 15.00 
மில்லியனாகும். இதுவமர ரூபா. 3.04 மில்லியன் நிதி அறவடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு 
கசயற்திட்டத்திமன  நிமறவு கசய்த 16 மாைவர்களுக்கு Viva நடாத்தப்பட்டு வருகிறது. 29 
மாைவர்களுக்கு ஆய்வுச் கசயற்திட்டம் மற்றும் களப் பயிற்சி II அமுலாக்கப்படுகிறது. 66 
மாைவர்களுக்கு களப் பயிற்சி நடாத்தப்படுகிறது.  
 
பயிற்சிப் பிரிவினூடாக அமுலாக்கப்பட்ட பயிற்சிப் பாடகநறிகள்  
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 சமூகப் பணியில் டிப்நளொமொ மற்றும் உயர் டிப்நளொமொ  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டம் 2019/2020 
564 டிப்வளாமாதாரர்களுக்கு டிப்வளாமா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அறவடீு கசய்யப்பட வவண்டிய நிதி 
ரூபா. 8.9 மில்லியனாகும்.  இதுவமர ரூபா. 0.08 மில்லியன் நிதி அறவடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 உளவளத்துமண த ொடர்பிலொை டிப்நளொமொப் பொடத ைி 

2020/2021, 2021/2022 வபான்ற கல்வியாண்டுகளுக்கான வதசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் 
தமலமம அலுவலகம்/தலாவ/ரன்ன/கிளிகநாச்சி மற்றும் அம்பாமற வபான்ற  நிமலயங்களில்  
விரிவுமரகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 2022/2023 வபான்ற கல்வியாண்டுகளுக்கான  மாைவர்களிமனப் 
பதிவு கசய்தல் இடம்கபற்று வருகிறது. அரச உத்திவயாகத்தர்கள் மற்றும் க.கபா.த (உ.த.) சித்தி
கயய்தியவர்களிமன உள்ளடக்கி  சகல கல்வியாண்டுகளுக்குமான கமாத்த மாைவர்களின் 
எண்ைிக்மக 1,100 ஆகும்.  பாடகநறிக்கு  அறவடீு கசய்யப்பட்ட வவண்டிய நிதி ரூபா. 25.30 
மில்லியனாகும்.   இதுவமர ரூபா. 6.12 மில்லியன் நிதி அறவடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 உளவளத்துமண  த ொடர்பிலொை உயர் டிப்நளொமொப் பொடத ைி 
2022/2023 கல்வியாண்டுகளுக்கான 27 மாைவர்களுக்கு  விரிவுமரகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 
பாடகநறிக்கு அறவடீு கசய்யப்பட வவண்டிய நிதி ரூபா. 2.00 மில்லியனாகும். இதுவமர ரூபா. 0.42 
மில்லியன் நிதி அறவடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04 குழந்ம களிமை இலக்கொகக் தகொண்டு சமூக நமம்பொட்டிற்கொை 

சொன்ைி ழ் பொடத ைி 
19 மாைவர்களுக்கு விரிவுமரகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பாடகநறிக்கு அறவடீு கசய்யப்பட 
வவண்டிய நிதி ரூபா. 0.21 மில்லியனாகும்.  
 

வமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும் நபண் கு 
அபிவிருத் ி  இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 04 – முழுமமயான, நியாயமான தரமான கல்விகயான்றிமன 

உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அமனவருக்கும் வாழ்நாள் பூராவும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பிமன 
வழங்குதல். 

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 08 – சகலருக்கும் வபாசாக்கான, முழுமமயான மற்றும் 
நிமலயான கபாருளாதார வமம்பாடு, முழுமமயான விமளத்திறனான மற்றும்  சிறந்த  
கதாழில்களிமன ஊக்குவித்தல்.  

 
முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு 
எ ிர்பொர்க்கப்பட்ட பு ிய தசயற் ிட்டங்கள். 
➢ உளவளத்துமை கதாடர்பிலான பட்டப் பாடகநறி மற்றும் பட்டிப்பின் படிப்பு டிப்வளாமாப் 

பாடகநறிகயான்றிமன ஆரம்பித்தல். 
➢ சமூகப் பைி கதாழிலுக்கான அங்கீகாரகமான்றிமன  ஏற்படுத்துவதற்காக நடவடிக்மக 

எடுப்பதற்கு UNICEF நிறுவனத்தின் அனுசரமையுடன் நடவடிக்மக எடுத்தல்.  
➢ வதசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்திமன பல்கமலக்கழககமான்றாக உருவாக்குவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுத்தல்.  
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6.3.8  கிரொமிய அபிவிருத் ி பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு 
 ிறுவைம்  (RDTRI) 
 

அைிமுகம் 
கிராமிய அபிவிருத்திப் பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம், 1974 ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இது, 1978 ஆம் ஆண்டில் கிராமிய அபிவிருத்தி மற்றும் வறுமமயிமன 
ஒழிக்கும் மூவலாபாயகமான்றாக, அபிவிருத்தி நீவராட்டத்தில் ஓரங்கப்பட்டப்பட்ட அல்லது 
பின்தள்ளப்பட்ட வறிய சமுதாயத்தின் சாத்தியமான ஆற்றலிமன உயர்த்தி, அவர்களின் 
தன்னம்பிக்மக மற்றும் கூட்டுத்தன்மமயிமன வளர்த்துக் ககாள்ளுவதற்கு பங்களிப்பு வமம்பாட்டு 
எண்ைக்கருவின் அடிப்பமடயிலான வவறுபட்ட கசயற்பாட்டுப் பயிற்சி ஆய்வு நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தினூடாக புதிய அபிவிருத்தி மூவலாபாயகமான்றிமன அறிமுகப்படுத்திய வதசிய 
நிறுவனகமான்றாகும். 
 
உற்பத்தியின்வபாது, விற்பமனயின்வபாது, நுகர்வின்வபாது மற்றும் கடன் கசயற்பாடுகளின்வபாது 
வறிய சமுதாயம் முகங்ககாடுக்கும் பாதகமான நிமலமமயிமன மிகவும் சாதகமான  
நிமலமமயாக முழுமமயாக மாற்றுவதற்கு  வதமவயான வலுவூட்டும் விமனயூக்க கசயல்முமற 
இந்நிறுவனத்தின்  கடமமப் கபாறுப்கபான்றாகும். பரிவசாதமனயின் மூலம் கசயலில் கற்றல் 
கசயல்முமற என்பது ஒரு சமூக உயிவராட்டமானது ஆகும். அதாவது முதிவயார் கல்விக்கு ஒரு 
புதிய அணுகுமுமறமயப் பயன்படுத்துகிறது. பங்வகற்பு வமம்பாட்டு முமற பின்னர்  இலங்மகயில் 
கிராமப்புற வளர்ச்சி மற்றும் வறுமம ஒழிப்பு வநாக்கத்துடன் கசயற்படுத்தப்பட்ட அமனத்து வதசிய 
மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கும் மாற்றியமமக்கப்பட்டது. இதன் பயிற்சி 
கசயன்முமறயின் மூலம், வமம்படுத்தப்பட்ட 12 பயிற்சி மாதிரிகள்  கதாடர்பில் கிராமப்புற மற்றும் 
பிரவதச மட்டத்தில் அபிவிருத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள அரச, அரச சார்பற்ற மற்றும்  12 பயிற்சி 
மாதிரிகள் கதாடர்பில் கிராமப்புற மற்றும் பிரவதச மட்டத்தில் அபிவிருத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள அரச, 
அரச சார்பற்ற மற்றும் சமுதாய அமமப்புப் பைியாளர்களுக்குப் பயிற்சியினூடாக அவர்களிமன 
வலுவூட்டுவது  இடம்கபற்று வருகிறது 
 
ந ொக்கங்கள் 

➢ சமூக வளர்ச்சியில் அறிவு முகாமமத்துவம் 
➢ சமூக வளர்ச்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்  விமனத்திறன் மற்றும் விமளத்திறனிமன 

அதிகரித்தல். 
➢ புதுமமயான வளர்ச்சி அணுகுமுமறகளிமன அறிமுகப்படுத்துதல்.  

 
 மூநலொபொயங்கள் 

➢ இலக்கிடப்பட்ட சமுதாயத்தின் சமூகப் கபாருளாதார நிமலயிமன உயர்த்துதல். 
➢ ககாள்மக வகுப்பாளர்கள்/அபிவிருத்தியாளர்கள் கதாடர்பிலான தகவல்களிமன 

கதாகுத்தல். 
➢ வசமவகள் மற்றும் கசயல்முமறகளின் தரத்திமன வமம்படுத்துதல். 
➢ புதிய அபிவிருத்தி அணுகுமுமறகளிமன சமூகமயப்படுத்துதல். 
➢ புதிய தயாரிப்புக்களிமன அறிமுகப்படுத்துவதனூடாக கதாழில்நுட்பத்திமனப் 

பிரபலப்படுத்துதல். 
➢ சமூக வமம்பாடு கதாடர்பிலான அறிவார்ந்த மற்றும் நிபுைத்துவ அறிவிமன 

சமூகமயமாக்குதல். 
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 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம்  
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 

 
ஒதுக்கீடுகளின் 

வமக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வருடொந் ப் பொ டீு 

(ரூ.மி.) 

2022.09.30  வமரயொை 
 ி ி முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.) 

2022.10.01  த ொடக்கம்  
2022.12.31  வமர எ ிர்பொர்த்  

தமொத் ச் தசலவு (ரூ.மி.) 
மூலதனம் 40.10 29.49 10.61 
 
2022.09.30  வமர அமுலொக்கப்பட்ட அபிவிருத் ி தசயற் ிட்டங்களின் முன்நைற்ைம். 

 
❖ நிறுவனத்தின் விரிவுமர அரங்குகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகமள கவளி நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கி ரூபா. 1.42 மில்லியன்  வருமானகமான்று கிமடக்கப் கபற்றுள்ளது.  
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 கதரிவு கசய்யப்பட்ட சுபீட்சமான கிராமகமான்றில் பங்வகற்பு 
கிராமிய அணுகுமுமறயிமன  அமுலாக்குதல். 

இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 0.05 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 63 உத்திவயாகத்தர்களின் பங்குககாள்ளலுடன் 2 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 விடய ஆய்வு  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களிமை அமுலொக்கு ல், 

கிரொமிய அபிவிருத் ிச் தசயற்பொட்டிமை தவற்ைியமடயச் 
தசய்வ ற்குப்  பயன்படுத்தும் மூநலொபொயங்கள்  
த ொடர்பிலொை புலைொய்வு. 

இதன் கீழ் கிராமிய அபிவிருத்திச் கசயற்பாட்டிமன கவற்றியமடயச் கசய்வதற்கு பயன்படுத்தும் 
மூவலாபாயங்கள்  கதாடர்பிலான புலனாய்வுக் கற்மக, அரசின் ககாள்மககளுக்கு இைங்க 
வறுமமயிமன ஒழித்தல் கதாடர்பிலான அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல்  
கதாடர்பில் விடய ஆய்வு இடம்கபற்றுள்ளது. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 பயிற்சி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களிமை அமுலொக்கு ல். 
களப் பயிற்சியாளர்கள் கதாடர்பில் 29 ஒன்மலன் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் கவளி 
நிறுவனங்களுடன் ஒரு ஒருங்கிமைப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம்  04 தவளியீடுகளிமை  தவளியிடு ல். 
பிரஜாசக்தி இதழின் ஒரு இலத்திரனியல் கதாகுதி கவளியீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. அபிவிருத்தி 
கசய்தியின் ஒரு  கதாகுதி  இமையத்தினூடாக  கவளியீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05   நூலகங்களின் நமம்பொடு 
இதன் கீழ் 2,000 கவளியீடுகள் கதாடர்பில் வர்ை குறியீட்டு முமறமம பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 06 கொலத் ின் ந மவப்பொடுகளிமை அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு 

ஆய்வுகளிமை முன்தைடுத் ல். 
இதன் கீழ், இலங்மகயில் கிராமிய அபிவிருத்திச் கசயன்முமறயிமன  கவற்றிகபறச் கசய்வதற்கு 
ஆசிய மற்றும் ஆபிரிக்க நாடுகள் பயன்படுத்தும் முமறகள் குறித்த இரண்டாம் நிமல தரவுகளின்  
அடிப்பமடயில் நடாத்தப்பட்ட ஆய்வு (06 நாடுகளிலிருந்து) 
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நமற்குைிப்பிட்ட தசயற் ிட்டங்களிமை அமுலொக்கிய னூடொக பின்வரும் நபண் கு 
அபிவிருத் ி இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது  
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 04 – முழுமமயான, நியாயமான தரமான கல்விகயான்றிமன 

உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அமனவருக்கும் வாழ்நாள்பூராவும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பிமன 
வழங்குதல்.  

➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 16 – நிமலயான அபிவிருத்திக்கான அமமதியான, 
முழுமமயான சமுதாயகமான்றிமன உருவாக்குதல், அமனவருக்கும நீதிக்கான 
வாய்ப்புக்களிமன வழங்குதல் மற்றும் அமனத்து மட்டங்களிலும் பயனுள்ள கபாறுப்பிமனக் 
ககாண்ட முழுமமயான நிறுவனங்களிமனக் கட்டிகயழுப்புதல். 
 

அமுலொக்கிய நவமளயில் முகங்தகொடுத்துள்ள சவொல்கள். 
➢ வருட ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்தவாறு திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டுநிதி சரியான 

வநரத்திற்குக் கிமடக்காமமயின் காரைமாக திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதிக்கு கசயற்திட்டங்கள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு இயலாது  வபானமம. 

➢ வமற்கூறப்பட்ட சூழ்நிமலகளின்  அடிப்பமடயில்  கசயற்பாட்டுத் திட்டத்திமன அவ்வப்வபாது 
மாற்றுதல். 

 

முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு 
எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய தசயற் ிட்டங்கள். 
➢ பங்வகற்பு அபிவிருத்தி அணுகுமுமறயிமனப் பயன்படுத்தி அமுலாக்கக்கூடிய 

நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட 12 பயிற்சி மாதிரிகள் மூலம் பிரவதச, கிராம மட்ட கள 
உத்திவயாகத்தர்களினதும் மற்றும் சமுதாய அமமப்புக்களின்  ஆர்வலர்களினதும் 
விழிப்புைர்விமன அதிகரிப்பத்றகு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

➢ தற்வபாமதய சமூகப் கபாருளாதாரப் வபாக்குகளிமன உள்ளடக்கிய 02 சமூக ஆய்வுகளிமன 
நடாத்தப்படுதல். 

➢ அண்மமக் காலத்தில் குமறந்த வருமானப் பயனாளிகளுக்ககன அமுலாக்கப்பட்ட நலன்புரி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விமளத்திறமன அலசி ஆராயும் இரண்டு ஆய்வுகள் நடாத்தப்படுதல். 

➢ சமுதாயத்திமன வலுவூட்டுவதற்காக அமுலாக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிலிருந்து  விடய ஆய்வு நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்றிமன அமுலாக்குதல். 

➢ சமுதாயத்திமன வலுவூட்டுவதற்காக  கசயற்படும் அபிவிருத்தியாளர்கள், ஆய்வாளர்கள், 
அபிவிருத்தி ஆர்வலர்களுக்கு அபிவிருத்தி மூவலாபாயங்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி கசய்தி  
கதாடர்பிலான அறிவிமனப் பகிரும்  வநாக்கத்வதாடு பிரசுரங்களிமன  கவளியிடுதல். 

➢ பயிற்சி வசதிகள் மற்றும்  தங்குமிட விடுதி  வசதிகள் வபான்ற கவளிச் வசமவகளிமன 
வழங்குவதனூடாக வருமானங்களிமன  உமழத்து அரச வருவாய்க்கு வரவிடுதல். 
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6.3.9 உளவளத்துமணப் பிரிவு 

 

அைிமுகம்  
2004 ஆம் ஆண்டில் இடம்கபற்ற சுனாமிப் வபரழிவின் காரைமாக அவ்வவமள கபண்கள் 
வலுவூட்டல் மற்றும் சமூக நலன்புரி அமமச்சின் கீழ் உளவளத்துமைப் பிரிவு என்ற கபயரில் 
பிரிகவான்று நிறுவப்பட்டு 2005 ஆம் ஆண்டில் புதிய பட்டதாரிகளிமன  ஆட்வசர்ப்புச் கசய்யும் 
வதசியக் ககாள்மகயின் பிரகாரம், திமைக்களம்சார் பதவிகயான்றாக “உளவளத்துமை 
உதவியாளர்” என்ற கபயரில் உத்திவயாகத்தர்கள் ஆட்வசர்க்கப்பட்டு உளவளத்துமை தமலயீட்டின்  
கசயற்பாடு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதன் பிரகாரம், அவ்வப்வபாது பல்வவறு ககாள்மககளின் கீழ்  ஆட்வசர்ப்புச் கசய்யப்பட்டு 
இதுவமரயில் கடமமயாற்றும் உளவளத்துமை உத்திவயாகத்தர்களின் எண்ைிக்மக 210 ஆகும். 
அவர்கள், தமலமம அலுவலகம், மாவட்டச் கசயலகங்கள் மற்றும் பிரவதச கசயலங்களுக்கும் 
இமைக்கப்பட்டு உளவளத்துமை வசமவகளிமன வழங்குதல் இடம்கபற்று வருகிறது. 
  
ந ொக்கங்கள் 
➢ சமுதாயம் உளக் வகாளாறுகளினால் பாதிக்கப்படுவமதக் குமறத்தல். 
➢ வறிய சமுதாயத்திமன கபாருளாதார ரீதியில் வலுவூட்டும் கசயற்பாடுகளிமன 

பலப்படுத்துவதற்கு உளத்திமன வலுப்படுத்துதல். 
➢ உளவளத்துமைக் களத்துமறயில் புதிய நூதனங்களிமனப் பயன்படுத்தி தரமான 

உளவளத்துமை வசமவகயான்றிமன வழங்குதல்.  
➢ உளவளத்துமை வசமவயில் ஈடுபட்டுள்ள கதாழில்வாண்மமயாளர்களுக்கிமடவய முமறசார் 

கதாடர்கபான்றிமன  ஏற்படுத்துதல். 
➢ உளவளத்துமை வசமவகளிமன வழங்குதல் கதாடர்பில் கண்காைிப்பு மற்றும் வழிகாட்டல். 

  

மூநலொபொயங்கள் 
➢ உற்பத்திக் கிராமங்களின்  பயனாளிகளிமன  கபாருளாதார ரீதியில் வலுவூட்டுவதற்காக  

அமுலாக்கப்படும்  கசயற்திட்டங்களின்  நிமலவபறான தன்மமயிமன  முன்கனடுப்பதற்கு  
உளவியல் உளவளத்துமை  தமலயீட்டிமன முன்கனடுத்தல். 

➢ உள சமூகப் பிரச்சிமனகளிமனக் குமறப்பதற்கு அபிவிருத்திசார் மற்றும் நிவாரைம்சார 
உளவளத்துமை  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

➢ இயற்மக மற்றும் மனிதர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட அநர்த்தங்களுக்கு முகங்ககாடுத்த 
மக்களுக்கு அநர்த்த உளவளத்துமை சிகிச்மசகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன 
அமுலாக்குதல். 

➢ உளவியல் உளவளத்துமை, உளச் சிகிச்மச மற்றும் அதன் பயன்கள்  கதாடர்பில் அரச 
உத்திவயாகத்தர்கள், சமுதாயத் தமலவர்கள், பாடசாமல மாைவ மாைவிகள், ஆசிரியர்கள், 
கபற்வறார்கள்,  சிவரஸ்ட பிரமஜகள், இமளஞர் யுவதிகள் மற்றும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளிமன 
விழிப்புைர்வூட்டுவதனூடாக உளவளத்துமை வசமவகளிமன விரிவுபடுத்துதல். 

➢ உளவளத்துமை வசமவ கதாடர்பில் நமடமுமற மற்றும் கசய்முமறப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமன நடாத்துதல். 

➢ உளவளத்துமை வசமவகளிமன வழங்கும் அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களிமன 
ஒருங்கிமைத்தல். 

➢ உளவளத்துமை  வசமவத்  வதமவப்பாடுகளிமனக் ககாண்ட அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற  
நிறுவனங்களுக்கு உளவளத்துமை உத்திவயாகத்தர்களின்  வசமவயிமன வழங்குதல் 
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(மவத்தியசாமல, சிமறச்சாமல, சிறுவர் மற்றும் முதிவயார் இல்லங்கள், விமான வசமவக் 
கம்பனி) 

➢ உளவளத்துமை விடயத் துமற கதாடர்பில் நமடமுமற அறிவிமன வளர்ப்பதற்கு  
கவளியீடுகளிமன கவளியிடுதல் (சிங்களம் மற்றும் தமிழ் கமாழி). 

 
 ி ி மற்றும் தபௌ ிக முன்நைற்ைம் 
திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் 
 ஒதுக்கீடுகளின் 

வமக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வருடொந் ப் 
பொ ீடு (ரூ.மி.) 

2022.09.30 வமர  ி ி 
முன்நைற்ைம் 

(ரூ.மி.)  

2022.10.01 த ொடக்கம் 2022.12.31  
வமர எ ிர்பொர்த்  தமொத் ச் 

தசலவு (ரூ.மி.) 
மூலதனம் 10.00 4.06 5.94 
  

2022.09.30 ஆந்  ிக ி வமர அமுலொக்கப்பட்ட அபிவிருத் ிச்  தசயற் ிட்டங்களின் 
முன்நைற்ைம் 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 சமு ொயத் ிமை தபொருளொ ொர ரீ ியில் வலுவூட்டும்நபொது உளக் 

நகொளொறுகளிைொல் பொ ிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உள விஞ்ஞொை 
உளவளத்துமண  மலயீட்டு  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களிமை 
 டொத்து ல். 

மாவட்ட மற்றும் பிரவதச கசயலகப் பிரிவுகளின் கிராம உத்திவயாகத்தர் கதாகுதிகளில் 
அமுலாக்கப்படும் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ரூபா. 6.78 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 191 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டு ரூபா.1.98 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 மொவட்ட மற்றும் பிரந ச மட்டத் ின் தசபொக்கியமொை உற்பத் ிக்  
கிரொமங்களின்  பயைொளிகளுக்கு  உளவளத்துமண சிகிச்மசகளொக 
உளவியல் உளவளத்துமண  மலயீட்டு  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களிமை 
 டொத்து ல். 

கசௌபாக்யா உற்பத்திக் கிராமங்களின் உற்பத்திச்  கசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், குமறந்த 
வருமானப் பயனாளிகள் மற்றும் அவர்களுக்குச் வசமவகளிமன வழங்கும் அரச 
உத்திவயாகத்தர்களிமன  இலக்காகக் ககாண்டு மாவட்ட மற்றும் பிரவதச கசயலகப் பிரிவுகளின் 
கிராம உத்திவயாகத்தர்கள் கதாகுதி மட்டத்தில்  133 உளவளத்துமை சிகிச்மசகள் 
நடாத்தப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 0.15 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரூபா. 0.11 மில்லியன் 
நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 03 ந சிய மற்றும் மொவட்ட மட்டத் ில் உளவளத்துமணச்  

தசயற்பொடுகளிமை ஒருங்கிமணத் ல். 
பிரவதச மட்டத்தில் கடமமயாற்றும் உளவளத்துமை உத்திவயாகத்தர்களின் கலந்துககாள்ளலுடன், 
மாவட்ட கசயலாளரின் தமலமமயில் மாவட்டச் கசயலகங்களில் மாதாந்தம் 
அமுலாக்கப்படுவதுடன், காலண்டு ரீதியில் வமலதிக கசயலாளர் மற்றும் பைிப்பாளர் 
(உளவளத்துமை) அவர்களின் தமலமமயில் அமமச்சு மட்டத்தில் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
அமுலாக்கப்படுகின்றன.  12 கலந்துமரயாடல்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 0.06 மில்லியன் 
ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 0.02 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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தசயற் ிட்ட இலக்கம் 04  ஒன்மலன்  ரவுக் களஞ்சியதமொன்ைிமை முன்தைடுப்ப ற்கு 
இலங்மக தரலிதகொம்  ிறுவைத் ிற்குக்  தகொடுப்பைவிமைச் 
தசய் ல். 

இலங்மக கரலிககாம் நிறுவனத்தின்  ஒன்மலன் தரவுக் களஞ்சியத்திமன  முன்கனடுப்பதற்கு ரூபா. 
0.94 மில்லியன்  ஒதுக்கீடுகள்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ரூபா. 0.38 மில்லியன் நிதி 
முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 05 24 மணிந ர மகயடக்கத்  த ொமலநபசி உளவளத் மண 

நசமவயிமை முமைசொர்  ிட்டத்துடன்  மீளமமத் ல்  
உளவியல் உளவளத்துமை வசமவ வதமவயான, எனினும் அது கதாடர்பில் வநரடியாக வருமக 
தருவதற்கு விருப்பிமனக் ககாண்டிராத அல்லது முடியாத வசமவ நாடியினருக்கு கதாமலவபசி 
வசதிகள் மூலம் உளவியல் உளவளத்துமை வசமவகயான்றிமன வழங்குவதற்காக ரூபா. 0.08 
மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூபா. 0.08 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று 
சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2,032 கதாமலவபசி  அமழப்புகள்  கிமடக்கப் கபற்றுள்ளன.  

 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 06 ந சிய உளவளத்துமண  ிைக்   தகொண்டொட்டம் 
ஒவ்கவாரு வருடமும் ஒக்வடாபர் 10 ஆந் திகதி ஆரம்பமாகும் உலக உள சுகாதார வாரத்திமன 
ஒட்டி இலங்மகயில் ஒக்வடாபர் 15 ஆந் திகதி வந்துள்ள வதசிய உளவளத்துமை தினம் 
இவ்வருடத்தில் ஒக்வடாபர்  14 ஆந் திகதி நடாத்தப்பட்டுள்ளது. அதில், உளவளத்துமை 
கதாழில்வாண்மமயாளர்களின் பங்குககாள்ளலுடன் ககௌரவ அமமச்சர் அவர்களின் தமலமமயில் 
அறிவுசார்ந்த வபாதமன மற்றும் வாதாட்டகமான்றுடனும் வதசிய மட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டகமான்றிமன 
நடாத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது கதாடர்பில் ரூபா. 0.50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 07 பு ிய த ொழில்நுட்ப தமன்தபொருள்களிமை வழங்கி உள 

விஞ்ஞொைம்சொர்  உளவளத்துமண  நசமவயிமை 
ஒருங்கிமணக்கும் தசயற்பொடுகள், நமம்படுத்து ல் மற்றும் 
விளம்பரப்படுத்து ல்.  

உளவளத்துமைப் பிரிவின் உத்திவயாகத்தர்களுக்கு கதாழில்நுட்ப வசதிகளிமன  வமம்படுத்துதல்,  
இமைய வமலயமமப்புத்  கதாடர்பிமன வழங்குதல், 2 கைனி மற்றும்  வர்ை அச்சு 
எந்திரகமான்மறயும்  வழங்குவதற்கு ரூபா. 0.96 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 
1.03 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று  சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 08 சிச்சரண உளவளத்துமண  ிமலயங்களிமை 

 ிர்மொணித் ல்/இடங்களிமை ஒதுக்கு ல்/ பரொமரிப்புச்  
தசயற்பொடுகள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்களிமைக் 
தகொள்வைவு தசய் ல். 

உளவிஞ்ஞான உளவளத்துமை உத்திவயாகத்தர்களின் 17 அலுவலகங்களுக்கு அலுவலக 
உபகரைங்களிமன வழங்குதல். ரூபா. 0.53 மில்லியன் ஒதுக்கீடுகள் පஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ரூபா. 0.51 
மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
2022.09.30  ஆந்  ிக ி  வமர  அமுலொக்கப்பட்டுள்ள பிை  அபிவிருத் ிச் 
தசயற் ிட்டங்களின் முன்நைற்ைம்.  
➢ பிரவதச கசயலகங்கள் மற்றும் மாவட்டச் கசயலகங்களின் மட்டத்தில் 2011 சமுதாயத்திமன 

விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 80,992 பயனாளிகளுக்கு  வழங்கப்படுதல். 
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(தமலமமத்துவம், கல்வி, திருமைத்திற்கு முன்னரான, கநருக்கடி முகாமமத்துவம்,  
உளப்பாங்கு  விருத்தி வபான்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்) 

 

நமற்குைிப்பிட்ட  தசயற் ிட்டங்களிமை   அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும்  
 ிமலயொை வளர்ச்சி  இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 – சகல இடங்களிலுமுள்ள சகலவிதமான வறுமமயிமனயும் 

முடிவுக்குக் ககாண்டுவருதல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 03 - ஆவராக்கியமான வாழ்க்மகயிமன உறுதிப்படுத்தி  சகல 

வயதிலுமுள்ள  அமனவருக்கும் நலன்புரியிமன அதிகரித்தல்.   
 
அமுலொக்கிய நவமளயில் முகங் தகொடுத்துள்ள சவொல்கள். 
➢ வருட  ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு திமறவசரி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் திரட்டுநிதி  

சரியான வநரத்திற்குக் கிமடக்காமமயினால் திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதிக்கு கசயற்திட்டங்கள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குவதற்கு முடியாது வபானமம. 

 
முன்தமொழிவுகள் மற்றும் எ ிர்வரும் வருடத் ில் அமுலொக்குவ ற்கு எ ிர்பொர்த்துள்ள பு ிய  
தசயற் ிட்டங்கள்.  
➢ பிரவதச கசயலகப் பிரிவுகள் மட்டத்தில் சமுதாயப் கபாருளாதாரத்திமன  வலுவூட்டுவதற்கு  

உளவளத்துமை நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன நடாத்துதல். (25-30  வபர்களிமனக் ககாண்ட  சிறு 
குழுக்கள்) 

➢ ஆண் கபண் பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவம் கதாடர்பில் உளவியல் உளவளத்துமை (இமளய 
சமுதாயத்தினருக்கு) 

➢ கபண்களிமன வலுவூட்டுவதற்கு உளவளத்துமை தமலயீடு (பிரவதச  
கசயலககமான்றிலிருந்து  25 குமறந்த வருமானப்  பயனாளி குடும்பங்கள்)  

➢ கபண் பிள்மளகளிமன வலுவூட்டுவதற்கு  உளவளத்துமை  (16 வயதிற்குக் குமறந்த) 
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6.3.10 தவளி ொட்டு  ி ியங்களினூடொக அமுலொக்கப்பட்ட 
தசயற் ிட்டங்கள். 
கவளிநாட்டு நிதியங்களினூடாக அமுலாக்கப்பட்ட இச்கசயற்திட்டங்களிமன ஒருங்கிமைத்தல் 
மற்றும் கண்கைிப்பு, திட்டமிடல் மற்றும்   கண்காைிப்புப் பிரிவினுடாக இடம்கபறுகிறது.  
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 01 உலக வங்கிச்  தசயற் ிட்டங்களின்  ற்தசயல் அவசர ிமல ப ில் 

கூறுகள் (Contingent Emergency Response Components – CERC) கீழ்  ி ியிமை 
மொற்று ல். 

தற்வபாமதய கபாருளாதார கநருக்கடியின் கீழ் பாதிப்புக்குள்ளான கவனத்திற் ககாள்ளப்பட வவண்டிய  
குழுக்களுக்கு நிவாரைங்களிமன  வழங்குவதற்கு உலக வங்கி நிதி வசதிகளின் கீழுள்ள மூதலீட்டுச்  
கசயற்திட்டங்களின் தற்கசயல் அவசரநிமல பதில் கூறுகள் நிதி மாற்றுதல் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது. இச்கசயற்திட்டத்தின் கீழ், வழமமயான ககாடுப்பனவுகளிமனப்  
கபறும் சமுர்த்திப்  பயனாளிகள், அங்கவனீமுற்ற நபர்கள், தீராத நாட்பட்ட சிறுநீரக வநாயாளர்கள் 
மற்றும் சிவரஸ்ட பிரமஜகளுக்கு வமலதிகமான  ககாடுப்பனகவான்றுடன் மூன்று மாதங்களுக்கு 
மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகள்  வழங்கப்படுகின்றது. வமலும்  காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள  
நபர்களுக்கும் ரூபா. 5,000 மாதாந்தக்  ககாடுப்பனகவான்று  வழங்கப்படுகின்றது.  
 
இச் கசயற்திட்டத்தின் கீழ்  2022 வம மாதம் கதாடக்கம் யூமல மாதம்  வமர  03  மாதங்களுக்கு  
வமற்குறிப்பிட்ட  ககாடுப்பனவுகளிமன வழங்குவதற்காக ரூபா. 56.3 மில்லியன் நிதி 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இச்  கசயற்திட்டத்திற்கான  ககாடுப்பனவுகள்  சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திமைக்களத்தினூடாக  
இடம்கபற்று வருகிறது. (இச் கசயற்திட்டத்துடன் கதாடர்பிலான ககாடுப்பனவுகள்  கதாடர்பிலான 
விரிவான  தகவல்கள் பக்க இலக்கங்கள் 14-16 இல உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.) 
 
தசயற் ிட்ட இலக்கம் 02 உணவுப்  பொதுகொப்பு மற்றும் வொழ்வொ ொர மீட்பு அவசர உ விச் 

தசயற் ிட்டம். 
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதிசார் உதவியின் கீழ் 2022 கசப்கரம்பர் மாதம்  கதாடக்கம் 03 மாத 
காலவமரயமறக்கு இச் கசயற்திட்டம் அமுலாக்கப்பட்டு வருகிறது. CERC கசயற்திட்டத்தின் கீழ் 
அமுலாக்கப்பட்ட நாைய மாற்று வமககள், மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகள், கசயற்திட்டக் 
காலவமரயமறயினுள், இச் கசயற்திட்டத்தின் கடன் கூறின் கீழ் அவதவபால முன்கனடுத்துச் 
கசல்லுதல் அமமச்சின் சமூக வலுவூட்டல் பிரிவினூடாக இடம்கபறுகிறது.  
கசயற்திட்டத்தின் உதவிக் கூறின் கீழ்  வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம், முதிவயார் 
இல்லங்களிமனப் பழுதுபார்த்தல்/நிர்மாைித்தல் மற்றும் அங்கவனீமுற்ற நபர்களுக்கு  
வசிப்பிடங்களிமன வழங்குவதற்கு நிதியுதவிகளிமனப் கபற்றுக் ககாள்ளுவதற்கு முன்மவக்கப்பட 
வவண்டிய  கசயற்திட்ட முன்கமாழிவுகள், அமமச்சின் சமூக வலுவூட்டல் பிரிவினூடாக  
தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.  
 
நமற்குைிப்பிட்ட  தசயற் ிட்டங்களிமை   அமுலொக்குவ னூடொக பின்வரும்   ிமலயொை 
வளர்ச்சி  இலக்குகளிமை எட்டுவ ற்கு எ ிர்பொர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 01 – சகல இடங்களிலுமுள்ள சகலவிதமான 

வறுமமயிமனயும் முடிவுக்குக் ககாண்டுவருதல். 
➢ வபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்கு 03 -   ஆவராக்கியமான வாழ்க்மகயிமன உறுதிப்படுத்தி  

சகல வயதிலுமுள்ள  அமனவருக்கும் நலன்புரியிமன அதிகரித்தல்.   
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6.4   ிர்வொகம் மற்றும் தசயற்பொட்டுப் பிரிவுகள் 
 
6.4.1   ிர்வொகப் பிரிவு 
சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு மற்றும் இமை நிறுவனங்களின் மனித வளங்கள் மற்றும் கபௌதிக 
வளங்கள் முகாமமத்துவம் கதாடர்பிலான தாபனவிதிக் வகாமவகள், சுற்றுநிரூபங்களுக்கிைங்க 
மற்றும் தருைங்களுக்கமமவாகச்  கசயற்படுவதற்காக, நிர்வாகப் பிரிவு  அமுலாக்கப்படுகிறது.  
நிர்வாகப் பிரிவினூடாக பின்வரும் கசயற்பாடுகள்  இடம்கபற்று அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமன அமுலாக்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு  விமனத்திறனான வசமவகள் 
வழங்கப்படுகிறது. 
 

➢ சமூக வலுவூட்டல் பிரிவின் மற்றும் பிரிவுக்கு உரித்தான சகல நிறுவனங்களின் 
பதவியைிக்கான  நிறுவனம்சார் மற்றும் நிர்வாகச் கசயற்பாடுகளிமன நிர்வகித்தல். 

➢ உள்நாட்டு மற்றும் கவளிநாட்டு  பயிற்சிகளிமன வழங்குவதனூடாக மனித வளத் 
திறனிமன வமம்படுத்துதல். 

➢ சமூக வலுவூட்டல் விடயப் பரப்புக்கு உரித்தான அமமச்சரமவ விஞ்ஞாபனங்கள், 
சட்டங்கள், வமரவுகள் வபான்றவற்றிமன சரியானவாறு முன்மவத்தலினூடாக  ககாள்மக 
வடிவமமப்புக்கு பங்களிப்புச் கசய்தல்.  

