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நலன்புரி நன்கைைள் சகை ஆண்டறிக்கை - 2017 

i ை க் ை ம்  

 

உள்ளடக்ை அட்டெகை 
 

➢ முதவலழுத்துக்ைள் 

➢ அறிமுைை 

 

பகுதி ஒன்று: 2016 யூலையிலிருந்து  டிசம்பர் 31 வலர சசயைாற்றலை 

 

01. சமூை நலன்புரிச் சகையிகனத் தரைித்தல் 

02. ைைிக்கூற்றும் அதன் சூழலும் 

03. சமூை ைரதுைரப்பு ெகலகைப்பு ைருத்திட்டம் (SSNP) 

04. ைலநநரக்கு – அக்ைகைவசலுத்துநர்ைள் 

05. சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை (SRIS)  

06. 2016 வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் ைற்றும் வசயலரற்றுகை 

 

பகுதி இரண்டு: 2017 சனவரியிலிருந்து  டிசம்பர் 31 வலர சசயைாற்றலை 

 

07. 2017 வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் ைற்றும் வசயலரற்றுகை 

08. சமூைப் ைதிவு அலகு (SRU)  

09. வசயலைர்வுைள் 

10. சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை முன்நனற்ற ைீளரய்வு 

11. செரல்ைள் 

11.1 தைெல் வதரழில்நுட்ை ஆற்றலுகடய ைதெியினகை ஆட்நசர்ப்புச்வசய்தல் 

11.2 சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகைக்கு நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டத்திகன 

இகைத்தல் 

11.3 இலக்ைிகன அகடந்துவைரள்ெதில் தரைதம் 

12. ஆண்டிற்ைரை வைரத்த நிதிச் வசயலரற்றல் 

13. ைைக்ைரய்ெரளர் தகலகை அதிைதி அறிக்கை 

14. ைைக்ைரய்வு அறிக்கையின் ைிைைரைம் ெிடயங்ைகள வதளிவுைடுத்துதல் 

15. முடிவுகையும் இறுதிக் குறிப்பும் 



நலன்புரி நன்கைைள் சகை ஆண்டறிக்கை - 2017 

ii ை க் ை ம்  

 

முதல்எழுத்துக்ைள் 
 

• WBB - நலன்புரி நன்கைைள் சகை 

• WB Act -     இலங்கைசனநரயைநசரசலிசகுடியைசின் 2002 இன் 24 

ஆம்இலக்ைநலன்புரிநன்கைைள்சட்டம் 

WB - உலைெங்ைி 

• DMS - முைரகைத்துெநசகெைள்திகைக்ைளம் 

• SSNP - சமூைைரதுைரப்புெகலயகைப்புைருத்திட்டம் 

• PMU - நிதிஅகைச்சின்ைருத்திட்டமுைரகைத்துெஅலகு 

• ITC - தைெல்வதரடர்ைரடல்வதரழில்நுட்ைம் 

• IWMS - ஒருங்ைிகைந்தநலன்புரிமுைரகைத்தெமுகறகை 

• SRIS - சமூைைதிவுதைெல்முகறகை 

• WBS - நலன்புரிநன்கைதிட்டம் 

• ICTA - தைெல்வதரடர்ைரடல்வதரழில்நுட்ைமுைெைரண்கை 

• BPR - ெியரைரைவசயன்முகறைீள்ைறுசீைகைப்பு 

• SRU - சமூைைதிவுஅலகு 
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iii | ை க் ை ம்  

 

அறிமுைம் 
 

இந்த அறிக்கை சமூை நலன்புரிச் சகையின்  வசயற்திறகன இைண்டு ைகுதிைளரை ெழங்குைிறது. 

இதன் ஒரு ைகுதி 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூகலயில் ஆைம்ைத்திலிருந்து 2016 டிசம்ைர் 31 

ெகையரன ைரலப்ைகுதியிகன  உள்ளடக்குைிறது. இந்த ைரலம் முதன்கையரை அதன் 

அலுெலைத்கத அகைப்ைதற்கும் அதன் வசயற்ைரடுைகளத் தயரரிப்ைதற்ைரைவும் ைின்ெரும் 

ஆண்டுைளில் நைற்வைரள்ளப்ைட நெண்டும். இைண்டரம் ைகுதி 2017 நிதி ெருடத்திகன 

வதளிவுைடுத்துைின்றது. 2016 ைரலப் ைகுதியின்நைரது சில வசயற்ைரடுநள ைரைப்ைட்டதினரல் 

அெற்றிகன 2017 இற்ைரன ெருடரந்த அறிக்கையின் ைிரிவெரன்றரை 

இகைக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

சமூை நலன்புரி சகையரனது 2002 இன் 24 ஆம் இலக்ை நலன்புரிச்சகை சட்டத்தின் 3 ஆம் 

ைிரிெின் நியதிைளுக்ைகைெரை 2016 யூகலயில் தரைிக்ைப்ைட்டதுடன் இலங்கை சனநரயை 

நசரசலிசக் குடியைசின் 1952/22 ஆம் இலக்ை 2016 வைப்ைெரி 2 ஆந் திைதிய அதிெிநசட 

ெர்த்தைரனி அறிெித்தலின் ைீழ் 2016 வைப்ைெரி 15 ஆந் திைதி வதரழிற்ைரட்டுக்கு ெந்தது. நிதி 

ெிடயத்திற்குப் வைரறுப்ைரன அகைச்சரினரல் நலன்புரிச் சகை சட்டத்தின் 2 ஆம் 

ைிரிெிற்ைகைெரை அைசியல் அகைப்புச் சகையுடன் ைலந்தரநலரசகன வசய்ெதன் மூலம் 

மூன்று ெருட ைரலத்திற்கு தகலெர் ைற்றும் நரன்கு உறுப்ைினர்ைள் 2016 யூகலயில் சகைக்கு 

நியைிக்ைப்ைட்டனர்.   

 

சட்டத்தின் ைிைதரன நநரக்ைங்ைள் ைின்ெருைரறு  

 

• நலன்புரி நன்கைைள் அகனத்தினதும் வைரடுப்ைனவுைளுக்கு சட்ட நெகலச்சட்டைத்திகன 

ஏற்ைரடு வசய்தல்.  

• ையன்வைறுநர்ைகள அகடயரளம் ைரண்ைதற்கு வதளிெரன வெளிப்ைகடத்தன்கை ைிக்ை 

முகறகைவயரன்றிகன உருெரக்குதல்.  

• அத்தகைய நன்கைைகள இகடநிறுத்துெதற்ைரன ஏற்ைரடுைள் நைற்குறித்த நநரக்ைத்திகன 

அகடந்து வைரள்ெதற்ைரை ைின்ெரும் ைிைதரன ைைிைகள முன்வனடுப்ைதற்கு நலன்புரி 

நன்கைைள் சகையிகன இச்சட்டம் ெலுப்ைடுத்துைின்றது;  

சட்டத்தினரல் ெழங்ைப்ைட்ட அல்லது ஒப்ைகடக்ைப்ைட்ட அதிைரைங்ைள், ைைிைள், ைற்றும் 

ைடகைைகள புரிதல், வசயலரற்றுதல் ைற்றும் அமுல்ைடுத்தல் 
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iv | ை க் ை ம்  

 

• சகைக்கு தத்துெம் அளிக்ைப்ைட்ட ஏநதனும் தத்துெம், ைைிைள் அல்லது ைடகைைகள 

ைரெட்டச் வசயலரளர், ைிைநதச வசயலரளர் அல்லது ைிைரை அலுெலர் அல்லது அைசரங்ை 

அலுெலருக்கு தத்துெம் அளித்தல். 

• நலன்புரி நன்கை திட்டங்ைகள தரைித்தல். 

• தகைகை வைறுெதற்ைரன ைரைைிைகள தயரரித்தல். 

• திட்டத்திற்ைகைெரை நிதி ஒதுக்ைீடுைகள ெகையறுத்தல். 

• திட்டத்தின் ஆைம்ை திைதியிகன ெகையறுத்தல். 