➢ கசல்லுவதற்குத் வதமவயான மனித வளங்கள் மற்றும் உட்கட்டமமப்பு வசதிகளிமன 
வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல். 

➢ மனித வள அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன அமுலாக்குதல்.  
இப் பிரிவினூடாக  அமுலாக்கப்படும் மனித வள அபிவிருத்தி  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக 2022 
ஆம் ஆண்டு கதாடர்பில் ரூபா. 1.2 மில்லியன்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 2022.09.30 ஆந் திகதியன்று 
ரூபா. 0.37 மில்லியன் நிதி முன்வனற்றகமான்று சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதன் பிரகாரம், 
பின்வரும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளன. 

➢ அரச ககாள்முதல் நமடமுமற மற்றும் வழிகாட்டல் கதாடர்பிலான ஒரு நாள் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் – 62 உத்திவயாகத்தர்கள் கலந்துககாண்டனர். 

➢  வகாமவயிடுதல்  கதாடர்பிலான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
➢ ஆன்மீக நுண்ைறிவு கதாடர்பிலான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
➢ அலுவலக நமடமுமறகள் கதாடர்பிலான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
➢ உளப்பாங்கு விருத்தி  கதாடர்பிலான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்  திட்டம் 

 
அதன் பிரகாரம், 2020.09.30  ஆந் திகதியன்று  உத்திவயாகத்தர்களின் ஒழுக்கத் திறன் மற்றும் 
அறிவிமன வளர்ப்பதற்கு 5 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ் 351 உத்திவயாகத்தர்கள் 
பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவதவபால தனிநபர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ்  
முதுகமலப் பட்டப் படிப்பிமனத் கதாடர்வதற்கு இரு உத்திவயாகத்தர்கள் 
முன்மவக்கப்பட்டுள்ளனர். பட்டயக் கைக்காளர் நிறுவனத்தின் அங்கத்துவத்திமனப்  
புதுப்பிப்பதற்கு ஒரு உத்திவயாகத்தருக்கு ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 
 
 
 



 

60 | ப க் க ங் க ள்  
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சு 
முன்னனற்ற அறிக்கக  2022 

6.4.2 கணக்குகள் பிரிவு 
கசயற்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு வருடாந்த ஒதுக்கீடுகளிமன 
வழங்குதல், முகாமம கசய்தல், ககாடுப்பனவுகளிமன முன்கனடுப்பதுடன், அரச கைக்குகளிமன 
முன்கனடுப்பமத  கவளிப்பமடத்தன்மமயுடன் முன்கனடுத்தல், நிதிப் பிரமாைங்களினூடாக 
பிரதான கைக்கீட்டு உத்திவயாகத்தருக்கு ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள், நிதியிமன 
ஒழுக்கத்துடன் முன்கனடுத்துச் கசல்லுதல்  ஒப்பமடக்கப்பட்டிருக்கும் பிரிவு கைக்குகள் 
பிரிவாகும்.  
 
சமூக வலுவூட்டல் பிரிவின் கைக்குகள் கசயற்பாடுகள் மற்றும் கமாத்தக் ககாள்முதல் 
நமடமுமறயிமன முன்கனடுப்பதற்கு வமலாக, திமைக்களங்கள். நியதிசட்ட நிறுவனங்கள் 
மற்றும் சமபகளின் கைக்குகளிமன கண்காைித்தலும்  இடம்கபறுகிறது.  
 

6.4.3  உள்ளகக் கணக்கொய்வுப் பிரிவு 
உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிரிவு அமமச்சின் கசயலாளருக்கு  வநரடியாகப்  கபாறுப்பிமனக் கூறும் 
பிரதான உள்ளகக் கைாக்காய்வாளர் ஒருவரின் கீழ் கசயலாக்கப்படுவதுடன், அமமச்சினால் 
முன்கனடுக்கப்பட்டுவரும் வசமவகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிமன தரமானதாகவும் மற்றும் 
விமனத்திறனாகவும் முன்கனடுத்துச் கசல்லுவதற்குத்   வதமவயான நிதியிமனக் கைக்காய்வு 
கசய்தல்,  கசயற்திறன் கைக்காய்வு, முகாமமத்துவக் கைக்காய்வு, சுற்றுச்சூழல் கைக்காய்வு, 
திட்ட நிர்வாகக் கைக்காய்வு மற்றும் கவனத்திற்குக் ககாள்ளக்கூடிய துமறகளிமன 
அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு கைக்காய்விமன  முன்கனடுப்பதனூடாக, எதிர்பார்த்த அபிவிருத்தி 
இலக்குகளிமன எட்டுவதற்கு வழிகாட்டல்களிமன வழங்குவதும் இடம்கபறுகிறது. 
 

6.4.4  ிட்டமிடல் மற்றும் கண்கொணிப்புப் பிரிவு 
சமூக வலுவூட்டல் பிரிவின் கீழுள்ள திமைக்களங்கள் மற்றும் நியதிச்சட்ட நிறுவனங்களின்  
விடயப்பரப்புக்கான ககாள்மககள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், கசயற்திட்டங்களிமனத் 
திட்டமிடுவதற்குத் வதமவயான வசதிகளிமன  வழங்குதல்,  அமுலாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களிமனச்  கசயற்படுத்துதல், முன்வனற்றத்திமன முகாமம கசய்தல் மற்றும் பிற வநர் 
அமமச்சுக்கள், திமைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களினூடாக  அமுலாக்கப்படும் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்ளிமன ஒருங்கிமைத்தல், திட்டமிடல்  மற்றும் கண்காைிப்பு விடயப் பரப்பின் கீழ்  
இடம்கபறுகிறது. 
 

6.4.5  அபிவிருத் ிப் பிரிவுகள் 
சமூக வலுவூட்டல் பிரிவு மற்றும் இமை நிறுவனங்களிமன ஒருங்கிமைத்தல்,  
கதாழிற்படுத்துதல், கண்காைித்தல் மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான  கசயற்பாடுகள்  கதாடர்பில் 3 
அபிவிருத்திப் பிரிவுகள்  கசயற்படுகின்றன.  
 

 

வணிக நசமவ மமயங்கமள  ிறுவு ல் 

அபிவிருத்தி II என்ற பிரிவினூடாக நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவிலான நிறுவனங்களுக்குத்   

வதமவயான வசமவகளிமன ஒவர இடத்தில் வழங்குவதற்கான வைிக வசமவ  நிமலயங்களிமன 

(One Stop Shops) அமமப்பமத ஒருங்கிமைத்து  வருகிறது.  
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நாட்டின்  கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க  பங்களிப்பிமன வழங்கும் நுண்நிதிய, 

சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவிலான  நிறுவனகமான்றுக்கு   வதசியப் கபாருளாதாரத்தில் முக்கிய   

இடகமான்று உரித்தாகிறது.  நுண்நிதிய, சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவிலான  நிறுவனங்கள் சுமார் 1.2 

மில்லியன் வமர நாட்டில் அமமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதனூடாக 3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான  

மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கப்படுகிறது. இத்துமறயில் உருவாக்கப்படும்  கதாழில்களின்  

எண்ைிக்மக  நாட்டின்  கமாத்தத்  கதாழில்  வாய்ப்புக்களின்  45% ஆகும். வைிகத்திமனப் பதிவு 

கசய்யும்வபாது தற்வபாதுள்ள கட்டமளகள், பல்வவறு நிறுவனங்களினூடாக  கபறப்பட்ட வவண்டிய 

அனுமதிகள்,  உரிங்கள், நிதி வசதிகளிமன வழங்குதல் மற்றும் வைிக உட்கட்டமமப்பு 

வசதிகளிமன ஒருங்கிமைத்தல்  வபான்ற சட்டரீதியிலான நடவடிக்மககளின் காரைமாக 

தாமதமாகுவதன் காரைமாக   கதாழில்முமனவவார் தமது வைிகத்திமனப் பதிவு கசய்வதற்கு 

முன்வருதல் மிகவும் குமறந்த மட்டத்தில் காைப்படுவதாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.  இத் 

கதாழில்முமனவவாருக்குத்  வதமவயானா வைிகப் பதிவு உட்பட பின்வரும் வசமவகளிமன 

ஒருங்கிமைப்பதற்கு மாவட்ட அளவில் 25 மாவட்டங்களிலும்  வைிகச் வசமவ  

நிமலயங்களிமன உருவாக்குவதற்கு அமமச்சரமவயின் அங்கீகாரம் கிமடக்கப்  கபற்றுள்ளது. 

1. சட்ட வசமவகள், வசதிகள் மற்றும்  ஆவலாசமன 

2. திறன் மற்றும் இயலுமம  விருத்தி 

3. கதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்குனருக்கான உதவி 

4. கதாழில்முமனவவார், நிர்வாக அறிவிமன வழங்குதல் 

5. நிதிவசதிகள்  கதாடர்பில் முன்மவப்பு 

6. சந்மத வாய்ப்புக்களிமன அறிமுகப்படுத்துதல் 

 

அதன் பிரகாரம்  ஐவராப்பிய அபிவிருத்தி உதவியின் கீழ்  கமானராகல, பதுமள, மாத்தமள,  

நுவகரலியா மாவட்டங்களிலும், கநதர்லாந்து உதவியின் கீழ்  கிளிகநாச்சி மாவட்டத்திலும்,   

ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பின் உதவியின் கீழ் அனுராதபுர மாவட்டத்திலும் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

வைிகச் வசமவ  நிமலயங்கள்  கதாடர்பில்  03 அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர்கள் என்றவாறு  75 

உத்திவயாகத்தர்களிமனக்  ககாண்ட  பதவியைிக்கு  முகாமமத்துவ  திமைக்களத்தின் 

அங்கீகாரத்திமனப் கபற்றுக் ககாள்ளுவதற்கு வதமவயான நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுவருகிறது.  

அதன் பிரகாரம்  ஏற்கனவவ நிறுவப்பட்டுள்ள  கமானராகல, பதுமள, மாத்தமள, நுவகரலியா, 

கிளிகநாச்சி மற்றும் அனுராதபுரம்  மாவட்டம்   கதாடர்பில்  18 அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர்கள் 

இமைப்புச் கசய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதுடன்  அந்நிமலயங்களுக்குத் வதமவயான 

உபகரைங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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07.  மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகொர பிரிவு 
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7.1 mwpKfk;  
 

“,yq;ifapd; jdpj;Jtk; kw;Wk; gad;tha;e;j gpuirfisf; nfhz;l FLk;gj;jpy; 
kfpo;r;rp kw;Wk; r%f rkme;j];J cWjp nra;ag;gl;l epiyNgwhd 

mgptpUj;jpaile;j RgPl;rkpf;f Njrk;” vDk; Nehf;Fld; nraw;gl;L tUfpd;wJ. 
 
mjw;fika> gpujhd nraw;gzpahf ,Ug;gJ ngz;fs; kw;Wk; rpWth;fspd; 
mgptpUj;jp kw;Wk; eyDf;Fj; Njitahd rl;lq;fs;> tpjpfs; kw;Wk; nfhs;iffs;> 
jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fisj; jahh; nra;jy;> mKy;gLj;jy;> 
xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> xOq;FWj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;tjhFk;. Gjpjhf 
rl;lq;fs;> tpjpfs; kw;Wk; nfhs;iffis mwpKfk; nra;jy; kw;Wk; mtw;iw 
jpUj;jk; nra;jy;> epWtd nghwpKiwia tYT+l;ly;> gapw;rp Mw;wy;fs; cl;gl 
kdpj ts mgptpUj;jp> cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp juTfs; kw;Wk; 
jfty;fis NgzptUjy;> Kfhikj;Jt jfty;fs; Kiwikia guhkhpg;Gr; 
nra;jy;> tiyaikg;Gr; nra;jy;> Muha;r;rp> xOq;FWj;jy; kw;Wk; fUj;jpl;l 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis kjpg;gPL nra;tJ Kf;fpa gzpfshFk;. 
 
rh;tNjr juepakq;fs; kw;Wk; Njrpa Kd;Dhpikfisf; ftdj;jpy; nfhz;L 
mikr;rhdJ kfsph; kw;Wk; rpWth; Jiwfspd; Clhf nraw;gzpfis 
epiwNtw;Wfpd;wJ. mtw;wpy; ngz;fSf;F vjpuhd rfy tifapYkhd 
ghugl;rq;fisAk; xopg;gjw;fhd rkthak;> kfsph; rkthak;> epiyNgwhd 
mgptpUj;jpr; Rl;bfs;> mbg;gilf; nfhs;iffs;> rpWth; chpikfisg; 
ghJfhg;gjw;fhd rkthak;> ngz;fs;> rpWth;fs; Jiwfspd; Kd;Ndw;wj;Jf;F 
gq;fspg;Gr; nra;Ak; rfy nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fSk; ,jpy; cs;slq;Fk;. 
 
mjw;fhf Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurig> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; 
guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk;> Kd;gps;isg; gUtk; gw;wpa Njrpa nrayfk;> 
Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa cyf tq;fpf; fUj;jpl;lk;> ,yq;if kfsph; 
gzpafk;> Njrpa kfsph; FO Mfpa epWtdq;fs;> jpizf;fsq;fspd; Clhf 
gy;NtW nraw;gzpfs; epiwNtw;wg;gl;L tUfpd;wd. 2022 Mk; Mz;bd; jpUj;jpa 
tuT nryTj;jpl;l kjpg;gPLfSf;F mika gpujhd mgptpUj;jp kw;Wk; eyd;Gup 
Ntiyj;jpl;lq;fSf;fhf  &gh kpy;ypad; 5858.630 Md Vw;ghLfs; mikr;Rf;F 
xJf;fg;gl;Ls;sJld;> nrg;njk;gh; 30 Mk; jpfjp tiu xl;Lnkhj;j epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; &.kp. 4510.051 MFk;. 
 
NkYk;>%yjdkhf &.kp. 1208.630 xJf;fg;gl;bUe;jJld;> mjd; Kd;Ndw;wk; &.kp. 
1032.406 MFk;. ehl;by; epytpa nfhtpl; njhw;W Neha; epiyik kw;Wk; ,yq;if 
vjph;nfhz;Ls;s nghUshjhu neUf;fb epiyikf;F kj;jpapy; rpWth;fs; kw;Wk; 
ngz;fs; Kfk; nfhLf;Fk; rpf;fy;fspy; rpf;fyhd epiyik vOe;j NghjpYk;> 
mtw;iwj; jtph;j;Jf; nfhs;tjw;fhf rh;tNjr epWtdq;fspdJk; epjp kw;Wk; 
njhopy;El;g gq;fspg;Gld; tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw mKy;gLj;JtJ 
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
2023 Mk; Mz;Lf;F Gjpa mZFKiwapd; Clhf Neubahf FWq;fhy kw;Wk; 
ePz;lfhy mbg;gilapy; rpWth;fs; kw;Wk; ngz;fSf;F gad;fs; fpilf;fpd;w 
nraw;gzpia epiwNtw;w mikr;R eltbf;if Nkw;nfhz;Ls;sJ. 
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7.2 epWtdq;fspd; mbg;gilapy; mgptpUj;jp epfo;r;rp 
j;jpl;lq;fSk;> Kd;Ndw;wKk;. 

 

7.2.1 mgptpUj;jpg; gphpT 
 

 

1. gpujhd nraw;gzp 

ngz;fs; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; mikr;rpd; nfhs;iffis tFj;jy; kw;Wk; Njrpa 

kl;lj;jpyhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jk; Kf;fpa nghWg;igf; 

nfhz;Ls;s mgptpUj;jpg; gphptpd; gpujhd nraw;gzpahf ,Ug;gJ mikr;rpd; fPo; cs;s 

epWtdq;fspdhy; mKy;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj;jpl;lq;fis xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> 

If;fpa ehLfspd; ,iz epWtdq;fs; kw;Wk; ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L 

epWtdq;fis xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> Njrpa kl;lj;jpyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

xUq;fpizg;Gr; nra;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;tjhFk;.  

 

2. gpujhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

 

2.1. khtl;l kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jpf; FOf; $l;lq;fis elhj;jy; 

khtl;l kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jpf; FOf; $l;lq;fis elhj;Jtjw;F tUlk; xd;Wf;F> 25 

khtl;lq;fSf;Fk;&gh 930,800.00 Md Vw;ghLfs; tpLtpf;fg;gLtJld;> ,e;j Mz;bd; 

Kjy; 3 fhyhz;LfSf;Fnkhd &gh.699,000.00Md Vw;ghLfs; ngw;Wf; 

nfhLf;fg;gl;Ls;sd. Nkw;gb FOf;fspd; mwpf;iffis ngw;Wf; nfhs;sy;> mtw;wpy; 

Njrpa kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;s Ntz;ba jiyaPLfs; ,Ug;gpd; mJ njhlh;gpy; Njitahd 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; gpd;dha;T eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

2.2 If;fpa ehLfs; rdj;njhif epjpaj;jpd; (UNFPA) fPo; ghy;epiyrhh; kw;Wk; ngz;fspd; 

chpikfSf;fhd fUj;jpl;lk;(Gender and Women’s Rights ) 

ghy;epiyrhh; rkme;j];ij cWjp nra;J ngz;fs; kw;Wk; rpWkpah;fSf;F vjpuhf 

,lk;ngWfpd;w Jd;GWj;jy;fis jLg;gjw;Fk;> mth;fspd; chpikfisg; ghJfhj;Jf; 

nfhLj;J mgptpUj;jpapd; rkkhd gad;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fisr; 

nra;JnfhLg;gijAk; Nehf;fhff; nfhz;L ,f;fUj;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

2022 Mk; Mz;L ,e;epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F &.kp.6.9 Md Vw;ghLfs; UNFPAepjpaj;jpdhy; 

,e;j mikr;Rf;Fg; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ. ehl;by; epytpa neUf;fb epiyikf;F 

kj;jpapy; gpuNjr kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; jpl;lkplg;gl;l gy epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

xd;iyapd; Kiwapy; mKy;gLj;jg;gl;ld. 

 

If;fpa ehLfspd; rdj;njhif epjpaj;jpd; njhopy;El;gg; gq;fspg;G kw;Wk; mikr;rpd; 

xUq;fpizg;gpd; fPo; ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd Jd;GWj;jypdhy; 

ghjpf;fg;gl;Ls;sth;fSf;Fj; Njitahd NritfSf;F topg;gLj;Jk; nghwpKiw gw;wpa 

topfhl;ly;fis cs;slf;fpa (Referral Guidelins) Kk;nkhopfspYk; jahh; 
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nra;ag;gl;L 24 (tTdpah ml;w)  khtl;lq;fs; kw;Wk; 327 gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; 

tpepNahfpf;fg;gl;lJld;> mjpy; cs;slq;Fk; tplaq;fs; njhlh;ghf tpopg;Gzh;T+l;Lk; 03 

xd;iyapd; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; fk;g`h> mEuhjGuk; kw;Wk; fSj;Jiw Mfpa 

khtl;lq;fisr; Nrh;e;j mYtyh;fis mioj;J Nffhiy> fz;b Mfpa khtl;lq;fspy; 

elhj;jg;gl;ld.  

 

xd;iyapd; Kiwiag; gad;gLj;jpf; nfhz;L ntspf;fs kl;lj;jpy; mYtyh;fSf;F 

xd;iyapd; fUtpfisg; gad;gLj;JtJ (Zoom, Google Meet, Webex kw;Wk;  

Microsoft Teams) gw;wpa gue;j mwpitg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhf xd;iyapd; 

tPbNah njhlnuhd;W rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; jah; nra;ag;gl;L fw;iff; 

ifNalhf Teleconferencing Platforms vd;w ngahpy; jahh; nra;ag;gl;L 24 

khtl;lq;fs; kw;Wk; 351 gpuNjr nrayfq;fSf;F jghy; %yk; tpepNahfpf;fg;gl;ld. 

 

Fiwe;j tajpy; fh;g;gkiltij jLg;gjw;F gpuNjr kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; jahh; 

nra;J rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w fUj;jpl;lg; gpNuuizfis kjpg;gPL nra;J> Nkw;gb fUj;jpl;lg; 

gpNuuizfis mKy;gLj;jj; Njitahd &.kp. 0.200 Md Vw;ghLfis mDg;gpitf;f 

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> mtw;iwg; gpd;dha;T nra;Ak; eltbf;iffSk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.  

 

ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd Jd;GWj;jypdhy; ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F Nritfis 

Mw;Wk; NghJ Njitahd jpBh; Kfhikj;Jtr; nrytpdj;ij jhq;fpf; nfhs;tjw;fhf xU 

gpuNjr nrayfj;Jf;F &gh.5000 kw;Wk;   &.kp. 1.800 Md Vw;ghLfs; 25 

khtl;lq;fSf;Fk; kw;Wk; 334 gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; ngw;Wf; nfhLf;f eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

2.3 rpWth;fSf;fhd r%fg; ghJfhg;Gf; fUj;jpl;lk;  

,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 2022 Mk; Mz;by; vkJ mikr;Rf;F &.kp. 12.22 Md xl;Lnkhj;j 

Vw;ghLfs; fpilj;Js;sd. ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsk;> 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfk; kw;Wk; Njrpa rpWth; ghJfhg;G 

mjpfhurigf;F ,ilNa Nkw;gb Vw;ghLfs; xJf;fk; nra;ag;gl;L ,e;epfo;r;rpj;jpl;lk; 

mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

2.3.1 mgptpUj;jpg; gphptpdhy; mKy;gLj;jg;gLk; epfo;r;rpj;pl;lq;fs; (&.kp. 2.185) 

•  fl;bsikg;gUt rpWkpah;fs; rpW tajpy; fh;g;gkiltij jLg;gjw;fhf tlf;F kw;Wk; 

fpof;F khfhzq;fspd; gpuNjr nrayhsh; gphpTfs; 79 Ir; Nrh;e;j kfsph; kw;Wk; 

rpWth; mgptpUj;jp gphpTfspd; ntspf;fs mYtyh;fspd; jpwd; mgptpUj;jpf;fhd 

topfhl;ly; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. 

•  ,g;gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; “Fiwe;j tajpy; fh;g;gkiltij jLg;gJ njhlh;ghf 

khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy; ngz;fs; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jp gphpTfspd; 

gjtpazpapdhpd; jpwd; mgptpUj;jpf;fhd gapw;rp nkhbA+y;” I mbg;gilahff; 

nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> Nkw;gb gapw;rp nkhbA+y; Nkw;gb khfhzq;fspd; rfy 

gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; tpepNahfpf;fg;gl;ld.  
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•  NkYk;> jw;NghJ Nkw;gb khfhzq;fspd; rfy khtl;lq;fspYk; Fiwe;j tajpy; 

fh;g;gkiltij jLg;gjw;fhd nraw;wpl;lj;ij jahh; nra;tjw;F mwpTiu 

toq;fg;gl;Ls;sJld;Nffhiy> gJis> nkhduhfiy> Etnuypah> Fuehfy;> 

fSj;Jiw> khj;jis> ,uj;jpdGhp kw;Wk; aho;g;ghzk; Mfpa khtl;lq;fSf;F 

Vw;ghLfs; toq;fg;gl;L ghlrhiy khzth;fSf;fhf ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; 

elhj;jg;gl;lJ. 

•  rKjha mbg;gilapyhd Rfhjhu Nkk;ghl;L vz;zf;fUtpd; mbg;gilapy; ,ize;j 

khjphpf; fpuhkk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F 25 khtl;lq;fspypUe;J njhpT 

nra;Jnfhs;sg;gl;l 25 gpuNjr nrayhsh; gphpTfspd; ngz;fs; kw;Wk; rpWth; 

mgptpUj;jp gphpTfspd; ntspf;fs mYtyh;fs; kw;Wk; mikr;rpd; tsthsh; 

FOkj;jpd; mYtyh;fSf;fhfu[ul;l gy;fiyf; fofj;jpd; Rfhjhu Nkk;ghl;L 

jpizf;fsj;jpdhy; tjptpl gapw;rpfs; ,uz;L elhj;jg;gl;ld. NkYk;> 5 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; xd;iyapd; %yk; elhj;jg;gl;Ls;sd.  

 

jw;NghJ Nkw;gb mYtyh;fspdhy; njhpT nra;ag;gl;Ls;s fpuhk mYtyh; gphpTfs; 25 

,y; rKjha mgptpUj;jp eltb;fiffs; gpd;tUk; 6 Nfhl;ghLfspd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wd. 

i.          rKjhaj;jpd; gy;NtW FOf;fSlDk; njhlh;Gnfhs;sy;. 

ii.     nrad;Kiwnahd;whf Muk;gpj;jy; kw;Wk; NgzptUjy;. 

iii.     Nkw;gb rKjha mgptpUj;jp eltbf;iffspd; chpj;J rKjhaj;jpdUf;F 

chpj;jhdjhf ,Uj;jy;. 

iv. cl;fl;likg;G fhuzpfis ,dq;fhzy;. (rKjhaj;jpYs;s rpf;fy;fs; 

/kfpo;r;rp /eyDf;fhf) 

v. ,e;j cl;fl;likg;Gf; fhuzpfs; gw;wp ftdk; nrYj;Jtjw;fhd 

nraw;ghLfis Nkw;nfhs;sy;. 

vi. Fwpj;j kw;Wk; czh;Tg;G+h;tkhd Rl;bfisg; gad;gLj;Jtjd; khw;wq;fis 

mstply;. 

 

NkYk;> mgptpUj;jpg; gphptpdhy; ,j;JiwfSf;fhd eltbf;ifrhh; nghwpKiw 

mKy;gLj;jg;gLtJld;> khjhe;jk; Nkw;gb Jiwfspd; Kd;Ndw;wk; mikr;rpd; %yKk; 

fz;fhzpg;Gr; nra;ag;gLk;. 

 

•  fLk; mr;RWj;jyhd gps;isfis tiuglkhf;fy; (MVC Mapping) 

vkJ mikr;rpdhy; ,jw;fhd topfhl;ly;fs; jahh; nra;ag;gl;Ls;sJld;> fLk; 

mr;RWj;jyhd gps;isfis ,dq;fhzy; kw;Wk; Nkw;gb mr;RWj;jiyf; nfhz;l 

fhuzpfis fl;Lg;gLj;Jtjd; %yk; Nkw;gb gps;isfspd; chpikfisg; ghJfhg;gjw;F 

Kiwahd kw;Wk; Kiwrhh; mZFKiwnahd;iw mur epWtdq;fs; gpd;gw;wr; nra;tJ 

,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. 

Nffhiy> Gj;jsk;> ,uj;jpdGhp> Fuehfy;> fz;b> fSj;Jiw> nfhOk;G> aho;g;ghzk; 

kw;Wk; kl;lf;fsg;G Mfpa khtl;lq;fspy; njhpT nra;ag;gl;l fpuhk mYtyh; gphpTfspy; 
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Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> Nkw;gb khtl;lq;fspy; chpa 

ntspf;fs mYtyh;fs; ,jw;Fg; gapw;wg;gl;Ls;shh;fs;.  

 

2.3.2 ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk; (&.kp. 2.015) 

•  mr;RWj;jyhd epiyikapy; cs;s rpWth;fs; thOk; FLk;gq;fSf;fhd 

ghJfhg;Gj; jpl;lq;fspd; %yk; epjprhh; kw;Wk; epjpay;yhj cjtpfisr; 

nra;JnfhLg;gJ njhlh;ghf 14 mDruizj; jpl;lq;fs; jw;NghJ G+h;j;jp 

nra;ag;gl;Ls;sd. 

•  ,ul;ilf; Foe;ijfSf;F cjtp toq;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 34 

FLk;gq;fSf;F cjtpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

•  nghUshjhu neUf;fbfisf; nfhz;Ls;s rpWth;fSf;F ghlrhiy cgfuzk; 

toq;Ftjw;fhf tsq;fspd; Nrh;kk; xd;iwj; jhgpg;gjd; fPo; 25 khtl;lq;fSf;F 

Vw;ghLfs; toq;fg;gl;Ls;sd. ,e;j Mz;by; ifapYs;s gl;bay;fSf;F 4 

khtl;lq;fSf;F &.kp. 0.488 Md Vw;ghLfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 

2.3.3 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfk; (&.kp. 4.000) 

•  Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa tpNrl 06 

jiyg;Gf;fspd; fPo; 30 epkplk; tPjkhf thu ,Wjp ehl;fspy; xspgug;Gr; 

nra;ag;gl;l njhiyf;fhl;rp Neh;Kff; fye;Jiuahly;fs; 06 fhf &.kp. 1.166 Md 

njhif nrYj;jg;gl;lJ. 

•  r%f Clfq;fisg; gad;gLj;jp rKjhaj;ij tpopg;Gzh;T+l;Lk; Nehf;fj;Jld; 

Kd;gps;isg; gUt fy;tp kw;Wk; ghJfhg;G njhlh;ghf 3-5 epkplq;fs; tiuahd 

tPbNah tptuz epfo;r;rpfs; 5 jahh; nra;ag;gl;lJld;> mjw;fhf &.kp. 1.963 Md 

njhif nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

•  &.kp. 0.299 Md vQ;rpa njhif 2021 Mz;L njhlh;ghd nraw;wpl;lj;jpd; fPo; 

,uj;jpdGhp> nkhduhfiy kw;Wk; gJis Mfpa khtl;lq;fspy; njhpT nra;ag;gl;l 

rpWth; ,y;yq;fspy; rpWth; el;GwT #oiy jahh; nra;Ak; epfo;r;rpj;jpl;ljpd; 

ifapYs;s gl;bay;fis jPh;g;gjw;Fg; gad;gLj;jpf; nfhs;sg;gl;lJ. 

 

2.3.4 Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurig (&.kp. 4.0) 

•  rpWth; gq;Nfl;G %yk; ghlrhiy rpWth; ghJfhg;Gf; FOf;fSf;F rpWth; 

ghJfhg;G gw;wpa tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf mk;ghiw> kl;lf;fsg;G> 

aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp> kd;dhh;> Ky;iyj;jPT> Etnuypah> jpUNfhzkiy> 

tTdpah Mfpa khtl;lq;fspd; gpuNjr nrayfq;fSf;F Vw;ghLfs; 

mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sd.  

•  Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigapd; irgh; fz;fhzpg;G gphptpd; nraw;ghL 

mjhtJ rpWth; JgpuNahfq;fis mwpf;ifapLtjw;F ,izaj;js mk;rq;fis 

tbtikf;Fk; gzpapd; epUthf eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.  
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2.4 ghy;epiyrhh; rkme;j];J njhlh;ghf tpNrl ftdk; nrYj;jp epiyNgwhd 

mgptpUj;jp Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;tjw;fhf gy;jug;gpdh;fspdJk; jpwd;fis 

Nkk;gLj;Jk; fUj;jpl;lk; - (UNDP) If;fpa ehLfs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;   

 

•  ghy;epiyrhh; Jd;GWj;jiy Fiwg;gjw;fhd Njrpa nraw;wpl;lk;  

2017 Mk; Mz;L Kjy; 2020 Mk; Mz;L tiu mKy;gLj;jg;gl;l Nkw;gb jpl;lk; 

njhlh;ghf 2021 Mk; Mz;L UNDP ,d; njhopy;El;g cjtpAld;> mur kw;Wk; murrhh;gw;w 

jug;gpdh;fisAk; njhlh;GgLj;jpf; nfhz;L Njrpa nraw;wpl;lj;ij mKy;gLj;JtJ gw;wpa 

gq;Nfl;G kPsha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mjw;fika> Njrpa nraw;wpl;lj;jpy; 

tpjpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s nraw;ghLfspd; Kd;Ndw;wk; Rkhh; 67% MFk; vd;gJ njhpate;jJ. 

2023 – 2027 fhyg;gFjpf;F ,yq;ifapd; ghy;epiyrhh; Jd;GWj;jiy Fiwg;gJ gw;wp 

ftdk; nrYj;Jtjw; UNDP kw;Wk; UNFPA cld; ,ize;J> Kd;ida jpl;lj;ij 

mKy;gLj;Jtjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk; kw;Wk; kPsha;T 

rpghhpRfspd; mbg;gilapy; mikr;rpdhy; Gjpa (SGBV) Njrpa jpl;lj;ij jahh; nra;tJ 

jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

3. 2023 Mk; Mz;Lf;fhd ,yf;F tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

•  khtl;l kw;Wk; kfsph; mgptpUj;jpf; FOf; $l;lq;fis elhj;jy;. 

•  rpWth; ghJfhg;ig Nkk;gLj;jy; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jpia cWjp nra;jy; kw;Wk; 

ngz;fs; kw;Wk; rpWth;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy KbTWj;Jk; nghwpKiwia 

tYT+l;Ltjd; fPo; mr;RWj;jy; epiyikfis tiuglkhf;fy;. -MVC Mapping 

•  ,ize;j rpWth; kw;Wk; kfsph; khjphpf; fpuhkk; fUj;jpl;lk;. 

•  rpWth; kw;Wk; ngz;fs; mgptpUj;jpg; gphpit jhgpf;Fk; nghwpKiwia 

tYT+l;Ltjw;fhd trjpfis nra;jy;. 

•  fl;bsikg; gUtj;jpy; fh;g;gkiltijj; jLg;gJ gw;wpa gy;NtW ,yf;Ff; 

FOf;fSf;F ehlshtpa tpopg;Gzh;T+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;. 

•  FLk;gj;Jf;F jiyik jhq;Fk; ngz;fs; gw;wpa tUlhe;j jpl;lj;ij 

(FHH) mikr;ruit jPh;khdj;jpw;F mika kPsha;T nra;jy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;. 

•  mikr;R kl;lj;jpy; Njrpa itgtk; rk;ge;jkhd eltbf;iffs; kw;Wk; Clf 

gpur;rhuq;fs;. 

•  Njrpa> khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy; ghy;epiyrhh; gpujhdg;gLj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F ika mYtyh;fs; kw;Wk; mikr;rpd; 

tsthsh; Fokj;jpd; mYyth;fspd; jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpyhd 

tpopg;Gzh;T+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

•  ngz;fSf;F vjpuhd rfy Jd;GWj;jy;fisAk; jLg;gjw;fhd (CEDAW) 

 rkthaj;jpd; jfTwjpd;fis mKy;gLj;Jtjw;F mr;RWj;jYf;F Mshd twpa 

ngz;fis nghUshjhu kw;Wk; r%f hPjpapy; tYT+l;ly;.  

 



4. mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; ngsjPf kw;Wk; epjprhh; Kd;Ndw;w kPsha;T -2022.09.30 
 

 

njh. 
,y. 

gpujhd fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; ,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 
(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; vz;zpf;if 

/gq;Fgw;wpath;fspd; vz;zpf;if 

1. ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd Jd;GWj;jiy jLf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; (171-2-06-3-2509(13)&.kp. 6.9 

 

 

ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd 

Jd;GWj;jiy jLf;Fk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 

6.230 3.491 epfo;r;rpj;jpl;lk; 10 ghypay; kw;Wk; ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd 
Jd;GWj;jypdhy; ghjpf;fg;gl;lth;fis khtl;l kw;Wk; 
gpuNjr nrayhsh; gphpT kl;lj;jpyhd NritfSf;F 
topg;gLj;JtJ gw;wp tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
(Referralprograms)elhj;jy; 5 – kl;lf;fsg;G 
(mEuhjGuk;> fk;g`h> fSj;Jiw – xd;iyapd; %yk;) 

gq;Fgw;wpath;fs; vz;zpf;if 478 

mr;rplg;gl;l Gj;jfq;fs; 1500 (rpq;fsk; 
1000, Mq;fpyk; 500 

topg;gLj;Jk; topfhl;ly;fis mr;rply; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy; (rpq;fsk; /jkpo;)  

25 khtl;lq;fs; kw;Wk; mjd; gpuNjr 
nrayhsh; gphpTfs; 334 

25 khtl;lq;fs; kw;Wk; mjd; gpuNjr 
nrayhsh; gphpTfs; 334 
x &gh 5000/- 

SGBVrpf;fy;fs; njhlh;ghd rk;gt Kfhikj;Jt 
nrytpdkhf fhNrhiy %yk; gzk; mDg;gg;gl;lJ 

25 khtl;lq;fs; kw;Wk; mjd; gpuNjr 
nrayhsh; gphpTfs; 334 
x &gh 5000/- 

 

nfhs;tdT nra;j vOJfUtpfs; 

mikr;rpd; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jk; jug;gpduhy; 
tUlhe;j nraw;wpl;lj;jpd; nraw;ghLfis mKy;gLj;j 
vOJfUtp nrytpdj;ij jhq;fpf; nfhs;sy; 

 

khtl;lq;fs; 10 fhyp> Nffhiy> `k;ghe;Njhl;il> kl;lf;fsg;G Mfpa 
gpuNjrq;fspy; ntspf;fs mYtyh;fSf;F fl;bsk; 
gUtj;jpy; fh;g;gkiltij jLg;gjw;fhd nkhbAy; gw;wpa 
gapw;rp (TOT)epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;ld.  