• ெழங்ைப்ைட நெண்டிய நிதி அல்லது ஏகனய நன்கைைகள ெகையறுத்தல் 

• நன்கைைகளப் வைற்றுக் வைரள்ெதற்கு தகைகையுகடய ஆட்ைளுக்ைரன ைரலப்ைகுதியிகன 

குறிப்பீடு வசய்தல். 
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1 | ை க் ை ம்  

 

ைகுதி ஒன்று: 2016 யூகலயிலிருந்து  டிவசம்ைர் 31 ெகைக்குைரன 

வசயலரற்றுகை   

1. நலன்புரி நன்கைைள் சகையிகன தரைித்தல்  

நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் அலுெலைம் 

சகை தரைிக்ைப்ைட்டதுடன் அதன் ஆைம்ை ைைிைகள முன்வனடுப்ைதற்ைரன சிறியவதரரு 

ைதெியைியுடன் நிதி அகைச்சின் புதிய ைட்டிடத்தின் அலுெலைத்திகனத் தரைிப்ைதற்கு 

உடனடியரை நடெடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. ைதெியைித்நதகெ இனங்ைரைப்ைட்டதுடன் 

எவ்ெித தரைதமும் இன்றி முைரகைத்துெ நசகெைள் திகைக்ைளத்தின் அங்ைீைரைமும் 

வைறப்ைட்டது. ைதெியைியரனது இைண்டு ைிைதி ஆகையரளர்ைள், ைைக்ைரளர், அைிெிருத்தி 

அலுெலர், முைரகைத்துெ உதெியரளர், சரைதி ைற்றும் இைண்டு அலுெலை உதெியரளர்ைள் 

ஆைிநயரகை வைரண்டுள்ளது. சகையின் தகலெர் ைதெிெழி ஆகையரளைரை இருப்ைதுடன் 

ைிைதரன நிகறநெற்று அலுெலைரைவும் இருப்ைரர். இைண்டு ைரைைங்ைளுக்ைரை ைதெியினகை 

சிறியளெில் நைணுெதற்கு தீர்ைரனிக்ைப்ைட்டது. ஒன்று, நலன்புரிச் சகையின் ைைிைள் 

அதிைரிக்ைின்றநைரது நைெதிை ைதெியிகன நசர்த்துக்வைரள்ளல் இைண்டு, சமூை நலன்புரிச் 

சகையின் ஆற்றலிகன உருெரக்குெதற்கும் ெலுப்ைடுத்துெதற்கும் ஒத்துகழக்கும் ெகையில் 

உலை ெங்ைியினரல் நிதியளிக்ைப்ைடும் சமூை ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டவைரன்று 

ைரைப்ைடுைின்றது. அலுெலை ெசதி ைற்றம் நதகெயரன தளைரடங்ைள், நிதி மூலங்ைகள 

ஒதுக்ைீடு வசய்தல் ைற்றும் சில ைதெியினகை தற்ைரலிைைரை ெிடுெித்தல் என்ைெற்றின் மூலம் 

ஆைம்ை ைைிைகள உடனடியரை நைற்வைரள்ெதற்ைரன ஒத்துகழப்ைிகன நிதி அகைச்சு 

ெழங்ைியுள்ளது.  

 

இைண்டு ைிைதி ஆகையரளர்ைகள ஆட்நசர்ப்பு வசய்ெதற்கு இைண்டு முகற நடெடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டதுடன் தகைகை உகடயெர்ைளிடைிருந்து ெிண்ைப்ைங்ைகளக் நைரரி இைண்டு 

வசய்தித்தரள் ெிளம்ைைங்ைள் ைிைசுரிக்ைப்ைட்டன. துைதிஸ்ைெசைரை குறித்த ைதெிக்கு குகறந்த 

சம்ைளம் ைரைப்ைட்டதனரல் நதகெயரன தகைகைைளுடன் எந்தவெரரு ெிண்ைப்ைமும் 

ைிகடக்ைப்வைறெில்கல. இந்நிகலகையரனது சமூைப்ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு 

ைருத்திட்டத்தின் ைதெியினரின் ஒத்துகழப்புடனும் நிதி அகைச்சின் சிநைட்ட உதெிச் 

வசயலரளர் ைதில் ைடகை புரிெதன் மூலமும் சகையின் வதரழிற்ைரடுைகள முன்வனடுப்ைதற்கு 

நிற்ைந்திக்ைப்ைட்டது. தைெல்  வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை முைெைரண்கைக்கு 

ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டிருந்த சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையிகன அைிெிருத்தி வசய்யும் 

வசயன்முகறக்கு நதகெயரனெற்கற இனங்ைரண்ைதற்கும் அெர்ைளது ஒத்துகழப்பு 

வெகுெரைக் ைிகடக்ைப்வைற்றது. ெியரைரை ைீள் ைட்டகைப்பு வசயன்முகறயிகன 
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இனங்ைரணுதல்  ைற்றும் ைீளரய்வு வசய்தல் என்ைன இந்த அலுெலர்ைள் ைற்றும் சமூை 

ெலுவூட்டுகை நலன்புரி அகைச்சு ைற்றும் தைெல் வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை முைெைரண்கை 

என்ைெற்றின் சிநைட்ட அலுெலர்ைளின் ஈடுைரடு ைரைப்ைட்டது. ைரலத்திற்கு ைரலம் நரட்டிற்கு 

ெிஜயம் வசய்த உலை ெங்ைியின் வதரழில்நுட்ை குழுவும் அெர்ைளது சர்ெநதச 

நிபுைத்துெத்திகன ஒருங்ைிகைந்த நலன்புரி முைரகைத்துெ முகறகையிகன ெழங்ைியதன் 

மூலம் அெர்ைளது ைங்ைளிப்ைிகனயும் இச்வசயன்முகறயில் ெழங்ைி உதெி புரிந்தனர். 

  

சகைக் கூட்டங்ைள் - 2016 

சகையரனது ைின்ெருநெரரிகனக் வைரண்டுள்ளது;  

• திரு. எஸ். ைணுக்நை - தெிசரளர் 

• திரு. ஏ.ஆர். நதசைிரிய - உறுப்ைினர் 

• திரு. சைத் எதிரிசிங்ை - உறுப்ைினர்  

• திரு. திஸ்ஸ நரையக்ைரை - உறுப்ைினர்  

• திரு. சுனில் வெட்டியரைரச்சி – உறுப்ைினர் 

இக்ைரலப்ைகுதியின் நைரது நரன்கு ைைிப்ைரளர் சகைக் கூட்டங்ைள் இடம்வைற்றன. 

முதலரெது கூட்டத்தில் 5 உறுப்ைினர்ைளும் ைலந்து வைரண்டனர். எனினும் திரு 

வெட்டியரைரச்சி குறித்த ெருடத்தில் இடம்வைற்ற ஏகனய கூட்டங்ைளில் ைலந்து 

வைரள்ளெில்கல. 

 

2. ைைிக்கூற்றும் அதன் சூழலும்  

 

ைைிக்கூற்று  

சட்டத்தின் நநரக்ைைரன சமூை ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டம் ைற்றும் இலங்கையின் 

நலன்புரித் துகறயின் ைறுசீைகைப்ைிகன நைற்வைரள்ெதகன  அகடந்து வைரள்ளும் ெகையில் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் ைைிக்கூற்றரனது இனங்ைரைப்ைட்டுள்ளதுடன் அகடயரளப் 

ைடுத்தப் ைட்டுள்ளது. இந்த ெகையில் ைைிக்கூற்று ைின்ெருைரறு அகையும். 

“ையனரளிைகள வதரிவு வசய்ெதில் வெளிப்ைகடத்தன்கை ைற்றும் சைத்துெத்திகன 

உறுதிப்ைடுத்துைின்ற இலக்ைிடப்ைட்ட நன்கைைள் திட்டத்திற்ைரன நலன்புரி நன்கைைள் 
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முைரகைத்துெ முகறகைவயரன்றிகன உருெரக்ைி வசயற்ைடுத்தல்”. 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையரனது சமூைப் ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்திற்கு 

முன்னர் ஆைம்ைிக்ைப்ைட்டது என்ற ெகையில் ைருத்திட்ட ைதிப்பீட்டு ஆெைத்தின் 

நதகெவயரன்றரை அது தரைிக்ைப்ைட்டதுடன் சமூைப்ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு 

ைருத்திட்டத்தின் நநரக்ைங்ைகள திட்டைிடும் ெகையில் நலன்புரிச் சகையரனது 

ைரைப்ைட்டது. சிலநெகளைளில் நிதி அகைச்சரனது சமூைப் ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு 

ைருத்திட்டத்துடன் ைலந்துகையரடியகை அெதரனிக்ைப்ைட்டதுடன் நலன்புரி 

சகைவயரன்றிகன உருெரக்குெதற்ைரன நதகெயும் உைைப்ைட்டு சமூைப்ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்திகன ஆைம்ைிப்ைதற்கு முன்னர் நலன்புரி நன்கைைள் சட்டத்திகன 

உருெரக்குெதற்ைரன முன்வனடுப்புைகள துரிதப்ைடுத்துெதற்கு அகைச்சு நடெடிக்கை 

எடுத்தது. 

 

3. சமூைப் ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டம் (Social Safety Nets Projects -SSNP) 

 

இக்ைருத்திட்டைரனது 75 ைில்லியன் ஐ.அ. வடரலர் உலை ெங்ைியின் ைடன் ஒன்றரை 2017 

இலிருந்து 5 ெருட ைரலப்ைகுதிக்ைரன ைருத்திட்டைரை ஆைம்ைிக்ைப்ைட்டது. ைடன் 

உடன்ைடிக்கைக்கு அகைெரை சமூை துகற ைறுசீைகைப்புக்கு ஒத்துகழப்பு ெழங்கும் ெகையில் 

2017 சனெரியில் ைருத்திட்ட முைரகைத்துெ அலவைரன்று அகைச்சினரல் தரைிக்ைப்ைட்டது. 

சமூைப்ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்தின் ைிைதரன நநரக்ைங்ைளில் ஒன்று நலன்புரி 

நன்கைைள் சட்டத்துடன் இகைந்த ெகையில் நலன்புரி ைறுசீைகைப்பு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு ஒத்துகழப்பு ெழங்குெதுடன் ைக்ைளின் நதகெக்நைற்ை 

சமூைப்ைரதுைரப்பு நசகெைகள ெிகனத்திறனுடன் நதகெயுகடய ைக்ைளுக்கு ைரதுைரப்ைரன 

சமூை நசகெைகள ெழங்குெதற்கு தைெல் வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை நிறுெனமும் 

ஒத்துகழப்பு ெழங்ைியது. தற்வைரழுது ைரைப்ைடும் நசகெ ெழங்ைல் முகறகையின் 

ைலவீனத்திகன நீக்கும் ெகையில் நலன்புரி நன்கை ெழங்ைல் முகறகையிகன 

ெிகனத்திறனுடன் வெளிப்ைகடத்தன்கையரை முன்வனடுப்ைதற்கு இக்ைருத்திட்டைரனது 

நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்ட சகைக்கு ெழங்ைியுள்ளது. தற்வைரழுது ைரைப்ைடும் நலன்புரி 

நன்கைைள் முகறகையரனது ெிநசடைரை சமுர்த்தி நிைழ்ச்சித்திட்டைரனது ையன்வைறும் 

ைக்ைள் தகைகையுகடயெர்ைளரைக் ைரைப்ைடுெதுடன் தகைகையுகடய ைக்ைள் 

நன்கைைகளப் வைற்றுக் வைரள்ெதிலிருந்து நீக்ைப்ைட்டிருத்தல் நைரன்ற ைல்நெறு 

குகறைரடுைகளக் வைரண்டிருப்ைது அெதரனிக்ைப்ைட்டுள்ளது. நைலும் ையனரளர்ைகளத் 

வதரிவு வசய்ெதில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் முகறகையரனது ைக்ைச் சரர்ைரனதரைக் 

ைரைப்ைடுெதுடன் அது ஆைம்ைிக்ைப்ைட்டதிலிருந்து முகறயரன வசயன்முகற 
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ைரைப்ைடரகையும் இதற்குக் ைரைைைரகும். எனநெ, நலன்புரி நன்கைைள் சகை ைற்றும் 

ஏகனய வசயற்ைடுத்தும் நிறுெனங்ைளுக்கு நிதி ைற்றும் வதரழில்நுட்ை ஒத்துகழப்புைகள 

ெழங்குெதன் மூலம் இெற்றிகனத் தீர்ப்ைதற்கு ைருத்திட்டம் எண்ைியது. நலன்புரி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைரன ஒருங்ைிகைந்த நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டவைரன்றிகன 

அறிமுைப்ைடுத்துெதரனது நலன்புரி ைறுசீைகைப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்ைிய அம்சங்ைளில் 

ஒன்றரைக் ைரைப்ைடுைின்றது. ஒருங்ைிகைந்த சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை ைற்றும் ைிைநதச 

வசயலை ைட்டத்தில் முைரகைத்துெ தைெல் முகறகை அலகுைளின் அலுெலர்ைளுக்ைரன 

ையிற்சி நைரன்ற ைருத்திட்ட ைதிப்பீட்டு ஆெைவைரன்றரை நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்கு 

இக்ைருத்திட்டம் ஒத்துகழப்பு ெழங்குைின்றது. இதற்கு நைலதிைைரை ஒவ்வெரரு ைிைநதச 

வசயலைத்திலும் ைரைப்ைடும் முைரகைத்துெ தைெல் முகறகை அலகுைளரனது 2017 இல் 

ைடிைனைிைகளக் வைரண்டிருந்ததுடன் இத்திட்டத்தின் ைீழ் வதரழிற்ைரடுைகள நைலும் 

ெலுப்ைடுத்துெதற்கு ைற்வறரரு ைைனி ெழங்ைப்ைட்டுள்ளது. திகறநசரியின் வசயலரளைது 

தகலகையில்ைீழ் இடம்வைற்ற வைரள்கை ெழிைரட்டல்ைளுக்ைரன ைருத்திட்ட வசயற்குழு 

ைற்றும் வதரழில்நுட்ை ஒத்துகழப்ைிகன ெழங்குெதற்ைரன வதரழில்நுட்ை ஒத்துகழப்பு 

குழுவெரன்றும் ைரைப்ைடுைின்றது. நலன்புரி நன்கை சகையின் தகலெர் ைற்றும் ைதெியினர் 

இைண்டு குழுக்ைளிலும் ைைியரற்றுெர்.  

 

4. ைல்நநரக்ை அக்ைகற வசலுத்துநர்ைள்  (Multi – stakeholders)  

 

நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்ட சட்டத்தில் குறிப்பீடு வசய்யப்ைட்டெரறு சகையின் வசயற்ைரடுைகள 

வெற்றிைைைரை வசயற்ைடுத்துெதற்கு ைல்நநரக்கு அக்ைகற வசலுத்துநர்ைளின் 

சூழவலரன்றிகன உருெரக்ை முடியும். நிதி அகைச்சு, உள்நரட்டு அலுெல்ைள் அகைச்சு, சமூை 

ெலுவூட்டுகை ைற்றும் நலன்புரி அகைச்சு, வதரகலத் வதரடர்பு ைற்றும் டிஜிற்றல்  

உட்ைட்டகைப்பு அகைச்சு, சனத்வதரகை ைற்றும் புள்ளிெிைைெியற் திகைக்ைளம், 

சமூைப்ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்தின் ைருத்திட்ட முைரகைத்துெப் ைிரிவு, தைெல் 

வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை முைெைரண்கை ைற்றும் சமுர்த்தி அைிெிருத்தி நைரன்ற ைல்தைப்பு 

அக்ைகற வசலுத்துநர்ைள் ைெனம் வசலுத்த நெண்டியுள்ளது. சகையின் வதரழிற்ைரடுைளுக்கு 

இவ்ெரறரன அக்ைகற வசலுத்துநர்ைள் ைல்நெறு ைங்ைளிப்புைகள ெழங்குைின்றனர். 

உதரைைைரை ைரெட்டச் வசயலைங்ைள் ைற்றும் உள்நரட்டலுெல்ைள் அகைச்சின் ைீழ் 

ெருைின்ற ைிைநதச வசயலைங்ைள் ைரெட்ட ைற்றும் ைிைநதச ைட்டத்தில் நலன்புரி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள வசயற்ைடுத்துெதற்ைரன முைெர்ைளரைக் ைரைப் ைடுைின்றன. 

உள்நரட்டலுெல்ைள் அகைச்சரனது ஒவ்வெரரு ைிைநதச வசயலைத்திலும் முைரகைத்துெ 

தைெல் முகறகை அலவைரன்றிகன தரைிப்ைதற்கு அலுெலர்ைகள இனங்ைரண்ைதில் (இைண்டு 
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முைரகைத்துெ உதெியரளர்ைள்) நலன்புரி சகைக்கு ஒத்துகழப்பு ெழங்குைின்றது. 

சனத்வதரகை புள்ளிெிைைத் திகைக்ைளைரனது ையனரளர்ைகள வதரிவு வசய்ெதற்ைரன 

வதரழில்நுட்ை ஒத்துகழப்ைிகன ெழங்குைின்றது. தைெல் வதரடர்ைரடல் வதரழில் நுட்ை 

முைெைரண்கையரனது நிதி அகைச்சின் ெைவு வசலவுத்திட்ட ஒதுக்ைீட்டுக்குள் இலத்திைனியல் 

தைவுத்தளம் ஒன்றிகன உருெரக்குெதில் ஈடுைட்டுள்ளது. நலன்புரிச் சகையின் 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் வெற்றிைைைரன வசயற்ைடுத்துகையரனது அகனத்து அக்ைகற 

வசலுத்துநர்ைளின் அர்ப்ைைிப்பு ைற்றும் ைங்குைற்றுகையில் வைருைளவு தங்ைியுள்ளது.  