Nffhiy> fhyp> jq;fhiy> #hpantt> 

ngypmj;j gpu. nra. gphpTfs;  

0.500 0.166 tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 2 nghJg; Nghf;Ftuj;jpy; ghypay; td;nfhLik kw;Wk; 
Jd;GWj;jy;fs; njhlh;ghd MNyhrid> tpopg;Gzh;T+l;ly; 
aho;g;ghzk; khtl;lk; 

gq;Fgw;wpath;fs; vz;zpf;if 100 

0.222 0.069 kfsph; mutizg;G epiyaq;fs;5 
gl;bay; nrYj;jpa khjq;fspd; 
vz;zpf;if 

ngz;fs; mutizg;G epiyaq;fspy; nghUj;jg;gl;Ls;s 
CDMA njhiyNgrpfSf;fhd khjhe;jf; fl;lzk;  

7 khjq;fspd; gl;bay;fs; nrYj;jg;gl;ld. 

nkhj;jk; 6.952 3.726  

2 rpWth; J~;gpuNahfk; kw;Wk; ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy jLj;jy; (171—2 -06 – 4 – 2509) - &.kp. 1.323 

2.1 25 khtl;lq;fSf;Fk; khtl;l 

kfsph; kw;Wk; rpWth; 

mgptpUj;jpf; FOf; $l;lq;fis 

elhj;jy; (25*4) 

0.931 0.519 25 khtl;lq;fSf;Fk; khtl;l kfsph; 

kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jpf; FOf; 

$l;lq;fis elhj;jy; [ (25*4) 

KjyhtJ fhyhz;bd; $l;lq;fs; 21/25ck; ,uz;lhtJ 
fhyhz;by; 17/25 ck;> %d;whtJ fhyhz;by; 20/25 ck; 
elhj;jg;gl;ld. 58% 

gq;Fgw;wpath;fs; vz;zpf;if 2327 

2.2 mr;RWj;jyhd gps;isfis 

tiuglkhf;fy; (MVC 

Mapping) 

0.131 0.131 

 

fpuhk4,d;;;,; epfo;r;rp 4 

,uj;jpdGHp – mafk,nfhOk;G, 

ghJf;f,FWdhfs– wr;dhafGu fOju 

-NgWty, 

,uj;jpdGHp – mafkgpuNjr nrayhsh; gphpTfs-
nfhl;lge;jht kw;WknfhOk;GghJf;fgpuNjr nrayhsh; 
gphpTfs.-rpagoht, FWdhfs-wr;dhafGu, fSj;Jiw – 
gpq;N`d> 
fpuhkj;jpdepfo;r;rpj;jpl;lq;fselhj;jg;gl;ld. 
,uj;jpdGHp – mafk fLk; mr;RWj;jyhd gps;isfis 
90fhdgl;lJ100% 

Fwpj;j fpuhkj;jpd; gps;isfs; (Kd;Ndw;w 

mwpf;iffs; fpilj;J tUfpd;wd.) 

cg nkhj;jk; 1.062 0.650  
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njh. 
,y. gpujhd fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; 

,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; vz;zpf;if 
/gq;Fgw;wpath;fspd; 

vz;zpf;if 

2.3 kfsph; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jp 
myFfSf;F nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;jikf;fhf 
ifapYs;s gl;bay;fSf;F nrYj;jy; 

0.184 0.183 gl;bay; 1 eptpjpfy gp.nr. gphptpy; kfsph; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jp myFfSf;F 
nghUl;fis nfhs;tdT nra;jikf;fhf ifapYs;s gl;bay;fSf;F 
nrYj;jy; 

 

2.4 khjphpf; fpuhkk; fUj;jpl;lk;  0.077 0.077 mEuhjGuk; - FUYfk> 
fSj;Jiw – gpq;N`d> 
Etnuypah – kLy;y> 

tTdpah – fz;zhj;jpl;b> 
,uj;jpdGhp – nfhl;lge;jht> 
Gj;jsk;- nfhd;dj;jPT Mfpa 
fpuhkq;fspy; ntspf;fs 
mtjhdpg;Gf;fis Nkw;nfhs;sy; 

ntspf;fs mtjhdpg;G Rw;Wyhf;fs; %yk; gpujhdkhf *FLk;g neUf;fb 
*Nghijt];J gad;ghL mjpfhpj;jy; *njw;whj Neha;fs; mjpfhpj;jy; 

*ngsjPf trjpfs; gw;whf;Fiwahf cs;sik *ghlrhiy nry;Yk; 

tajpYs;s gps;isfs; ghlrhiyapypUe;J ntspNay; *Fiwe;j tUkhdk; 
ngWNthh; Nghd;w rpf;fy;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. 

(Nkw;gb rpf;fy;fSf;F nraw;gl Ntz;ba Kiw njhlh;ghf 
nraw;wpl;lnkh;diw jahh; nra;tij xt;nthU gpuNjr nrayf 
mjpfhhpfSk; Nkw;nfhz;LtUfpd;whh;fs;. mjw;fhd eltbf;if nghwpKiw 
mgptpUj;jp gphptpdhy; jahh; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

Fwpj;j fpuhkj;jpd; 
rKjhaj;jpdh;  

cg nkhj;jk; 0.261 0.260  
nkhj;jk; 1.323 0.910  

3. rpWth; ghJfhg;G epjpak; (171—2 -08–6– 2509(13)] 
3.1 mgptpUj;jpg; gphpT 
 fl;bsk; gUt rpWkpah; Fiwe;j 

tajpy; fh;g;gkiltij jLg;gJ gw;wp 

ghlrhiy khzth;fs;> rpWth; 

fofq;fs; kw;Wk; kfsph; rq;fq;fspd; 

gpujpepjpfis tpopg;Gzh;T+l;Lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 

rKjhaj;ij tYT+l;Lk; 

vz;zf;fUitg; gad;gLj;JtJ gw;wp 

mikr;rpd; tsthsh; FOk 

cWg;gpdh;fs; kw;Wk; gp.nr. 

mYtyh;fSf;F jpwd; tpUj;jp gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy; 

mr;RWj;jyhd gps;isfis 

tiuglkhf;fy;. 

 

2.185 1.866 tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; 

rfy kfsph; kw;Wk; rpWth; 

mgptpUj;jp gphpTfspdJk; 

mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;ly; 

kw;Wk; ghlrhiy khzth;fs;> 

khzth; fofq;fs; kw;Wk; kfsph; 

rq;f gpujpepjpfis 

tpopg;Gzh;T+l;Lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

 

fl;bsk; gUt rpWkpah; Fiwe;j tajpy; fh;g;gkiltij jLg;gJ 
gw;wptlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; rfy kfsph; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jp 
gphpTfspdJk; mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;fhf Zoom Clhf 3 
gapw;rp mkh;Tfs; elhj;jg;gl;ld.  

mYtyh;fs; 110 

 

ghlrhiy khzth;fs;> khzth; fofq;fs; kw;Wk; kfsph; rq;f 
gpujpepjpfis tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 9 khtl;lq;fspy; 
elhj;jg;gl;ld. (Nffhiy> gJis> nkhduhfiy> Etnuypah> FUehfy;> 
fSJ;Jiw> ,uj;jpdGhp> khj;jis> aho;g;ghzk; Mfpa khtl;lq;fs;) 

Kd;Ndw;w mwpf;iffs; 
fpilj;J tUfpd;wd. 

tjptplg; gapw;rp mkh;Tfs; 2 

xd;iyapd; gapw;rp mkh;Tfs; 5 

mikr;rpd; tsthsh; FOk cWg;gpdh;fs; kw;Wk; gp.nr. mYtyh;fSf;F 
,uz;L ehs; tjptplg; gapw;rp mkh;Tfs; 2 kw;Wk; xd;iyapd; gapw;rp 
mkh;Tfs; 5 elhj;jg;gl;ld. tsthsh;fs; - u[ul;l gy;fiyf; fofj;jpd; 
Rfhjhu Nkk;ghl;Lg; gphpT 

mYtyh;fs; 150 

Nffhiy /Gj;jsk;/fz;b/fk;g`h 

/,uj;jpdGhp/ kl;lf;fsg;G/nfhOk;G 

Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lkhf njhpT nra;ag;gl;l 6 khtl;lq;fspy; njhpT 

nra;ag;gl;l 6 fpuhkq;fspy; tiuglkhf;fy; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mr;RWj;jyhd rpWth;fis tiuglkhf;fy; gw;wpa 

topfhl;ly;fs; tiuT nra;ag;gl;Ls;sd.  

Kd;Ndw;w mwpf;iffs; 
fpilj;J tUfpd;wd. 

nkhj;jk; 2.185 1.866  
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njh. 
,y. 

gpujhd fUj;jpl;lk; /gzp 
epjprhh; ,yf;F 

(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

 
ngsjPf ,yf;F 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

/gq;Fgw;wpath;
fspd; 

vz;zpf;if 
 

3.2 
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk; (&.kp. 2.015) 

 

mr;RWj;jy; epiyapYs;s gps;isfisf; nfhz;l 
FLk;gq;fSf;F ghJfhg;Gj; jpl;lq;fspd; %yk; 

epjprhh; kw;Wk; epjpay;yhj cjtpfisr; 
nra;JnfhLj;jy; 

0.533 0.485 ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs; 15 ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs;  14        (91%) jpl;lq;fs; 14 

 ,ul;ilf; Foe;ijfSf;fhd cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk; 0.488 0.277 gps;isfs; 60 FLk;gq;fs;  34        (57%) FLk;gq;fs; 34 

 

nghUshjhu mnrsfhpaq;fisf; nfhz;l 
rpWth;fSf;F ghlrhiy cgfuzk; ngw;Wf; 

nfhLg;gjw;fhd tsq;fspd; Nrh;kj;ij jhgpj;jy; 
0.506 0.500 

khtl;lk; 

25 
khtl;lk; 

25 (99%) 
 

 ifapYs;s gl;bay;fs; 0.488 0.488 khtl;lk; 4 khtl;lk;4 (100%)  

nkhj;jk; 2.015 1.750  

 

3.3 
 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfk; (&.kp. 4) 

 

tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt 
mgptpUj;jp gw;wp ngw;Nwhiu tpopg;Gzh;T+l;Lk; 
nraw;ghLfSf;fhd Gj;jfj;ij mr;rply; 

 
0.570 

 
0.513 

1000 Gj;jfk; mr;rply; 1000 Gj;jfk; mr;rply; jpl;lq;fs14 

 
Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa vz;zf;fU 

rk;ge;jkhf Nkw;nfhs;Sk; Clf Nkk;ghl;L 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 

3.430 
3.130  

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa tpNrlkhd 06 
jiyg;Gf;fs; Clhf 30 epkplk; tPjk; thu ,Wjp 

njhiyf;fhl;rp Neh;Kff; fye;Jiuahly; epfo;r;rpfs; 
6. 

r%f clfq;fisg; gad;gLj;jp Nkw;nfhs;Sk; 
Kd;gps;isg; gUf; fy;tp kw;Wk; ghJfhg;G gw;wpa 3-5 

epkpl msthd tPbNah tptuz epfo;r;rpfs; 5. 

FLk;gq;fs3

4 

 

rpWth; ,y;yq;fspy; rpWth;fSf;F el;Gwthd 
#oiy cUthf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhlh;gpy; 

ifapYs;s gl;bay;fis jPH;j;jy; 

 
 

 

0.350 
 

,uj;jpdGHp> nkhduhfiy> gJis Mfpa 
khtl;lq;fspy; njhpT nra;ag;gl;l rpWth; ,y;yq;fspd; 

ifapYs;s gl;bay;fis jPH;j;jy; 
 

 nkhj;jk; 4.000 3.993    

3.4 Njrpa rpWtH ghJfhg;G mjpfhu rig(&.kp 4.000      

 
rpWtu;fspd; gq;fspg;Gld; ghlrhiy rpWtu; 

ghJfhg;G FO tpw;F rpWtu; ghJfhg;G njhlu;ghd 
tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lk; 

1.000 0.000 ghlrhiy 333 

mk;ghiw>kl;lf;fsg;G>aho;g;ghzk;>fpspnehr;rp>kd;dhu;>K
y;iyj;jPT>EtNuypa>jpUNfhzkiy>tTdpah Mfpa 

khtl;lq;fspd; gpuNr nrayfq;fspd; 
xJf;fPl;Lg;gj;jpuk; %yk; &.kp 0.825 xJfPL 

mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sJ.ghlrhiy 
Muk;gpf;fg;gl;ljhy; jw;nghOJ epfo;r;rpj;jpl;lk;    

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 

 
Njrpa rpWtu; ghJfhg;G mjpfhu rigapd; irgu;; 

fz;fhzpg;;G 
3.000 0.000  

[f;fpa ,uhr;rpaj;jpd; ,d;undw; Ntr; epjpaj;Jld; 
,ize;J nray;gl;lJ 

 

 nkhj;jk; 4.000 0.000  



7.2.2  jpl;lkply; kw;Wk; jfty; njhopy;El;g gphpT 
 

 

 

1. gpujhd gzpfs;  
 

 

rpWth; kw;Wk; kfsph; kw;Wk; fy;tpj; Jiwapy; mikr;rpdhy; epiw Ntw;wg; gLfpd;w Nritfis 
tpis jpwDlDk;> tpidj;jpwDlDk;.  
 
epiwNtw;Wtjw;F jpl;lkply; kw;Wk; jfty; njhopy;El;gg; gad;ghLfis tYT+l;ly;. 
,jw;F Nkyjpfkhf Njrpa kl;lj;jpypUe;J khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lk; tiu nraw;ghl;L 
kw;Wk; kjpg;gPl;L Kiwapay; fis mKy; gLj;JtJ Nkw;nfhs;s g;gLfpd;wJ. 
 
NkYk;> b[puy; fy;tpawpT kw;Wk; jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gj;ijf; nfhz;l kfsph; kw;Wk; 
rpWth; rKjhaj;ij cUthf;Ftjd; %yk; r%f>nghUhsjhu mgptpUj;jpia tpisjpwDld; 
kw;Wk; jukhdKiwapy; mile;Jnfhs;tJvjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 
 
mjw;fhf gpd;tUk; gpujhd mZFKiw fspd; Clhf eltbf;if Nkw;nfhs;s g;gl;L 
tUfpd;wJ. 

•  mikr;rpd; rfyJiwfs;/epWtdq;fisAk; Uq;fpizj;JtUlhe;jnraw;wpl;lj;ijjahh; nra;jy;. 

•  rpWth; kw;Wk; ngz;fs; Jiwnjhlh;ghdNjrpajpl;lq;fistFj;jy; kw;Wk; mtw;Wf;Fg; 
gq;fspg;igg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

•  mgptpUj;jpepfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; khjhe;j>Kk;khjkw;Wk; 
tUlhe;jKd;Ndw;wj;ijmwpf;ifapLtJcs;spl;lKd;Ndw;wkPsha;T. 

•  mgptpUj;jpepfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; nraw;ghl;Leltbf;iffs;. 

•  Njrpakl;lj;jpypUe;JgpuNjrkl;lk; tiuxUq;fpizg;Gr; nra;KiwiaNgzptUjy; kw;Wk; 
tpNrlepfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; xUq;fpizg;G. 

•  gy;NtW mikr;Rf; fspdhYk; jahh; nra;ag;gL fpd;w Njrpa jpl;lq;fs; kw;Wk; nfhs;iff 
Sf;F ngz;fs; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; tplak; rk;ge;jkhd rpghhpRfisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy;. 

•  ngz;fs; kw;Wk; rpWth; tplaj;Jiwapd; Kd;Ndw;wj;jpw; Fgq;fspg; Gnra;Ak; gy;NtW 
fw;iffis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; mtw;iw mwpf;ifaply;. 

•  mgptpUj;jp epfo;r;rp j;jpl;lq;fs; njhlh;gpy; ntspf;fs mtjhdpg; Gf;fis 
Nkw;nfhs;sy;>jPh;khdq;fs; kw;Wk; rpghhpR fiscs;slf;fpa mwpf;iffis mKy;gLj;Jk;  
epWtdq;fSf;Fg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

•  tpNrl fUj;jpl;lq;fis jpl;lkply; kw;Wk; mtw;iw xUq;fp izg;Gr; nra;jy;. 

•  ngz;fspd; mwpittsh;j;jy; >mr;RClfk Clhf epfo;r;rp j;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

•  mikr;rpd; gzpfis tpidj;jpwDk;> tpisjpwDk;kpf;f thWNkw; nfhs;tjw;fhf 
,yj;jpudpay; Mtzq;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; njhlh;GrhjdKiwfisg; gad;gLj;jj; 
Njitahd nkd;nghUs; Kiwikia tbtikj;jy; kw;Wk; ,w;iwg;gLj;jp NgzptUjy;. 

•  mikr;rpd; xt;nthUgphpitAk; njhlh;GgLj;jpf; 
nfhz;Lcs;sffzpdptiyaikg;igNgzptUjy;. 

•  mikr;rpd; tiyaikg;G>td;nghUs; kw;Wk; nkd;nghUs; KiwikiaNgzptUjy;. 

•  mikr;rpd; mYtyh;fSf;F ,izaj;jstrjpfs; kw;Wk; kpd;dQ;ry; trjpfisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy;. 

•  mikr;rpd; cj;jpNahfG+h;t ,izaj;jsk;> Ng];Gf; gf;fk; kw;Wk; 
YouTubemiythpiriaNgzptUjy; kw;Wk; ,w;iwg;gLj;jy;. 
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•  jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;gf; fUtpfisnfhs;tdTnra;Ak; 
NghJngWifeltbf;iffs; njhlh;ghdnjhopy;El;grpghhpRfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

•  mikr;rpd; gjtpazpapd; fzpdp vOj;jwpit Nkk;gLj;Jtjw;F jfty; njhopy; El;ggapw; 
rpepfo;r;rp j;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

•  ,yq;ifngz;fs; rKjhaj;ijjfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;gj;ijtYT+l;Ltjw;F 
,yq;ifjfty; kw;WK; njhlh;ghly; njhopy;El;gKftuhz;ikepWtdj;Jld; 
,ize;Jkhtl;lkl;lj;jpy; RFUypaepfo;r;rpj;jpl;lj;ijmKy;gLj;jy;.  

•  ngz;fshdnjhopy;Kaw;rpahsh;fSf;fhfjahh; nra;ag;gl;l“<-re;ij” b[puy; re;ijg;gLj;jy; 
NkiliaetPdkag;gLj;jpNgzptUjy;. 

•  Mur nfhs;ifia mKy; gLj;jy;. 

•  Gjpa njhopy; El;gcghaKiw fis mwpKfk; nra;jy;. 

•  ,yq;if ngz;fs; rKjhaj;j jfty; kw;Wk; njhopy; El;g mwpit nkU$l;Ltjw;fhf 
RFUfj;j tUlhe;j rQ;rpiffs; 2 I mr;rply;. 

•  mikr;rpy; gad;gLj;jg;gLfpd;w fzpdp fSf;Fitu];fhh;l; nkd ;nghUis ,w;iw g;gLj;jp 
NgzptUjy;.  

•  ngz;fs; kw;Wk; rpWth; tplag;gug;Gnjhlh;gpy; Gs;sptpgujuTfs; kw;Wk; gFg;gha;T nra;tJ 
njhlh;ghd gzpfis Nkw;nfhs;sy;. 
 

2. gpujhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;. 
 

2.1 ntspf;fsMa;Tfs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; gpd;dha;T 
fk;g`h khtl;lj;jpy; ngz;fs; mutizg;G epiyaq;fs;     gw;wp ntspf;fs Ma;it 
Nkw;nfhz;L mjd; Nritfspd; tpis jpwd; kw;Wk; juj;ij Nkk;gLj; jj;Njitahd 
rpghhpRfis cs;slf;fpa mwpf;ifia nraw;gLk; epWtdj;jpw;F ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
vjph;fhyj;jpy; nfhOk;G khtl;lj;jpy; ,yq;if kfsph; gzpafj;jpd; cjtp toq;fg;gl;Ls;s 
njhopy; Kaw;rpahsh;fshd ngz;fs; gw;wpa ntspf;fs Ma;it Nkw;nfhs;s eltbf;if vLf;fg; 
gl;Ls;sJ. 
 
2.2 ];khh;l;  nraw;gzp Nrit epiyak;  

njhopy; epiyaq;fspy; ngz;fSf;F ,lk ngWfpd;wJd; GWj;jy; fis Fiwj;J nkd;NkYk; 

rhjfkhd kw;Wk; ghJfhg;ghd #oypy; ngz;fSf;F Nritfisg; ngw;Wf; nfhLf;ff;$bathW 

epfo;r;rp j;jpl;lq;fis mKy; gLj;j njhopy; kw;Wk; ntspehl;L mYty;fs; mikr;R kw;Wk; 

nghJ epUthf> cs;ehl;l Yty;fs;> cs;@uhl;rp mikr;Rld; ,ize;J Gjpa mZF Kiwapd; 

fPo; epfo;r;rp j;jpl;l nkhd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2.3 Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; fUj;jpl;lj;ij kfsph; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; gphpTrhh;ghf 

xUq;fpizg ;Gr;nra;jy;  

,d;iwanghUshjhuneUf;fbepiyf;Fkj;jpapy; ngz;fs; kw;Wk; rpWth;fs; vjph;nfhz;Ls;sfLk; 

mghakhdNghrhf;Fkw;Wk; mutizg;Grpf;fy;fs; njhlh;gpy; ftdk; nrYj;Jk; ntspehl;Lf; 

fUj;jpl;lnkhd;whFk;. czTg; ghJfhg;Gkw;Wk; tho;thjhumgptpUj;jpf;fhd ,e;jkPs;,izj;jy; 

jpBh; cjtpf; fUj;jpl;lj;jpd; nraw;ghLfs; kfsph; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; gphpTfspd; 

eltbf;iffisxUq;fpizg;Gr; nra;jy;.  
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2.4 R`_Uypa epfo;r;rpj ;jpl;lk;  

,e;jmikr;R ,yq;ifjfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gKftuhz;ikepWtdj;Jld; 

,ize;jIf;fpaehLfspd; MrpagRgpf; jfty; njhlh;ghlYf;fhdepiyaj;Jld; 2016 Mk; 

Mz;by; R`_Uypa epfo;r;rpj; jpl;lj;ij Muk;gpj;jJ. jfty; njhopy;El;gGjpa tha;g;Gf;fis 

cUthf;Ftjd; %yk; ,yq;ifg; ngz;fspd; nghUshjhuj;ij fl;b naOg;GtJk; >mth;fs; 

vjph;nfhs;Sk; nghUshjhu r%frpf; fy;fs; njhlh;gpy; jPh;Ttoq;FtJk;> b[puy; mwpitf; 

nfhz;lngz;fs; rKjhaj;ijcUthf;FtJk;>r%fnghUshjhumgptpUj;jpkw;Wk; mjd; %yk; 

rfy ,yq;ifg; ngz;fSf;Fk; nkd;NkYk; rpwe;jtho;f;ifj; juj;ijcUthf;fpf; nfhs;s 

eltbf;iffis nra;J nfhLg;gJk; ,e;jepfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Kf;fpaNehf;fkhFk;. 2022 Mk; 

Mz;by; ehl;bd; rfykhtl;lq;fisAk; cs;slf;Fk; tifapy; Ng];Gf; epWtdj;jpd; 

epjpcjTld; ,jd; fPo; 27 epfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jjpl;lkplg;gl;Ls;sJld;> ,Jtiu 21 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ntw;wpfukhfelhj;jpKbf;fg;gl;Ls;sd.  

 

2.5 <-re;ij  xd;iyapd; %ykhd re;ijg; gLj;jy; Nkil 

,d;W kpfTk; cah; Kd;Ndw;wj; ijmile;J nfhz;Ls;s jfty; njhopy; El;gj;jpd; gad;fis 

Cf;fk;kpf;f     ,yq;if njhopy; Kaw;rp ahsh;fshd ngz;fSf;Fg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhf 

mikr;rpdhy; <-re;Ij xd;iyapd; re;ijg;gLj;jy; Nkil 2022 Mk; Mz;LMuk;gpf;fg;gl;lJ. 

,jD}lhf ngz;fshd njhopy; Kaw;rp ahsh;fspd; cw;gj;jpfis cs;ehl;bYk;> rh;tNjr 

hPjpapYk; re;ijf;F mwpKfk; nra;a xd;iyapd; Kiwapy; re;ijg; gLj;jiy Nkw;nfhs; tjw;F 

tha;g;Gf;fis cUthf;fpf; nfhLg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. jw;NghJ ,yq;ifkfsph; gzpafk; 

kw;Wk; nrsghf;ahmgptpUj;jpgzpafj;jpy; gjpT nra;Js;s ngz;fshd njhopy; Kaw;rpahsh;fs; 

Vw;nfdNt ,jpy; gjpT nra;Js;shh;fs;.  
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4. mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F Kd;Ndw;wk;.  
 

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; / gzp epjprhh; 
,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;w
k;(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPfKd;Ndw;wk; 2022.09.30 Mk; 
jpfjpf;F 

gadhspfspd; vz;zpf;if   /
gq;Fgw;wpath;fspd; vz;zpf;if 

1 ntspf;fsMa;Tfs; kw;Wk; gpd;dha;T - - ntspf;fsMa;Tfs; 02 fk;g`hjw;fhypfmutizg;Gepiyak; 
mtjhdpg;Gr; nra;ag;gl;lJ.  

 

2 ];khh;l; 
nraw;gzpNritepiyavz;zf;fUitjh
gpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;  

- - rfyrk;ge;jg;gl;lmikr;Rf;fs; / 
jpizf;fsq;fisAk; rk;ge;jg;gLj;jpf; 
nfhz;L 
,ize;jepfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iwmKy;gL
j;jy; 

rk;ge;jg;gl;lmikr;Rf;fSld; 
Muk;gfye;Jiuahly; 
elhj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

3 Kd;Ndw;wkPsha;Tf; $l;lq;fs;  0.010 0.007 6 $l;lq;fs; fhyhz;L/khjhe;jKd;Ndw;wkPsha;Tf; 
$l;lq;s; 5 elhj;jg;gl;Ls;sd.  

 

cgnkhj;jk; 0.010 0.007    

4 

<-re;ijepfo;r;rpj;jpl;lj;ijmKy;gLj;jy; 0.700 0.370 
•  gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
•  tUlhe;jNritcld;gbf;iffs; kw;Wk; 
SMS Nritf;fhdkhjhe;jf; 
fl;lzk;  

•  gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
•  tUlhe;jNritcld;gbf;iffs; 
kw;Wk; SMS 
Nritf;fhdkhjhe;jf; fl;lzk;  

40 

5 ngz; njhopy;Kaaw;rpahsh;fisjfty; 
njhopy;El;gk; %yk; tYT+l;Lk; 
R`_Uypaepfo;r;rpj;jpl;lk;  

0.100 0.100 23 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  
R`_Uypaepfo;r;rpj;jpl;lk; 19 
khtl;lq;fSf;Felhj;jg;gl;ld. 

1700 

6 ghlrhiykhzth;fspd; xd;iyapd; 
fy;tpgw;wpelhj;jg;gl;lMa;T 0.200 0.200 100 Gj;jfq;fs;  100 Gj;jfq;fs;   

7 Jfty ;njhopy;El;gk; 
gw;wpagapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fismikr;RmY
tyh;fSf;fhfelhj;jy; 

0.050 0.020 5 gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jy;   

8 ghy;epiymbg;gilapy; khtl;lkl;lj;jpy; 
jfty;fistiuglkhf;fy; (Gender 
Atlas) 

- - ,izaj;jsj;jpy; ntspalg;gl;lJ. ,izaj;jsj;jpy; ntspalg;gl;lJ.  

9 tUlhe;jNritcld;gbf;iffs;  1.650 0. 710 4 Nritcld;gbf;iffisGJg;gpj;jy; 2 Nritcld;gbf;iffisGJg;gpj;jy;  

KO nkhj;jk; 2.710 1.407    
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7.2.3 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfk; 

Nehf;F 

cly;> cstpay; r%f kw;Wk; ,dg;ngUf;f mgptpUj;jpiaf; nfhz;l ,yq;if 

Kd;gps;isg; gUt rpWth; r%fnkhd;iw cUthf;Fjy;. 

 

nraw;gzp 

Njrpa kl;lj;jpyhd Nfe;jpu epWtdk; vd;w tifapy; nfhs;iffs;> epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

tFj;jy;> mKy;gLj;jy;> kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; gpd;dha;T nra;tjd; Clhf ,yq;if 

Kd;gps;isg; gUt rpWtHfspd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jpia cWjpnra;jy;. 

epWtd xOq;fikg;G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. gpujhd nraw;gzpfs; 

 Kd;gps;isg; gUt cgruiz kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa nfhs;ifia jahHnra;jy;> 
mKy;gLj;Jk; nghwpKiwahf nraw;gLjy;. 

 mur> murrhHgw;w mikg;Gf;fs; kw;Wk; jdpahH Jiwapd; Kd;gps;isg; gUt 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis xUq;fpizg;Gr; nra;tJk;> tiyaikg;Gr; nra;tJk;. 

 Kd;gps;isg; gUt cgruiz kw;Wk; mgptpUj;jp njhlHghd Muha;r;rpfis 
Nkw;nfhs;sy;> juTfis Nrfupj;jy; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis xOq;Fnra;jy;. 

 Kd;gps;isg; gUt rpWtHfspd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jp njhlHgpy; Vw;Gilajhfpd;w 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jahh; nra;tJk; mKy;gLj;JtJk;. 

 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp njhlh;gpyhd kdpj ts mgptpUj;jp. 
 

2. mKy;gLj;jg;gl;l gpujhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; - 2022 

2.1 fh;g;gpzpj; jha;khh; kw;Wk; ghY}l;Lk; jha;khUf;F &gh 20>000.00 Md Nghrhf;Ff; 

nfhLg;gdit toq;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

2015 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; Rfhjhu kUj;Jt 

mYtyh; mYtyfj;jpy; gjpT nra;Js;s xt;nthU fh;g;gpzpj; jha;f;Fk; kw;Wk; xt;nthU 

ghY}l;Lk;  jha;f;Fk; Njitahd Nghrhf;Fg; gjhu;j;jq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf &gh 

2,000/-ngWkjpkpf;f 10 Kj;jpiufs; xNu jlitapy; toq;fp itf;fg;gLfpd;wd. 

fh;g;gfhyj;jpd; ,Wjp MW khjq;fs; kw;Wk; ghY}l;Lk; Kjy; 04 khjq;fSf;F Nkw;gb 

Nghrhf;F czTg; nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mjd; fPo; 2022 Mk; Mz;L 

njhlh;ghf ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;Jtjw;fhf &gh kpy;ypad; 4>000 Md 

gzpg;ghsh; 

 

gpujp/cjtpg; 
gzpg;ghsh; 

gpujp/cjtpg; 
gzpg;ghsh; 

 

gpujp/cjtpg; 
gzpg;ghsh; 

 
 

gpujp/cjtpg; 
gzpg;ghsh; 

 

mYtyf rpw;W}opah; Nrit> 

rhujp(03 + 02) = 05 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsh;03 

 

Kd;gps;isg; gUt 
mgptpUj;jp cjtpahsh; 
khtl;l kw;Wk; gpuNjr 

nrayfk; (356) 

Kd;gps;isg; gUt 
mgptpUj;jp cjtpahsh; 
/mgptpUj;jp mYtyh; 

(jiyik mYtyfk; 17) 
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Vw;ghLfs; xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F gadhspfs; 119>462 NgUf;F 

&.kp. 2389.2 Md njhif nrythdJ. 

 

2.2 ghyh; ghlrhiy khzth;fSf;F / Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf;F 

fhiy czT toq;Fk;  epfo;r;rpj;jpl;lk; 

ghyh; ghlrhiy tajpYs;s Fiwe;j viliaf; nfhz;l gps;isfspd; Nghrhf;F 

epiyikia Nkk;gLj;JtJ ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; mbg;gil Nehf;fkhFk;. mjw;fika 

ehl;bd; 256 gpuNjr nrayhsh; gphpTfspy; 3808 ghyh; ghlrhiyfspd; Rkhh; 90>203 

gps;isfs; ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; gad;fisg; ngw;Wf; nfhs;fpd;wdh;. 2022 Mk; 

Mz;L ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;Jtjw;fhf 150 kpy;ypad; &gh 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;> jw;NghJ epyTk; gztPf;f epiyikf;F kj;jpapy; xU gps;isf;F 

xJf;fg;gl;Ls;s &gh 30 Md njhif NghJkhdjy;y. 2022 Mf];l; khjk; 01 Mk; jpfjp 

Kjy; 2023 Nk khjk; 15 Mk; jpfj tiu xU gps;isf;F xJf;fg;gl;l njhif &gh 60 

Mf mjpfhpf;fg;gl;L Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa cyf tq;fpapd; 

fUj;jpl;lj;jpdhy; epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;j mikr;ruit mq;fPfhuk; fpilj;Js;sJ. 

mjw;fika 2022 nrg;njk;gh; 30 Mk; jpfjpf;F gadhspfshd rpWth;fs; 63>321 NgUf;F 

&.kp. 73.273 Md njhif nrytplg;gl;Ls;sJ. 
 

2.3.  ghyh; ghlrhiy MrphpiafSf;F &gh 2500 Md khjhe;jf; nfhLg;gdit 

toq;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; - “FU mgpkhdp epfo;r;rpj;jpl;lk;” 

,e;j “FU mgpkhdp epfo;r;rpj;jpl;lk;” ,d; %yk; gdhspfshd Mrphpiafs; 16>275 

NgUf;F 2022 Mk; Mz;L &.kp. 500 Md njhif xJf;fg;gl;lJld;> xU fhyhz;Lf;F 

&.kp. 125 tPjk; xJf;fg;gl;lJ. mjw;fika 2022.09.30 Mk; jpfjpastpy; gadhspfshd 

Mrphpiafs; 15726 NgUf;F &.kp. 301.409 toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 

2.4. Kd;gps;isg;gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa Vida 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs ; 

Kd;ida Mz;Lfspy; jpiwNrhpapdhy; Vw;ghLfs; toq;fg;gl;l NghjpYk;> 2022 Mk; 

Mz;by; mt;thW epjp xJf;fg;glhikapdhy; ,Jtiu ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 

mKy;gLj;Jtw;fhd Vw;ghLfs; cyf tq;fpapd; epjp cjtpapd; fPo; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpdhy; xJf;fg;gl;Ls;sJld;> ,J njhlh;gpy; 

gpd;tUk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wd. Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jpf; 

fUj;jpl;lj;jpdhy; fhyhz;L mbg;gilapy; epjp toq;FtJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.5. Kd;gps;isg;gUt mgptpUj;jp kjpg;gPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfj;jpdhy; Muha;r;rprhh; mbg;gilapy; 

jahh; nra;ag;gl;l Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp juepakq;fis gps;isfs; 

mile;Jnfhs;fpd;whh;fsh vd;gij kjpg;gPL nra;Jnfhs;tjw;F kw;Wk; mjw;Fj; 

Njitahd topfhl;ly;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf ,e;j Kd;gps;isg; gUt kjpg;gPl;L 

epfo;r;rpj;jpl;lk; jahh; nra;ag;gl;Ls;sJ. mjw;fika xt;nthU ghyh; ghlrhiyapdJk; 

taJ 3-4 kw;Wk; 4-5 ,w;F ,ilg;gl;l taJg; gphpitr; Nrh;e;j rfy gps;isfSk; ,e;j 

kjpg;gPl;L epfo;r;rpj;jpy; ,izj;Jf; nfhs;sg;gLthh;fs;. 
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Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fis gapw;Wtpg;gjw;fhf &.kp. 0.216 Md njhif 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;>&.kp. 0.195 Md njhif Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fs; 

151 Ngiu gapw;Wtpf;f nrytplg;gl;Ls;sJ. 

kjpg;gPL nra;tJ gw;wp ghyh; ghlrhiy Mrphpiafis tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;fhf &.kp. 

12.775 Md Vw;ghLfs; xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F &.kp. 2.864 Md 

njhif nrytplg;gl;Ls;s Mrphpiafs; 2905 NgUf;fhf 69 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

elhj;jg;gl;ld. 

kjpg;gPL nra;tJ gw;wp Mrphpah;fis gapw;Wtpf;Fk; topfhl;ly; tPbNah njhFg;nghd;iw 

jahh; nra;tjw;F &.kp. 1.250 Md njhif nrytplg;glTs;sJ.  

 

2.6. Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyak; /ghyh; ghlrhiy fw;if tl;lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fspy; “tpisahl;il ikakhff; nfhz;l fw;wy; 

tl;lk;” njhlh;gpy; ghyh; ghlrhiy Mrphpiafis gapw;Wtpg;gjw;fhd 26 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf gadhspfs; 990 NgUf;F &.kp. 0.375 Md njhif 

nrytplg;gl;lJ. 

rfy gpuNjr nrayhsh; gphpTfspYk; 670 ghyh; ghlrhiyfspy; Nkw;gb tl;lq;fis 

fl;bnaOg;Gtjw;fhf &.kp. 16.750 xJf;fg;gl;lJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F &.kp. 6.244 

nrytplg;gl;L gadhspfs; 8040 NgUf;fhf 268 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sd. 

 

2.7. ‘mUz jf;fpd ul;lh’ rpWth;fspd; rpj;jpuf; fz;fhl;rpAk;> nraykh;Tk; 

Kd;gps;isg; gUt rpWth;fspd; Mf;fq;fs;> jpwikfis nkU$l;Ltjw;fhf tUlhe;jk; 

ehlshtpa kl;lj;jpy; rpj;jpuf; fz;fhl;rpnahd;W elhj;jg;gLfpd;wJ. Kd;gps;isg; gUt 

gps;isfspd; mofpaw;fiy Mw;wy;fis Nkk;gLj;Jtjw;F tha;g;gspj;jy;> Ra 

Mw;wy;fis mgptpUj;jp nra;jy;> mofpaw;fiy Mw;wy;fis ghuhl;Ltij Nehf;fhff; 

nfhz;L Mw;wy;fs; kpf;f Kd;gps;isg; gUt rpWth; guk;giuia cUthf;Fk; 

Fwpf;NfhSld; ehl;bd; rfy gpuNjr nrayhsh; gphpTfisAk; cs;slf;Fk; tifapy; 

mUd jf;fpd ul;lh epfo;r;rpj;jpl;lk; elhj;jg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F 2022 

Mz;by; &.kp. 6.700 Md njhif xJf;fg;gl;lJl;d> 2022.09.30 Mk; jpfjpastpy; 

elhj;jg;gl;Ls;s epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 335 MFk; vd;gJld;> mtw;Wf;fhf 

&.kp. 5.025 Md njhif nrytplg;gl;lJ. ,jd; gadhspfspd; vz;zpf;if 28>174 Ngh; 

Mthh;fs;. 

 

2.8. Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa FOf 

$l;lq;fis elhj;jy; 

mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; ngwg;gl;Ls;s Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; 

mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nfhs;iff;F mika Gjpa “Kd;gps;isg; gUt mutizg;G 

kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa xUq;fpizg;Gf; FO” jhgpf;fg;gl;;lJ. ,e;j Njrpaf; 

FOthdJ Njrpa nfhs;iffis mKy;gLj;jy;> fz;fhzpg;Gr; nra;jy; kw;Wk; Njitahd 

re;jh;g;gq;fspy; khw;wq;fis Nkw;nfhs;Sk; Njrpa kl;lj;jpyhd Kfhikj;Jtf; FOthf 

cs;sJ.  
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,J nraw;wpl;lq;fis jahh; nra;Ak; NghJk;> mKy;gLj;Jk; NghJk; kw;Wk; Kd;gps;isg; 

gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa gzpfspd; NghJk; Njrpa kl;lj;jpypUe;J fPo; 

kl;lk; tiuahd gy;Jiw xj;Jiog;ig cWjp nra;fpd;wJ. Kd;gps;isg; gUt 

tplaj;Jld; rk;ge;jg;gl;l rfy jug;gpdh;fSk; ,e;jj; Njrpa xUq;fpizg;Gf; FOit 

gpujpepjpj;Jtk; nra;fpd;whh;fs;. 2022 Mk; Mz;L khh;r; khjk; FOf; $l;lk; 

elhj;jg;gl;lJld;> mjw;fhf &.kp. 0.015 Md njhif nrytplg;gl;lJ. 

 

2.9 Kd;gps;isg; gUtf; fy;tp gw;wpa Njrpa FO 

kdpjts mgptpUj;jpapd; Kf;fpa fhyg;gFjpahd Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jpg; gUtk; 

njhlh;gpy; tpNrl ftdk; nrYj;jp Kd;gps;isg; gUt fy;tp gw;wpa Njrpa nfhs;ifia 

jahh; nra;tJ Njrpa fy;tp Mizf;FOtpdhy; epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ. ,e;jf; fy;tpf; 

nfhs;if gw;wp rfy khfhz nryahsh;fs;> Njrpaf; FO cWg;gpdh;fs;> khfhz ghyh; 

ghlrhiy gphpTfspd; jiyth;fs; kw;Wk; rfy jug;gpdh;fisAk; tpopg;Gzh;T+l;LtJ 

njhlh;ghf 2022.09.12 Mk; jpfjp elhj;jg;gl;l FOf; $l;lj;jpw;F &.kp. 0.074 

nrytplg;gl;Ls;sJ. 

 

2.10 tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; 

mgptpUj;jp gw;wpa fUj;jpl;lk; 

tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jpf;F 

cah; tpisjpwidf; fl;bnaOg;gy; kw;Wk; tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l 

Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tha;g;Gf;fis ,dq;fhZk; 

Nehf;fj;Jld; khtl;l kl;lj;jpy; tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F &.kp. 1.186 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpastpy; gadhspfspd; vz;zpf;if 811 MFk;. 

mjw;fhf &.kp. 0.346 nrytplg;gl;Ls;sJ. 
 

2.11 nrd`] jl;lhf;f ngw;Nwhiu tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;fhf gq;Nfl;G Gjpa 

vz;zf;fUTf;F mika epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

gq;Nfl;G mZFKiw Clhf tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt 

mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa Gjpa Kiwapaiy ,dq;fz;L tPLfis 

mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wp 

tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; %yk; cah; tpisjpwid mile;Jnfhs;Sk; 

Nehf;fj;Jld; ,e;j Mz;Lf;F &.kp. 0.350 Md njhif xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 

Mk; jpfjp tiu gadhspfs; 796 NgUf;fhf &.kp. 0.160 Md njhif nrytplg;gl;Ls;sJ. 

 

2.12 tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fSf;F ey;y mYtyf #oypy; ,Ue;jthW 

flikahahw;Wjy; kw;Wk; mth;fis Cf;Ftpg;gij Nehf;fhff; nfhz;L Njitahd 

mYtyf cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F tpNrl fUj;jpl;lq;fspd; fPo; ,e;j 

Mz;Lf;F &.kp. 2.875 xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjp tiu &.kp. 0.912 Md 

njhif nrytplg;gl;L gpuNjr nrayhsh; gphpTfs; 10 ,d; mYtyh;fSf;F mYtyf 

fjpiu> Nkir> fg;gh;l; Nghd;wd ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;ld. 
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2.13 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp njhlh;ghd Muha;r;rpfis Nkk;gLj;jy; 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp kw;Wk; mutizg;G njhlh;gpy; tplag;gug;Grhh; Muha;r;rp 

eltbf;iffis tp];jhpj;jy;> Muha;r;rpfspd; ngWNgWfs; kw;Wk; gpNuuizfis 

mbg;gilahff; nfhz;l Kiwahd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis ntspf;fsj;jpy; 

mKy;gLj;Jtjw;F Muha;r;rpfis Nkw;nfhz;l mYtyh;fis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; 

ghuhl;Ltij Nehf;fhff; nfhz;L ,e;j Mz;Lf;F &.kp. 0.434 Md njhif 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022 ngg;Uthp khjk; elhj;jg;gl;l tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;F kw;Wk; 

ghuhl;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F mYtyh;fs; 35 NgUf;fhf &.kp. 0.030 Md njhif 

nrytplg;gl;lJ. 
 

2.14 “khj;U mgpkhdp” fh;g;gpzpj; jha;khUf;fhd epfo;r;rpj;jpl;lk; 

gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l Fiwe;j tUkhdk; ngWk; fh;g;gpzpj; 

jha;khUf;F Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wp tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;fhd 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F xU gpuNjr nrayhsh; gphpTf;F &gh 10>000 tPjk; 

Vw;ghLfs; tpLtpf;fg;gLfpd;wd. Nkw;gb epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F &.kp. 3.710 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 156 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

elhj;jg;gl;Ls;sJld;>&.kp. 1.226 nrytplg;gl;Ls;sJ. 

 

2.15 $l;L rpWth; kw;Wk; kfsph; khjpupf; fpuhkq;fisj; jhgpj;jy; 

$l;L rpWth; kw;Wk; kfsph; khjphpf; fpuhkq;fisj; jhgpj;jy; - 2018 vd;w ngahpy; 2018> 

22019> 2020 Mfpa 03 tUlq;fs; KOtJk; mKy;gLj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lkhf ,J 

mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jpf;fhd Njrpa nrayfk;> ,yq;if 

kfsph; gzpafk;> mgptpUj;jp gphpT kw;Wk; ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; 

jpizf;fsk; Mfpad ,ize;J ,e;j $l;L rpWth; kw;Wk; kfsph; khjphpf; fpuhkq;fisj; 

jhgpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lj;ij Nkw;nfhs;fpd;wd. ,e;j Mz;Lf;F&.kp. 6.2 Md njhif 

kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s NghjpYk;> ,uz;lhtJ fhyhz;Lf;F mk;ghiw khtl;lj;jpd; 

k`Xah gpuNjr nrayhsh; gphpTf;F khj;jpuk; &.kp. 0.200 nrytplg;gl;Ls;sJ. 

 

2.16 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fspd; Kd;Ndw;w kPsha;Tf; 

$l;lq;fis elhj;jy; 

khtl;l nrayfq;fspd; flik eltbf;iffSf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fs;> gpuNjr nrayfq;fspy; Nritahw;Wfpd;w 

mYtyh;fis jiyik mYtyfj;Jld; xUq;fpizg;Gr; nra;J Kd;gps;isg; gUt 

mgptpUj;jp gw;wpa Njrap nrayfj;jpd; nraw;gzpia cah; tpisjpwDld; 

Nkw;nfhs;tjw;F ,e;j Kd;Ndw;w kPsha;Tf; $l;lq;fs; elhj;jg;gLfpd;wd. mjw;fhf &.kp. 

0.407 Md njhif xJf;fg;gl;Ls;sJld;> vhpnghUs; gw;whf;Fiw fhuzkhf Nghf;Ftuj;J 

mnrsfhpaq;fspd; mbg;gilapy; xd;iyapd; Kiwapy; Kd;Ndw;w kPsha;Tf; $l;lq;fs; 

elhj;jg;gl;ld. mYtyh;fis tutioj;J Kd;Ndw;w kPsha;Tf; $l;lq;fis 

elhj;jpapUe;j khtl;lq;fs; 2022.09.30 Mk; jpfjp tiu FOf; $l;lq;fs; 52 I elhj;jp 

&gh kpy;ypad; 0.103 Md njhifia nrytpl;Ls;sJ.  
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2.17 jpBh; mdh;j;j epiyikfspd; NghJ Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; 

mgptpUj;jp gw;wpa eltbf;iffs; ; 

jpBh; mdh;j;j epiyikfspd; NghJ ghjpf;fg;gLfpd;w Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp 

epiyaq;fSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F ,e;j 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; Vw;ghLfs; xJf;fg;gLtJld;> 2022 Mk; Mz;Lf;F &.kp. 0.271 

xJf;fg;gl;Ls;sJdl;> 2022.09.30 Mk; jpfjpastpy; nkhul;Lit gpuNjr nrayhsh; gphptpy; 

[{dpah; ];nug; ghyh; ghlrhiyf;F &.kp. 0.049 nrytplg;gl;lJ. 
 

2.18 mYtyh;fspd; jpwd; mgptpUj;jp 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa nrayfj;jpy; flikahw;Wfpd;w rfy 

mYtyh;fspdJk; gapw;rpj; Njitfs; gw;wp ftdk; nrYj;jp mYtyh;fspd; jpwd;fis 

tsh;g;gjw;fhf &.kp. 0.500 Md njhif xJf;fg;gl;Ls;sJld;>nrayhw;Wifr; Rl;bfis 

jahh; nra;tJ gw;wpa gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf mYtyh;fSf;F &.kp. 0.023 

nrytplg;gl;Ls;sJ. 

 

2.19 rpWth; mutizg;G epiyaq;fspd; mgptpUj;jpf;F rpWth; el;GwT #oiy 

Vw;gLj;jy; 

rpWth; ,y;yq;fs; kw;Wk; gps;isfis nghWg;Ngw;Wf; nfhs;Sk; epiyaq;fspYs;s 

rpWth;fSf;F gue;jstpyhd mgptpUj;jp tha;g;Gf;fisf; nfhz;l rpWth; el;GwT #oiy 

Vw;gLj;jy; kw;Wk; rpWth; ,y;yq;fs; kw;Wk; rpWth;fis nghWg;Ngw;Wf; nfhs;Sk; 

epiyaq;fspy; Nritahw;Wfpd;w mYtyh;fspd; Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wpa 

mwpT> kdg;ghq;F kw;Wk; jpwikfis Nkk;gLj;Jtij Nehf;fhff; nfhz;L 

mKy;gLj;jg;gLfpd;w ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F &.kp. 7.500 Md njhif 

xJf;fg;gl;Ls;sJld;> 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 2 epiyaq;fspd; trjpfis Nkk;gLj;Jk; 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. mjw;fhf &.kp. 0.800 Md njhif 

nrytplg;glTs;sJ.  

 

2.20 Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa Njrpa thuk;  

xt;nthU tUlKk; A+iy khjk; 14 Mk; jpfjp Kjy; 20 Mk; jpfjp tiu Kd;gps;isg; 

gUt tplak; rk;ge;jkhf nghWg;Gf;$w Ntz;ba rfy jug;gpdh;fisAk; 

xd;Wjpul;bf;nfhz;L> Kd;gps;isg; gUt gps;isfspd; ghJfhg;G> mutizg;G kw;Wk; 

mgptpUj;jpia ,yf;fhff; nfhz;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Njrpa> khtl;l> gpuNjr kw;Wk; 

fpuhkpa kl;lj;jpy; elhj;jg;gLfpd;wd. “vy;yhf; fhyq;fspYk; ghJfhf;f Ntz;ba – 

gps;isfs; khzpf;fq;fNs” vDk; njhzpg;nghUspd; fPo; 2022 Mk; Mz;L ,e;j 

epfo;r;rpj;jpl;lj; njhlh; mKy;gLj;jg;gl;lJld;> ,jw;fhf &.kp. 7.500 Md njhif 

xJf;fg;gl;lJ. 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 28 gpujhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;lJld;> 

ga hspfs; 4252 NgUf;fhf &.kp. 6.141 nrytplg;gl;lJ. 
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 4 mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 2022.09.30 Mk; jpfjpf;F Kd;Ndw;wk;  

njh. ,y. fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; ,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

/gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

01 
fh;g;gpzp kw;Wk; ghY}l;Lk; jha;khUf;F &gh 20>0000 
Md Nghrhf;Ff; nfhLg;gditg; ngw;Wf; nfhLf;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

4000.000 3102.963  2,000,000 
Nghrhf;Fg; nghjpfs; 

 
Rkhh;  
119,462 fh;g;gpzpj; 
jha;khh; 

 
02. 

ghyh; ghlrhiy gps;isfSf;F / Kd;gps;isg; 
gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf;F fhiy czT 
toq;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

150.000 73.273 
ghyh; ghlrhiy 
gps;isfs; 90,203   

ghyh; ghlrhiy gps;isfs; 
63,321 

ghyh; ghlrhiy 
gps;isfs; 53,778 

 
03. 

ghyh; ghlrhiy MrphpiafSf;F khjhe;j 
nfhLg;gdit ngw;Wf; nfhLf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
“FU mgpkhdp” khjhe;jk; &gh 2500/-  

500.000 301.409 ghyh; ghlrhiy 
Mrphpiafs;16,275 

ghyh; ghlrhiy 
Mrphpiafs; 15,726 

ghyh; ghlrhiy 
Mrphpiafs; 14,462 

nkhj;jk; (kPz;nlOk; nrytpdk;) 

 
4650.000 

 
3477.645 

 
 

  

 
04. 

 
Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 
4.1 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp kjpg;gPl;L 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

❖ mYtyh;fis gapw;Wtpj;jy; 
0.216 0. 195 

 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 03 

 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 03 

 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 151 

 

❖ Mrphpah;fis gapw;Wtpj;jy;  

 

12.775 

 

2.864 

 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 280 

 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  69 

 

Mrphpah;fs;  2905 

 
4.2 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyak;/ ghyh; 
ghlrhiyfSf;F fw;wy; tl;lk; epfo;r;rpj;jpl;lk;  

    
 

 

❖ Mrphpah; gapw;Wtpj;jy; 0.390 0.375 epfo;r;rpj;jpl;lk; 26 epfo;r;rpj;jpl;lk;  26 gadhspfs; 990 

❖ tl;lq;fis fl;bnaOg;Gjy; 16.750 6.224 epfo;r;rpj;jpl;lk; 334 epfo;r;rpj;jpl;lk; 250 gadhspfs; 8040 
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; ,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 
(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 
2022.09.30 Mk; 
jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

/gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

 
4.3 

mUd jf;fpd ul;lh Kd;gps;isg; gUt gps;isfspd; rpj;jpuf; 
fz;fhl;rp kw;Wk; nraykh;T 6.700 5.025 epfo;r;rpj;jpl;lk;  335 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
335 gps;isfs; 28174 

 
4.4 

Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa 
Njrp FOf; $l;lq;fis elhj;jy 

 
0.165 

 
0.015 

 
FOf;fs;  04 

 
FOf;fs;01 

 
cWg;gpdh;fs; 31 

 
4.5 

Kd; gps;isg; gUt fy;tp gw;wpa Njrpa FO 0.075 0.074 FOf;fs; 02 FOf;fs; 01 cWg;gpdh;fs; 50 

 
4.6 

tPLfis mbg;gilahff; nfhz;l Kd;gps;isg; gUt 
mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa fUj;jpl;lk;  

 
1.186 

 
0.346 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 25 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

10 

 
gadhspfs; 811 

 
4.7 

nrd`r jl;lhf;f ngw;Nwhiu tpopg;Gzh;T+l;Ltjw;F gq;Nfl;G 
Gjpa vz;zf;fUTf;F mika epfo;r;rpj;jpllq;fis 
mKy;gLj;jy; 

 
0.350 

 
0.160 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  10 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

07 

 
gadhspfs;  796 

4.8 tpNrl fUj;jpl;lq;fs;  2.875 0.912 epfo;r;rpj;jpl;lk;  25 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

10 
mYtyh;fs; 10 

 
4.9 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp njhlh;ghd Muha;r;rpfis 
Nkk;gLj;jy;  

 
0.434 

 
0.034 

kjpg;gPL nra;Ak; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 01> 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 02 

kjpg;gPL nra;Ak; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

01 
mYtyh;fs;  35 

 
4.10 

khj;U mgpkhdp epfo;r;rpj;jpl;lk;  3.710 1.226 epfo;r;rpj;jpl;lk;  336 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

156 
jha;khh; 6398 

 
4.11 

,ize;j rpWth; kw;Wk; kfsph; khjphpf; fpuhkq;fisj; 
jhgpj;jy;  6.200 0.200 fUj;jpl;lk; 25 fUj;jpl;lk;  1 

gps;isfs; kw;Wk; 
ngw;Nwhh; 48 

4.12 
Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp mYtyh;fspd; Kd;Ndw;w 
kPsha;Tf; $l;lk; 0.407 0.103 epfo;r;rpj;jpl;lk; 104 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  
52 

mYtyh;fs;  356 

 
4.13 

jpBh; mdh;j;j epiyikfspd; NghJ Kd;gps;isg; gUt 
mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa eltbf;iffs;  

 
0.271 

 
0.049 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

01 

 
gps;isfs; 50 

 
4.14 

mYtyh;fspd; jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp  0.500 0.021 epfo;r;rpj;jpl;lk;  04 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

01 
mYtyh;fs; 30 

 
4.15 

rpWth; mutizg;G epiyaq;fspd; mgptpUj;jpf;F rpWth; 
el;GwT #oiy Vw;gLj;jy; 

 
7.500 

 
0.800 

 
epiyak; 15 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

02 

 
gadhspfs; 60 

4.16 
Kd;gps;isg; gUt mutizg;G kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa 
Njrpa thuk;  7.500 6.141 epfo;r;rpj;jpl;lk;  28 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  
28 

gadhspfs; 4252 

cg nkhj;jk;  68.004 24.569    
  

nkhj;jk;(Gzuikg;G nryT) 69.000 24.569    
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7.2.4  Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 

 

mwpKfk; 

Kd;gps;isg; gUtj; Jiwapd; Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; ,yq;ifapd; Kd;gps;isg; gUtk; 

gw;wp 2014 Mk; Mz;L elhj;jg;gl;lf w;ifia mbg;gilahff; nfhz;L 

,dq;fhzg;gl;lFiwghLfisf; ftdj;jpy; nfhz;L ,yq;ifapd; Kd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpj; Jiwapd; juj;ijNkk;gLj;jy; kw;Wk; ahtUf;Fk; xd;whfg; ngw;Wf; 

nfhs;sf;$bajhdNritahfkhw;wpaikg;gjw;F ,yq;ifmuRkw;Wk; cyftq;fp 

,zq;fpaijmLj;J ,e;ehl;bd; KjyhtJKd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 2016 

Mk; Mz;LMuk;gpf;fg;gl;lJ.cyftq;fpapd; epjprhu; mDruizAld; 2016 – 2022 Mk; 

Mz;Lfhyg;gFjpf;FmKy;gLj;jg;gl;l ,f;fUj;jpl;lj;jpd; %yk; ehLKOtjpYk; 

Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

 

Fwpf;Nfhs; 

,yq;ifKd;gps;isg; gUtj; JiwiajukhdthWNkk;gLj;jy; kw;Wk; rfyUf;Fk; 

xNutifapy; ngw;Wf; nfhs;sf;$baNritahfkhw;wpaikg;gJ ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 

Fwpf;NfhshFk;. 

 

epWtd xOq;fikg;G 

 

 

 

 

 

 

f.m.     – fUj;jpl;l mYtyh;     K.c.     Kfhikj;Jt cjtpahsh;  c.m.  cjtp mYtyh; 
m.rp.     – mYtyf rpw;W}opah;     njh.c.   njhopy;El;g mYtyh; 
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1. gpujhdgzpfs; 

ehlshtpauPjpapy; Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpepiyaq;fs; /ghyu; ghlrhiyfs; 

gw;wpaNjrpafzf;nfLg;G 2016 Mk; Mz;Lelhj;jg;gl;lJ. Nkw;gbfzf;nfLg;gpd; 

Kf;fpajuTfismbg;gilahff; nfhz;LfUj;jpl;lj;jpd; fPo; gpd;tUk; gpujhdgzpfs; 

mKy;gLj;jg;gLfpd;wd. 

•  Fiwe;jtrjpfisf; nfhz;lKd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fspd; 

trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhd Vw;ghLfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

•  Fiwe;j gad;fisf; nfhz;l my;yJgad;fs; fpilf;fhj gpuNjrq;fspy; 

Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fisj; jhgpj;jy;. 

•  nghUshjhu mnrsfupaq;fisf; nfhz;lKd;gps;isg; gUt gps;isfspd; fy;tp 

eltbf;iffSf;F ghyu; ghlrhiyfl;lzepthuzk; toq;Fjy;. 

•  khfhzkl;lj;jpy; Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp tsepiyaq;fisj; jhgpj;jy;. 

•  tpNrl Njitfisf; nfhz;l gps;isfSf;F eyd;Gupcjtpfisg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUtgps;isfspd; Rfhjhukw;Wk; Nghrhf;F gw;wp ngw;Nwhu; kw;Wk; 

Mrpupau;fis tpopg;Gzu;T+l;ly;. 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wparhd;wpjo; / bg;Nshkh gapw;rpghlnewpapy; 

ghyu; ghlrhiy Mrpupiafis<LgLj;jy;. 

•  ngw;Nwhiu tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; cstpay; r%fcjtpfisg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;. 

•  xt;nthU Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaj;jpYk; ngw;Nwhh; FOf;fisj; 

jhgpj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf; Ffw;wy; kw;Wk; fw;gpj;jy; 

cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp gw;wp Kd;Ndhbgapw;W tpg;ghsu;fis gapw;Wtpj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp Mrpupau;fSf;F FWfpafhy jug;gLj;jy; gapw;rp 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fis elhj;jy;.  

•  Kd; gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fis Kiwahf fz;fhzpg;Gr; nra;jy; 

kw;Wk; kjpg;gPLnra;Ak; Kiwapaiy mKy;gLj;jy;. 

 

 

Njhl;lj;Jiwapy; mKy;gLj;jg;gLk; eltbf;iffs;  

•  Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpepiyaq;fisepu;khzpj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fspy; tpisahl;L Kw;wq;fis 

epu;khzpj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;. 

•  Kd;gps;isg; gUt  mgptpUj;jp mYtyu;fSf;F  

 bg;Nshkhgapw;rpghlnewpiangw;Wf; nfhLj;jy;. 

 

•  Kd;gps;isg;  gUt mgptpUj;jp mYtyu;fspd; mwptpid Cf;Ftpg;gjw;fhd 

gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jy;. 
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•  ngw;NwhiumwpTWj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jy;.   

 

•  rpWth; Rfhjhuk; kw;Wk; Nghrhf;FtpUj;jpf;fhdepfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jy;. 

 

fUj;jpl;lj;jpd; gadhspfs; 

fUj;jpl;lj;jpd; Neubg; gadhspfshf ,Ug;gJtaJ 3-5 tiughyh; ghlrhiyfSf;Fr; 

nry;Yk; gps;isfs; kw;Wk; Njhl;lj;Jiwapy; gfy;Neuguhkhpg;Gepiyaq;fspy; taJ 0-2 

tiuahdgps;isfshthh;fs;. Vida kiwKfgadhspfshf ,Ug;gJKd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpMrphpah;fs; kw;Wk; Mrphpacjtpahsh;fs;>Kd;gps;isg; 

gUtepUthf];jh;fs;>fUj;jpl;lj;jpd; trjpfisg; ngWfpd;wKd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpepiyaq;fs; kw;Wk; Kd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpepiyaq;fSf;FmDkjpf;fg;gLfpd;wgps;isfspd;  

 

 

2. 2022 Mk; Mz;L mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

•  GjpaKd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpepiyaq;fiseph;khzpj;jy; 

•  Njhl;lj;Jiwapy; Kd;gpisg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf;F tpisahl;L 

Kd;wy; Gjpjhf mikj;jy; 

•  Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp Kd;Ndhb gapw;W tpg;ghsh; fisgap w;Wtpj;jy; 

epfo;r;rp j;jpl;lk; 

•  Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpepiyaq;fspd; trjpfisNkk;gLj;jcjtptoq;Fjy; 

•  Kd;gpisg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf;F 

•  Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpepiyaq;fspd; trjpfisNkk;gLj;jcjtptoq;Fjy; 
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      4. mKy; gLj;jg;gl;lmgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; ngsjPfkw;Wk; epjprhh; Kd;Ndw;wj;jpd; nghopg;G - 2022.09.30 

njh
. 

,y. 

fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

fUj;jpl;lj;jpd; 
ngsjPf ,yf;F ngsjPfKd;Ndw;wk; 

1 Kd;gps;isg; gUt  mgptpUj;jp  epiyaq;f 
S;FePh;>Jg;guNtw;ghl;Ltrjpfs; kw;Wk; kpd;rhutrjpfisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy 

624.000 252.720 
925kw;Wk; 

njhlh;r;rpahdfUj;jpl;
lq;fs;  633 

 

2 Fiwe;jgad;fs;/gad;fs; ngwhjgpuNjrq;fSf;FKd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpepiyaq;fisj; jhgpj;jy; (ECD Center)  
270.000 392.650 

19 (2022: 19 and 
2021:2 

eph;khzpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd 

3 Fiwe;j gad;fs;/gad;fs; ngwhj gpuNjrq;fspy;  Kd;gps;isg; 

gUtmgptpUj;jpepiyaq;fisj; jhgpj;jy; (ECD Center)  
23.000 6.120 

2022-1 kw;Wk; 2020-1 
(njhlu;r;rpahf) 

eph;khzpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd 

4 ,dq;fhzg;gl;l ECD epiyaq;fSf;Ffw;wy; cgfuzj; njhFjpfisg; 
ngw;Wf; nfhLj;jy; (tpisahl;Lcgfuzj; njhFjpfs;) 

80.000  3386 ngWiffl;lj;jpy; cs;sJ 

5 ,dq;fhzg;gl;lECD epiyaq;fSf;FePh; tbfl;bfisg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy; (Water Filters) 
72.000  6000 ngWiffl;lj;jpy; cs;sJ 

6 Kd;gps;isg; gUt mgptpUj;jp epiyaq;fSf;F ePh;> 
Jg;guNtw;ghl;Ltrjpfs; kw;Wk; kpd;rhutrjpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy; - 
Gjpait 

138.000 101.080 1394 
73 G+h;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJ, 
292eph;khzpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd, 

7 ,dq;fhzg;gl;lECD epiyaq;fSf;Fthrpg;Gmk;rq;fspd; 
njhFjpfistpepNahfpj;jy;  

110.000  3386 ngWiffl;lj;jpy; cs;sJ 

8 ECD epiyaq;fSf;FnghUl;fistoq;Fjy; - tUlhe;jk; rpWth; 

mgptpUj;jpkjpg;gPl;il (CDA) elhj;Jtjw;FNSECD %yk; nghUl;fspd; 

njhFjpfs; 12,000 I mr;rply; 

82.000 3.140 12000 2300 tpepNahfpf;fg;gl;ld 

9 ECD gapYdh;fSf;F>gapw;Wtpg;ghsh;fisgapw;Wtpf;Fk; 
rhd;wpjiomr;rply; kw;Wk; tpUJtoq;Fk; itgtk;  

12.000 6.090 2 epfo;r;rpj;jpl;lk; 1 

10 ghyh; ghlrhiyMrphpah;fSf;fhdFWq;fhygapw;rpiangw;Wf; nfhLj;jy; 

(Short Term Training) 
46.000 5.970 77 epfo;r;rpj;jpl;lk; 25 

11 ghyh; ghlrhiyMrphpah;fSf;fhdfhyj;jpw;Fcfe;j ,izr; 
nraw;ghLfSf;FcjTjy; 

9.000 0.120 92 gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lk; 8 

cg nkhj;jk; 1466.00 767.890   
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; /gzp 
epjprhh; 

,yf;F (&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;w
k; (&.kp.) 

fUj;jpl;lj;jpd; 
ngsjPf ,yf;F ngsjPfKd;Ndw;wk; 

12 Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpgw;wpaePz;lfhyrhd;wpjo; 

/bg;Nshkhgapw;rpghlnewp (Njrpafy;tpepWtfk; kw;Wk; 
,yq;ifjpwe;jgy;fiyf; fofk; - 200) 

5.000 2.400 490 490gapw;rpngWfpd;wdh; 

13 Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpgw;wpghyh; 
ghlrhiyMrphpah;fistpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpllk;  

10.000 1.600 2500 
2355 

gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
G+h;j;jp. 

14 Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpgw;wpar%ffz;fha;itNkw;nfhs;sy;  6.000 - 1 Ma;TepiwTnra;ag;gl;lJ. 
mwpf;ifrkh;g;gpf;fg;gLk; 

15 Kd;gps;isg; 
gUtmgptpUj;jpepiyaq;fisgjpTnra;tjw;Fkhfhzkl;lj;jpy; 
epiyaq;fisgjpTnra;Ak; Kiwapaiyjhgpj;jy;  

10.000 - 1 vz;zf;fUrl;lfk; jahh; 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

16 khzth;fSf;Ffl;lzq;fSf;Ftpyf;fspj;jy;  300.00 7.310 37500 fl;lzj;Jf;Ftpyf;fspf;Fk; 
gzpMuk;gpf;fg;gl;lJ. 

17 Kd;gps;isg; gUtgps;isfSf;FfhiyczTtoq;Fjy; (&. 30 
nfhLg;gdT>&. 60 Mf mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. Kd;gps;isg; 
gUtmgptpUj;jpgw;wpaNjrpanrayfj;Jld; ,ize;J) 

587.000 - 155,000 
Muk;gfl;lgzpfs; G+h;j;jp. 
etk;gh; khjk; Kjy; 
Muk;gpf;fjpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

18 nraw;ghl;Lnrytpdk; 133.000 65.120   

cg nkhj;jk; 1051.000 76.43   

nkhj;jk; 2517.000 844.32   
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ngUe;Njhl;lkdpjmgptpUj;jpek;gpf;ifg; nghWg;G(PHDT) %yk; mKy;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fspd; nraw;ghLfs;  

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 
(&.kp.) 

fUj;jpl;lj;jpd; 
ngsjPf ,yf;F ngsjPfKd;Ndw;wk; 

1 
rpWth; mgptpUj;jpepiyaq;fiseph;khzpj;jy; (Construction of New CDCs) 322.000 88.2400 21 

21 epiyaq;fspd;eph;khzpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd 

2 jw;NghJs;srpWth; mgptpUj;jpepiyaq;fis(CDCs)Gduikg;Gr; nra;jy; 

-21 

21.000 18.260 21 21 G+h;j;jpnra;ag;gl;ld 

3 jsghlk; /cgfuzk; ngw;Wf; nfhLj;jy; (CDC 

Gjpaeph;khzpg;G/CDCGduikg;Gr; nra;jy;) 
16.000 15.140 91 35tpepNahfpf;fg;gl;ld 

4 ntspg;Gwtpisahl;Lcgfuzk; ngw;Wf; nfhLj;jy; 25.000  140 89 tpepNahfpf;fg;gl;ld 

5 rpWth; mgptpUj;jpmYtyh;fSf;fhdbg;Nshkhghlnewpiaelhj;jy; (5 

nkhbAy;) 
6.000 5.960 3 3 G+h;j;jpnra;ag;gl;ld 

6 
ngw;NwhiumwpTWj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fiselhj;jy;  2.500 1.970 240 

gapw;rpmkh;Tfs; 137 

elhj;jg;gl;ld. 

7 rpWth; kjpg;gPl;Lgapw;rpiaelhj;jy;  1.000 0.520  3G+h;j;jpnra;ag;gl;ld 

8 nraw;ghl;Lr; nrytpdk;  19.220 17.610   

 nkhj;jk; 413.000 147.700   
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ngUe;Njhl;lkdpjmgptpUj;jpek;gpf;ifg; nghWg;G(PHDT) %yk; mKy;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fspd; nraw;ghLfs;  

 

 

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; (&.kp.) 

fUj;jpl;lj;jp
d; ngsjPf 
,yf;F 

ngsjPfKd;
Ndw;wk; 

அங்கவைீமுற்ை  பர்களுக்கொை ந சிய சமப மற்றும் ந சிய தசயலகம்   

1 tpNrlNjitfisf; 

nfhz;lrpWth;fSf;fhdepiyaq;fisjhgpj;jy;  
54.40 21.33 

epiyaq;fis

j; jhgpj;jy; -

1 

42% 

ed;dlj;ijkw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk;  

1 cgfuzj; njhFjpfs; 09 khfhzq;fSf;Fk;  0.450 - 9 

ngWifeltbf;if

fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Lt

Ufpd;wd. 

Kd;gps;isg; gUtmgptpUj;jpgw;wpaNjrpanrayfk;  

1. gapw;rpkw;Wk; Vida nraw;ghLfs; 29 I elhj;jpaik 95.000 13.760 

gapw;rpkw;Wk; 

Vida 

nraw;ghLfs; 

29 I 

elhj;jpaik 

 

fUj;jpl;lq;fspd; KO nkhj;jk; 3079.00 1007.95 100% 60% 
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7.2.5 ed;dlj;ij> rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk; 

 

Nehf;F 

rpWtu;fspd; cupikfs; cWjp nra;ag;gl;lJk;> mtu;fs; njhlu;gpy; 

czu;Tg;G+u;tkhdJkhd r%fk;. 

 

nraw;gzp 

Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; ru;tNjr juepakq;fSf;F mika mehijfshd> 

iftplg;gl;Ls;s kw;Wk; mehjuthd rpWtu;fs; kw;Wk; rl;l uPjpahd gpur;rpidfis 

vjpu;Nehf;fpAs;s rpWtu;fspd; cupikfis ghJfhj;J mtu;fSf;F rkkhd tha;g;Gf;fis 

cUthf;fpf; nfhLj;jy;. 

 

1. gpujhd nraw;gzp  

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nrit Mfpa gpujhd ,uz;L Jiwfspd; fPo; jkJ 

nraw;gzpfis epiwNtw;wp tUfpd;wJ. 

 

1.1 ed;dlj;ijr; Nrit 

 khfhz ed;dlj;ij> rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsq;fspd; gzpfis 

xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> cjTjy;> Kd;Ndw;wj;ij tpdTjy;. 

 ed;dlj;ijr; Nritf;Fk; mjd; fPo; ,aq;fp tUfpd;w gy;NtW epWtdq;fSf;F 

topfhl;LtJk; Njrpa nfhs;iffs;/ ju epakq;fis jahh; nra;tJk;. 

 rpWth;fSf;F Vw;Gila rl;lq;fisj; jpUj;jpaikj;jy; kw;Wk; Gjpa rl;lq;fis 

Mf;Fjy; 

 khw;W mutizg;Gf; nfhs;ifia mKy;gLj;jy; 

 gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp eltbf;iffs; 

 rpWth; mutizg;G epWtdq;fspd; mgptpUj;jpf;F cjTjy;. 