நலன்புரி ையனரளர்ைளின் வதரிவுக்ைரை தற்வைரழுது ைின்ைற்றப்ைடும் ைரைைிைகள ைீளரய்வு 

வசய்யும் ெகையிலும் அெற்றிகன நைம்ைடுத்தும் ெகையிலும் அக்ைகற வசலுத்துநர்ைள் ைங்கு  

ைற்றும்  ஒருநரள் வசயலைர்வெரன்று அைிெிருத்தி நிர்ெரைத்திற்ைரன இலங்கை நிறுெைத்தில் 

2016 வசப்ைம்ைர் 09 ஆந் திைதி இடம் வைற்றது. நைலும், உலை ெங்ைியின் குழுெிடைிருந்து 

வதரழில்நுட்ை ஒத்துகழப்ைிகனப் வைற்றுக் வைரள்ெதற்கு ைற்றுவைரரு வசயலைர்வெரன்றிகன 

நடரத்துெதற்கு தீர்ைரனிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

 

5. சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை (Social Registry Information System- SRIS) 

 

தற்வைரழுது வசயற்ைடுத்தப்ைட்டுெரும் அகனத்து நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளும் 

கையினரல் அல்லது ைகுதியளவு தைெல் வதரழில்நுட்ைத்திகனப் ையன்ைடுத்தி ைல்நெறு 

அைசரங்ை நிறுெனங்ைளினரல் வசயற்ைடுத்தப்ைடுைின்றது. 2017 ெைவு வசலவுத்திட்ட 

ைதிப்பீடுைள் ெறுகைத் தைிப்பு, ைல்நெறு ெகையரன ைரனியத் திட்டங்ைள் ைக்ைளுக்ைரன 

உதெி நைரன்ற நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் உள்ளடங்ைளரை 30 ைரைப்ைடுெதரை 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. 2017 ஆம் நிதியரண்டுக்ைரை 43.95 ைில்லியன் ரூைர ெைவு 

வசலவுத்திட்ட ஒதுக்ைீட்டிகனக் வைரண்ட நரட்டில் ைிைப்வைரும் நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டைரை 

சமுர்த்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் ைரைப்ைடுைின்றது. நைலும், 1.4 ைில்லியன் குடும்ைங்ைள் 

இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ையனரளர்ைளரை ைதிவு வசய்யப்ைட்டுள்ளனர். நைலும், நைநல 

குறிப்ைிடப்ைட்டெரறு தெறுகைைள் ைற்றும் உள்ளீடுைள், ையனரளிைளின் ைண்ைரைிப்பு 

சிைைங்ைள், ையன்வைறுெதற்ைரன நீண்டைரல தரைதம் ைற்றும் ையனரளிைகளத் வதரிவு 

வசய்ெதில் குகறந்த வெளிப்ைகடத்தன்கை என்ைன அகனத்து நலன்புரி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகளயும் ஒற்கற சமூைப்ைதிவுக்குக் வைரண்டுெரும் நநரக்ைத்துடன் ஒருங்ைிகைந்த 

நலன்புரி முைரகைத்துெ முகறகை ன்றிகன அறிமுைப்ைடுத்துெதற்கு நலன்புரி நன்கைைள் 

சகைக்கு அெசியம் ஏற்ைட்டுள்ளது.  
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சமூைப்ைதிவு தைெல் முகறகையரனது சமூைப் ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்தின் 

ைிைதரன நநரக்ைங்ைளில் ஒன்றரைக் ைரைப்ைடுெதுடன் தைெல் வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை 

முைெைரண்கையரனது நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்ைரன அைிெிருத்தி முன்வனடுப்ைிகன 

நைற்வைரண்டுள்ளது. தைெல் வதரழில்நுட்ை முைெைரண்கையரனது குறித்த முகறகையிகன 

அைிெிருத்தி வசய்ெதற்ைரை திகறநசரி ஒதுக்ைீட்டிகனப் வைற்றுக் வைரண்டுள்ளதுடன் 

நை.ைி.எம்.ஜி ைற்றும் இன்நைரவைடிக் இன்ைவநசனல் நசர்ெிசஸ் லிைிற்வறட் என்ைெற்றுடன் 

42.4 ைில்லியன் ஒப்ைந்தத்தில் ஈடுைட்டுள்ளது. இக்ைருத்திட்டை்  2017 ஒக்நைரைரில் ஆைம்ைித்து 

8 ைரதங்ைளில் நிகறெகடெதுடன் இறுதி உற்ைத்தியரனது நலன்புரிச் சகைக்கு 

கையளிக்ைப்ைடுெதுடன் இது உடன்ைடிக்கையின் ஒரு ைகுதியரை இருக்ைைரட்டரது.  

 

6. 2016 இற்ைரன வசயற்ைரட்டுத் திட்டமும் வசயலரற்றுகையும்  

இது புதிதரை உருெரக்ைப்ைட்ட நிறுெனவைரன்று என்ற ெகையில் 2016 இன் ஏகனய ைரதங்ைளுக்ைரன 

சைரசரி வசயற்ைரட்டுத் திட்டவைரன்றரை உத்நதசிக்ைப்ைட்டிருந்தது. குறித்த சகையரனது நலன்புரி சகை 

சட்டத்துடன் வதரடர்ைரை திட்டைிடப்ைடநெண்டிய ைைிைகள வதளிவு ைடுத்துெதற்ைரன சந்தர்ப்ைம் 

ஆைம்ைைரைக் ைரைப்ைட்டது என்ற ெகையில் உலை ெங்ைி ைருத்திட்டம் அதன் ெிைைங்ைகள 

ைின்னிகைப்ைில் ெழங்ைியுள்ளது. எவ்ெரறரயினும், குறித்த சகை தரைிக்ைப்ைட்டதிலிருந்து  நரன்கு 

ைரதங்ைளரை முன்வனடுக்ைப்ைட்ட வசயற்ைரடுைள் ைின்ெருைரறு. 

 

இல. ெிைைம் ைரல எல்கல முன்நனற்றம் 

1. நலன்புரி நனகைைள் சகைக்ைரை முக்ைிய 

ைைியரளர்ைகள ஆட்நசர்ப்பு வசய்தல்   

யூகல/ஆைஸ்ட் நிகறவுவசய்யப்ைட்டது 

2. அலுெலை தளைரடங்ைள், வதரகலநைசி, 

இகையம், ைைைி நைரன்றெற்கற 

வைரருத்துதல்   

யூகல ைற்றும் 

ஆைஸ்ட்டின் 

முதல் இைண்டு 

ெரைங்ைள் 

நிகறவுவசய்யப்ைட்டது 

3. நகடமுகறப்ைடுத்துதல் ைற்றும் நிதி 

நிர்ெரைத்திற்ைரன வசயல்ைரட்டு 

கைநயடு / ெழிமுகறைகள ெகைதல் 

ஆைஸ்ட் - 

டிசம்ைர் 

நிகறவுவசய்யப்ைட்டது 

4. நலன்புரி நனகைைள் சகையின் முக்ைிய 

அம்சத்கத அறிந்து வைரள்ள 

ைங்குதரைர்ைளுடன் ஆைம்ை 

ைலந்துகையரடல்ைள் 

ஆைஸ்ட் நிகறவுவசய்யப்ைட்டது 
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5. ைைந்த ஆநலரசகன ைற்றும் ெரரியம் 

ஒப்புதல் ஒரு மூநலரைரயம் ைரைித 

ெளரும் 

வசப்டம்ைர் 15 நலன்புரி நனகைைள் 

சகைக்ைரன நசரதகன 

முகறைளின் திறகனப் 

ைற்றி ஆைரய்ெதற்கு 

இகைக்ைப்ைட்டதற்கு 

ஒத்திகெக்ைப்ைட்டது 

6. அக்ைகறவசலுத்துனர் 

ைலந்தகையரடல்ைள்  

வசப்டம்ைர் 

ைற்றும் 

ஒக்டரைர் 

வதரடர் 

ைலந்துகையரடல்ைள் 

நகடவைற்றன 

 

7. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு நலன்புரி 

நனகைைள் சகைக்ைரை ெிரிெரன 

நடெடிக்கை திட்டத்கத தயரரித்தல். 

ஒக்டரைர்,  

நெம்ைர் 

சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்புத் 

திட்டத்திகன 

ஒருங்ைிகைத்தல். 

8. திட்டத்தின் ைதிப்பீடு ைற்றும் சகையின் 

ஒப்புதல்  

டிசம்ைர்  நிகறவுவசய்யப்ைட்டது 

அட்டகை 1: வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் - 2016 
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ைகுதி இைண்டு: வசயற்திறன் 2017 ஜனெரி முதல் 31 ஆந் திைதி டிசம்ைர் ெகை 

2017 ஆம் ஆண்டில் திட்டைிடப்ைட்டு நைற்வைரள்ளப்ைட்ட நடெடிக்கைைள் ைற்றிய ெிெைங்ைகள இந்த 

ைங்ைளிப்பு ெழங்குைிறது. ஒரு வசயல்திட்டம் திட்டைிடப்ைட்டு, ெரரியத்தரல் அங்ைீைரிக்ைப்ைட்டது, 

நைலும் வசயல்ைடுத்தல் வெற்றிைைைரை ெிரிவுைடுத்தப்ைட்டது, ஆனரல் சில செரல்ைள் இருந்தன. 2017 

ஆம் ஆண்டிற்ைரன வசயல் திட்டம் ைீநழ வைரடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

7. 2017 வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் ைற்றும் வசயலரற்கை  

 

இல. ைிைதரன 

வசயற்ைரடு 

ைரலம்/இலக்கு முன்நனற்றம்/குறிப்புைள் 

1. நலன்புரி 

நன்கைைள் 

சட்டத்தின் 

ைீழ் 

வசயல்ைரட்டு 

கைநயடு 

ைற்றும் 

ஒழுங்குெிதிை

ள் 

2016 டிச – 2017 

யூகல 

நலன்புரி நலன்ைள் 

சட்டத்தின் ைீழ் 

நலன்புரி நன்கைைள் 

சகை நெகலக்ைரன 

ஒழுங்குமுகற 

கைநயடு. 

- TOR ஆனது 2016 டிசம்ைர் 

உருெரக்ைப்ைட்டது.  

- நலன்புரி நன்கைைள் உடன் நைச்சுெரர்த்கத. 

நலன்புரி நன்கைைள் தனது வசரந்த வசலெில் 

ஒரு ஆநலரசைகை நியைிப்ைதற்கு 

ஒப்புக்வைரண்டது. ஆநலரசைர் 

ைைியைர்த்தப்ைட்டரர், 

- ெகைவு அறிக்கை நலன்புரி நன்கைைள் 

சகைக்கு ெழங்ைப்ைட்டது. 

2. சமூைப் ைதிவு 

தைெல் 

முகறகை 

(SRIS) 

2017 வசப் – 2018 

ைரர்ச் 

நலன்புரி நன்கைைள் 

சட்டத்தின் ைடி எல்லர 

நலன்புரி 

திட்டங்ைளுக்கும் 

முழுகையரை 

ஒருங்ைிகைக்ைப்ைட்

ட ைின்னணு 

தைவுத்தளம் நலன்புரி 

நன்கைைள் 

சகையினரல் 

சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை க்ைரன 

நதகெைள் நலன்புரி நன்கைைள் ைற்றும் 

ைிறருடன் சம்ைந்தப்ைட்ட ைதிப்ைரய்வு 

வசய்யப்ைட்டன. வைன் வைரருள் ெளர்ச்சிக்கு 

KPMG ைற்றும் தைெல் ைரிைரற்ற ெிற்ைகன 

யரளர்ைளின் நசகெைகள ெரங்ைியது).  சமூைப் 

ைதிவு தைெல் முகறகை மூன்று 

நநர்ைரைல்ைளில் நிகறவு வசய்யப்ைட 

நெண்டும். 2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியரட்டத்தில் நிகறவு வைற்றது. வைரத்த 
வசலவு 42 ைில்லியன் ரூைரக்ைள் நநைடியரை 

நிதி அகைச்ச்ினரல்  ICTA க்கு 
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நிர்ெைிக்ைப்ைட 

நெண்டும். 

ICA அகைப்கை 

உருெரக்ை ைற்றும் 

நலன்புரி நன்கைைள் 

சகைக்கு ஒப்ைகடக்ை 

ஒப்புக்வைரண்டது. 

ெழங்ைப்ைட்டது. சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டத்துடன் நலன்புரி 

நன்கைைள் சகையினரல் ைண்ைரைிக்கும் 

முகற ெளர்ச்சிக்கு முன்நனற்றம். 

4. நலன்புரி 

நன்கைைள் 

ைடன் 

வசலெினம் 

2017 - நலன்புரி 

நன்கைைள்  

ஆெைத்திற்கு 

அகைய இைண்டு 

ைடன் வசலெினம்.9  

நலன்புரி நன்கைைள்  சகையிகன முழுகையரை 

வசயற்ைடுத்துெதற்கு 2.5 ைில். ஐ.அ.வடர 

வைறப்ைட்டது. 

5.0 ைில். ஐ.அ.வடர ைிை ெிகைெில் வைறப்ைடும். 

டிஎல்எம்எம் மூலம் இப்நைரது DL2 இன் 

சரிைரர்ப்பு நகடவைறுைிறது. 2018 ஆம் 

ஆண்டின் முதல் ைரலரண்டில் ைைத்கதப் 

வைறுெது எதிர்ைரர்க்ைப்ைடுைிறது. 

5. ைரிநசரதிப்பு 

நதர்வு 

முகறைள் 

ைற்றிய ஆய்வு 

2017 யூகல - டிசம்ைர் 

இறுதி அறிக்கை 

டிசம்ைர் 

2017இறுதியில் 

நலன்புரி ையன் 

திட்டங்ைகள 

நைம்ைடுத்துெதற்கு 

நலன்புரி நன்கைைள்  

சகைக்கு ஒப்ைகடக்ை 

நெண்டும். 

ைைக்வைடுப்பு என்ைது நலன்புரி நன்கைைள் 

சட்டத்தின் ைடி நதர்வு அளவுநைரல்ைகள 

நைம்ைடுத்துெதற்கு உதவும். ஆைம்ைத்தில், 

ைைக்வைடுப்பு ைற்றும் புள்ளிெிைைம் 

திகைக்ைளத்தரல் நைற்வைரள்ளப்ைட்ட 

ைைக்வைடுப்பு வசய்ய திட்டைிடப்ைட்டது. 

இறுதியரை, நலன்புரி நன்கைைள் சகை 

குழுவுடன் நைச்சுெரர்த்கத நடத்தியது, 

நலன்புரி நன்கை ைள்ினரல் ஒரு 

ைைக்வைடுப்பு நிறுெனத்கத நியைிப்ைதற்கு 

ஒப்புக் வைரண்டது ைற்றும் 

ைைக்வைடுப்புக்ைரன அகனத்து 

வசலவுைகளயும் தரங்ைிக் வைரள்ள ஒப்புக் 

வைரண்டது. 2018 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

ைரலரண்டின் நைரது நதர்ெரன அளவு 

நைரல்ைகள அைிெிருத்தி வசய்ெதற்ைரை 2017 

ஆம் ஆண்டின் இறுதியளெில் இறுதி ஆய்வு 

அறிக்கையிகன எதிர்ைரர்க்ைலரம். இப்நைரது, 

ைைக்வைடுப்பு இறுதி அறிக்கைகய 

வைறுெதில் தரைதம் ஏற்ைட்டுள்ளது; 
டி.சி.எஸ்ஸரல் நடத்தப்ைட்ட ஆய்வு 
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அட்டகை 2 : வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் – 2017 

 

8. சமூைப் ைதிவு அலகு (Social Registry Unit - SRU) 

 

நைநல கூறப்ைட்ட அலகு நிறுெப்ைட்டதுடன் 2017 அக்நடரைரில் நரன்கு தைெல் 

வதரழில்நுட்ை அலுலர்ைள் ஒப்ைந்த அடிப்ைகடயில் நியைனம் வசய்யப்ைட்டனர். சமூைப் ைதிவு 

அலகு (SRU) என்ைது சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையின் (SRIS) நிர்ெரைக் ைகலயரகும், இது 

அகனத்து ைிைநதச வசயலைங்ைளுக்கும் இகைக்ைப்ைட்டுள்ளது.  ையனரளிைள் ைதிவு, நதர்வு, 

சலுகைைள், ைண்ைரைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு ஆைியெற்றின் அடிப்ைகடயில் இந்த அகைப்பு 

நிர்ெைிக்ைப்ைடும் என்று எதிர்ைரர்க்ைப்ைடுைிறது.  துெக்ைத்தில்,  குறித்த அலகு ஒரு ைைினி 

நிர்ெரைி, ஒரு வைன்வைரருள் வைரறியரளர் ைற்றும் இைண்டு தைெல் வதரழில்நுட்ை 

ைரதிரிைகள வைறுெதில் தரைதம் ஏற்ைட்டு, 

உள்ளூர் அைசரங்ைத் நதர்தல் ெகை 

ஒத்திகெக்ைப்ைட்டது. ைரர்ச் 2018 இறுதிக்குள் 

சகைக்கு  இந்த ஆய்வு அறிக்கை ைிகடக்கும். 

6. நலன்புரி 

நன்கைைள் 

சகையில் 

சமூை ைதிவு 

அலகு 

முழுகையரை 

சரதனங்ைள்

வைரருத்தப்ைட்

டுள்ளன. 

2017 யூன் - 

ஒக்நடரைர் 

சமூை ைதிவு அலகு 

முழுகையரை 

இயங்குைின்றது. 

அலகு நரன்கு தைெல் வதரழிநுட்ை 

அலுெலர்ைள் ைற்றும் நதகெயரன 

உைைைைங்ைள் வைரருத்தப்ைட்ட்  இருந்தது. 

திட்டைிடப்ைட்டெரறு இலக்குைள் 

அகடயப்ைட்டுள்ளன. 