 

1.2 rpWth; guhkhpg;Gr; Nrit 

 rpWth; tplaj;jpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fisj; jahh; nra;jy; 

 Njrpa rk;gt Kfhikj;Jtf; nfhs;ifia mKy;gLj;jy; 

 rpWth;fspd; epiyj;jpUj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jpfhd gy;NtW cjtp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

 gapw;rp> Muha;r;rp eltbf;iffs; 

 rpWtH cupikfs; rkthaj;ij mKy;gLj;jy;. 

 rpWth;fspd; gq;Nfl;G chpikia cWjp nra;tjw;fhf rpWth; rig> rpWth; fofk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

 rpWth; ghJfhg;G:f;fhd r%ff; fl;likg;Gf;fisj; jhgpj;jy; kw;Wk; tYT+l;ly; 

 gpuNjr nrayhsh; gphpTfspy; rpWth;fs; njhlh;gpy; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s 

eltbf;iffis xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> topelhj;Jjy;> Kd;Ndw;wj;ij tpdTjy;. 
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 rpWth; guhkhpg;Gf;fhf ehL KOtJk; Nritapy; <Lgl;Ls;s mur rhh;gw;w 

mikg;Gf;fSld; ,ize;J Njrpa Njitfis epiwNtw;Wtjw;F eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sy;. 

 fpuhkpa> gpuNjr> khtl;l kw;Wk; khfhz kl;lj;jpy; jPH;f;fg;glhJs;s kw;Wk; 

jPh;j;Jitg;gjw;F Njrpa kl;lj;jpyhd jiyaPL mtrpakhd jPh;khdq;fs;> KbTfis 

Nkw;nfhs;Sk; rpWth; chpikfs; gw;wpa Njrpa topg;gLj;jy; FOit mikr;rpd; 

nrayhshpd; gq;Nfl;Gld; ,aq;fr; nra;jy;. 
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rpWth; 
chpikfs; 
Nkk;ghl;L 
cjtpahsh; 

 

gpujp / cjtp 
Mizahsh; 
(mgptpUj;jp)(ep 

fzf;fhsh; 

 

rl;l 
mYtyh; 

gpujp / cjtp 
Mizahsh; 
(jpl;lkply;) 

gpujp / cjtp 
Mizahsh; 

(jpizf;fs)(epUthfk;
) 

 

nkhop 
ngah;g;ghsh; 

 

epUthf mYtyh; 

 

epjp 
cjtpahsh; 

Gs;sptpgu 
mYtyh; 

 

 

rp.c.Nk.mY
tyh; 

 

epiyag; nghWg;G 
mYtyh; 

 

mgptpUj;jp 
mYtyh; 

 

 

ed;dlj;ij 
mYtyh; 

 

Mizahsh; - ed;dlj;ij rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; 
jpizf;fsk;  

 

 

gpujk 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsh; 

 

 

mur 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsh; 

 

jfty; 
njhopy;El;g 
mYtyh; 

 

rhujp 

 

mYtyf 
rpw;W}opah; 

 

ed;dlj;ij 
cjtpahsh; 

epiyag;nghWg;G 
mYtyh; Njrpa rpWth; 
MNyhrid 

 

mgptpUj;jp 
mYtyh; 

 

 

cstpay; 
MNyhrfh; 

cjtp Nthh;ld; 

 

Kiwrhuh fy;tp 
MNyhrfh; 

 

rhujp 

 

rikaw;fhuh; 

mYtyf 
rpw;W}opah; 

 

fhtyhsp 

 

Jg;guNtl;ghl;L 
njhopyhsp 

mur 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsh; 

 

 mYtyf 
rpw;W}opah; 

 

gpujp / cjtp 
Mizahsh; 

(mgptpUj;jp)(epUthf
k;) 
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2. gpujhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

rpWth; ghJfhg;ngd;gJ mJ njhlh;gpy; Kd;dzp nraw;gzpnahd;iw epiNtw;wp tUfpd;w 

rKjhaj;ij ikakhff; nfhz;L epiwNtw;w Ntz;ba r%fg; nghWg;nghd;whFk;. mbg;gila 

njhopy;El;g fl;likg;Gf;fs; kw;Wk; Kiwapay;fis ,dq;fz;L Njitahd jiyaPLfis 

toq;fp gyk;kpf;f gy epfo;r;rpj;jpl;lq;fis fpuhkpa kl;lk; Kjy; Njrpa kl;lk; tiu 

epiwNtw;Wtjw;F ey;yKiwapy; ikag;gLj;jg;gl;Ls;s kdpjg; nghwpKiw kw;Wk; rKjhaj;ij 

ikakhff; nfhz;l rpWth; ghJfhg;G Kiwapay;fs; rpy ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; 

Nritfs; jpizf;fsj;jplk; fhzg;gLfpd;wd.  

 

2.1 rpWth; chpikfs; rkthak; gw;wpa eltbf;iff; FO epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fpuhkpa rpWth; mgptpUj;jpf; FOf;fis NgzptUk; nghWg;G mur ghJfhg;G> 

cs;ehl;lYty;fs; kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt mikr;rpdhy; 2021 MK; Mz;L Kjy; 

Kiwahf fpuhk mYtyh;fSf;F nghWg;gspf;fg;gl;bUg;gJ mjd; nraw;gzpfis njhlh;r;rpahf 

NgzptUk; Nehf;fj;JldhFk;. NkYk;> khfhz rpWth; mgptpUj;jpf; FO ,e;j mikr;Rr; 

nrayhshpd; 2018.01.10 Mk; jpfjp 01/2018 Mk; ,yf;f Rw;wwpf;iff;F mika 

,aq;fptUfpd;wJ.  

 

2.1.1 rpWth; chpikfs; gw;wpa Njrpa eltbf;iff; FO 

rpWth; chpikfs; rkthaj;ij mKy;gLj;JtJ njhlh;gpy; If;fpa ehLfs; mikg;gplk; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba fhy mbg;gilapyhd mwpf;ifiaj; jahh; nra;jy; kw;Wk; rpghhpRfis 

mKy;gLj;jj; Njitahd fhj;jpukhd jiyaPL> rpWth;fs; njhlh;gpyhd rpf;fy;fspd; NghJ 

MNyhrid – fye;jhuha;if jiyaPL> rpW 

th; chpikfis gyKld; r%fkag;gLj;jy; kw;Wk; rfy tifapYkhd rpWth; 

J~;gpuNahfq;fisAk; jLg;gjw;F Njrpa kl;lj;jpy; jpl;lq;fisj; jahh; nra;a cjTtJ 

,e;jf; FOtpd; gpujhd nraw;gzpfshFk;.  

2022.09.13 Mk; jpfjpa Njrpa FOtpd; $l;lnkhd;W Zoom njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp 

elhj;jg;gl;lJld;> mjd; jPh;khdq;fs; njhlh;gpyhd mLj;j fl;lg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wd. FOtpd; xOq;fikg;gpd; Clhf rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w rpf;fy;fspd; mbg;gilapy; 

mLj;j $l;lk; jPHkhdk; nra;ag;gLk;.  

 

2.2 rpWth; fofk; kw;Wk; rpWth; rig epfo;r;rpj;jpl;lk; 

rpWth; fof fUj;jpl;lk; vd;gJ> rpWth; chpikfs; rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

rpWth;fspd; gq;Nfl;G chpikia nkd;NkYk; mh;j;jg;G+h;tkhf cWjpg;gLj;Jtjw;fhf 

mwpKfk; nra;ag;gl;Ls;s rpWth;fspd; fl;likg;ghf cs;sJ. fpuhk mYtyh; gphpT 

kl;lj;jpy; jhgpf;fg;gl;Ls;s rpWth; fof gjtptopahdJ> gpuNjr rpWth; rig kw;Wk; 

Njrpa rpWth; rig tiu gue;J nry;fpd;wJ. 

 

2.3 rpWth;fis mbg;gilahff; nfhz;l Muha;r;rpfs; 

rpWth;fspd; gq;Nfl;ig mh;j;jg;G+h;tkhf ngw;Wf; nfhs;s eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;s 

epfo;r;rpj;jpl;lkhFk;. rpWth;fis mbg;gilahff; nfhz;l Muha;r;rpg; gpNuuizia jahh; 

nra;Jnfhs;s gapw;rp toq;fpa gpd;dh; rpWth;fs; ,dq;fhZk; rpf;fnyhd;Wf;F 

rpWth;fshfNt jPH;Tj; jpl;lnkhd;iw mth;fNs mKy;gLj;Jtjd; %yk; rpWth;fis 

Kidg;Gld; nraw;gLNthuhf khw;Wtjw;F ,jd; fPo; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
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,e;j Mz;by; rpWth;fs; gpNuupj;Js;s epfo;r;rpj;jpl;lq;fspypUe;J njhpT 

nra;Jnfhs;sg;gl;l khtl;lq;fSf;F &gh 75>000.00 tPjk; ngw;Wf; nfhLf;f eltbf;if 

vLf;fg;gl;lJ.  

 

2.4 rpWth; ika mdh;j;j mr;RWj;jy;fisf; Fiwf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; gpujhdkhf rpWth; rigfs; kw;Wk; rpWth; fofq;fspd; rpWth;fis 

ikakhff; nfhz;L mKy;gLj;jg;gLk; epfo;r;rpj;jpl;lkhFk;. ,yq;if mz;ikf; fhykhf 

gy;NtW ,aw;if mdh;j;jq;fSf;F gutyhf Kfk; nfhLf;Fk; ehlhf 

,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. vdNt gps;isfis Kd;Maj;jg;gLj;Jk; nrad;Kiwapy; 

fhj;jpukhd jiyaPL nra;gtuhf gyg;gLj;JtJ kpfTk; Kf;fpakhd cghaKiwahFk; 

vd;gJld;> ,J ePz;lfhy mbg;gilapy; ghJfhg;ghd r%fnkhd;whf nra;Ak; KjyPlhFk;. 

,e;j Nehf;fj;Jf;fhf vkJ jpizf;fsk; rpWth; ika mdh;j;j mr;RWj;jy;fis 

Fiwg;gjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;Jfpd;wJ.  

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 2022 Mk; Mz;by; gps;isfs; rkh;g;gpj;j fUj;jpl;lg; 

gpNuuizfSf;F Kd;Dhpik toq;f jpizf;fsk; jpl;lkpl;Ls;sJ. gps;isfspdhy; 

gpNuupf;fg;gl;Ls;s fUj;jpl;lnkhd;Wf;F jpizf;fsj;jpd; %yk; epjpg; gq;fspg;ghf &gh 

10>000 Md njhif toq;fg;gLfpd;wJ.  

 

2.5 rpWth; chpikfs; Nkk;ghl;L mYtyh;fspd; Muha;r;rp rhj;jpaf;$wpid Nkk;gLj;jy;. 

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsj;jpdhy; khtl;l kw;Wk; gpuNjr 

nrayfq;fspy; Nritahw;Wk; rpWth; chpikfs; Nkk;ghl;L mYtyh;fs; /cjtpahsh;fspd; 

njhopy;rhh; mwpT> jpwik kw;Wk; mDgtq;fis fiyj;Jt mZFKiwapd; Clhf 

ghpkhw;wpf; nfhs;s tha;g;gspg;gJk;> njhopy;rhh; jpwikfis nkd;NkYk; Nkk;gLj;JtijAk; 

Nehf;fhff; nfhz;L r%ftpay;rhh; Muha;r;rp ntspaPnlhd;iw ntspapLtJ ,jd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,e;j Muha;r;rpahdJ jkJ nrhe;j nrytpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

2.6 tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

rpWth; chpkfis r%fj;jpy; cWjp nra;jy; kw;Wk; rpWth; J~;gpuNahfq;fis xopg;gij 

Nehf;fhff; nfhz;L rptpy; r%fj;ij tYT+l;Ltjw;fhf tpopg;Gzh;T+l;Lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. If;fpa ehLfspd; rpWth; chpikfs; 

rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rKjhaj;jpw;F mJ gw;wpa gue;jstpyhd Ghpe;Jzh;itg; 

ngw;Wf;nfhLf;Fk; Njitg;ghl;il ,jd; %yk; epiwT nra;Jnfhs;s KbAkhfpd;wJ. 

nfhtpl; 19 njhw;WNeha; fhuzkhf xd;iyapd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk; rpWth;fspd; 

fy;tp eltbf;iffspy; Vw;gLk; rpf;fyhd epiyikfspypUe;J gps;isfisg; 

ghJfhg;gjw;fhf ,izaj;jsj;jpy; rpWth;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tJ njhlh;ghd 

epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; rpwe;j ngw;Nwhh; kw;Wk; gps;isfis xOf;ff;fl;Lg;ghl;Lld; 

tsh;g;gjw;fhd rpwe;j Kiwapy;fs; gw;wpa ngw;Nwhhpd; jpwikfis tsh;g;gJk; 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,jd; fPo; rpWth; chpikfs; rk;ge;jkhd 

gy;NtW JIwfs; tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; elhj;jg;gLfpd;wd. 
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2.7 rpWth; chpikfs; rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rpWth;fspd; epiyj;jpUj;jy;> 

mgptpUj;jpailAk; chpikia cWjp nra;tjw;fhf epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;  

 

2.7.1 Xuq;fl;lg;gl;Ls;s rKjhaj;jpdhpd; gps;isfSf;F chpikfis cWjp 

nra;twj;fhd #oiy cUthf;Fjy;.  

rpWth; chpikfs; rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpf;fhd>    mutizg;Gf;fhd> 

ghJfhg;Gg; ngWk; chpik kw;Wk; gq;Nfw;G chpikia cWjp nra;tjw;fhf gy;NtW 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wd. rpWth; chpikfis ,of;Fk; mr;RWj;jiy 

vjph;nfhz;Ls;s Njhl;lg;Gw> tPjp> njhlh;khb tPLfspd;> kPd;gpb kw;Wk; Mjpthrpfs; Nghd;w 

Xuq;fl;lg;gl;Ls;s rKjhaj;jpdhpd; gps;isfs; njhlh;gpy; tpNrl ftdk; 

nrYj;jg;gLfpd;wJ. 

 Xuq;fl;lg;gl;Ls;s rKjhaj;jpdhpd; gps;isfSf;F elkhLk; Nritfis elhj;jy; 

kw;Wk; rl;l Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 ed;ikapoe;Js;s rKjhak; njhlh;gpy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w fUj;jpl;lg; 

gpNuuizfSf;F epjp epthuzk; toq;Fjy;. 

 

2.8 fy;tpiag; ngWtjw;fhd chpikia cWjpg;gLj;Jtij Nehf;fhff; nfhz;l 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

rpWth;fspd; mgptpUj;jpapy; Neubahf jhf;fj;ij Vw;gLj;Jfpd;w fhuzpnahd;whd fy;tp 

chpikia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf gy;NtW epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Kd;Dhpik 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fshf mKy;gLj;jg;gLfpd;wd.  

 

2.8.1 nrtz ruz ngw;Nwhh; ghJfhtyh; jpl;lk;  

nfg;gfU ngw;Nwhh; ghJfhtsh;fspd; epjp cjtpapd; fPo; nghUshjhu mnrsfhpaq;fSf;F 

kj;jpapy; fy;tp gapy;fpd;w gps;isfSf;F fy;tp gapYk; gps;isfSf;F fw;if 

eltbf;iffis ntw;wpfukhf;fpf; nfhs;tjw;F ,e;jg; Gyikg; ghprpy; toq;fg;gLfpwJ. 

khjhe;jk; ghJfhtyh;fshd ngw;Nwhh; toq;Ffpd;w epjpia jghy; mYtyfq;fspypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;s trjp nra;ag;gl;Ls;sJld;> nfg;gfU ghJfhtyh;fspd; tpUg;gj;Jf;F 

mika Gyikg; ghprpy; njhif toq;fg;gLfpd;w fhyk; jPH;khdpf;fg;gLk;. 

 

2.8.2 mj;nty mDruizahsh; ngw;Nwhh; jpl;lk; 

xU gps;is ghJfhg;ghd FLk;gnkhd;wpy; tho;tjw;Fs;s chpikia cWjp nra;J 

gps;isapd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jpiaAk; nra;JnfhLf;Fk; Nehf;fj;Jld; ,e;j mj;nty 

mDruizahsh; ngw;Nwhh; jpl;lk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jd; NghJ mDruizahsh; 

kw;Wk; cjtp vjph;ghh;f;Fk; gps;is> FLk;gj;Jf;F ,ilNa xUq;fpizg;G 

jpizf;fsj;jpdhy; nra;JnfhLf;fg;gLk;. rpWth; chpikfis kPwpAs;s my;yJ kPwg;gLk; 

mghaj;ijf; nfhz;Ls;s gps;isfs; kw;Wk; jpBh; tpgj;J my;yJ mdh;j;jj;Jf;F Mshd 

gps;isfSf;F epjprhh; cjtp> nghUs; cjtp kw;Wk; Nrit toq;Ftjw;F jiyaPL 

nra;tJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. epjprhh; cjtp mtrpakhd gps;isfSf;F mth;fspd; 

ngahpy; Muk;gpf;fg;gLfpd;w fzf;fpd; Clhf epjp toq;Fjy; k;wWk; nghUl;fs;> NtW 

cjtpfs; kw;Wk; cjtpr; Nritfs; mtrpakhd gps;isfSf;F jpizf;fsk; Clhf 

my;yJ rpghhprpd; Nghpy; Neubahf cjtp toq;FtJ ,jd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;. Mff; 

Fiwe;j mDruiz njhif &. 5>000.00 MFk;. 
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2.8.3 rpg;rtpa fy;tp Gyikg;ghprpy; cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fy;tp eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;s nghUshjhu mnrsfhpaq;fisf; nfhz;l 

gps;isfSf;F fy;tp eltbf;iffis njhlh;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F vl;y]; 

epWtdj;jpdhy; 2019 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;L Ie;J tUlq;fSf;F mKy;gLj;j 

Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ. ,jd; NghJ 200 Gyikg;ghprpy;fs; 

toq;fg;gLk;. mjw;fika 6 Mk; Mz;L Kjy; 11 Mk; Mz;L tiu njhpT nra;ag;gl;l 

gps;isfs; 200 NgUf;F khjhe;jk; &. 1500 tPjk; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; &. 5000 Md 

njhifia epiyahd itg;ghf fzf;Ffspy; Nrkpg;nghd;whf NgzptUtJ 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. 3 khjq;fSf;F xU jlit njhpT nra;ag;gl;l gps;isfspd; gpd;dha;T 

mwpf;if jpizf;fsj;jpw;Fg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L ghpNrhjpf;fg;gLk;.  

 

2.8.4 nedjphpa fy;tp Gyikg;ghprpy; jpl;lk; 

2011 Mk; Mz;L ehlshtpa hPjpapy; elhj;jg;gl;l mr;RWj;jyhd epiyapYs;s gps;isfs; 

gw;wpa Ma;tpd; NghJ ,dq;fhzg;gl;Ls;s fy;tp tha;g;gpid ,of;Fk; mr;RWj;jiy 

vjph;Nehf;fpAs;s gps;isfSf;fhf nedjpwpa Gyikg; ghprpy; jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F G+uz epjpg; gq;fspg;G jdpahh; Jiwapduhy; toq;fg;gLtJld;> 

nrtz ruz ngw;Nwhh; ghJfhtyh; jpl;lj;jpd; xU cg fUj;jpl;lkhf ,J 

mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. khjhe;jk; Gyikg; ghprpy; cjtpj; njhifia jghy; 

mYtyfq;fspd; Clhf ngw;Wf;nfhs;s trjp nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

2.8.5 nfg;gfU ngw;Nwhh; ghJfhtyh; Gyikg;ghprpy; jpl;lk;  

fy;tp gapy;fpd;w nghUshjhu mnrsfhpaq;fis vjph;Nehf;fpAs;s gps;isfSf;F 

khjhe;jk; toq;fg;gLfpd;w Gyikg; ghprpy; jpl;lnkhd;whf ,J mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

gpuNjr nrayfk; Clhf Fwpj;j gpuNjr nrayf gphptpYs;s gps;isfSf;F ,uz;L 

khjhq;fSf;F xU jlit ,e;j cjtpj; njhif toq;fg;gLfpd;wJ. khjhe;jk; xU 

gps;isf;F &gh 700.00 Md njhif ,jd; fPo; fpilf;fpd;wJ. gps;isfs; 2000 Ngh; ,jd; 

%yk; gad;fisg; ngWfpd;whh;fs;. murhq;f tuT nryTj;jpl;lj;jpd; fPo; ,jw;F gq;fspg;G 

toq;fg;gLfpd;wJ.  
 

2.8.6 ghlrhiyf;Fr; nry;yhj rpWth;fis ghlrhiykag;gLj;jy; kw;Wk; fw;if 

cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy; 

gpuNjr nrayhsh; gphpT kl;lj;jpy; ,dq;fhzg;gLfpd;w gps;isfSf;fhf gpuNjr 

nrayhsUf;F epjp Vw;ghLfs; toq;fg;gLtJld;> Fwpj;j cgfuzq;fisg; ngw;Wf; 

nfhLg;gjhdJ gpuNjr nrayfj;jpd; rpWth; chpikfs; Nkk;ghl;L mYtyh;> rpWth; 

Nkk;ghl;L cjtpahsh; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;. xU gps;isf;F &gh 1>000.00 Md 

njhif chpj;jhFk;. xt;nthU gpuNjr nrayhsh; gphptpypUe;Jk; njhpT nra;ag;gLk; 

gps;isfs; 6 NgUf;F ,jd; %yk; gad;fs; fpilf;Fk;.  

 

2.9 Rfhjhuk; kw;Wk; Nghrhf;Ff;Ff; fhzg;gLfpd;w chpikia cWjp nra;tjw;fhf 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;s epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

rpWth; chpikfs; rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Rfhjhuk; kw;Wk; Nghrhf;Ff;fhd 

chpikia rpWth;fSf;F cWjp nra;JnfhLg;gjw;fhf gpd;tUk; gzpfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  
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2.9.1 jpBh; tpgj;J cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk;  

,aw;if mdh;j;jq;fs; my;yJ gy;NtW fhuzq;fspdhy; jpBh; mdh;j;j epiyikfSf;F 

Mshfpd;w gps;isfspd; Ngh~hf;Fj; NjitfSf;fhfTk; kw;Wk; NtW Njitfisg; G+h;j;jp 

nra;Jnfhs;tjw;fhfTk; ,e;j epfo;;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; xU jlit khj;jpuk; epjp cjtp 

toq;fg;gLfpwJ. xU FLk;gj;jpYs;s rpWth;fSf;F Mff; Fiwe;jJ &gh. 5>000.00 kw;Wk; 

cr;rsthf &gh. 10>000.00 tiu nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLfpd;wd. chpa 

nfhLg;gdTfis gpuNjr nrayfj;jpd; Clhf nghUj;jkhdthW nrYj;Jtjw;F trjp 

nra;ag;gl;Ls;sJ.   

 

2.9.2 ,ul;ilf; Foe;ijfSf;fhd cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

Fiwe;j tUkhdk; ngWfpd;w FLk;gq;fspd; ,ul;ilf; Foe;ijfSf;F toq;fg;gLfpd;w 

cjtpj; njhifahFk;. ,ul;ilf; Foe;ijfspd; Nghrhf;Fj; Njitfs; kw;Wk; NtW 

Njitfisg; G+h;j;jp nra;tij Nehf;fhff; nfhz;L ,e;j cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. ,ul;ilf; Foe;ijfisf; nfhz;l xU FLk;gj;jpw;F &gh 7500.00 

kw;Wk; %th; nfhz;l ,ul;ilf; Foe;ijfs; cs;s FLk;gj;jpw;F &gh 15>000.00 vd;w 

tifapy; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLtJld;> ,f;nfhLg;gdit xU jlit khj;jpuk; 

gpuNjr nrayfj;jpdhy; nghUj;jkhdthW nrYj;Jtjw;F eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 

2.9.3 kUj;Jt cjtp toq;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

Fiwe;j tUkhdk; ngWfpd;w FLk;gq;fspy; Neha;tha;g;gl;Ls;s gps;isfSf;fhf 

toq;fg;gLfpd;w cjtpj; njhifahFk;. Nkw;gb gps;isfSf;F kUj;Jt rpfpr;ir ngw;Wf; 

nfhs;tjw;Fj; Njitahd nrytpdj;ijj; jhq;fpf; nfhs;tjw;fhf ,e;j epjp cjtp 

toq;fg;gLfpd;wJ. xU gps;isf;F Mff; Fiwe;jJ &gh 5>000 Kjy; cr;rsthf &gh 

15>000 tiu toq;fg;gLfpd;wJ. gpuNjr nrayfj;jpd; Clhf ,f;nfhLg;gdT 

nrYj;jg;gLfpd;wJ.  

 

2.9.4 nrnd`r Nrkpg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; 

2004 Rdhkp mdh;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l gps;isfSf;fhf Muk;gpf;fg;gl;l 

epfo;r;rpj;jpl;lkhFk;. xU khjj;jpw;F &gh 1500 tPjk; gps;isfspd; ngahpy; Njrpa Nrkpg;G 

tq;fpapd; Nrkpg;Gf; fzf;fpy; itg;Gr; nra;ag;gl;L 18 taJ G+h;j;jpaile;j gpd;dh; itg;Gj; 

njhifia Fwpj;j gps;isf;F ngw;Wf;nfhs;s trjp nra;ag;gl;Ls;sJ. mjw;fika> 

jw;NghJ cjtp ngWk; gps;isfspd; vz;zpf;if 4 MFk;. 
 

nts;sj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s gps;isfSf;F cjtp toq;Fjy;  

2017 Mk; Mz;L ,lk;ngw;w jpBh; nts;sk; fhukzhf jha; je;ijia ,oe;js;s 
gps;isfSf;F cjtp toq;FtJ ,jd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mjw;fika jw;NghJ 
cjtp ngWk; gps;isfspd; vz;zpf;if 20 MFk;. 
2.9.5 mr;RWj;jyhd epiyapYs;s rpWth;fSf;Fg; ghJfhg;Gj; jpl;lq;fisj; jahh; nra;jy;  

rpWth;fs; gy;NtW fhuzq;fspdhy; mr;RWj;jyhd epiyf;F MshtJld;> gy;NtW 

J~;gpuNahfq;fSf;Fk; Mshfpd;wdh;. ,e;j mr;RWj;jy; epiyikfis ,dq;fz;L 

njhopy;El;g cgha Kiwapay;fs; Clhf gFg;gha;T nra;J mr;RWj;jyhd epiyikfis 

jLj;J Nkw;gb rpWth;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;F ghJfhg;Gj; jpl;lq;fisj; jahh; 

nra;tJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
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ghJfhg;Gj; jpl;lq;fisj; jahh; nra;tjw;F gy;tpj mZFKiwfspd; Clhf eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> gps;isfSf;F FLk;g myfpy; ghJfhg;G kw;Wk; mgptpUj;jpia 

Vw;gLj;Jtjw;F ,jd; %yk; tha;g;Gf; fpilf;fpd;wJ. 

 

2.10  cyf rpWth; jpdj;ijf; nfhz;lhLjy; 

xt;nthU tUlKk; rh;tNjr rpWth; jpd njhzpg;nghUSf;F ,irthd njhzpg;nghUspd; 

fPo; cyf rpWth; jpdj;ij nfhz;lhLk; tifapy; gy;NtW epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,jd; NghJ gps;isfspd; gq;Nfl;ig mh;j;jg;G+h;tkhf;Fjy;> 

rpWth;fSf;F jkJ jpwikfis ntspg;gLj;j tha;g;gspj;jy; kw;Wk; gps;isfis 

ghuhl;Ltjd; %yk; mth;fis Cf;Ftpg;gJk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,jw;F 

mDruizahsh;fspd; gq;fspg;igg; ngw;Wf; nfhs;tjd; %yk; gps;isfSf;fhf 

eltbf;if Nkw;nfhs;tJ r%fj;jpd; nghWg;ghFk; vd;gij czh;j;j 

vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.  

“$w Kbahjij tiuAq;fs; - njyp Jlf mrphpa” rpWth; rpj;jpug; Nghl;bapy; 

ntw;wpaPl;ba gps;isfSf;F ghpRfs; kw;Wk; rhd;wpjo;fis toq;fpitg;gJk; ,lk;ngw;wJ. 

 

2.11. rpWth; ,y;yq;fspYs;s rpWth;fSf;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

rpWth; ,y;yq;fspYs;s rpWth;fSf;F ghJfhg;ghd #oiy cUthf;fpf; nfhLg;gij 

Nehf;fhff; nfhz;L rpWth; ,y;yq;fspd; cl;fl;likg;G trjpfSf;fhd fl;likg;Gf;fis 

mgptpUj;jp nra;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. rpWth; ,y;yq;fspd; 

gjtpazpapdUf;F njhlh;r;rpahf gapw;rp tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf; nfhLg;gJk;> chpa 

juj;ijf; nfhz;l epiyapy; rpWth; ,y;yq;fisg; NgzptUtjw;Fk; rpWth;fSf;F 

Mw;wg;gLfpd;w Nritfis nkd;NkYk; ey;y kl;lj;jpw;Ff; nfhz;LtUtjw;Fk; jPtpu 

fz;fhzpg;Gr; nrad;Kiwia mKy;gLj;JtJk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

rpWth; ,y;yq;fspYs;s rpWth;fis r%fkag;gLj;Jtjw;F njhopy;rhh; kw;Wk; 

tho;f;ifj;jpwd; gapw;rpia ngw;Wf; nfhLg;gjw;F Kd;Dhpik toq;fp Njitahd 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 

2.12 rpWth;fs; njhlh;ghd Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fisj; jahh; nra;jy; 

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; guhkhpg;G Mfpa ,U JiwfSf;Fk; Vw;Gila Njrpa 

nfhs;iffs;> jpl;lq;fs; kw;Wk; Njrpa topfhl;ly;fisj; jahh; nra;tJ jpizf;fsj;jpd; 

Kf;fpa nraw;gzpahFk;. mjw;fika> gpd;tUk; nfhs;iffs;> jpl;lq;fs; kw;Wk; 

juepakq;fisj; jahh; nra;tjw;F jpizf;fsk; eltbf;if Nkw;nfhz;Ls;sJ. 

 rpWth; J~;gpuNahfj;ijj; jLj;jy; kw;Wk; rk;gt Kfhikj;Jtf; nfhs;ifia 
jahh; nra;J mikr;ruitapd; mq;fPfhuj;ijg; ngw;W mKy;gLj;jy;. 

 khw;W mutizg;Gf; nfhs;if 

 rpWth; mutizg;G epiyaq;fs; kw;Wk; ed;dlj;ij mYtyh;fSf;fhd epiyahd 
fl;lisfisj; jpUj;jk; nra;jy; 

 mh;j;jg;G+h;tkhd rpWth; gq;Nfl;G gw;wpa topfhl;ly;fs;  

 rpWth; mgptpUj;jpf; fpuhkpa FOf;fs; gw;wpa topfhl;ly;fs;. 
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2.13. gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp  

jpizf;fsj;jpd; fPo; Nritahw;Wfpd;w mYtyh;fspd; mwpT> jpwik kw;Wk; kdg;ghq;if 

mgptpUj;jp nra;tjw;F njhlh;r;rpahf eltbf;if Nkw;nfhs;tJ mj;jpahtrpakhFk;. 

mjw;fhf tUlhe;jk; Jiwrhh; gapw;rp nraykh;Tfs; xOq;F nra;ag;gLfpd;wd.  

rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghd Jiwfspd; Clhf Muha;r;rpfis Nkw;nfhs;sy;> NtW 

epWtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w rpWth; ghJfhg;Gj; Jiw rk;ge;jkhd Muha;r;rpfs; 

gw;wpa Mtzq;fis Nrfhpg;gij Nehf;fhff; nfhz;L Njrpa Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp 

epWtdkhdJ> jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nraw;gl;L tUfpd;wJ. . 

 

3. 2023 Mk; Mz;by; mKy;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

rpWth; chpikfs; rkthaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epiyj;jpUj;jy;> mgptpUj;jp kw;Wk; 

fy;tpf;fhd chpikfis tYT+l;Ltjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. 

•  mh;j;jg;G+h;tkhd rpWth; gq;Nfl;ig tYT+l;ly; kw;Wk; tpUj;jp nra;tjw;F rpWth; fof 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jy;. 

•  rpWth; chpikfis kPWtij jLj;jy; kw;Wk; kPwy;fs; njhlh;gpy; jiyaPL nra;jy; 

•  Xuq;fl;lg;gl;Ls;s rKjhaj;jpy; thOk; rpWth;fspd; rpWth; chpikfisg; ghJfhf;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

•  mdh;j;j mr;RWj;jy;fis Fiwf;Fk; nrad;Kiwapy; rpWth;fspd; jiyaPl;il tYT+l;ly; 

•  rpWth;fis mbg;gilahff; nfhz;L Muha;r;rpfis mKy;gLj;jy; 

•  ,izaj;jsj;jpy; rpWth;fspd; ghJfhg;ig gyg;gLj;jy; 

•  khw;W mutizg;Gf; nfhs;ifia mKy;gLj;jy; (jha;khUld; rpiwr;rhiyfspy; 
milf;fg;gl;Ls;s gps;isfSf;fhd khw;W mutizg;G Kiwnahd;iw mwpKfk; nra;jy;) 

•  fLk; mr;RWj;jyhd epiyikapYs;s gps;isfSf;F nfg;gfU ghJfhtyh; Kiwia mwpKfk; 
nra;jy; 

•  gps;isfisj; jj;njLg;gjw;fhd Kiwapaiy ,yFgLj;jy; 

•  rk;gt Kfhikj;Jt Kiwapaiy tYT+l;ly; kw;Wk; mr;RWj;jyhd gps;isfSf;F ghJfhg;Gj; 
jpl;lq;fis jahh; nra;jy;. 

•  kdpjts mgptpUj;jpf;fhd gap;wrp kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;. 

•  Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpia Nkw;nfhs;sy;. 

•  Njrpa itgtq;fis xOq;Fnra;tJk;> nfhz;lhLtJk;. 

•  nfhs;iffis jahh; nra;jy; kw;Wk; MNyhrid 

•  tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;. 

•  ClfKk;> ntspaPLfSk;. 
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4. mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; ngsjPf kw;Wk; epjprhh; Kd;Ndw;wj;jpd; nghopg;G -2022.09.30 

 

 

njhlh; 
,y. fUj;jpl;lk; / gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if/ 
gq;Nfw;Nwhh; 
vz;zpf;if 

 rpWth; chpikfisg; ghJfhj;jy; (rpWth; chpikfs; gw;wpa G+Nfhs gpufldk; kw;Wk; rkthak;) 
Njitfisf; nfhz;l rpWth;fSf;F cjtp toq;Fjy;     

1.1 kUj;Jt cjtp toq;Fjy; 2.879 1.680 rpWth;fs;  - 561 rpWth;fs;  - 326 rpWth;fs; - 326 

1.2 ,ul;ilg; gps;isfSf;F cjtp toq;Fjy; 1.097 0.795 FLk;gk; - 142 FLk;gk; -97 FLk;gk; - 97 

1.3 jpBh; tpgj;J cjtp 0.567 0.390 rpWth;fs;  - 113 rpWth;fs;  - 73 rpWth;fs;  - 73 
1.4 nrnd`r cjtp (Rdhkpahy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fSf;F) 0.039 0.035 rpWth;fs; - 4 rpWth;fs;  - 4 rpWth;fs; - 4 

1.5 nts;sj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fSf;F cjtp 0.458 0.342 rpWth;fs;  - 20 rpWth;fs; - 19 rpWth;fs;  - 19 

2 fy;tp cjtp kw;Wk; Gyikg;ghprpy;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy; 

2.1 nfg;gfU njFU ghJfhtyh; cjtp toq;Fjy; 16.800 13.405 rpWth;fs; -2000 rpWth;fs;  -2000 rpWth;fs; - 2,000 
2.2 fy;tp cjtp toq;Fjy; 2.0785 2.074 rpWth;fs;  -2023 rpWth;fs;  -2021  rpWth;fs;  2021 
3 mr;RWj;jyhd kw;Wk; Xuq;fg;gl;lg;gl;Ls;s FLk;gq;fspYs;s rpWth;fSf;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

3.1 Xuq;fl;lg;gl;Ls;s rKjhaj;jpdhpd; gps;isfSf;F elkhLk; 
Nritfis elhj;jy; kw;Wk; rl;l Mtzq;fisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy; 

0.686 0.453 epfo;r;rpj;jpl;lk; 16 epfo;r;rpj;jpl;lk;-10 rpWth;fs; - 10,   
FLk;gk;  10 

3.2 mr;RWj;jYf;F Mshff;$ba gps;isfspd; mgptpUj;jp 
kw;Wk; epiyj;jpUj;jypd; chpikia cWjp nra;a cjTjy; 

0.015 0.013 $l;lk;  - 1  $l;lk;  - 1 mYtyh;fs;  - 77 

3.3 ,izaj;jsj;jpy; gps;isfspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tJ 
gw;wpa Jz;Lg; gpuRuk; mr;rply;  

0.105 0.105 Jz;Lg; gpuRuk;   - 
24>000 

Jz;Lg; gpuRuk; - 24>000 Jz;Lg; gpuRuk;   - 
24>000 

3.4 mr;RWj;jyhd rpWth;fSf;F ghJfhg;Gj; jpl;lq;fisj; jahh; 
nra;jy; 

8.344 6.144 ghJfhg;Gj; jpl;lk; - 
275 

ghJfhg;Gj; jpl;lk;  193 rpWth;fs; - 193 

3.5 ,izaj;jsj;jpy; gps;isfspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tJ 
gw;wp ngw;Nwhiu mwpTWj;jy; 

0.648 0.308 epfo;r;rpj;jpl;lk; 162 vjph;fhyj;jpy; NkYk; 77 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
elhj;jg;glTs;sd.  

ngw;Nwhh; 7920 

cg nkhj;jk; 33.716 25.744    
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njhlh; 
,y. fUj;jpl;lk; / gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if/ 
gq;Nfw;Nwhh; 
vz;zpf;if 

4 rKjha mbg;gilapyhd rpWth; ghJfhg;Gr; nrad;Kiwia tYT+l;ly; 

4.1 rpWth; chpikfs; gw;wpa gpuNjr eltbf;iff; FOf; 
$l;lq;fis elhj;jy; 

3.249 2.270 $l;lk;  - 1340 $l;lk;  - 800  mYtyh;fs;  
59,375 

4.2 rpWth; chpikfs; gw;wpa Njrpa eltbf;iff; FOf; 
$l;lq;fis elhj;jy; 

0.025 0.000 $l;lk;  - 2 
 

$l;lk; - 1 cWg;gpdh;fs; 30 

4.3 fpuhkpa FO gapw;Wtpg;ghsh;fis gapw;Wtpf;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

0.041 0.036 epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
2 

epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2 gapw;Wtpg;ghsh;fs; 
70 

4.4 rpWth; chpikfs; gw;wpa khfhz eltbf;iff; FOf; 
$l;lq;fis elhj;jy; 

0.131 0.0719 $l;lk;  - 14 $l;lk; - 6 mYtyh;fs; 375 

4.5 khjphpf; fpuhkk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy; 0.000 0.000 khjphpf; fpuhkk;  epfo;r;rpj;jpl;lk; - 1 rpWth;fs;  30 

4.6 cyf rpWth; jpidj;ijf; nfhz;lhLjy; 1.514 0.331 epfo;r;rpj;jpl;lk; 363 epfo;r;rpj;jpl;lk; - 3 gadhspfs; 280 

4.7 rpwe;j ngw;Nwhh; epiy kw;Wk; gps;isfSf;fhd 
xOf;ff;fl;Lg;ghl;L Kiwapay;fs; gw;wpa ngw;Nwhhpd; 
jpwikfis tsh;j;jy; kw;Wk; ghuhl;lg;gl Ntz;ba 
rpWtuhf vt;thW ,Ug;gJ vd;gJ njhlh;gpyhd 
rpWth;fspd; jpwd; tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

1.855 1.753 epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
336 

epfo;r;rpj;jpl;lk; - 325 gadhspfs; 13,975 

5 mh;j;jg;G+h;tkhd rpWth; gq;Nfw;ig tYT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

5.1 rpWth; fofk; kw;Wk; rpWth; rigf; $l;lq;fis 
elhj;jy; (gp.nr.> khtl;lk; kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpy;) 

2.290 1.062 $l;lk;  721 $l;lk;  337 rpWth;fs;  - 20,500 

5.2 rpWth; rhjfkhd r%fj;ij cUthf;Ftjw;F 
rpWth;fis tYT+l;ly; - rpWth; ika Muha;r;rpfs;  

0.095 0.000 Muha;r;rp  3 
 

Muha;r;rp  0 
 

gq;Nfw;Nwhh; 
vz;zpf;if   

6 khw;W mutizg;G 

     6.1 khfhz rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fspd; ngsjPf 
tsq;fspd; FiwghLfis ngw;Wf; nfhLj;jy; 

1.922 1.459 rpWth; ,y;yq;fs; 
- 6 

rpWth; ,y;yq;fs; - 5 rpWth;fs;  - 110 

6.2 ,dq;fhzg;gl;l rpWth;fis kPz;Lk; r%fkag;gLj;jy; 2.003 0.085 rpWth;fs;  -5 rpWth;fs;  - 1 rpWth;fs;  - 1 

cg nkhj;jk; 13.125 7.069    
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njhl
h; 

,y. 
fUj;jpl;lk; / gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if/ 
gq;Nfw;Nwhh; 
vz;zpf;if 

6.3 gps;isfis mutizg;Gr; nra;Ak; mYtyh;fis 
gapw;Wtpj;jy; 

0.200 0.000 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 1 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 0 

mYtyh;fs; 

6.4 ed;dlj;ij mYtyh;fSf;F Ml;flj;jiy jLj;jy; kw;Wk; 
rl;lq;fs; gw;wpa jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jy; 

0.250 0.00614 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 2 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 2 

mYtyh;fs; 

6.5 khfhz ed;dlj;ij jpizf;fsq;fis xUq;fpizg;Gr; nra;jy; 0.150 0.050 $l;lq;fs; 3 $l;lq;fs; 2 rpWth;fs; kw;Wk; 
mYtyh;fs; 55  

6.6 epWtdkag;gLj;jg;gl;l gps;isfSf;F (guj;j) gapw;Wtpj;jy; 
/jpwd; mgptpUj;jp /jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jy; 

0.008 0.008 epfo;r;rpj;jpl;lk;1 epfo;r;rpj;jpl;lk;1 epfo;r;rpj;jpl;lk;1 

6.7 rpWth; ,y;yq;fis fz;fhzpg;Gr; nra;tjd; %yk; 
,dq;fhzg;gl;l NjitfSf;F kw;Wk; Mff; Fiwe;j 
juepakq;fis NgzptUtjw;F epjp cjtp toq;Fjy; 

4.750 4.316 epiyak; 3 epiyak; 2 rpWth;fs;  237 

7 jpl;lkply; kw;Wk; Kd;Ndw;w kPsha;T      

7.1 Njrpa kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; Kd;Ndw;wj;ij kPsha;T 
nra;jy; 

1.3496 0.540 $l;lk;  - 253 $l;lk;  - 129 mYtyh;fs;  -445 

7.2 rp.c.Nk.m. spd; tUlhe;j njhFg;G rk;Nksdk; kw;Wk; 
mDgtg; gfph;Tf;fhd tha;g;ig ngw;Wf; nfhLj;jy; 

1.000 0.000 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 1 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
vjph;fhyj;jpy; 
eilngWk; 

mYtyh;fs;  445 

7.3 jw;Nghija nghwpKiwapy; mYtyh;fspd; nrayhw;Wifia 
njhlh;r;rpahf fz;fhzpg;Gr; nra;jy; 

0.567 0.000 nrayhw;Wif 
mwpf;if Gj;jfq;fs; 
450 

gzp Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wJ 

mYtyh;fs; 420 

7.4 cjtp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; gadhspfis gpd;dha;T nra;jy; 0.020 0.006 $l;lk; 1 $l;lk; 1  

7.5 ghJfhg;Gj;jpl;lq;fspd; gadhspfs; gw;wpa gpd;dha;it 
Nkw;nfhs;sy; 

0.0383 0.0383 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 1 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 1 

 

cg nkhj;jk; 8.333 4.964    
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njhlh; 
,y. fUj;jpl;lk; / gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;w
k; (&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if/ 
gq;Nfw;Nwhh; 
vz;zpf;if 

8 mYtyh;fspd; jpwd; mgptpUj;jp  

8.1 gpuNjr mYtyfq;fspy; cs;s mYtyh;fspd; 
gapw;rpj; Njitfs; (ntspthhpg; gapw;rp) 

0.200 0.060 gapw;rpfspd; 
vz;zpf;if 4 

gapw;rpfspd; 
vz;zpf;if 1 

mYtyh;fs;  1 

8.2 rk;gt Kfhikj;Jt topfhl;ly;fs; gw;wp 
rp.c.Nk.m. gapw;rpaspj;jy; 

0.200 0.196 epfo;r;rpj;jpl;lq;f
spd; vz;zpf;if 
4 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fsp
d; vz;zpf;if 4 

 

9 NtW 

9.1 mr;R eltbf;iffs; kw;Wk; ntspaPLfs;  0.150 0.107 ntspaPL  4 ntspaPL 2 
 

9.2 ifapYs;s gl;bay;fs; 217-2-2-5-2202 0.3551 0.3551 
   

9.3 ifapYs;s gl;bay;fs; 217-2-2-6-2202 0.6002 0.6002 
   

9.4 tuT nryTj;jpl;l Rw;wwpf;if ,yf;fk; 03/2022 
,w;fika uj;Jr; nra;ag;gl;l fUj;jpl;lk;  217-2-
2-6-2202 

0.7955 
    

9.5 tuT nryTj;jpl;l Rw;wwpf;if ,yf;fk; 03/2022 
,w;fika uj;Jr; nra;ag;gl;l fUj;jpl;lk;  217-2-
2-4-2202 

0.475 
    

cg nkhj;jk; 2.7758 1.3183    
KO nkhj;jk; 57.950 39.094    
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7.2.6 Njrpa rpWtH ghJfhg;G mjpfhu rig 

 

Nehf;F 

rpWtHfSf;F rhjfkhdJk;> ghJfhg;ghdJkhd #onyhd;iw fl;bnaOg;Gjy;. 

 

nraw;gzp 

rpWth;fs; rfy tifapYkhd J~;gpuNahfq;fspy; ,Ue;Jk; tpLjiy ngw;wpUg;gij 

cWjpnra;jy;.  

 

1. gpujhd gzpfs; 

1998 ,d; 50 Mk; ,yf;f Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurig rl;lj;jpw;F mika Njrpa 

rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigf;F gue;jstpyhd nraw;gzp nghWg;gspf;fg;gl;Ls;sJ. 

 rpWtH J~;gpuNahfj;ij jLg;gJk; mt;thwhd J~;gpuNahfq;fSf;F Mshfpd;w 

rpWtHfis ghJfhg;gJk; mtHfSf;F rpfpr;iraspg;gJ njhlHghd Njrpa 

nfhs;ifnahd;iw jahHnra;tjw;F murhq;fj;jpw;F MNyhrid toq;FtJk;. 

 rpWtH J~;gpuNahfj;ij jLg;gjw;fhf Nkw;nfhs;s Ntz;ba eltbf;iffs; 

njhlh;gpy; murhq;fj;jpw;F MNyhrid toq;Fjy;. 

 J~;gpuNahfj;jpy; ,Ue;J ghJfhg;Gg; ngWtjw;F rpWtHfSf;F cs;s cupikfs; 

njhlh;ghfTk;> rpWtH newpgpwo;itj; jLg;gjw;fhd Kiwik gw;wpAk; mwpTWj;jy;. 

 rpWtH J~;gpuNahfj;ij jLf;fpd;w gzpf;Fk;> mt;thwhd J~;gpuNahfq;fSf;F  

Mshtjpy; ,Ue;J ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;Fk; mtHfspd; cupikfis 

ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;Fk;> Njitahd rfy tifapYkhd eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;tJk;> nghUj;jkhd re;jHg;gq;fspy; me;jg; gzpfSf;F cupa 

mikr;Rf;fs;> khfhz rigfs;> cs;@uhl;rp kd;wq;fs;> khtl;l> gpuNjr 

nrayhsHfspdJk; murhq;f> jdpahH JiwapdupdJk;> mikg;Gfspd; 

mwpTiufisAk;> MNyhridfisAk; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; rpWtH 

J~;gpuNahfj;ij jLj;jy;> ghjpf;fg;gl;lth;fis ghJfhg;gJ cl;gl rpWth; 

ghJfhg;G rk;ge;jkhd rfy gzpfisAk; mKy;gLj;jy;> fz;fhzpg;Gr; nra;jy;> 

xOq;FWj;jy  kw;Wk; gpd;dha;T nra;jy;. 
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2. gpujhd mgptpUj;jp  epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 

2.1 rpWth; ghJfhg;G gw;wpa Njrpa nfhs;ifia mKy;gLj;JtJ njhlh;gpy; khtl;l 

kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fis Nrh;e;j murJiw mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;ly;. 

rpWth; ghJfhg;G gw;wpa Njrpa nfhs;if njhlh;gpy; khtl;l kl;lj;jpy; mYtyh;fis 

tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; rpWth; mYty;fs; njhlh;ghd ntspf;fs mYtyh;fSf;F $l;L 

mZFKiwfis Nkk;gLj;JtJ ,jd; Nehf;fkhFk;. ,e;j nfhs;iff;fika> 2022 Mk; 

Mz;Lf;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jpl;lkply;> tphpTiufSf;fhf gapw;Wtpg;ghsh; 

FOkj;ij cUthf;Fjy;> nfhs;if gw;wpa gapw;Wtpg;ghsh;fis gapw;Wtpj;jy;> khtl;l 

kl;lj;jpy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy; kw;Wk; Kd;Ndw;wj;ij xOq;FWj;JtJ 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.2 rpWth; gfy;Neu mutizg;G epiyaq;fSf;fhd Njrpa nfhs;ifia jahh; nra;jy;. 

rpWth; gfy;Neu muizg;G epiyaq;fs; gw;wpa Njrpa nfhs;ifia jahh; nra;tjd; 

%yk; ,yq;ifapd; rfy gfy;Neu guhkhpg;G epiyaq;fisAk; cah; juj;ijf; 

nfhz;ljhf NgzptUtij cWjp nra;tJ ,jd; Nehf;fkhFk;. 

 

2.3 Njrpa juT Kiwikia mgptpUj;jp nra;jy;. 

rpWth; J~;gpuNahfq;fs; njhlh;ghd jfty;fis tPbNah xspg;gjpT nra;tJ gw;wpa 

jfty;fs;> nghyp]; epiyaq;fSf;F mwpf;ifaplg;gLfpd;w rpWth; J~;gpuNahfk; gw;wpa 

jfty;fs; kw;Wk; mr;RWj;jyhd rpWth;fs; gw;wpa jfty;fis cs;slf;fpa Njrpa juT 

Kiwik jahh; nra;ag;gl;Ls;sJ. jw;NghJ ghPl;rhh;j;j kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. 

 

2.4 rpWth;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy jLj;jy; kw;Wk; gjpy; eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; 

rKjha mbg;gilapyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;;. 

rpWth;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy jLg;gjw;fhf kw;Wk; rka epiyaq;fspy; 

rpWth;fSf;F ,lk;ngwf;$bajhd rfy tifapYkhd J~;gpuNahfq;fspypUe;Jk; 

ghJfhg;gjw;fhf Kiwahd Kiwapaiy jhgpg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. khfhz kl;lj;jpy; 

Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigapd; mYtyh;fspd; tsthsh; FOit jahh; nra;jy;> 

topfhl;ly; njhFg;ig jahh; nra;jy; kw;Wk; rkaj; jiyth;fis tpopg;Gzh;T+l;LtJ 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.5 ghlrhiy rpWth; ghJfhg;Gf; FOf;fisj; jhgpf;Fk; Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lk; (RuFk; 

gt;t) 

fl;lhaf; fy;tp chpikia cWjp nra;jy; kw;Wk; Fwpj;j rpWth;fis rpWth; 

J~;gpuNahfj;jpypUe;J jLj;Jf; nfhs;sj; Njitahd chpa eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;tNj> ghlrhiyfspy; ghlrhiy rpWth; ghJfhg;Gf; FOf;fis jhgpg;gjd; 

Nehf;fkhFk;. ,jd; NghJ 2011 ,d; 17 Mk; ,yf;f Rw;wwpf;iff;F mika fy;tp 

mikr;Rld; ,ize;J ,e;j epfo;r;rp j;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
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2.6 ghlrhiy khzth; jiyth;fSf;F “khzth; J}Jth; Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lk;”. 

rpWth; ghJfhg;G gw;wpa Njrpa nfhs;if njhlh;ghf khzth; jiyth;fis 

tpopg;Gzh;T+l;Ltjd; %yk; ghlrhiyfspy; rpWth; J~;gpuNahf rk;gtq;fs; ,lk;ngWtij 

Fiwj;Jf; nfhs;s; kw;Wk; jLj;Jf; nfhs;tjw;F khzth; jiyth;fspd; gq;fspg;igg; 

ngw;Wf; nfhs;tJ ,jd; Nehf;fkhFk;. NkYk;> rpWth;fSf;F rhjfkhd kw;Wk; 

ghJfhg;ghd #oiy ghlrhiyfspy; Vw;gLj;jTk; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; NghJ 

rpWth; ghJfhg;Gf;F khzth; jiyth;fis jPh;khdk; Nkw;nfhs;Sk; nrad;Kiwapy; 

gq;Nfl;fr; nra;Jnfhs;tJ ,lk;ngWfpd;wJ. ,yq;ifapd; mur> gFjpastpyhd mur> 

gphpntdh> jdpahh; kw;Wk; rh;tNjr ghlrhiyfis Nrh;e;j khzth; jiyth;fs;> khzth; 

jiyth;fSf;Fg; nghWg;ghd Mrphpah;fs; kw;Wk; mjpfh;fis gpujhdkhff; nfhz;L ,e;j 

epfo;r;rpj;jpl;lk; ghlrhiyfspy; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ fy;tp 

mikr;Rld; ,ize;J Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> jw;NghJ ghlrhiyfis gjpT nra;tJ 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2.7 ghlrhiyfSf;F rpWth; cstpa; kw;Wk; cstpay; r%f epfo;r;rpj;jpl;lk; 

“rPf;~h” ifNal;ilg; gad;gLj;jp rhjfkhd xOf;ff;fl;Lg;ghL njhlh;gpy; ghlrhiyfspd; 

Muk;g gphpT Mrphpah;fis gapw;Wtpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. jpwpa 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; ghjpf;fg;gl;l> Xuq;fl;lg;gl;l kw;Wk; ghJfhg;gw;w rpWth;fSf;F 

cstpay; r%f jiyaPLfis nra;tJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

2.8 jpBh; mdh;j;j re;jh;g;gq;qfspy; rpWth; ghJfhg;G kw;Wk; rpWth;fSf;fhd mtru 

epthuz epfo;r;rpj;jpl;lk;; 

jpBh; mdh;j;j epiyikfspd; NghJ rpWth; ghJfhg;G kw;Wk; epiyj;jpUj;jiy cWjp 

nra;tjw;F cfe;j rpWth; ghJfhg;Gj; Njitfis G+h;j;jp nra;tJ ,jd; Kf;fpa 

Nehf;fkhFk;. NkYk; rpWth;fSf;F mtru epthuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLg;gJk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

2.9 Xuq;fl;lg;gl;l> mr;RWj;jyhd> mr;RWj;jYf;F Mshff;$ba> fz;Zf;F njd;glhj 

rpWth;fs; kw;Wk; rpWth; J~;gpuNahfj;jpw;F Mshdth;fSf;F fy;tp cjtpfs; 

my;yJ chpa cjtpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

rpWth; J~;gpuNahfk;> gy;NtW r%f kw;Wk; nghUshjhu rpf;fy;fs; fhuzkhf 

ghjpf;fg;gl;l> Xuq;fl;lg;gl;l> mr;RWj;jyhd kw;Wk; fz;Zf;F njd;glhj rpWth;fspd; 

fy;tp chpikia ghJfhg;gjw;fhf ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 

2.10 rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fs;  

rpWth;fSf;F rpWth; mutizg;Gr; Nritfis ngw;Wf; nfhLf;Fk; rfy rka kw;Wk; 

muf;fl;lis epiyaq;fs; kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fspdhy; Ngzptug;gLfpd;w rpWth; 

mgptpUj;jp epiyaq;fis xOq;FWj;JtJ Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigf;F 

nghWg;gspf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fika> ehlshtpa hPjpapy; gue;Js;s Nkw;gb rpWth; 

mgptpUj;jp epiyaq;fis xOq;FWj;JtJ khtl;l rpWth; ghJfhg;G mYtyh;fs;> khtl;l 

cstpay; r%f mYtyh;fs; kw;Wk; gpuNjr mYtyh;fs; kw;Wk; ed;dlj;ij rpWth; 
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guhkhpg;Gr; Nritfs; jpizf;fsj;Jld; xUq;fpizg;Gr; nra;J ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; 

mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 

2.11 rpWth; ghJfhg;G njhlh;gpy; Clf jpl;lq;fs;> jfty;> fy;tp kw;Wk; njhlh;ghly; 

fUtpfs; mgptpUj;jp> ehl;fis nfhz;lhLjy; kw;Wk; rk;gtq;fs;> fz;fhl;rpfs; 

kw;Wk; elkhLk; Nritfs;> cj;jpNahfG+h;t ,izaj;jsk;> Ng];Gf; YouTube kw;Wk; 

Twitter NgzptUtJ cs;spl;l njhlh;Grhjd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigapd; nraw;gzp njhlh;ghf rKjhaj;jpdiu 

tpopg;Gzh;T+l;LtJ njhlh;ghd jfty;fis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; mtw;iwg; 

gad;gLj;jp rKjhaj;ij tpopg;Gzh;T+l;LtJ ,jd; gpujhd Nehf;fkhFk;. mjw;fika> 

mr;R> ,yj;jpudpay; kw;Wk; fw;Gy> nrtpg;Gy Kiwfs; Clhf tpopg;Gzh;T+l;LtJk;> 

gpur;rhuk; nra;tJk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ> 

 

2.12 tpNrl tprhuizfs;> tprhuizfis xOq;FWj;jy;> Fw;wtpay; tof;F eltbf;iffs; 

gw;wpa xOq;FWj;jy;> rpWth; J~;gpuNahfk; kw;Wk; ePjpkd;w nrad;Kiwfs; 

njhlh;ghd irgh; xOq;FWj;jy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

rpWth; J~;gpuNahfq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fSf;F mutizg;Gr; nra;tJ ,jd; 

Kf;fpa Nehf;fkhFk;. mjw;F rpWth; J~;gpuNahfq;fs; njhlh;ghf tpNrl tprhuizfs; 

Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurig rl;lj;jpw;F mika Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

2.13 rpWth;fSf;F el;Gwthd Kiwapy; tPbNah rhl;rpaq;fis xspg;gjpT nra;Ak; gphpit 

jhgpj;jy;> NgzptUjy; kw;Wk; chpikfs; kPwg;gl;Ls;s rpWth;fSf;F cjTjy;  

rpWth; J~;gpuNahfk; fhuzkhf ghjpf;fg;gLfpd;w rpWth;fs; ,uz;L Kiw 

ghjpf;fg;gLtij jLg;gJ ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. Njrpa rpWth; ghJfhg;G 

mjpfhurigapd; jiyik mYtyfk; kw;Wk; nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

ykh gpar vDk; tstpy; Gjpa rpWth;fSf;F el;Gwthd tPbNah rhl;rpaq;fis 

xspg;gjpT nra;Ak; gphpT %yk; rpWth;fspd; rhl;rpaq;fs; xspg;gjpT nra;ag;gLfpd;wd. 

 

2.14 1929 ,yq;if rpWth; cjtpj; njhiyNgrpr; Nrit kw;Wk; 1929 ,yq;if rpWth; 

ghJfhg;G nrayp eltbf;iffs; kw;Wk; guhkhpg;ig Nkw;nfhs;sy; 

rpWth; J~;gpuNahfk; gw;wpa nghJ kf;fspd; Kiwg;ghLfis nghWg;Ngw;Wf; nfhs;tJ 

,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. ,jd; %yk; cly;> cs> ghypay; J~;gpuNahfq;fs; kw;Wk; 

ghugl;rk; fhl;ly; njhlh;gpy; kf;fspd; Kiwg;ghLfis nghWg;Ngw;Wf; nfhs;tJ 24 kzp 

NeuKk; 365 ehl;fspYk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.15 Njrpa rpWth; ika cstpay; r%f cjtpr; Nrit 

ghjpf;fg;gl;l rpWth;fspd; vz;zpf;ifia Fiwj;jy; kw;Wk; rpWth; J~;gpuNahfk; 

,lk;ngWtjw;Fs;s mghaj;ij jLj;jy;> fy;tp kw;Wk; cly;rhh;> cstpay; Rfhjhuj;ij 

Nkk;gLj;JtJ ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. ,jd; %yk; rpWth; ik cstpay; r%f 

cjtp rpWth;fSf;Fg; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j Nrit khtl;l cstpay; r%f 

mYtyh;fs; kw;Wk; gpuNjr rpWth; ghJfhg;G mYyth;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
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2.16 njhopy;ty;Ydh;fSf;F cstpay; r%f gapw;rpiag; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; IEC 

fUtpfs; Nghd;wtw;iw jahh; nra;jy; 

rpWth; ghJfhg;G njhlh;gpy; eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; njhopy;ty;Ydh;fspd; mwpit 

,w;iwg;gLj;jp ghjpf;fg;gl;l rpWth;fis kPz;Lk; kPs;,izg;gJ ,jd; Kf;fpa 

Nehf;fkhFk;. 

 

2.17 rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghf mr;RWj;jYf;F MshFk; rKjhaj;jpdh; kw;Wk; rpWth; 

FOf;fSf;fhd tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

mr;RWj;jYf;F MshFk; rpWth;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tJ ,jd; Kf;fpa 

Nehf;fkhFk;. ,jd; NghJ Gyk;ngah; Copah;fspd; gps;isfs;> Njhl;lj;Jiw 

rKjhaj;jpdhpd; gps;isfs; Nghd;w FOf;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;F gy;NtW 

rKjhaj;jpdUld; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

 

2.18 rpWth; ghJfhg;G gw;wpa tsq;spd; E}y; epiyaj;ij mgptpUj;jp nra;jy;. 

cr;rstpyhd juj;ijf; nfhz;l jfty; Nritfs; kw;Wk; jfty; %yq;fis ngw;Wf; 

nfhLj;J rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghd Muha;r;rpf;F xj;Jiog;Gkpf;f #oiy 

cUthf;FtJ kw;Wk; epWtdj;jpd; mYtyh;fspd; thrpg;Gg; gof;fj;ij tsh;g;gJ ,kjd; 

Kf;fpa Nehf;fkhFk;. rpWth; ghJfhg;G> rpWth; mgptpUj;jp> rl;lk;> cstpay;> rpWth; 

chpikfs; Nghd;w gy;NtW Kf;fpa Jiwfs; njhlh;gpyhd mwpit tsh;g;gJ ,jd; fPo; 

vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ. Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigapd; E}y; epiyaj;ij gy;NtW 

rpWth;fs;> Ma;thsh;fs;> gy;fiyf; fof khzth;fs; kw;Wk; epWtdq;fs; mwpitg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf gad;gLj;jp tUfpd;wdh;.  

 

2.19 Rdhkp mdh;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fSf:F nfg;gfU cgruiz 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;  cjtjy; kw;Wk; fz;fhzpg;Gr; nra;jy;. 

Rdhkp mdh;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fspd; ghJfhg;ig ghpNrhjpj;J mth;fspd; 

cr;rstpyhd eyid cWjp nra;fpd;w ghJfhtyh; kw;Wk; mutizg;Gf;F rpghhpRfis 

nra;jy; kw;Wk; rfyUf;Fk; fy;tp vDk; epiyNgwhd njhzpg;nghUspd; fPo; Rdhkp 

mdh;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l> Xuq;fg;gl;lg;gll; kw;Wk; mehjuthd rpWth;fSf;F fy;tp 

trjpfis ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; mth;fspd; fy;tp chpikia ghJfhg;gJ ,jd; 

Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  

 

2.20 rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghd njhopy;El;g tplaq;fs; gw;wpa njhlh;r;rpahd njhopy;rhh; 

mgptpUj;jp epfo;r;rpj ;jpl;lk;;)CPD) 

rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghd mwpT kw;Wk; jpwikfisf; nfhz;Ls;s gjtpazpia 

Vw;gLj;JtJ ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  
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4.mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; ngsjPf kw;Wk; epjprhh; Kd;Ndw;wj;jpd; nghopg;G 2022.09.30 ,w;F 

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; ,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

01 
rpWth; ghJfhg;G gw;wpa Njrpa 
nfhs;ifia mKy;gLj;JtJ 
njhlh;gpy; khtl;l kw;Wk; gpuNjr 
nrayfq;fis Nrh;e;j murJiw 
mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;ly;. 

0.675 0.215 nraykh;Tfs; 02 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 

nraykh;Tfs; 02 54 

02 rpWth; gfy;Neu guhkhpg;G epiyaq;fs; 
gw;wpa Njrpaf; nfhs;ifia jahh; 
nra;jy; 

0.400 0.040 CDCC  nfhs;if 8 $l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. rpWth; gfy;Neu 
guhkhpg;G epiyaq;fs; gw;wpa Njrpa 
nfhs;iff;F 2022.08.16 Mk; jpfjp mq;fPfhuk; 
fpilj;jJ. 

,yq;ifapd; rfy 
gfy;Neu guhkhpg;G 
epiyaq;fspdJk; 
rpWth;fs; 

03 
Njrpa juT Kiwikia mgptpUj;jp 
nra;jy;. 

 

0.500 0.000 juT Kiwik Njrpa juT Kiwik mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;ls;sJ. mjw;Fhpa Nkk;gLj;jy;fs; 
=yq;fh nuypnfhk; epWtdj;jpdhy; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd.  

ghjpf;fg;gl;l> 
Xuq;fl;lg;gl;l> 
mr;RWj;jyhd kw;Wk; 
ghJfhg;gw;w rfy 
rpWth;fSk; 

04 
rpWth;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy 
jLj;jy; kw;Wk; gjpy; eltbf;if 
Nkw;nfhs;Sk; rKjha mbg;gilapyhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;;. 

4.000 

 

0.809 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;250  epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;02 161 

05 
ghlrhiy rpWth; ghJfhg;Gf; 
FOf;fisj; jhgpf;Fk; Njrpa 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (RuFk; gt;t) 

2.000 1.224 SCPC ifNal;il 
jahh; nra;jy; 
500 FO 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; nraw;ghLfs; gw;wpa 
mDgtg; gfph;T epfo;r;rpj;jpl;lk; elhj;jg;gl;lJ. 
16 khtl;lq;fspd; gpuNjr nrayhsh; gphpTfs; 
15 ,w;F epjp toq;fg;gl;Ls;sJ. 

83 

cg nkhj;jk; 7.575 2.288    
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njh. 
,y. fUj;jpl;lk;  /gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

06 

ghlrhiy khzth; jiyth;fSf;F “khzth; 

J}Jth; Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lk;”. 

 

0.500 0.000 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;25 

khzth; J}Jth; Njrpa 
epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F ghlrhiyfis 
gjpT nra;tJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
gjpT nra;Jnfhs;Sk; 
ghlrhiyfSld; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Nkw;nfhs;s 
rfy eltbf;iffSk; Maj;jk; 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

 

07 
ghlrhiyfSf;F rpWth; cstpa; kw;Wk; 
cstpay; r%f epfo;r;rpj;jpl;lk; 
 

1.250 
 

0.062 

gadhspfs; 100 
2 ehs; TOT 
epfo;r;rpj;jpl;lk;, khfhz 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 9> ghlrhiy 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 8 

TOT epfo;r;rpj;jpl;lk; 
epiwtile;Js;sJ. khfhz 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 2 epiwT. 

80 

08 

jpBh; mdh;j;j re;jh;g;gq;qfspy; rpWth; 
ghJfhg;G kw;Wk; rpWth;fSf;fhd mtru 
epthuz epfo;r;rpj;jpl;lk; 

0.500 0.300 rk;gtj;Jf;F mika 
,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
mKy;gLj;j &gh  20,000/- tPjk; 25 
khtl;lq;fSf;F epjp 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

- 

09 

Xuq;fl;lg;gl;l> mr;RWj;jyhd> 
mr;RWj;jYf;F Mshff;$ba> fz;Zf;F 
njd;glhj rpWth;fs; kw;Wk; rpWth; 
J~;gpuNahfj;jpw;F Mshdth;fSf;F fy;tp 
cjtpfs; my;yJ chpa cjtpfisg; 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

4.000 0.464 
rpWth;fs; 1000 
 

rpWth;fSf;F epjp Vw;ghLfs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 330 

10 
rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;fs; 
 

 

0.500 
0.276 
 

rpWth; mgptpUj;jp 
epiyaq;fis xOq;FWj;jy; 
- 369 
tpopg;Gzh;T+l;ly; 7 
khfhzq;fspd; 
xOq;FWj;jypd; gpd;dh; 
tpopg;Gzh;T+l;ly; -320 

khfhz tpopg;Gzh;T+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 7 elhj;jg;gl;ld. 
rpWth; mgptpUj;jp epiyaq;f;s 320 
I xOq;FWj;JtJ 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

308 

cg nkhj;jk; 6.750 1.102    
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njh
. 
,y
. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;w
k; 
(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

11 rpWth; ghJfhg;G njhlh;gpy; Clf 
jpl;lq;fs;> jfty;> fy;tp kw;Wk; 
njhlh;ghly; fUtpfs; mgptpUj;jp> 
ehl;fis nfhz;lhLjy; kw;Wk; 
rk;gtq;fs;> fz;fhl;rpfs; kw;Wk; elkhLk; 
Nritfs;> cj;jpNahfG+h;t 
,izaj;jsk;> Ng];Gf; YouTube 
kw;Wk; Twitter NgzptUtJ 
cs;spl;l njhlh;Grhjd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

1.000 0.774 Clf 
eltbf;iffs;01, 
cly;rhh; 
jz;lid gw;wpa 
Rtnuhl;b01, 
ehl;fis 
nfhz;lhly;0, 
,izaj;jsj;I 
NgzptUjy;> 
r%f Clfq;fis 
NgzptUjy; 

Clf mwptpj;jy;fs;- 9 
Clftpayhsh; khehLfs; - 55   
fz;fhl;rp kw;Wk; elkhLk; Nritfs; -1 
cj;jpNahfG+h;t ,izaj;jsk; ,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ. 
YouTubemiythpir,Twitterkw;Wk; FB gf;fk; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;ld. rpWth; Jh;elj;ij kw;Wk; 
J~;gpuNahfq;fis mwpf;ifapLtJ njhlh;ghf 
ehshe;jk; gj;jphpiffis xOq;FWj;jy;IEC mr;R 
mk;rq;fs; 25 khtl;lq;fSf;Fk; tpepNahfpj;J 
Kbf;fg;gl;ld. “rpj;Jtpyp rpj;jk;” 2022 mfpy 
,yq;if rpj;jpuk;> Rtnuhl;B kw;Wk; fhh;^d; 
Nghl;bapd; ,Wjpj; Njh;T elhj;jg;gl;L 
ntw;wpaPl;bath;fs; njhpT nra;ag;gl;Ls;shh;fs;. 

Ml;fs; 64 NgUf;F 
jfty; toq;fpaik. 
mfpy ,yq;if 
ntw;wpahsh;fs; - 55 
Ngh; 
(jq;fk; 19> nts;sp 18> 
ntz;fyk; 18) 
khtl;l ntw;wpahsh;fs; 
737 
(jq;fk; 285> nts;sp 
234> ntz;fyk; 218) 

12 tpNrl tprhuizfs;> tprhuizfis 
xOq;FWj;jy;> Fw;wtpay; tof;F 
eltbf;iffs; gw;wpa xOq;FWj;jy;> 
rpWth; J~;gpuNahfk; kw;Wk; ePjpkd;w 
nrad;Kiwfs; njhlh;ghd irgh; 
xOq;FWj;jy; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;. 

2.500 2.780 rk;gtk; 1000  

 

tpNrl nghyp]; tprhiz gphpT ePjpkd;wq;fspy; 1947 
jlitfs; M[uhfpAs;sJ. (Nky; ePjpkd;wk; 877> 
ePjthd; ePjpkd;wk; 1137) rl;l gphpT ePjpkd;wq;fspy; 34 
jlit M[uhfpAs;sJ. 968 NgUf;F rl;l cjtp 
toq;fg;gl;ls;sJ. irgh; fz;fhzpg;G Kiwg;ghLfs; 
123 fpilj;Js;sd.  

 

13 
rpWth;fSf;F el;Gwthd Kiwapy; 
tPbNah rhl;rpaq;fis xspg;gjpT nra;Ak; 
gphpit jhgpj;jy;> NgzptUjy; kw;Wk; 
chpikfs; kPwg;gl;Ls;s rpWth;fSf;F 
cjTjy;  

1.000 0.505 rk;gtk; 100 
gphpTfs; 3 

tPbNah rhl;rpaq;fis xspg;gjpT nra;jy; 132> 
ePjpkd;w cj;jutpd; Nghpy; rhl;rpaq;fis toq;Fjy; 
102> jl;nlOj;Jg; gpujpfis tpepNahfpj;jy; 170 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. tPbNah rhl;rpaq;fis 
toq;Ftjw;F Nky; ePjpkd;wq;fspy; 40 jlit 
M[uhapAs;sJld;> Gjpa tPbNah rhl;rpaq;fis gjpT 
nra;Ak; gphpT nfhOk;G njw;F Nghjdh 
itj;jparhiyapy; “ykh gpar” vDk; rpWth; gphptpy; 
jpwe;Jitf;fg;gl;lJ. 