 

 

 

7. ைிநதச 

வசயலை 

முைரகைத்துெ 

தைெல் 

முகறகை 

அலகுஅலகுை

ள் 

2017 யூன் – ஆைஸ்ட் 

331 ைிநதச 
வசயலைங்ைளில் 

இைண்டு 

நியைிக்ைப்ைட்ட 

அலுெலர்ைளுடன்  

அவைரன்று 

உள்நரட்டலுெல்ைள் அகைச்சு ைற்றும் சமூை 

ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு அலுெலர்ைளின் 

ஒத்துகழப்புடன் இலக்கு அகடயப்ைட்டது. 

ஒவ்வெரரு முைரகைத்துெ தைெல் முகறகை 

அலகுக்கும் ஒரு ைடி ைைைி ெழங்ைப்ைட்டது.   

அகனத்து ைிநதச வசயலைங்ைளுக்கும் ஒருநரள் 

ெிழிப்புைர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

நடத்தப்ைட்டது. 
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நிர்ெரைிைளுடன் வைரருத்தப்ைட்டிருக்ைிறது. முன்நனற்ற ைதிப்பீட்டில் சமூை ைதிெைத்தின் 

அைிெிருத்தியில் அெர்ைள் உதெி ைற்றும் ைிைநதச வசயலைங்ைளின் முைரகைத்துெ தைெல் 

முகறகை அலகுைளின் அதிைரரிைகள ையிற்றுெித்தனர். 

 

9. வசயலைர்வுைள் 

 

2017 ெருடத்தின் நைரது நரன்கு வசயலைர்வுைள் இடம்வைற்றன.   

இல. நநரக்ைம்/தகலப்பு திைதி/ைரலம் இடம் வசலெினம் 

1 ப்ைரக்ஸி என்ற வைரருள் 

நசரதகன முகற (Proxy 

Means Testing methodology) 

2017 ைரர்ச் 25 

ைற்றும் 26  

ைரலி முைத்திடல்

நெரட்டல் 

உலை ெங்ைி 

2 சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரன 

வைரதுெரன வசயற் 

திட்வைரன்றிகன 

தயரரித்தல்  

2017வைப்ைெரி 

17 

நலன்புரி 

நன்கைைள் சகை 

நலன்புரி நன்கைைள் 

சகை 

3 சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு 

வசயற்ைரட்டு ஒத்தகழப்பு. 

2017 ைரர்ச் 22 

ைற்றும் 23 

நெரட்டல் தரஜ் 

சமுத்ைர 

சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

4 ICTA இன் அடிப்கட 

ஆய்ெின் முடிவுைகள 

முனகெத்தல். 

 

2017 யூகல 31 நலன்புரி 

நன்கைைள் சகை 

நலன்புரி நன்கைைள் 

சகை 

அட்டகை 3 :வசயலைர்வுைள் 

10. சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகை முன்நனற்ற ைீளரய்வு  

 

தைெல் வதரடர்ைரடல் வதரழில்நுட்ை முகறகையரனது  42,400,000/- வசலெில் நலன்புரி 

நன்கைைள் சகைக்ைரன சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையிகன உருெரக்குெதற்ைரன ஒரு 

நிறுெனம் ெரங்ைியுள்ளது. சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையின் முன்நனற்றத்கத ைீளரய்வு 
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வசய்ெதற்கும் ைற்றும் வதரழில்நுட்ை சிக்ைல்ைகள தீர்ப்ைதற்கும் ICTA ைின்ெரும் வதரழில்நுட்ை 

குழுவெரன்கற நியைித்துள்ளது. வதரழில்நுட்ைக் குழுெின் நநரக்ைம் திட்டைிடப்ைட்ட ைற்றும் 

இலக்கு நிர்ையிக்ைப்ைட்ட ைரலப்ைகுதியில் ெளர்ச்சி முடிெகடெநத ஆகும். வதரழில்நுட்ைக் 

குழுெின்  தகலெைரை, நலன்புரி நன்கைைள் சகை தகலெர் இருப்ைதுடன் சமூைப் ைரதுைரப்பு 

ெகலயகைப்பு ைருத்திட்டம் (SSNP), சமூைப் ைதிவு அலகு (SRU), நிதி அகைச்சு ைற்றும் ICTA 

ஆைியன உறுப்ைினர்ைளரை இருக்கும். வைரதுெரை நலன்புரி நன்கைைள் சகை அலுெலைத்தில் 

இைண்டு ைரதங்ைள் சந்தித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வடெலப்ைர்ைள் இருந்தனர். மூன்று 

இண்வடநைஷன்ஸில் சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையின் ெளர்ச்சிகய நிகறவு வசய்ய 

திட்டைிடப்ைட்டது. ெிண்ைப்ைதரைர் ைதிவு ைற்றும் ையனர் நைலரண்கை ஆைியெற்கற பூர்த்தி 

வசய்ய நெண்டும், இது ஆண்டின் இறுதியில் நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்கு ெழங்ைப்ைட 

நெண்டும். 

ெிண்ைப்ைதரைர் ைதிவு ைற்றும் ையனர் நைலரண்கை ஆைியெற்கற பூர்த்தி வசய்ய நெண்டும், 

இது ஆண்டின் இறுதியில் நலன்புரி நன்கைைள் ெரரியத்திற்கு ெழங்ைப்ைட நெண்டும். ஐந்து 

ைில்லியன் அவைரிக்ை டரலர்ைகள ெழங்குெதற்கு நதகெ. திட்டத்கத நிகறநெற்றுெதற்ைரை, 

திட்ட ைண்ைரைிப்பு ைற்றும் முைகைத்துெ திகைக்ைளத்தினரல் சரிைரர்க்ைப்ைட நெண்டும். 

 

11. செரல்ைள் 

 

   11.1 தைெல் வதரழில்நுட்ை ஆற்றலுகடய ைதெியினகை ஆட்நசர்ப்புச்வசய்தல்  

ஒருங்ைிகைந்த நலன்புரி முைரகைத்துெ அகைப்ைின் ைீழ் முழுகையரன தன்னியக்ை சூழலில் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் தனது வசயற்ைரடுைகள முன்வனடுக்ை திட்டைிட்டுள்ளதரல், 

நிர்ெரை ைட்ட ஊழியர்ைள் அெசியைரை உள்ளனர் என்ைநதரடு அெர்ைளது ஆட்நசர்ப்பு ஒரு 

வைரிய செரலரை உள்ளது. மூத்த அலுெலர்ைளில் மூத்த அதிைரரி ஒருெர், சமூைப் ைதிவு தைெல் 

முகறகைக்ைரன வைன்வைரருள் நைம்ைரடு ைற்றும் ஒருங்ைிகைப்பு ைற்றும் நிதி 

அகைச்ச்ிற்கும், ஓய்வூதிய திகைக்ைளத்தின் ைைிப்ைரளர் நரயைத்திற்கும் நன்றி வதரிெிக்கும் 

ெகையில், திரு நை.ஆர். ைத்ைைிரியரெின் நசகெகய வைற்றுக் வைரள்ள முடிந்தது. ஓய்வூதிய 

வசலுத்துதலுக்ைரன இயக்குநர் (ஆன்கலன்). அெர் சகைக்கு உதெ நிதி அகைச்ச்ின் மூத்த 

உதெியரளர் வசயலரளைரை நியைிக்ைப்ைட்டரர். 

சகை எதிர்வைரள்ள நெண்டிய ைற்வறரரு செரல், சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகையிகன              
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வசயல்ைடுத்துெதற்கு சமூை ைதிெை ைிரிகெ ைைியரற்று ெதரகும். ைட்டதரரி ைட்டத்தில் தைெல் 

வதரழில்நுட்ை தகுதி வைரண்ட நைர்ைள் அைசரங்ைச் சம்ைள அளவுடன் ஆட்நசர்ப்பு 

வசய்யமுடியரது எனக் ைண்டறிந்தது, இது சந்கதச் சம்ைள ைட்டத்தில் ைரதிக்கும் குகறெரை 

உள்ளது. நரன்கு தைெல் வதரழில்நுட்ை ைட்டதரரிைளுக்கு முைரகைத்துெ நசகெைள் 

ஒப்புதலின் துகறகய இந்த சிைைத்திற்கு உட்ைடுத்தியது ஒவ்வெரரு ைரதத்திற்கும் ரூைர 

80,000/- உட்ைட ஒவ்வெரரு ைரதத்திற்கும் ஒப்ைந்த அடிப்ைகடயில் வைற்றுக் 

வைரள்ளப்ைட்டது. அெற்றின் ைரலம் முடிெகடயும் நைரது நைலும் தைெல் வதரழில்நுட்ை 

ைைியரளர்ைகள நசர்ப்ைதற்கு நதகெப்ைடும் நைரது இந்த ைிைச்ச்ிகன ைீண்டும் ெைலரம். 