 

cg nkhj;jk; 4.500 4.059    
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

14 
1929 ,yq;if rpWth; cjtpj; njhiyNgrpr; 
Nrit kw;Wk; 1929 ,yq;if rpWth; ghJfhg;G 
nrayp eltbf;iffs; kw;Wk; guhkhpg;ig 
Nkw;nfhs;sy; 

 
 

0.500 0.174 rk;gtq;fs; 10,000  1929 rpWth; cjtpj; njhiyNgrpr; 
Nritf;F  
6976Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sd. 
1929 rpWth; cjtpj; njhiyNgrpr; 
Nritf;F njhiyNgrp miog;Gf;fs; 
86,756 fpilj;Js;sd. Njrpa rpWth; 
ghJfhg;G mjpfhurigf;F fpilj;Js;s 
nkhj;j Kiwg;ghLfspd; 
vz;zpf;if7553 MFk;. 

 

15 
Njrpa rpWth; ika cstpay; r%f cjtpr; 
Nrit  ) NCCPSS) 

 

0.600 0.255 fhyp kw;Wk; mk;ghiw 
Kd;Ndhb 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
cstpay; r%f 
cjtpfisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy; rk;gtq;fs; 175 
,w;F 

fhyp khtl;lj;jpy; xU rpWtDf;F 
kUj;Jt cjtp toq;Ftjw;F kw;Wk; 
Njitahd cstpay; r%f 
cjtpfis toq;Ftjw;F &gh 4000/- 
Md Kw;gzj; njhif toq;fg;gl;lJ. 
tPbNah rhl;rpakspf;f tUifje;j 9 
NgUf;F cstpay; r%f cjtpfs; 
toq;fg;gl;ld.  

cstpay; r%f jiyaPL 
nra;ag;gl;l rpWth;fs; - 584  
cstpay; r%f cjtp 
toq;fg;gl;l rpWth;fs;34 
(ngz;- 22 Mz;12 )  
rpWth;fs; njhlh;gpy; 
gpd;dha;T- 432 

tPbNah rhl;rpaq;fis 
xspg;gjpT nra;tjw;F 
rpWth;fis Maj;jg;gLj;jy; 
- 36  

16 
njhopy;ty;Ydh;fSf;F cstpay; r%f 
gapw;rpiag; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; IEC 
fUtpfs; Nghd;wtw;iw jahh; nra;jy; 

 

 

1.450 
 

0.094 rpWth; J~;gpuNahf 
kPsikj;jy; 
ghltpjhdj;jpd; 500 
Gj;jfq;fis mr;rply; 

rpWth; J~;gpuNahf kPsikj;jy; 
ghltpjhdk;(Child Abuse 
Recovery Curriculum) 
njhlh;ghf jkpo; nkhopngah;g;G kw;Wk; 
rpq;fs nkhopngah;g;G epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

- 

cg nkhj;jk; 2.550 0.523    
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf 
,yf;F 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

17 rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghf 
mr;RWj;jYf;F MshFk; rKjhaj;jpdh; 
kw;Wk; rpWth; FOf;fSf;fhd tpNrl 
epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

 

 

2.500 0.408 epfo;r;rpj;jpl;
lk;100 
 

Gyk;ngah; Copah;fspd; gps;isfspd; 
ghJfhg;Gf;fhfNISD ,dhy; FLk;gf; $l;lk; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 01 
rpWth; tpahghuk; gw;wp tpopg;Gzh;T+l;Lk; 
epfor;rpj;jpl;lk; - 091 Rfhjhu kUj;Jt 
mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lk; - 01> 
tjptpl trjpfis toq;Fk; epWtdq;fspd; 
chpikahsh;fis tpopg;Gzh;T+l;Lk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 kw;Wk; Njhl;lj;Jiwf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 04 

 ් ර 

18 rpWth; ghJfhg;G gw;wpa tsq;spd; E}y; 
epiyaj;ij mgptpUj;jp nra;jy;. 

0.200 0.000 E}y; 
epiyaj;ij 
guhkhpg;Gr; 
nra;jy; 

gy;fiyf; fof khzth;fs;> Njrpa rpWth; ghJfhg;G 
mjpfhurigapd; mYtyh;fs; kw;Wk; NtW 
Ml;fSf;F rpWth; ghJfhg;G kw;Wk; Vida rpWth; 
mgptpUj;jp gw;wpa mwpit tsh;j;Jf; nfhs;s 
E}y;fis thrpg;gjw;F E}y; epiyaj;ij gad;gLj;j 
tha;g;gspf;fg;gl;Ls;sJ. 

136 

19 Rdhkp mdh;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l 
rpWth;fSf:F nfg;gfU cgruiz 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;  cjtjy; kw;Wk; 
fz;fhzpg;Gr; nra;jy;. 
 

1.000 0.584 30 rpWth;fs; 

05  Rdhkp 
rig 

rpWth;fs; 2 NgUf;F &gh. 3500/= , rpWth;fs; 17 
NgUf;F &gh 5000/= tPjk; xU (1 ) gps;isf;F &gh 
8000/= fy;tp cjtpahf khjhe;jk; ngw;Wf; nfhLf;f 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mk;ghiw kw;Wk; 
kl;lf;fsg;G khtl;lq;fspy; Rdhkp ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsh; kjpg;gPl;L rigfs; 02 elhj;jg;gl;ld.  

rpWth;fs; 20 

20 rpWth; ghJfhg;G njhlh;ghd njhopy;El;g 
tplaq;fs; gw;wpa njhlh;r;rpahd 
njhopy;rhh; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;;)CPD) 

 

1.000 0.196 Nfhhpf;iff
spd; 
mbg;gilap
y; ntgpdhh; 
 

uhfk kw;Wk; fuhg;gpl;ba tPbNah xspg;gjpT 
gphpTfSf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gl;Ls;s mYtyh;fs; 
kw;Wk; Njrpa rpWth; ghJfhg;G mjpfhurigapd; 
mYtyh;fSf;F gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jy;. khtl;l kw;Wk; gpuNjr mrYtyh;fs; 
,UtUf;F jpwd; mgptpUj;jpf;fhf epjp Vw;ghLfs; 
toq;fpaik 

Njrpa rpWth; 
ghJfhg;G 
mjpfhurigapd; 
mYtyh;fs; 18 
Ngh; 

cg nkhj;jk; 4.700 1.188    

KO nkhj;jk; 26.075 9.160    
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7.2.7 ,yq;if kfsph; gzpafk; 

 

Nehf;F 

,yq;if rdr%fj;jpw;F tYT+l;lg;gl;l> tpisjpwd;kpf;f> ntw;wpfukhd ngz;fs; 

rKjhaj;ij cUthf;Fk; Njrpa epWtdkhjy;. 

 

nraw;gzp 

jkJ mwpitAk;> rf;jpiaAk; cr;rstpYk;> ey;y KiwapYk; gad;gLj;jp Ra 

rf;jpapD}lhf rthy;fSf;F Kfk; nfhLf;fpd;w ,yq;ifg; ngz;fs; guk;giuf;F cfe;j 

#oiy cUthf;Ftjw;F Kiwahd epWtdr; rl;lfnkhd;wpd; Clhf jpl;lkplg;gl;l 

mwpthh;e;j rl;lfj;ijg; ngw;Wf; nfhLj;J Nkw;nfhs;Sk; r%f kw;Wk; nghUshjhu 

tYT+l;ly; %yk; murhq;f nfhs;iffSf;F ,irthf ngz;fspd; mgptpUj;jpf;F 

eltbf;if Nkw;nfhs;sy;.  

 

1. gpujhd nraw;gzpfs; 

1. ,yq;ifg; ngz;fis nghUshjhu hPjpahfTk;> r%f hPjpahfTk; tYT+l;Ltjw;F cfe;j 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fis ,dq;fhzy;> jpl;lkply;> mKy;gLj;jy; 

kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy;. 

2. rfy taJg; gphpTfisAk; Nrh;e;j ngz;fspd; tpNrl mk;rq;fis ,dq;fz;L 

mth;fSf;F cfe;jthW ehl;bd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jpapd; gq;fhsh;fshf;Ftjw;fhd 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

3. ngz;fshf ,Ug;gjdhy; mth;fs; vjph;Nehf;Ffpd;w r%f mnrsfhpaq;fisj; 

jtph;g;gjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

4. r%fj;jpy; tpNrl fhuzq;fspdhy; gy;NtW mnrsfhpaq;fSf;F Kfk; nfhLf;fpd;w 

ngz;fSf;fhd tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

5. xl;Lnkhj;j ngz;fs; rKjhaj;jpd; mwpT> jpwik kw;Wk; kdg;ghq;if cah; 

kl;lj;jpw;F nfhz;LtUtjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

6. ngz;fSf;F xNu tiyaikg;gpDs; nraw;gLtjw;F rKjha mbg;gilapyhd 

kl;lj;jpypUe;J Njrpa kl;lk; tiu ngz;fis xNu tiyaikg;gpDs; xOq;FgLj;jy;. 
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epWtd xOq;fikg;G 

epWtdg; gjtpazp  

 

mgptpUj;jp mYtyh; (24) 

 kfsph; mgptpUj;jp mYtyh; (1 ) 

kfsph; mgptpUj;jp ntspf;fs cjtpahsh; (1 ) 

 MNyhrid mYtyh; (1) 

 MNyhrid cjtpahsh; (2) 

 Kfhikj;Jt Nrit mYtyh; (1) 

 E}yf cjtpahsh; (01) 

mYtyf rpw;W}opah; (3) 

 

 

 

 

khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpyhd mYtyh;fs ; 

kfspu; mgptpUj;jp mYtyh;fs;(361) MNyhrid cjtpahsh;fs; Mnyhrid(278) 

mYtyh;fs;(11) kfsph; mgptpUj;jp ntspf;fs cjtpahsh;fs(119);  

 

epiya gjtpazpapdh; 

mutizg;G epiya nghWg;ghsh; (01)  

mutizg;G cjtp epiya nghWg;ghsh; (01)       

mutizg;G epiya rhujp (01) 

MNyhrid epiyaj;jpy; mYtyf rpw;W}opah; (01) 

   

kfsph; mikg;G tiyaikg;ig fl;bnaOg;Gjy; 
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2. gpujhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

 

nryTj; jiyg;G 1 - njhopy;Kaw;rprhh; mgptpUj;jp %yk; ngz;fis tYT+l;ly; 

1.ngz; jiyikj;Jtj;ijf; nfhz;l FLk;gg; ngz;fSf;F 

Ranjhopy;tha;g;Gf;fis tp];jhpj;jy;. 

ngz; jiyikj;Jtj;ijf; nfhz;l FLk;gq;fspd; jiyikg; ngz;fis fUj;jpl;lq;fspy; 

<LgLj;jy; kw;Wk; mth;fspd; tUkhd kl;lj;ij Nkk;gLj;jy;> ngz; jiyikj;Jtj;ijf; 

nfhz;l FLk;gg; ngz;fs; kw;Wk; mf;FLk;g mq;fj;jth;fis nghUshjhu mgptpUj;jpr; 

nrad;Kiwapy; Neubahfg; gq;Nfw;fr; nra;jy;> mtw;wpd; gad;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fis tsh;g;gJ ,jd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

  

2.fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; ngz; jiyikj;Jtj;ijf; nfhz;l FLk;gg; ngz;fis 

tYT+l;Lk; Njrpa epiyaj;ij ,yf;fhff; nfhz;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

,e;j epiyaj;jpd; %yk; tl khfhzk; KOtjpYk; gue;J thOk; tpjitahd kw;Wk; 

FLk;gj;Jf;F jiyik jhq;Fk; ngz;fs; gw;wpa juTfis Nrfhpj;jy; kw;Wk; jfty;fis 

gfph;e;jspg;gij tpisjpwd;kpf;fthW Nkw;nfhs;sy;. tl khfhzj;jpd; rfy gpuNjr 

nrayhsh; gphpTfspYk; nraw;gLj;Jk; fUj;jpl;lq;fis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; 

xUq;fpizg;G> MNyhrid NritfSf;F topelhj;JtJk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

3.“jpwpa kd;ngj;j” epfo;r;rpj;jpl;lk; (jpwpa kd;ngj;j fUj;jpl;lk; kw;Wk; tptrhak;rhh;e;j 

tPl;Lf; ifj;njhopy;)  

,yq;if KOtjpYk; gue;Js;s njhopy;Kaw;rpahsh;fshd ngz;fis jkJ gpuNjrj;jpw;F 

jdpj;Jtkpf;f cs;ehl;L tsq;fisg; gad;gLj;Jk; cw;gj;jpfspy; <LgLj;jy; kw;Wk; 

nghUshjhu hPjpahf tYT+l;Lk; Ranjhopy;tha;g;Gf; fUj;jpl;lq;fis tYT+l;LtJk; ,jd; 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. eLj;ju mstpyhd fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; rpwpastpyhd 

fUj;jpl;lq;fSf;F epjp Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 

4. flw;nwhopy;rhh;e;j tPl;Lf; ifj;njhopYf;F ngz;fis rk;ge;jg;gLj;jpf; nfhs;Sk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 

flw;nwhopy; gutyhf Nkw;nfhs;sg;gLk; gpuNjrq;fspy; njhopy; ,d;wp ,Uf;Fk; ngz;fspd; 

tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; flw;nwhopy; rhh;e;j cw;gj;jpfis 

re;ijf;Fg; ngw;Wf; nfhLg;gjd; %yk; Gjpa tUkhd to;Kiwfis mwpKfk; nra;tJk;> 

mth;fspd; Njitfspd; mbg;gilapy; Ranjhopy;tha;g;Gf;fspy; <LgLj;JtJk;> chpa 

kPd;gpb cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhLg;gJk; ,jd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

5. rk;ge;jg;gl;l jug;gpdh;fis njhlh;GgLj;jpf; nfhz;L mdh;j;j re;jh;g;gq;fspy; 

ngz;fSf;F ,lk;ngWfpd;w mOj;jq;fis Fiwj;Jf; nfhs;s tpopg;Gzh;T+l;Lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

mdh;j;jq;fSf;F ,yFtpy; MshFk; mghaj;ijf; nfhz;Ls;s ngz;fspd; ghJfhg;ig 

cWjp nra;Ak; Nehf;fj;Jld; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. mdh;j;j re;jh;g;gq;fis 
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Kd;djhfNt ,dq;fhzy;> ghjpg;ig Fiwj;Jf; nfhs;sy;> mKy;gLj;j Ntz;ba 

jpl;lq;fis Kd;djhfNt jahh; nra;tJ gw;wp ,jd; NghJ tpopg;Gzh;T+l;lg;gLfpd;wJ. 

 

6. ntspehL nry;y vjph;ghh;f;Fk; ngz;fSf;F khw;W tUkhd cUthf;f epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

ngz;fs; ntspehL nry;tjd; fhuzkhf ,lk;ngWfpd;w FLk;g ghjpg;Gf;fisf; Fiwj;jy; 

kw;Wk; gps;isfspd; ghJfhg;gw;w jd;ikiaf; Fiwj;jy; kw;Wk; ntspehL nry;Yk; NghJ 

mth;fs; vjph;nfhs;Sk; gy;NtW Jd;GWj;jy;fis jLg;gjw;fhf Nkw;gb ngz;fis jkJ 

FLk;gj;Jf;Fs;NsNa jq;fpapUe;J tUlhek; cUthf;f njhopy;tha;g;Gf;fspy; 

<LgLj;Jtjw;F tYT+l;LtJ ,lk;ngWk;. 

 

7. tpNrl fhuzq;fspd; mbg;gilapy; r%f czh;Tg;G+h;tkhdjd;ikia ,oe;Js;s 

ngz;fis nghUshjhu> r%f hPjpahf tYT+l;Lk; ‘jptpal;l mUjf;’ epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

tpNrl fhuzq;fspdhy; r%f czh;Tg;G+h;tkhdjd;ikia ,oe;Js;s ngz;fis 

nghUshjhu> r%f hPjpapy; tYT+l;Ltjw;fhf ‘jptpal;l mUjf;’ epfo;r;rpj;jpl;lk; 

mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mikr;Rf;F tUifje;J my;yJ f~;lq;fis vOj;J %yk; 

rkh;g;gpf;fpd;wth;fspd; Nfhhpf;iffSf;F cjtp toq;FtJk; ,jd; NghJ ,lk;ngWfpd;wJ. 

 

8.rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;sth;fspd; FLk;gq;fSf;F epthuzk; toq;Ftjw;F mf;FLk;gq;fis 

tpopg;Gzh;T+l;ly; 

rpiwg;gLj;jg;gLk; ngz;fs; tpLjiy ngw;w gpd;dh; kPz;Lk; rpiwf;Fr; nry;tij 

jLg;gjw;fhf Ranjhopy;tha;g;Gf;fspy; <LgLj;jy;> ePz;lfhyk; rpiwg;gLj;jg;gLk; 

fztd;khhpd; kidtpaUf;F FLk;g nghUshjhuj;ij fl;bnaOg;gpf; nfhs;s 

Ranjhopy;tha;g;Gf;fis Muk;gpf;f topelhj;JtJ ,jd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

9.Njhl;lj;Jiw ngz;fis tYT+l;ly; 

Njhl;lj;Jiw rhh;e;j Nritfspy; <LgLtjd; %yk; ,e;ehl;bd; nghUshjhuj;ij tYT+l;l 

Njhs;nfhLf;Fk; ngz;fspd; nghUshjhuj;ij tYT+l;Ltjw;fhf Nkyjpf tUkhd 

topKiwnahd;whf Ranjhopy;tha;g;Gf;fspy; <Lgl tha;g;gspf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

10.Njrpa ngz;fs; jpdj;ij Kd;dpl;L; tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. 

gpuKfh;fs; 600 Nghpd; gq;Nfl;Gld; 2022 khh;r; khjk; 08 Mk; jpfjp gz;lhuehaf;f 

Qhgfhh;j;j rh;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; kfsph; jpd itgtk; eilngw;wJ. 

Njrpa itgtj;ij Kd;dpl;L ‘mk;khtUNd’ epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; gy elhj;jg;gl;ld. 

ehl;bd; rfy khtl;lq;fisAk; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; tifapy; ngz;fs; gzp 

mikg;Gf;fspd; njhopy;Kaw;rpahsh;fshd ngz;fspd; mgptpUj;jpf;fhf mth;fspd; 

cw;gj;jpfs; kw;Wk; mikr;Rf;fs;> jdpahh;Jiwapdh;> murrhh;gw;w mikg;Gf;fs; kw;Wk; 

mDruizahsh;fshd epWtdq;fspd; tpw;gidf; $lq;fSk; fhl;.rpf;$lq;fSkhf 75 If; 

nfhz;l th;j;jff; fz;fhl;rp> re;ij> moq;fhuf;fiy> rikay;> Gifg;glk; gpbj;jy; gw;wp 

tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lKk; elhj;jg;gl;lJ. 

NkYk; gpujhd epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F rkhe;jukhf khtl;l kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy; gy 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. kfsph; jpdj;ij Kd;dpl;L 2022.03.18/19 Mk; 
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jpfjpfspy; Etnuypah khtl;l Rw;Wyh kw;Wk; Njhl;lj;Jiwiar; Nrh;e;j ngz;fSf;fhd 

Rfhjhu Kfhk; MNyhrid epfo;r;rpj;jpl;lKk; elhj;jg;gl;lJ.. 

 

 11.re;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ngz;fspd; cw;gj;jpf; fz;fhl;rp kw;Wk; re;ij  

ngz;fis Cf;Ftpj;jy;> Mf;fG+h;tkhdjd;ik kw;Wk; cw;gj;jpf;fSf;F fz;fhl;rprhh; 

re;ijia Vw;gLj;jy; kw;Wk; njhopy;Kaw;rprhh; mDgtg; gfph;it Nehf;fhff; nfhz;L 

Njrpa> khtl;l kw;Wk; gpuNjr nrayhsh; gphpT kl;lj;jpy; re;ij Nkk;ghl;Lf;fhf 

ngz;fspd; re;ijfs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wd.   

 

12. xOq;FWj;jg;glhj Ez;epjpf; fld; jpl;lq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s fpuhkpa 

ngz;fSf;F epthuzk; toq;Fjy; 

rfy gpuNjr nrayhsh; gphpTfisAk; cs;slf;Fk; tifapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l fld; 

kw;Wk; fld; %yq;fs; gw;wpAk;> mth;fspd; fld; nrYj;Jk; Mw;wy;fs; gw;wpa 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhz;L juT Kiwik jahh; nra;ag;gl;L tUfpd;wJ. Nkw;gb juT 

Kiwikapy; ,dq;fhzg;gl;l khtl;lq;fspypUe;J ngz;fs; 13 NgUf;F 

Ranjhopy;tha;g;Gf; fUj;jpl;lq;fSf;fhd cjtpfs; jw;nghOJ toq;fg;gl;Ls;sd. juT 

Kiwikapy; fhzg;gLfpd;w jfty;fSf;F mika vjph;fhy xUq;fpizg;G eltbf;iffs; 

kw;Wk; fUj;jpl;lkag;gLj;Jtjd; %yk; mth;fspd; fld; nrYj;Jk; Mw;wiy tsh;j;jy; 

kw;Wk; tUkhdk; <l;Ltij tsh;f;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;glTs;sJ. fldpd; fPo; 

Muk;gpf;fg;gLk; fUj;jpl;lq;fspd; ntw;wpfukhd jd;ikia Nkk;gLj;jy;> mghaj;ijf; 

Fiwj;jy; kw;Wk; ngz;fspd; nghUshjhu gyj;ij Nkk;gLj;JtJ gpujhdkhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 

13. rpWth; ,y;yq;fspypUe;J ntspNaWk; 18 taij jhz;ba ngz; gps;isfis 

r%fkag;gLj;Jtjw;fhf tho;thjhu kw;Wk; eyd;Ghp trjpfisr; nra;JnfhLj;jy;   

kd;dhh; khtl;lj;jpy; ehdhl;lhd; gpuNjr nrayhsh; gphptpy;> 18 taij jhz;ba ngz; 

gps;isfs; 10 NgUf;F ijay; gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; cgfuzq;fisg; ngw;Wf; 

nfhLg;gJ ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

14. khw;Wj;jpwdhspfshd ngz;fSf;F tho;thjhu mgptpUj;jpia tYT+l;ly; 

khw;Wj;jpwdhspfshf ,Ug;gjdhy; r%fj;jpd; jait khj;jpuk; ngw;Ws;s ngz;fis 

r%f> nghUshjhu hPjpapy; tYT+l;Ltjd; Clhf khw;Wj;jpwdhspfis 

Ranjhopy;tha;g;Gf;fspy; <LgLk; ngz;fshf r%fj;jpw;Fg; gq;fspg;igg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;.  

 

15. fpuhkpa mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F ngz;fs; mikg;Gf;fspd; tiyaikg;gpy; 

cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy; 

ngz;fs; gzp mikg;Gf;fis ngz;fspd; eyd;Ghp kw;Wk; mth;fis r%f> nghUshjhu 

hPjpahf tYT+l;lj; Njitahd trjpfis nra;JnfhLj;jy;.  
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16. khjphpf; fpuhkq;fis ngz;fs;fhd MNyhrid toq;Fjy; 

xt;nthU khtl;lj;jpypUe;Jk;> xU gpuNjr nrayhs; gphpit njhpT nra;J mjpy; $Ljy; 

r%f rpf;fy;fisf; nfhz;Ls;s fpuhk mYtyh; gphpTchpj;jhd fpuhkj;jpy;> nghUshjhu 

hPjpahf tYT+l;lf;$ba ngz;fis ,dq;fz;L mth;fspd; jpwikfis 

nkU$l;lf;$bathW jdpahd kw;Wk; FO hPjpahd fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;JtJ 

,jd; Nehf;fkhFk;.  

 

17. Clfk; kw;Wk; gpur;rhuk; kw;Wk; E}y; epiyaj;ij NgzptUjy; 

,yq;if kfsph; gzpafk; kw;Wk; mikr;rpdhy; toq;fg;gLfpd;w Nritfs; njhlh;gpy; 

r%fj;ij mwpTWj;jy;> gy;NtW Jiwfspd; Clhf ngz;fspd; mwpT> kdg;ghq;if 

tsh;j;jy; kw;Wk; ngz;fs; kw;Wk; rpWth;fSf;F rhjfkhd Clf fyhrhuj;ij 

topg;gLj;JtJ Nehf;fkhFk;. mjd; fPo; E}y; epiyaj;ij NgzptUjy;> fhe;jh rtpa 

vDk; rQ;rpifia jahh; nra;jy;> Jz;Lg;gpuRuq;fs;> rhd;wpjo;fis mr;rply; kw;Wk; 

gpur;rhu eltbf;iffs; kfsph; mgptpUj;jp mYtyh;fspd; flik ifNal;il mr;rpLtJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 

18. Kd;Ndw;w kPsha;T kw;Wk; gpd;dha;T  

,yq;if kfsph; gzpafj;jpdhy; mKy;gLj;jg;gLfpd;w rfy epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 

gjtpepiy mYtyh;fspd; fz;fhzpg;gpd; Nghpy; khtl;l kl;lj;jpy; gpd;dha;T> Kd;Ndw;w 

kPsha;T kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; khtl;l Kd;Ndw;w $l;lq;fis 

elhj;jy;. 

 

nryTj; jiyg;G 02 – rpWth; J~;gpuNahfk; kw;Wk; ngz;fSf;F vjpuhd 

Jd;GWj;jiy jLj;jy ; 

1. ngz;fs; mutizg;G epiyaq;fisg; NgzptUjy; 

Jd;GWj;jy; kw;Wk; gy;NtW J~;gpuNahfq;fSf;F Mshd ngz;fs; kw;Wk; 18 taJf;Ff; 

Fiwthd ghjpf;fg;gl;l rpWth;fSf;F jw;fhypf mutizg;G ngw;Wf; nfhLg;gJ ,jd; 

%Yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mutizg;G epiyaq;fs; 07 nfhOk;> khj;jiw> fk;g`h> 

,uj;jpdGhp> aho;g;ghzk;> Ky;iyj;jPT kw;Wk; kl;lf;fsg;G Mfpa khtl;lq;fspy; 

jhgpf;fg;gl;Ls;sd. ePjpkd;wk;> nghyp]; kw;Wk; itj;jparhiyfspd; Clhf ,e;j 

epiyaq;fSf;F mDg;gg;gLfpd;w NritngWNthUf;F MNyhridfisg; ngw;Wf; 

nfhLj;J Njitahd jw;fhyp mutizg;ig ngw;Wf; nfhLj;J ghJfhg;ghf 

r%fkag;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

2. MNyhrid epiyaq;fisg; NgzptUjy;. 

jw;NghJ fhzg;gLfpd;w r%f rpf;fyhd epiyik kw;Wk; gy;NtW fhuzq;fspdhy; 

cstpay; hPjpahf ghjpf;fg;gl;Ls;s> kdmOj;jk; my;yJ kdNeha;fSf;F MshfpAs;s 

NritngWeh;fSf;F MNyhrid toq;Ftjw;fhf fSj;Jiw>mEuhjGuk;> nkhduhfiy> 

Efjyht> FUehfy;> ,uj;jpdGhp> fl;Lehaf;f> Nffhiy> khj;jiw> fhyp>fk;g`h> fz;b 

Mfpa gpuNjrq;fspy; 12 ,lq;fspy; jhgpf;fg;gl;Ls;s MNyhrid epiyaq;fSf;Fj; 

Njitahd mbg;gil trjpfisg; ngw;Wf; nfhLj;J NgzptUtJ ,jd; NghJ 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
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2022 gadhspfs; kw;Wk; Nrit ngWeh;fspd; vz;zpf;if (NkNy nryTj; jiyg;Gf;fs; 

,uz;Lk; njhlh;ghf) 

 

3. 2023 Mk; Mz;Lf;F ,yf;fhff; nfhs;sg;gl;Ls;s mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs ;  

•  ngz;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jy;. 

•  mbf;fb mdh;j;j mr;RWj;jYf;F Mshfpd;w Ml;fSf;F Fwpg;ghf ngz;fs; kw;Wk; 

rpWth;fSf;F mutizg;G kw;Wk; trjpfisr; nra;JnfhLg;gjw;Fk;> 

mnrsfhpaq;fisf; Fiwg;gjw;Fkhd epue;ju Ntiyj;jpl;lnkhd;iw mKy;gLj;jy;. 

•  MNuhf;fpakhd gps;isnahd;iw cUthf;Fjy;> jha;g; ghrj;jpd; fPo; gps;isia 

mutizg;Gr; nra;jy;> kw;Wk; gps;isf;F topfhl;Ltjw;fhf ngz;fSf;Fj; 

Njitahd mwpT> jpwikfs; kw;Wk; Neuj;ijg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhd 

Kiwapay;fis jhgpj;jy;. 

•  jdpahh; njhopy;Kaw;rpfspy; ngz;fspd; gq;fspg;ig tsh;j;jy;. 

•  mwpit ikakhff; nfhz;l nghUshjhuj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhd kdpjtsj;ij 

mgptpUj;jp nra;jy;. 

•  njhopYf;Fr; nry;yhj ngz;fs; gy;NtW njhopy;Kaw;rpfspy; <LgLtjw;fhd 

Njitfis G+h;j;jp nra;Jnfhs;tjw;fhf Fiwe;j tl;bapyhd fld;> njhopy; gapw;rp 

kw;Wk; re;ij xUq;fpizg;Gf;F chpa Kiwapay;fis mur jiyaPl;Lld; jahh; 

nra;jy;. 

•  xOq;FWj;jg;glhj Ez; epjpj; jpl;lq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s fpuhkpa ngz;fSf;F 

epthuzk; ngw;Wf; nfhLj;jy;.  

•  ,dq;fhzg;glhj re;ijia ,dq;fhzy; kw;Wk; nghUshjhu eltbf;iffspd; NghJ 

fpuhkpa ngz;fspd; gq;fspg;ig Nkk;gLj;jy;. 

njhopy;Kaw;rpahsh;fshd ngz;fis 

Ranjhopy;tha;g;Gf;fspy; <LgLj;jy; kw;Wk; fUj;jpl;l 

cjtpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy; 
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1. mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; ngsjPf kw;Wk; epjprhh; Kd;Ndw;wj;jpd; nghopg;G -2022.09.30 

2. nryTj; jiyg;G 1 – njhopy;Kaw;rprhh; mgptpUj;jp %yk; ngz;fis tYT+l;ly; - 403-02-03-007-2509 

            

 

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; / 
 gzp 

epjprhh; 
,yf;F 
2021 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf  
Kd;Ndw;wk; 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if / 

gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

1 
ngz; jiyikj;Jtj;ijf; nfhz;l FLk;gg; 
ngz;fSf;F Ranjhopy;tha;g;Gf;fis tp];jhpj;jy; 

       
4.000 

       
1.534 

fUj;jpl;lk; 70 
gadhspfs; \70 

fUj;jpl;lk; 33(fUj;jpl;lk; 07 
Vw;ghLfs; &.kp. 0.809 mDg;gy;) 

 

33 
 

2. fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; ngz; jiyikj;Jtj;ijf; 
nfhz;l FLk;gq;fspd; jiyikg; ngz;fis 
tYT+l;Ltjw;fhd Njrap epiyaj;ij ,yf;fhff; 
nfhz;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

1.000 0.000 fUj;jpl;lk; 3 
gadhspfs; 8 

gadhspfis ,dq;fz;L Muk;g 
mwpTWj;jiy Nkw;nfhz;L 

Njitfs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. 

- 

3. jpwpa kd;ngj;j epfo;r;rpj;jpl;lk; 20.000 8.070 fUj;jpl;lk; 79 
gadhspfs; 634 

fUj;jpl;lk; 38 (fUj;jpl;lk; 16 
Vw;ghLfs; &.kp. 4.799 mDg;gy;) 

259 

4. flw;nwhopy;rhh;e;j tPl;Lf; ifj;njhopYf;F 
ngz;fis rk;ge;jg;gLj;jpf; nfhs;Sk; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jy; 

0.500 0.000 fUj;jpl;lk; 16 
gadhspfs; 16 fUj;jpl;lk; 2 Vw;ghLfs; &.kp. 0.1 

mDg;gy;) 
 

- 

5. mdh;j;j re;jh;g;gq;fspy; ngz;fSf;F 
,lk;ngWfpd;w mOj;jq;fis Fiwj;Jf; nfhs;s 
tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 
(kfsph; gzp mikg;Gf;fSf;F) 

0.300 0.088 tpopg;Gzh;T+l;ly; 
37 gadhspfs; 

1850 

tpopg;Gzh;T+l;ly;fs; 11 elhj;jy; 547 

6. tPl;Lg; gzpahhs;fshf ntspehL nry;y 
vjph;ghh;f;Fk; ngz;fspd; nghUshjhuk;> FLk;g 
ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;fhf khw;W tUkhd 
cUthf;f epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

1.500 0.400 fUj;jpl;lk; 38 
gadhspfs; 38 

fUj;jpl;lk; 8 (fUj;jpl;lk; 03 
Vw;ghLfs; &.kp. 0.120 mDg;gy;)* 

 

10 

7. tpNrl fhuzq;fspd; mbg;gilapy; r%f 
czh;Tg;G+h;tkhdjd;ikia ,oe;Js;s ngz;fis 
nghUshjhu> r%f hPjpahf tYT+l;Lk; ‘jptpal;l 
mUjf;’ epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

1.500 0.454 fUj;jpl;lk; 30 
gadhspfs; 30 

fUj;jpl;lk; 8 (fUj;jpl;lk; 1 
Vw;ghLfs; &.kp. 0.04 mDg;gy;)* 

8 

cg nkhj;jk; 28.800 10.546    
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; / gzp epjprhh; 
,yf;F 
2021 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;

wk; 
(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if / 

gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

8. 
rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;sth;fspd; FLk;gq;fSf;F epthuzk; 

toq;Ftjw;F mf;FLk;gq;fis tpopg;Gzh;T+l;ly; 

0.500 0.135 Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lq;fs; 10> 
gadhspfs; 10 

Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lk; 3 (fUj;jpl;lk; 
1 Vw;ghLfs; &.kp. 0.055 

mDg;gy;)* 

3 

9. 
Njhl;lj;Jiw ngz;fis tYT+l;ly; 

1.000 0.240 fUj;jpl;lk; 25 
gadhspfs; 25 

fUj;jpl;lk; 6 (fUj;jpl;lk; 
3 Vw;ghLfs; &.kp. 0.120 

mDg;gy;)* 

6 

10. 
ngz;fs; jpdj;ij Kd;dpl;L; njhopy;Kaw;rpahsh;fshd 

ngz;fs; mgptpUj;jp tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lk; 

1.649 1.605 fSj;Jiw> 
Etnuypah> mEuhjGuk; 

khtl;l 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

kw;Wk; Njrpa itgtk; 

kfsph; jpdj;ij Kd;dpl;L 
njhopy;Kaw;rpahsh;fshd 
ngz;fis mgptpUj;jp 

nra;Ak; tpNrl 
epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; 

gpujhd itgtk; 

600 

 

 

 

11. xOq;FWj;jg;glhj Ez;epjpf; fld; jpl;lq;fspdhy; 
ghjpf;fg;gl;Ls;s fpuhkpa ngz;fis ,dq;fhzy; kw;Wk; 
juT Kiwikia jahh; nra;jy; kw;Wk; mth;fSf;F 
epthuzk; toq;Fjy;  

2.000 0.500 8 khtl;lq;fspy; 
Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lq;fs; 40 

1 khtl;lq;fspy; 
Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lq;fs; 13 

15 

 

 

12. re;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ngz;fspd; cw;gj;jpf; fz;fhl;rp 
kw;Wk; re;ijfis elhj;jy; 

0.200 0.040 re;ij 10> 
gadhspfs; 500 

> 
re;ijfs; 02 

125 

13. tUkhd cUthf;fg; gapw;rp 0.700 0.363 gapw;rpfs; 42 
gadhspfs; 1050 

gapw;rpfs; 22 I elhj;jy; 
(gapw;rp Vw;ghLfs; - &.kp. 