 

11.2 சமூைப் ைதிவு தைெல் முகறகைக்கு நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டத்திகன இகைத்தல்  

ஒருங்ைிகைந்த நலன்புரி முைரகைத்தெ முகறையின் ைீழ் ைறுசீைகைப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

ைிைதரன நநரக்ைம் நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் ைீழரன ஒநை முகறகைக்கு அகனத்து 

நலன்புரி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளயும் வைரண்டு ெருெதரகும். தற்வைரழுது, இந்த திட்டங்ைள் 

அைசரங்ைத்தின் ைல்நெறு முைெர்ைளரல் நடத்தப்ைடுைின்றன சமூை ெலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புரி அகைச்சின் நரன்கு நிைழ்ச்சித்திட்டத்துடன் ஆைம்ைிக்ைப்ைட்டது. சமுர்தி திட்டத்கத 

முழுகையரன முகறயில் தக்ைகெத்துக் வைரள்ெதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆர்ெைரை இருந்ததுடன், 

சமூை ெலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புரி அகைச்சு நடெடிக்கை எடுத்தது. இது 

முைண்ைரடரனதரைவும், நலன்புரி நன்கைைள் சகை ைற்றும் சமூை ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு 

ைருத்திட்டத்தின் வைரதுெரன குறிக்நைரகள ைரதிக்கும். 

 

   11.3 இலக்ைிகன அகடந்துவைரள்ெதில் தரைதம் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகை திட்டைிடப்ைட்ட நடெடிக்கைைளின் முன்நனற்றத்கதத் தடுக்ை 

நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்கு இறுதி தயரரிப்புைகள ெழங்குெதற்ைரன ைரலக்வைடுகெ ICTA 

ைற்றும் உலை ெங்ைியரல் நைற்வைரள்ளப்ைட்ட ஒருங்ைிகைந்த நலன்புரி முைரகைத்தெ 

முகறையின் ைல ைங்குதரைர் இயல்புைள், இதில் சமூை ைதிவு தைெல் முகறகை ைற்றும் நதர்வு 

முகறைகள ைரிநசரதித்தல் ைற்றிய ஆய்வு நைற்வைரள்ளப்ைட்டது).  ICTA ஆண்டு இறுதிக்குள் 

சமூை ைதிவு தைெல் முகறகையின் ஒன்கற ெழங்ை எதிர்ைரர்க்ைப்ைட்டது. அது ெிகைெரைச் 

வசய்யப்ைட்டது என்றரலும், அந்த அங்ைம் நதகெயரன தைநிகலயில் இல்கல என்று ைின்னர் 

ைண்டறியப்ைட்டது.  இதன் ெிகளெரை, உலை ெங்ைியிலிருந்து ஐந்து ைில்லியனுக்கும் 

அதிைைரன ைடன் தெகைைகள வைற்றுக்வைரள்ெதில் தரைதம் ஏற்ைட்டது. சமூை ைதிவு தைெல் 
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முகறகை அைிெிருத்தி வசயல்திறன் அடிப்ைகடயில், நலன்புரி நன்கைைள் சகை மூலம் 

நநைடியரை வைரள்முதல் வசய்யப்ைட்டிருந்தரல், சமூை ைதிவு தைெல் முகறகையின் ெளர்ச்சி 

ைிைவும் சிறப்ைரை இருக்கும். 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்கு ெழங்ைப்ைடும் ையனரளி 

நதர்வு   முகறகயப் ைரிசீலிப்ைதற்ைரன இறுதி அறிக்கை வெளியிடப்ைட்டது. ஆனரல் ைக்ைள் 

வதரகை ைைக்வைடுப்பு ைற்றும் புள்ளியியல் துகற ைரதிரி சட்டத்கத கைமுகறயரை தயரர் 

வசய்ய நெண்டிய ைட்டரயத்தில் திட்டைிடப்ைட்ட நநைத்தில் ைளப்ைைி 

நைற்வைரள்ளப்ைடெில்கல. நைலும், இந்த ைரலப்ைகுதியில் வீழ்ச்சியகடந்த உள்ளூர் 

அைசரங்ைத் நதர்தல் ைரைைைரை, இந்த ஆய்வுப் ைைெலரனது தள்ளிகெக்ைப்ைட்டது. 
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12. 2017 டிசம்ைர் 31 ஆம் திைதி முடிெகடந்த ஆண்டிக்ைரன நிதிச் வசயலரற்றல் 

   2017 டிசம்ைர் 31 ஆம் திைதி முடிெகடந்த ஆண்டிக்ைரன நிதி நிகலகை கூற்று 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

&gh &gh

nrhj;Jf;fs; 1 4,584,793.00       3,773,670.00            

4,152,794.44       899,051.15               

8,737,587.44       4,672,721.15            

8,737,587.44       4,672,721.15            

Fwpg;G

$W 01

,yq;if muR 8,734,366.43       

mjpfupf;Fk; nraw;ghl;L nrytpdk;

epjpaspj;jy;

4,672,721.15            

ml;LW nrytpdk; 2 3,221.01                -                               



நலன்புரி நன்கைைள் சகை ஆண்டறிக்கை - 2017 

16 | ை க் ை ம்  

 

2017 டிசம்ைர் 31 ஆம் திைதி முடிெகடந்த ஆண்டிக்ைரன ைரசுப்ைரய்ச்சல் கூற்று 

 

ஆண்டின் இறுதியின் நைரது ைரசு ைற்றும் அதற்கு சைைரனெற்றின் ைகுப்ைரய்வு 

ைைக்ைீட்டுக் வைரள்கைைள் ைற்றும் இகைக்ைப்ைட்ட குறிப்புக்ைளும் நிதிக்கூற்றுக்ைளின் முக்ைியைரன 

ைகுதியரகும்.   

 

 

 

 

 

 

2017

&gh     rjk;

 ,yq;if murplk; ,Ue;J fhR ngWif 4,061,645.28            

 khWk; nraw;ghl;Lf; fpuak; (3,253,743.29)           

 rPuhf;fq;fs;

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhRg; gha;r;ry; 811,123.00                

KjyPl;L nraw;ghLfspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

Mjdq;fSk; nghwpfSk; cgfuzq;fs; nfhs;tdT (811,123.00)              

KjyPl;L nraw;ghLfspypUe;jhd Njwpa fhRg;gha;r;ry;  (811,123.00)              

Fj;jif nfhLg;gdT -                               

epjpaspj;jy; eltbf;iffspy; ,Ue;J Njwpa fhRg; gha;r;ry; -                               

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfspy; Muk;g kPjp -                               

Mz;bd; ,Wjpapy; fhR kw;Wk; mjw;F rkkhdit (0.00)                            

Mz;by; Njwpa fhR kw;Wk; mjw;F rkkhdtw;wpd; Njwpa mjpfupg;G (0.00)                            

njhopw;ghl;L eltbf;iffshy; cUthd fhRg;gha;r;ry;

njhopw;gL %yjd khw;wj;jpw;F Kd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; 807,901.99                

tpahghu Vida nrYj;j Ntz;baitfspy; mjpfupg;G (FiwT) 3,221.01                     

epjpaspj;jy; eltbf;iffspy; ,Ue;J fhRg; gha;r;ry;
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             நிதிக்கூற்றுக்ைளுக்ைரன குறிப்புக்ைள் 

01.  வைரது ெிடயங்ைள் 

1.1 இலங்கை சனநரயை குடியைசின் 1952/22 ஆம் இலக்ை அதிெிநசட ெர்த்தைரனி 

அறிெித்தலின் ைீழ் 2016 வைப்ைெரி 15 ஆந் திைதி ைீண்டும் அமுலரகும் ெகையில் 2002 இன் 24 

ஆம் இலக்ை நலன்புரி நன்கைைள் சட்டத்தின் 3 ஆம் ைிரிெின் ைிைைரைம் நலன்ைள் நன்கைைள் 

சகை 2016 ஆம் ஆண்டின் நைரது ஸ்தரைிக்ைப்ைட்டது. 

1.2 நலன்புரி நன்கைைள் சகை சட்டத்தின் 2 ஆம் ைிரிெின் ைிைைரைம் அைசியலகைப்பு 

சகையுடன் ைலந்துகையரடி நிதி ெிடயத்திற்கு வைரறுப்ைரன அகைச்சைரல் மூன்றரண்டு 

ைரலப்ைகுதிக்ைரை 2016 யூகல ைரதத்தின் நைரது நியைிக்ைப்ைட்ட தகலெர் ைற்றும் மூன்று 

உறுப்ைினர்ைளுடன் கூடியதரகும். 

1.3 நலன்புரி நன்கைைள் சகை வைரது வசயலைம், வைரழும்பு 01 இல் நிதி ைற்றும் வெகுசன 

ஊடைத்துகற அகைச்சின் புதிய ைட்டிடத்தின் 1 ஆம் ைரடியில் அகைந்துள்ளது. 

1.4 நலன்புரி நன்கைைள் சகை நநரக்ைங்ைள் 

• ைிைதரன நநரக்ைங்ைள் அகனத்து நலன்புரி நன்கைைள் வைரடுப்ைனெிற்ைரை வசயற்ைரட்டு 

சட்டைவைரன்கற திட்டைிடல் 

• நலன்ைகள வைற்றுக்வைரள்ெைெர்ைகள இனங்ைரண்ைதற்ைரை வெளிப்ைகடயரன 

வசயற்ைரவடரன்கற தயரரித்தல் 

• அவ்ெரறரன நலன்ைகள பூர்த்தி வசய்ெதற்ைரை நிதிஏற்ைரடுைகள நைற்வைரள்ளல் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகை சட்டத்தின் மூலம் நைற்குறித்த நநரக்ைங்ைகள 

நிகறநெற்றிக்வைரள்ெதற்ைரை ைீநழ ைரட்டப்ைட்ட ைிைதரன வசயற்ைரடுைகள நிகறநெற்றும் 

வைரருட்டு நலன்புரி நன்கைைள் சகைக்கு அதிைரைம் ெழங்ைப்ைட்டுள்ளது. 

• சட்டத்தின் மூலம் ெழங்ைப்ைட்டுள்ள அதிைரைங்ைள், ைடகைைள் ைற்றம் வசயற்ைரடுைள் 

என்ைெற்கற வசயற்ைடுத்துதல், நிகறநெற்றுெதல் ைற்றும் நடரத்துதல் 

• சகைக்கு ெழங்ைப்ைட்டுள்ள அதிைரைங்ைள் ைரெட்ட வசயலரளர். ைிைநதச வசயலர் அல்லரது 

ைிைரை நசகெயரளர்  அல்லது அைச உத்திநயரைத்தருக்கு கையளித்தல் 

• நலன்புரி நன்கைைள் முன்வைரழிவுத் திட்டத்கத ஸ்தரைித்தல் 
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• தகைகைைளுக்ைரன நியதிைகளத் தயரரித்தல் 

• முன்வைரழிெின் ைிைைரைம் நிதிஏற்ைரடுைகள குறிப்ைிடல் 

• முன்வைரழிெிகன ஆைம்ைிக்கும் திைதிகய தீர்ைரனித்தல் 

• ெழங்ைப்ைட நெண்டிய நிதி அல்லது நெறு நன்கைைகள உறுதிப்ைடுத்தல் 

• நன்கைைகள வைறுெதற்கு நைர்ைளுக்கு ஒரித்தரன ைரல எல்கலைகள குறிப்ைிடல் 

     

1.5 நிதிக்கூற்றுக்ைள் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையரல் 2017 திவசம்ைர் 31 ஆந் திைதி முடிெகடந்த ஆண்டு 

ைரலப்ைகுதிக்ைரன நதிக்கூற்றுக்ைள் இத்துடன் சைர்ப்ைிக்ைப்ைடுைின்றது. 

 

02. நிதிக்கூற்றுக்ைகளத் தயரரிப்ைதற்ைரன அடிப்ைகட 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் நிதிக்கூற்றுக்ைள், நிதி நிகலகை வதரடர்ைரன ெிரிெரன கூற்று, 

ைரசுப்ைரய்ச்சல் கூற்று, வசலெினக் கூற்று, அதன் நகடமுகறயல்லரத வசரத்துக்ைள் 

அட்டெகை  ைற்றும் நிதிக்கூற்றுக்ைளுக்ைரன குறிப்புக்ைள் என்ைெற்றுடன் கூடியதரகும். 

இலங்கை ைைக்ைீட்டு நியைங்ைள் ைற்றும் அைசின் நிதிப்ைிைைரைங்ைளுக்கு இைங்ை இந்நிதிக் 

கூற்றுக்ைள் தயரரிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

2.1 நிதிக் கூற்றுக்ைகள சைர்ப்ைிக்கும் ைை அலகு 

நிதிக்கூற்றுக்ைள் இலங்கை ரூைரெில் முன்கெக்ைப்ைட்டுள்ளன. 

 

 2.2 வதரடர்ந்தியங்குதல் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகையினரல் திட்டைிடப்ைட்ட ைீநழ ைரட்டப்ைட்டுள்ள வைரள்கைைள் 

நலன்ைள நன்கைைளுக்ைரை வைரருத்தைரன நகடமுகறவயரன்றரன வதரடர்நத்தியங்குதல் 

வதரடர்ைரன எடுநைரளுக்கு உட்ைட்டது. 
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     2.3 ைீநழ ைரட்டப்ைட்டுள்ள ைைக்ைீட்டுக் வைரள்கைைள் நிதிக்கூற்றுக்ைகளத் 

தயரரிப்ைதற்ைரை ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளதுடன் நெறுெகையில் அறிக்கையிடப்ைட்டரல் 

இந்நிதிக்கூற்றுக்ைளில் சைர்ப்ைிக்ைப்ைட்டுள்ள மூன்றரண்டு ைரல எல்கலைளுக்கு அது 

வதரடர்ச்சியரை வைரருந்தச் வசய்ெதற்கு நலன்புரி நன்கைைள் சகை எதிர்ைரர்த்துள்ளது. 

• நிதி நிகலகைக்கூற்று 

அகனத்து அலுெலை உைைைைங்ைள் ஆைம்ைத்தில் ைிையத்தில் அறிக்கையிடப்ைடுைின்றது. 

உைைைைங்ைளின் ைிையம் என்ைது வைரள்ெனெின் நைரது வெட் ெரியுடன் கைநயற்தற்கு 

வசலெிட்ட ைிையைரகும் 

 

• வசலெினக் கூற்று 

வசலெினக் கூற்று, நலன்புரி நன்கைைள் சகையின் நிர்ெரை ைற்றும் வைரது ெரன 

வசலெினங்ைள், நலன்புரி நன்கைைள் வசலெினம் ைற்றும் வதரடர்ைரடல் வசலெினம் என 

இனங்ைரைப்ைடுைின்றன. நலன்புரி நன்கைைள் சகையிகன நடரத்திச் வசல்ெதற்ைரன 

அகனத்து வசலெினங்ைளும் கூற்றிற்கு வைரண்டு ெைப்ைட்டுள்ளன. 

 

(ஆ) ெரி ெிதிப்பு 

உகழக்கும் நைரது ெரி உள்நரட்டு இகறெரிச் சட்டத்தின் 01 ஆம் அட்டெகை அடிப்ைகடயரை 

வைரண்டது. 
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13. ைைக்ைரய்ெரளர் தகலகை அதிைதி அறிக்கை 
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14. ைைக்ைரய்வு அறிக்கையின் ைிைைரைம் ெிடயங்ைகள வதளிவுைடுத்துதல் 
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15.  முடிவுகையும் இறுதிக் குறிப்பும் 

நலன்புரி நன்கைைள் சகை, நதகெயரன ைைியரளர்ைள் ைற்றும் உைைைைங்ைகள இலக்ைரைக் 

வைரண்டு, ைரலெகையின்றி ைடன் தெகைைகள வைற்றுக்வைரள்ெது நைரன்ற 

அலுெலைங்ைகளத் திறம்ைட நிகறநெற்று ெதற்ைரன நடெடிக்கைைகள நைற்வைரண்டது. 

இது சமூைப் ைதிவு ைிரிகெ தைெல் வதரழில்நுட்ை ைைியரளர்ைளுடன் அகைக்ை முடிந்தது. 

நலன்புரி ையனரளிைகள நதர்ந்வதடுப்ைதற்கு ைிைச் சரியரன முகறகய அடிப்ைகடயரைக் 

வைரண்ட நலன்புரி நன்கை திட்டங்ைளில் அடுத்த ஆண்டு வதரடக்ைத்தில் ைைி 

துெங்குெதற்ைரை திட்டைிடப்ைட்ட ெகையில் ICTA மூலம் சமூை ைதிவு தைெல் முகறகையிகன 

நைம்ைடுத்துெதில் ைைிசைரன தரைதம் ஏற்ைட்டது. சமூை ைரதுைரப்பு ெகலயகைப்பு 

ைருத்திட்டத்திலுள்ள நலன்புரிச் சீர்திருத்தத்தின் வெற்றி ஒத்துகழப்பு ைற்றும் ைங்குதரைர்ைளின் 

அர்ப்ைைிப்பு ஆைியெற்றின் வைரறுப்நைற்றது அெர்ைளின் ைைி நியைங்ைகளப் வைரறுத்தது. 

நலன்புரி நன்கைைள் சகை அழைரன அலுெலை இடத்துடன் ெழங்குெதன் மூலம் உதெி 

ெிரிவுைடுத்தப்ைட்டு, ஆைம்ைத்தில் அகனத்து ெளங்ைகளயும் ெழங்குெநதரடு, நிதி 

அகைச்ச்ின் நிர்ெரைத்தின் ெழிைரட்டுதகலயும் ைரைரட்டத்தக்ைது, இது தரைதைின்றி ைைி 

வசய்யத் வதரடங்ைியது. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