0.66 mDg;gy;)* 

555 

14. rpWth; ,y;yq;fspypUe;J ntspNaWk; 18 taij jhz;ba 
ngz; gps;isfis r%fkag;gLj;Jtjw;fhf tho;thjhu 
kw;Wk; eyd;Ghp trjpfisr; nra;JnfhLj;jy;   

1.000 0.000 gapw;rpfs; 2> 
cgfuzk; toq;fy;> 

gadhspfs; 20 

> 
[{f;fp nkrpd; nfhs;tdT  
Vw;ghLfs; - &.kp. 0.325 

mDg;gy;. * 

- 

 

15. khw;Wj;jpwdhspfshd ngz;fSf;F tho;thjhu 
mgptpUj;jpia tYT+l;ly; 

1.000 0.197 Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lq;fs; 20 
gadhspfs; 20 

Ranjhopy;tha;g;Gf; 
fUj;jpl;lq;fs; 5 

5 

16. fpuhkpa mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F ngz;fs; 
mikg;Gf;fspd; tiyaikg;gpy; cl;fl;likg;G trjpfis 
Nkk;gLj;jy; 

0.420 0.309 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 21 
gadhspfs; 608 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 9 
fUj;jpl;lq;fs; 2 

303 

cg nkhj;jk; 8.469 3.389    
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; / gzp epjprhh; 
,yf;F 
2021 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if / 

gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

17. khjphpf; fpuhkk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 
ngz;fis nghUshjhu hPjpahf 
tYT+l;ly; 

1.000 0.400 fUj;jpl;lk; 6 
gadhspfs; 27 

fUj;jpl;lk; 1 5 

18. kfsph; jpdj;ij Kd;dpl;L tpNrl 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

0.166 0.130 epfo;r;rpj;jpl;lk; 12  Rfhjhu epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 5> 
MNyhrid epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
4 I elhj;jy;. kfsph; jpdj;ij 
Kd;dpl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
(Etnuypah> fSj;Jiw) 

400 

19. 2021 kw;Wk; 2022 mk; Mz;bd; 
epfo;r;rpj;jpll;q;fspd; nrytpdk; 
(fl;Lepjp ,y;yhj 2021 kw;Wk; 2022 ,d; 
ifapYs;s gl;bay;fSf;F) 

4.564 3.568 fUj;jpl;lk;> 
epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; 

gapw;rp 

fUj;jpl;lq;fs; 10 I elhj;jy;> 
elkhLk; tpw;gidf; $lq;fs; 7 
toq;Fjy;> kfsph; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 1 I elhj;jy; 
kw;Wk; vOJfUtp nrytpdk; 

57 

20. Clfk; kw;Wk; gpur;rhuk; 
 

2.500 0.661 E}y; epiyaj;ij 
NgzptUjy;> Clf 

eltbf;iffs; 

gj;jphpif> rQ;rpif> Gj;jfk;> 
kfsph; jpd fhe;jh rtpa 

rQ;rpiffs; 1000 

- 

21. fz;fhzpg;G gpd;dha;T kw;Wk; Kd;Ndw;w 
kPsha;T  

0.500 0.029 khtl;l Kd;Ndw;w 
$l;lq;fs; 51 kw;Wk; 
fz;fhzpg;G kw;Wk; 
gpd;dha;Tf; $l;lk; 1 

khtl;l Kd;Ndw;w $l;lq;fs; 
11> nfhOk;G> fSj;Jiw> 

fk;g`h 
fz;fhzpg;G kw;Wk; gpd;dha;Tf; 
$l;lk; 3 (khtl;lq;fs; 5 ,w;F 

Vw;ghLfs; &.kp. 0.041 
mDg;gy;)* 

119 

cg nkhj;jk; 8.730 4.788    

nkhj;jk; 46.000 18.723    
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nryTj; jiyg;G 2 – rpWth; J~;gpuNahfk; kw;Wk; ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy jLj;jy;(403-02-03-004-2509) 

 

*  

1.fUj;jpl;lj;ij Fwpj;j fhyhz;by; Nkw;nfhs;s Kbatpy;iy. khtl;lj;jpypUe;J Vw;ghLfs; jpUg;gp mDg;gg;gl;Ls;sd. 

2. khtl;lj;jpy; fl;Lepjp ,y;yhik fhuzkhf fUj;jpl;lj;ij Fwpj;j fhyhz;by; epiwNtw;w Kbatpy;iy. 

3. 2022 Mf];l; khjk; ntspaplg;gl;l Rw;wwpf;iff;F mika mj;jpahtrpaky;yhj kw;Wk; Gjpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;JtJ 
jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;Ls;sJ.  

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk; / gzp epjprhh; 
,yf;F 
2021 
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 
(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if / 

gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

ngz; Mz; 
1 jw;NghJ fhzg;gLfpd;w kfsph; 

mutizg;G epiyaq;fis 

guhkhpg;Gr; nra;jy; (07) fk;g`h> 
,uj;jpdGhp> nfhOk;> khj;jiw> 
kl;lf;fsg;G> aho;g;ghzk;> 
Ky;iyj;jPT 

14.660 
 

 

 

1.195 7 epiyaq;fspd; rpW 
nrytpdq;fs; kw;Wk; 
ghJfhg;Gf; nfhLg;gdT 

epiyaq;fis guhkhpg;Gr; 
nra;Ak; nrytpdk;  

14 - 

2 MNyhrid epiyaq;fis 
guhkhpg;Gr; nra;jy; (12) 

1.302 0.725 12 epiyaq;fis 
guhkhpg;Gr; nra;Ak; 
nrytpdk; (rpW 
nrytpdk; kw;Wk; 
Fj;jif thlif) 

12 epiyaq;fis guhkhpg;Gr; 
nra;Ak; nrytpdk;  

550 - 

3 2021 Mk; Mz;Lf;F ifapYs;s 
gl;bay;fs;  

1.981 1.981     

nkhj;jk; 17.943 3.901   564  



 

128 | ப க் க ங் க ள்  
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக 
வலுவூட்டல் அமமச்சு 

முன்னனற்ற அறிக்கக  2022 

 

 7.2.8 Njrpa kfsph; FO  

 

 

 

1993 ,y; ,yq;if murhq;f mikr;ruitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kfsph; rkthaj;jpd; 

Vw;ghLfis mKy;gLj;jy; kw;Wk; topg;gLj;Jtjw;fhf 1993  khh;r; khjk; 08 Mk; jpfjp 

Njrpa kfsph; FO jhgpf;fg;gl;lJ. 

 

Nehf;F 

rkme;j];J cWjp nra;ag;gl;lJk;> td;Kiwaw;wJkhd ngz;fSf;F rhjfkhd 

,yq;ifr; r%fk; 

 

nraw;gzp 

,yq;if ngz;fspd; cupikfis ghJfhj;J Nkk;gLj;jy;> rkme;j];ij cWjpnra;jy; 

kw;Wk; G+uz mgptpUj;jpf;F toptFf;fpd;w nfhs;iffs;> rl;lf; fl;likg;Gf;fis jahH 

nra;tjw;fhd rpghupRfs; kw;Wk; cjtpfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy; kw;Wk; Kiwahf 

mKy;gLj;j Cf;Ftpj;jy;> fz;fhzpg;Gr; nra;J kjpg;gPL nra;jy;. 

 

 

1. gpujhd nraw;gzp  

 ghy;epiyapd; mbg;gilapy; Vw;gLfpd;w khw;wq;fs;> tpj;jpahrq;fs; njhlHghd 

Kiwg;ghLfis Vw;Wf;nfhs;sy;> mtjhdpj;jy; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhf epUthfpfs;> 

mjpfhupfs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l mYtyh;fs; my;yJ rigfSf;Fj; Njitahd 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf mtw;iw rkHg;gpj;jy;. 

 ngz;fspd; rkthaj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s Vw;ghLfis kPWtJ njhlHghf 

fpilf;fpd;w Kiwg;ghLfs;> epthuzq;fs;> rl;l cjtpfs; my;yJ kj;jpa];jk; 

nra;fpd;w NritfSf;F murhq;f my;yJ murrhHgw;w mikg;Gfsplk; rkHg;gpj;jy; 

 ,e;j nraw;ghLfis Ma;Tnra;jy;> Fwpj;j epUthf mjpfhupfsplkpUe;J tUlhe;j 

Kd;Ndw;w mwpf;iffis ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; me;j mwpf;iffis ehl;Lf;Fs; 

gpugy;ag;gLj;jy; Nghd;wtw;Wf;fhd tha;g;Gfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. 

 rkthaj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sthW ngz;fspd; cupikfs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 

tplaj;jpy; rl;l uPjpahd kw;Wk; mgptpUj;jpf; nfhs;iffspdhy; Vw;gLfpd;w 

jhf;fq;fis kjpg;gPL nra;jy;.  

 rk;ge;jg;gl;l Muha;r;rpfis Cf;Ftpg;gjd; %yk; rkthaj;jpd; Nehf;fq;fis 

mile;Jnfhs;s cjTtJk; me;j Muha;r;rpfis mbg;gilahff; nfhz;L kPs 

jpUj;jpaikg;gjw;fhd rpghupRfis rkHg;gpj;jYk;. 

 ngz;fspd; me;j];J njhlHghf tplag;nghWg;G mikr;rupdhy; FOtpd; ftdj;Jf;F 

nfhz;Ltug;gLfpd;w tplaq;fs; njhlHghf my;yJ nghUj;jkhdnjd FO 

rpe;jpf;fpd;wthW nraw;gLtjw;F mwpTiu toq;Fjy;. 
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 kfsph; mYty;fs; mikr;rpd; tUlhe;j nraw;wpl;lj;jpd; fPo; nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s 

fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; nraw;ghLfis mKy;gLj;jy;. 

 

1.1 Kiwg;ghl;L epiyak; 

1999 Mk; Mz;L ,e;j epiyak; jhgpf;fg;gl;lJld;> ghy;epiyrhh; mbg;gilapyhd 

tpj;jpahrq;fs;> mePjpfs; Mfpa chpik kPwy;fs; njhlh;gpy; Mz;> ngz; Mfpa ,U 

jug;gpdhplkpUe;Jk; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w Kiwg;ghLfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk;> 

Nkw;gb Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;J jPH;Tfisg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;Fk; mur 

kw;Wk; murrhh;gw;w epWtdq;fsplk; rkh;g;gpg;gJk; Njitahd re;jh;g;gq;fspy; cjtp> 

MNyhrid Nritfs; cl;gl epthuzk; toq;FtJk; ,jd; nraw;gzpahFk;.  

Kiwg;ghl;L epiyaj;jpw;F tUifje;J> fbjk; %yk;> kpd;dQ;ry; %yk; kw;Wk; 

njhiyNgrp %yk; mYtyf Neuj;jpy; Kiwg;ghLfis ifaspf;f KbAk;.  

 

1.2 1938 kfsph; cjtpj; njhiyNgrpr; Nrit 

1938 njhiyNgrp cjtpr; Nrit kw;Wk; Kiwg;ghl;L epiyakhdJ> $l;lhf 

ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jy;> mePjpfs;> ghugl;rk; fhl;ly;> chpik kPwy;> ghypay; 

njhe;juT kw;Wk; irgh; Fw;wr; nray;fs; cl;gl gy;NtW Kiwg;ghLfSf;Fk; 

epthuz Nritfis toq;Ffpd;wJ. 

Muk;gj;jpy; mYtyf Neuj;jpDs; khj;jpuk; ,aq;fpte;j 1938 njhiyNgrp cjtpr; 

NritahdJ thuj;jpd; 7 ehl;fspYk; 24 kzp NeuKk; ,aq;fptUfpd;w ,ytr 

njhiyNgrpr; Nritahf 2020 khh;r; khjk; 23 Mk; jpfjp Kjy; ,aq;fptUfpd;wJ. 

,e;j njhiyNgrpr; NritahdJ rl;l mYtyh; xUth;> MNyhrid mYtyh;fs; 

%th; kw;Wk; Kiwg;ghLfis Neubahf ifNaw;Fk; mYtyh;fs; 11 Ngiuf; nfhz;l 

FOtpdhy; ,af;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,jd; eltbf;iffis fz;fhzpg;Gr; nra;jy;> 

topelhj;jy; vd;gd topg;gLj;jy; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> gpd;dha;T 

nra;Ak; gzpfSk; Nkw;gb mYtyh;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

NkYk;> rhh;f; mgptpUj;jp epjpaj;jpd; gq;fspg;Gld; ,e;j NritahdJ Gjpa 

njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp tpidj;jpwd; kw;Wk; etPd nkd;nghUs;fisf; nfhz;l 

fzpdpr; Nritahf khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

2. 2022 Mk; Mz;by; mKy;gLj;jg;gl;l gpujhd mgptUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

 

2.1 nfhs;ifrhh; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

 

2.1.1 nfhs;ifrhh; fye;Jiuahly;fs; 

 Njrpa kfsph; FOit murpd; $l;bizf;fg;gl;l epWtdnkhd;whf khw;wpaikj;jy;. 

Njrpa kfsph; FOit> kfsph; Mizf;FOthf khw;wpaikg;gjw;F mikr;ruit jPh;khdk; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> mg;gzp jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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 Njrpa kfsph; FOtpd; khjhe;jf; $l;lq;fs; 

Njrpa kfsph; FOtpd; fy;tpkhd;fs; FO khjk; xU jlit elhj;Jk; FOf; $l;lj;jpd; 

NghJ cWg;gpdh;fspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfSf;F mika Nkw;nfhs;Sk; 

jPHkhdq;fSf;F mika nfhs;iffis tFg;gJld;> 2022 Mf];l; khjk; tiu 05 $l;lj; 

njhlh;fs; elhj;jg;gl;Ls;sd. mjw;fhf &gh kpy;ypad; 0.253 Md njhif 

nrytplg;gl;Ls;sJ.  

 

 ,sk; jha;khUf;fhd nefpo;Tj;jd;ikkpf;f Ntiyr; #oiy Vw;gLj;Jtjw;fhd 

nfhs;ifrhh; fye;Jiuahly; 

,d;iwa FWfpa FLk;gq;fspy; njhopy;tha;g;Gf;fhf nry;Yk; jha;khhpd; gps;isfis 

mutizg;Gr; nra;aj; Njitahd Vw;ghLfis nra;JnfhLg;gij murhq;fk; fl;lhakhf 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; jhapd; kdmOj;jj;ij 

Fiwj;jy;> njhopypd; tpisjpwid Nkk;gLj;jy;> gps;isf;Fg; ghJfhg;G kw;Wk; 

mutizg;igr; nra;JnfhLg;gJ Nehf;fhff; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

fy;tpkhd;fs; FOtpd; gq;Nfl;Gld; fye;Jiuahly;fis elhj;jp mth;fspd; fUj;Jf;fs;> 

gpNuuizfspd; %yk; nfhs;iffis tFf;fj; Njitahd eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mjw;fika> jw;NghJ ,uz;L Rw;Wg; Ngr;Rthh;j;ijfs; 

elhj;jg;gl;Ls;sJld;> Njitadh juTfs; kw;Wk; jfty;fSf;F mka mLj;j Rw;Wf; 

fye;Jiuahlypd; NghJ nfhs;ifia tiuT nra;a vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2.2 ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jiy xopf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; 

 

2.2.1 rh;tNjr kfsph; jpd epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 “Kjy; ghlrhiy jhapd; fh;g;gkhFk” epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; njhlh; 

2022 rh;tNjr kfsph; jpdj;ij Kd;dpl;L “Kjy; ghlrhiy jhapd; fh;g;gkhFk;” 

epfo;r;rpj;jpl;lk; fSj;Jiw khtl;lj;jpd; tyy;yhtpl;l gpuNjr nrayfj;Jf;F 

chpj;jhd ,j;Njghd tp`hiuapy; 2022.03.21 Mk; jpfjp eilngw;wJld;> mjpy; 

fh;g;gpzpj;jha;khh; 120 Ngh; gq;Nfw;whh;fs;. 

fh;g;gpzpj; jha;khUf;fhd rka epfo;r;rpfs; kw;Wk; mth;fspd; cly;rhh;> cstpay; 

Rfhjhu Nkk;ghl;il Vw;gLj;Jtjw;fhd ,ir epfo;r;rpj;jpl;lk; fh;g;gpzpj; jha;khUf;F 

cgfuzq;fspd; njhFjpfis toq;fpitg;gJk; ,jd; NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

,jd; ,uz;lhtJ epfo;r;rpj;jpl;lk; Gj;jsk; khtl;lj;jpd; Mur;rpfl;Lt gpuNjr 

nrayhsh; gphptpy; gPnfhf; N`hl;lypy; eilngw;wJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; ,uz;L 

gFjpfshf elhj;jg;gl;lJld;> ,jd; KjyhtJ epfo;r;rpj;jpl;lk; If;fpa ehLfspd; 

rdj;njhif epjpaj;jpd; mDruizAld; fh;g;gpzpj; jha;khh; 100 Nghpd; gq;Nfl;Gld; 

,ir cstpay; epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fpitf;Fk; epfo;T vd;w 

tifapy; elhj;jg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; gFjpahf tpthtk; 

nra;a vjph;ghh;j;Js;s ,isQh;> Atjpfis tpopg;Gzh;T+l;Lk; tifapy; 

epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;W elhj;jg;gl;lJ> 
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2.3 MNyhrid / tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;  

 

2.3.1 nghyp]; epiyag;nghWg;gjpfhhpfis tpopg;Gzh;T+l;ly;  

 ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jy; rk;gtq;fs; njhlh;ghf nraw;gLk; NghJ 

nghyp]; mYtyh;fis czh;Tg;G+h;tkhdth;fshf;fy;. 

nghyp]; mYtyh;fis czh;Tg;G+h;tkhdth;fshf;Ftjd; %yk; Jd;GWj;jYf;F Mshd 

ngz;fs; njhlh;gpy; rhjfkhd kdg;ghq;Frhh; khw;wj;ij Vw;gLj;jp mth;fSf;F 

tpisjpwd;kpf;f Nritiag; ngw;Wf; nfhLg;gij Nehf;fhff; nfhz;L FLk;g td;Kiw 

rl;lk; kw;Wk; ghy;epiyrhh; vz;zf;fU njhlh;gpy; nghyp]; mYtyh;fis 

czh;Tg;G+h;tkhf;FtJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

nghyp]; mYtyh;fis tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;W> 1938 cjtpj; njhiyNgrp 

Nritf;F $Ljyhf FLk;g td;Kiw Kiwg;ghLfs; gjpthfpAs;s khtl;lnkhd;whd 

fSj;Jiw khtl;lj;ij ikakhff; nfhz;L 2022.03.22 Mk; jpfjp elhj;jg;gl;lJ. 

nghyp]; epiyag;nghWg;gjpfhhpfs;> nghyp]; rpWth; kw;Wk; ngz;fs; J~;gpuNahf xopg;G 

gzpafj;jpd; epiyag;nghWg;gjpfhhpfs;> mikr;rpd; tplag;gug;Gld; rk;ge;jg;gl;l khtl;l 

kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fSf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s mYtyh;fs;> 1938 

mYtyh;fs; cl;gl 100 Ngh; ,jpy; fye;Jnfhz;lhh;fs;. 

FLk;g td;Kiw rl;lk; njhlh;ghf kw;Wk; mjd; eilKiwrhh;e;j Njhw;wg;ghLfs; 

gw;wp>“ngz;> rl;lk; kw;Wk; nghyp]; Nritapd; tfpghfk;”> ngz;fSf;F vjpuhd td;Kiw 

njhlh;gpy; nghyp]; mYtyh;fspd; nraw;gzp Nghd;w Kf;fpakhd gy tplaq;fs; 

njhlh;gpy; ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; NghJ tpopg;Gzh;T+l;l eltbf;if vLf;fg;gl;lJ.  

 

2.3.2 nghJg; Nghf;Ftuj;jpy; ,lk;ngWfpd;w Jd;GWj;jy;fis Fiwg;gjw;fhd epfo;r;rpj; 

jpl;lk; 

 ahtUf;Fk; mofpa gazk; vDk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; njhlh; 

2022 Mk; Mz;L ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ If;fpa ehLfspd; rdj;njhif epjpaj;jpd; 

G+uz epjp mDruizapd; fPo; KjyhtJ fhyhz;by; aho;g;ghzk; khtl;lj;jpy; 

ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;lJ. 

aho;g;ghzk; khtl;lj;jpd; g]; tz;b chpikahsh;fs;> rhujpfs; kw;Wk; elj;Jdh;fSf;F 

nghJg; Nghf;Ftuj;J Nritfspy; ngz;fSf;F ,lk;ngWfpd;w Jd;GWj;jiy jLg;gJ 

gw;wp tpopg;Gzh;T+l;LtJ ,jd; NghJ ,lk;ngw;wJ.  

ahtUf;Fk; mofpa gazk; vDk; tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 2022 khh;r; khjk; 24 

Mk; jpfjp aho;g;ghzk; g]; gpujhd g]; jhpg;G epiyaj;ij ikakhff; nfhz;L 

elhj;jg;gl;lJ.  

 

,jd; NghJ aho;g;ghzk; gpujhd g]; jhpg;G epiyak; kw;Wk; mjidr; #oTs;s 

gazpfs;> nghJ kf;fistpopg;Gzh;T+l;Ltjw;fhf Jz;Lg; gpuRuq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gl;lJld;> g]; tz;bfspy; ];hpf;fh;fs; xl;lg;gl;L nghJg; Nghf;Ftuj;J 

Nritfspy; gazpf;Fk; NghJ ngz;fSf;F ,lk;ngWfpd;w Jd;GWj;jy;fis 

vjph;g;gjw;Fj; Njitahd tYT+l;ly; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

 cs;@uhl;rp kd;w kf;fs; gpujpepjpfis tpopg;Gzh;T+l;ly;  
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,yq;if cs;@h; MSif epWtfj;jpdhy; cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; kf;fs; gpujpepjpfis 

tpopg;Gzh;T+l;Lk; nraykh;T elhj;jg;gl;lJ. ,jd; KjyhtJ epfo;r;rpj;jpl;lk; 2022.01.15 

Mk; jpfjp fphpjNy nghyd;dWit bah; ghh;f; N`hl;ly; tstpy; eilngw;wJ. ,jd; 

NghJ ngz;fs; njhlh;gpy; czh;Tg;G+H;tkhjy; kw;Wk; 1938 ngz;fs; cjtpj; 

njhiyNgrpr; Nrit njhlh;ghf cs;@uhl;rp kd;w kf;fs; gpujpepjpfs; 

mwpTWj;jg;gl;lhh;fs;. 

 

2.4 1938 kfsph; cjtpj; njhiyNgrpr; Nritia tYT+l;Lk; tpNrl   

epfo;r;rpj;jpl;lk; (rhh;f; mgptpUj;jp epjpak;)  

 

2.4.1. kfsph; cjtpj; njhiyNgrpr; Nritapy; flikahw;Wfpd;w mYtyh;fSf;F gapw;rpg; 

ghlnewpfs;> bg;Nshkh ghlnewpfs; kw;Wk; MNyhrid ghlnewpfis fw;gjw;fhd 

gapw;rp tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.  

Jd;GWj;jYf;F Mshfpd;w ngz;fSf;F epthuzq;fis nra;JnfhLg;gij nkd;NkYk; 

tpisjpwd;kpf;fjhf;Ftij Nehf;fhff; nfhz;L 1938 ngz;fs; cjtpj; njhiyNgrpr; 

Nritapy; <Lgl;Ls;s mYtyh;fspd; mwpit ,w;iwg;gLj;jy; kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp 

,jd; NghJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. Fwpg;ghf MNyhrid gzpfspd; jpwd;fis 

Nkk;gLj;Jtjw;F MNyhrid gw;wpa cah; bg;Nshkh ghlnewpia fw;gjw;F 

topelhj;jg;gl;lJld;> ,Jtiu mYtyh;fs; 10 Ngh; ,e;jg; ghlnewpia fw;W 

Kbj;Js;shh;fs;. 

 

2.4.2 Jd;GWj;jYf;F MshFk; ngz;fSf;fhd ngz;fs; jLj;itf;Fk; epiyaj;ij 

eph;khzpj;jy; 

ngz;fSf;fhd jLj;Jitf;Fk; epiyak; eph;khzpf;fg;glTs;s fhzpapd; kz; 

njhlh;gpyhd ghpNrhjid> msit eltbf;iffs;> fhzp mikr;Rf;F RtPfhpf;Fk; gzp 

Nghd;w eltbf;iffs; kw;Wk; fl;blj;jpl;lj;ij jahh; nra;J mq;fPfhuk; ngw;Wf; 

nfhs;tJ epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

,e;j cj;Njr ngz;fis jLj;Jitf;Fk; epiyaj;jpd; fl;bl tiuglk; fy;tp mikr;rpd; 

nghwpapay; gphptpd; Clhf jahh; nra;Jnfhs;sg;gl;Ls;sJ. fl;bl tiuglk; njhlh;ghd 

kjpg;gPL fSj;Jiw gpuhe;jpa nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; %yk; jahh; 

nra;ag;gl;Ls;sJld;> ,J mikr;rpd; nrayhsh; kw;Wk; Nky; khfhz gpujk 

nrayfj;jplk; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,e;jf; fl;blj;ij eph;khzpf;f rhh;f; fUj;jpl;lj;jpd; %yk; epjp Vw;ghLfs; ngw;Wf; 

nfhLf;fg;gLtJld;> Nkw;gb Vw;ghLfs; fpilj;jpUf;ftpy;iy. 

 



 

133 | ப க் க ங் க ள்  
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக 
வலுவூட்டல் அமமச்சு 

முன்னனற்ற அறிக்கக  2022 

4. mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; ngsjPf kw;Wk; epjprhh; nghopg;G -  2022.09.30 

 

  

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk;(&.k
p.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 
 /gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

1 Njrpa kfsph; FOit murpd; $l;bizf;fg;gl;l 
epWtdnkhd;whf khw;wpaikj;jy; - kfsph; 
Mizf;FOit jhgpg;gjw;Fj; Njitahd 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

0.050 _ mikr;ruit gj;jpuj;ij 
jahh; nra;jy; 

Njitahd rl;l 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 

 

2 nfhs;iffis tFj;jy; 
i.,sk; jha;khUf;fhd nefpo;Tj;jd;ikkpf;f Ntiyr; 
#oiy Vw;gLj;Jtjw;fhd nfhs;iffis tFg;gjw;F  
fye;Jiuahly;fis elhj;jy; 

0.015 0.005 fye;Jiuahly; ,uz;L Rw;Wf; 
fye;Jiuahly;fs; 
elhj;jg;gl;L rpghhpRfs; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ld. 

,sk; jha;khh; 

ii. ntspehL nry;Yk; ngz;fspd; nghUshjhuk; 
kw;Wk; FLk;gg; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;fhd Njrpa 
nfhs;ifia jahh; nra;jy; 

 
nfhs;ifia jahh; nra;jy; Ma;tpd; ngWNgWf;F 

mika mwpf;if jahh; 
nra;ag;gl;L tUfpd;wJ 

ntspehL 
nry;Yk; ngz;fs; 

3  
Njrpa kfsph; FOtpd; khjhe;jf; $l;lq;fis elhj;jy; 

0.530 0.253  
fye;Jiuahly;08 

05 fye;Jiuahly;fs; 
elhj;jg;gl;ld. 

 

4 i. kfpo;r;rpahd FLk;gk; fUj;jpl;lk; - Ma;it 
Nkw;nfhs;sy; 

 
 
 
 
 
 
 

2.000 

- mgptpUj;jp jpl;lj;ij 
mKy;gLj;jy; 

Ma;tpd; Muk;gfl;l gzpfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

 

ii.juT Kiwikia mbg;gilahff; nfhz;L gpuNjr 
nrayhsh; gphpT kl;lj;jpy; ghJfhg;ghd Kd;Ndhbf; 
FOf;fis jhgpj;J mKy;gLj;jy; 

ghJfhg;gw;w FLk;gq;fis 
fz;fhzpg;Gr; nra;jy; 

,dq;fhzg;gl;l FLk;gq;fis 
ikakhff; nfhz;L FUehfy; 
khtl;lj;jpy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; xOq;F 
nra;ag;gl;L tUfpd;wd 

iii. ,ir> ehlfk;;> tpisahl;L cs;spl;l rKjha 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis tbtikg;gij fpuhkpa hPjpahf 
mKy;gLj;Jtjd; %yk; Jd;GWj;jiy xopg;gjw;F 
rKjhaj;ij Cf;Ftpj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lk;-01 

iv. fkj;njhopy; Jiwapy; ngz;fspd; gq;fspg;ig 
Nkk;gLj;j nraw;gLjy; 

 Gjpa fUj;jpl;lq;fis 
mwpKfk; nra;jy; 

v. ghjpf;fg;gl;l ngz;fis rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
mstpyhd njhopy;Kaw;rpfspy; <LgLj;jy; 

Gjpa njhopy;Kaw;rpfspy; 
ngz;fis <LgLj;jy; 

vi. Kjpath;fs; kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfshd 
ngz;fSf;F eyd;Ghp trjpfis nra;JnfhLj;jy; 
kw;Wk; nghUshjhu ghJfhg;Gf;fhf nraw;gLjy; 

eyd;Ghp trjpfis nra;J 
nfhLj;jy; 

 
 cg nkhj;jk; 2.595 0.258  
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2022.09.30 Mk; 
jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

/gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

 
ngz;fSf;F vjpuhf,lk;ngWk; rfy tifapYkhd Jd;GWj;jy;fisAk; xopg;gjw;fhd rh;tNjr 16 ehl;fs;> rh;tNjr kfsph; jpdk; cl;gl rh;tNjr jpdq;fis Kd;dpl;L 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;  

5 
rh;tNjr kfsph; jpd epfo;r;rpj;jpl;lq;is elhj;jy;; 

 

0.500 

 
0.470 

“Kjy; ghlrhiy jhapd; 

fh;g;gkhFk;” 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij fSj;Jiw 

kw;Wk; Gj;jsk; Mfpa 
khtl;lq;fspy; mKy;gLj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; epiwT nra;ag;gl;lJ. 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if=220 

6 rh;tNjr 16 ehl;fs; epfo;r;rpj;jpl;lk;  
 

0.600 
_ 

ngz;fSf;F vjpuhd 
Jd;GWj;jiy Fiwj;jy; 
kw;Wk; chpikfisg; 

ghJfhj;jy;. 

11/ 25 Kjy;12/10 tiuahd 
fhyg;gFjpf;Fs; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

elhj;jg;glTs;sd.  
 

7 
Clf epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;  

i."fhe;jh gpuNghja" thndhyp epfo;r;rp 0.200 _ epfo;r;rpfs;  - 05  
cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJld;> 
xspg;gjpT Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ.  

xl;Lnkhj;j 
ngz;fs; 

8 

tpopg;Gzh;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy; 

i.ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jy; rk;gtq;fs; 
njhlh;ghf nraw;gLk; NghJ nghyp]; 
mYtyh;fis czh;Tg;G+h;tkhf;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

 

0.800 0.319 epfo;r;rpj;jpl;lk;- 02 

fSj;Jiw khtl;lj;jpy; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
xd;W elhj;jg;gl;lJld;> ,uz;lhtJ 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij ,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy; 
elhj;j Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd.  

gadhspfspd; 
vz;zpf;if = 100 

ii.Njrpa ,isQh; Nritfs; kd;wj;Jld; 
,ize;J ghypay; fy;tp (,dg;ngUf;f 
Rfhjhuk;) gw;wp ,isQh; rKjhaj;ij 
mwpTWj;jy; 

0.100 _ 
,dg;ngUf;f Rfhjhuk; gw;wp 
,isQh; rKjhaj;ij 
mwpTWj;jy;fis elhj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lj;ij fk;g`h khtl;lj;jpy; 
elhj;j Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd.  

 ,sk; 
rKjhaj;jpdh; 

iii.Nkyjpf Neu tFg;G cl;gl cah; fy;tp 
epWtdq;fspd; rpWth;fis tpopg;Gzh;T+l;ly;. 0.150 _ epfo;r;rpj;jpl;lk;-01 

kjpg;gPLfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 
gpu.nrayfq;fSf;F fbjk; 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

rfy rpWth;fSk; 

iv..tpthfj;Jf;F Kd;duhd MNyhrid 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 0.200 _ 

FLk;g tho;f;if gw;wpa 
mwpit Nkk;gLj;jy; 

nrytpd kjpg;gPl;ilg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F 
ehr;rhJ}t gp.nr. mYtyfj;jpw;F fbjk; 
mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

jpUkzk; nra;a 
vjph;ghh;j;Js;sth;f

s; 
v. ghjpf;fg;gl;l ngz;fspd; jpwd; 

mgptpUj;jpf;fhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
mKy;gLj;jy; 

 

0.100 _ 
ngz;fi nghUshjhu hPjpahf 
kw;Wk; r%f hPjpahf 
tYT+l;ly; 

fUj;jpl;l mwpf;iffisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf jpUNfhzkiy gp.nr. 
mYtyfj;jpw;F fbjk; mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

ghjpf;fg;gl;l 
ngz;fs; 

vi.Nrit epiyaj;jpy; ,lk;ngWfpd;w 
td;Kiwf;F vjpuhf vOe;jpUg;gJ gw;wpa 
mwpit Nkk;gLj;jy; 

0.250 _ epfo;r;rpj;jpl;lk;-01 
kjpg;gPLfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 
gpu.nrayfq;fSf;F fbjk; 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

 

 cg nkhj;jk; 2.900 0.789    
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njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;
wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

 vii. Gyk;ngah; ngz;fspd; FLk;gq;fspd; 
gps;isfis tpopg;Gzh;T+l;Lk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy; 
(ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jy; gw;wp) 

0.100 _ epfo;r;rpj;jpl;lk; 01  FUehfy; khtlj;jpd; hpjPfk 
gp.nr. mYtyfj;jpy; 
2022.10.22 Mk; jpfjp kw;Wk; 
24 Mk; jpfjpfspy; ,uz;L 
ehs; epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw 
elhj;j Vw;ghLfs; 
nra;ag;gl;Ls;sd.  

 

viii. Njhl;lj;Jiwapy; ngz;fspd; 
tpopg;Gzh;it Nkk;gLj;jy; 

0.350 _ epfo;r;rpj;jpl;lk; 03  epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
mf;Nlhgh; khjk; elhj;j 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 

ix. 1938 mYtyh;fspd; jpwd; gapw;rp 
kw;Wk; kdmOj;j Kfhikj;Jt 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

0.150 _ 1938 mYtyh;fspd; 
Nritia 
tpisjpwd;kpf;fjhf 
khw;Wjy; kw;Wk; 
tpidj;jpwd;kpf;fjhf;Fjy; 

 epfo;r;rpj;pjl;lk; Vw;ghL 
nra;ag;gl;L tUfpd;wJ. 

 

9 ngz;fspd; murpay; gq;Nfl;ig Nkk;gLj;jy; 

i. ghuhSkd;wk; kw;Wk; khfhz rigfs; 
Njh;jy;fspd; NghJ ngz;fSf;fhd 
gq;fPl;il ngw;Wf; nfhLf;f eltbf;if 
Nkw;nfhs;sy; 

_ _ rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdh;fSld; 
fye;Jiuahly;fis 
elhj;jy; 

Njh;jy;fspd; NghJ 
ngz;fSf;F $Ljy; 
gpujpepjpj;Jtj;ij ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;F murpay; 
fl;rpfs; 
tpopg;Gzh;T+l;lg;gl;ld.  

rfy ngz;fSk; 

ii. cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; gpujpepjpfis 
tpopg;Gzh;T+l;ly; 

0.010  
0.009 
 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 KjyhtJ epfo;r;rpj;jpl;lk; 
nghyd;dWit khtl;lj;jpy; 
elhj;jg;gl;lJ.  

gadhspfspd; 
vz;zpf;if = 150 

 NtW nrytpdq;fs; 0.395 _    

 cg nkhj;jk; 1.005 0.009    

 KO nkhj;jk; 6.500 1.056    
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               UNFPA Vw;ghLfspd; fPo; Njrpa kfsph; FOtpdhy; mKy;gLj;jg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

 

njh. 
,y. 

fUj;jpl;lk;  /gzp epjprhh; 
,yf;F  
(&.kp.) 

epjprhh; 
Kd;Ndw;wk; 

(&.kp.) 

ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
2022.09.30 Mk; jpfjpf;F 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

 /gq;Fgw;wpath;fsp
d; vz;zpf;if 

1 Fiwe;j tajpy; fh;g;gkiljy; kw;Wk; 

tpthfkhfhj jha;khhpd; 

ghJfhg;ghdjd;ik gw;wpa Njrpa 

nfhs;ifia jahh; nra;jy; 

0.022 _ nfhs;ifia 

jahh; nra;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; xOq;F 

nra;ag;gl;L tUfpd;wJ 

  

2 nghJg; Nghf;Ftuj;jpy; ,lk;ngWfpd;w 

ghypay; Jd;GWj;jy;fis Fiwg;gjw;fhd 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 

kw;Wk; ahtUf;Fk; mofpa gazk; vDk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;  
 

0.509 0.156 MNyhrid kw;Wk; 

tpopg;Gzh;T+l;ly; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fi

s elhj;jy; 

KjyhtJ epfo;r;rpj;jpl;lk; 

aho;g;ghzk; khtl;lj;jpy; 

elhj;jg;gl;lJ. 

,uz;lhtJ 

epfo;r;rpj;jpl;lj;ij gJis 

khtl;lj;jpy; elhj;j 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

  

3 ngz;fSf;F vjpuhd Jd;GWj;jy; 

rk;gtq;fs; njhlh;ghf nraw;gLk; NghJ 

nghyp]; mYtyh;fis 

czh;Tg;G+h;tkhdth;fshf;fy;. 
 

0.600 _ epfo;r;rpj;jpl;lk;-02 mf;Nlhgh; 14 ,uj;jpdGhp 

khtl;lj;jpy; 

epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;j 

Maj;jg;gLj;jg;gl;Ls;sJ 

  

4 rh;tNjr 16 ehl;fs; epfo;r;rpj;jpl;lk;  0.384 _   etk;gh; 25 Kjy; brk;gh; 10 

tiuahd fhyg;gFjpapy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;j 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

  

  nkhj;jk; 1.515 0.156       
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