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முதல்எழுத்துக்கள் 
 

• WBB - நலன்புரி நன்மமகள் சமை 
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1. அறிமுகம் 
 

இந்த மூன்றரெது ஆண்டு அறிக்மக 2018 நிதியரண்டுக்கரன நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் 

வசயற்திறமன முன்மெக்கிறது.நலன்புரி நன்மமகள் சமையரனது, 2002 ஆம் ஆண்டிின் 24 

ஆம் இலக்க நலன்புரி நன்மமகள் சட்டத்தின் 3 ஆம் ைிரிெின் ைடி நிறுெப்ைட்டதுடன் 2016 

ைிப்ரெரி 15 ஆம் திகதிஇலங்மக ஜனநரயக சசரசலிச குடியரசிின் 2016 வைப்ரெரி 02 ஆந் 

திகதிய 1952/22 ஆம் இலக்க அதிெிசசட ெர்த்தமரனி அறிெித்தலின் கீழ்மீண்டும் 

வசயற்ைரட்டுக்கு ெந்தது.சமையரனது தமலெர் மற்றும் நரன்கு உறுப்ைினர்கமள 

உள்ளடக்கியதுடன்2016ஜூமல இல் நலன்புரி நன்மமகள்சட்டத்தின் ைிரிவு 2 இன் ைடி 

அரசியலமமப்புசைரமெயுடன் கலந்தரசலரசித்து நிதி ெிடயத்திற்குப் வைரறுப்ைரன 

அமமச்சரரல் மூன்று ஆண்டு கரலத்திற்கு நியமிக்கப்ைட்டரர். 

 

சட்டத்தின்ைிரதரனசநரக்கங்கள்ைின்ெருமரறு; 

• நலன்புரிநன்மமகள்அமனத்தினதும்வகரடுப்ைனவுகளுக்குசட்டசெமலச்சட்டகத்-

திமனஏற்ைரடுவசய்தல். 

• ையன்வைறுநர்கமளஅமடயரளம்கரண்ைதற்குவதளிெரனவெளிப்ைமடத்தன்மமமிக்க

முமறமமவயரன்றிமனஉருெரக்குதல். 

• அத்தமகயநன்மமகமளஇமடநிறுத்துெதற்கரனஏற்ைரடுகள். 

 

சமற்குறித்தசநரக்கத்திமனஅமடந்துவகரள்ெதற்கரகைின்ெரும்ைிரதரனைைிகமளமுன்வனடு

ப்ைதற்குநலன்புரிநன்மமகள்சமையிமனஇச்சட்டம்ெலுப்ைடுத்துகின்றது; 

 

• சமைக்குதத்துெம்அளிக்கப்ைட்டஏசதனும்தத்துெம்,ைைிகள்அல்லதுகடமமகமளமரெ

ட்டச்வசயலரளர், 

ைிரசதசவசயலரளர்அல்லதுகிரரமஅலுெலர்அல்லதுஅரசரங்கஅலுெலருக்குதத்துெம்

அளித்தல். 

• நலன்புரிநன்மமதிட்டங்கமளதரைித்தல். 

• தமகமமவைறுெதற்கரனகரரைிகமளதயரரித்தல். 
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• திட்டத்திற்கமமெரகநிதிஒதுக்கீடுகமளெமரயறுத்தல். 

• திட்டத்தின்ஆரம்ைதிகதியிமனெமரயறுத்தல். 

• ெழங்கப்ைடசெண்டியநிதிஅல்லதுஏமனயநன்மமகமளெமரயறுத்தல் 

• நன்மமகமளப்வைற்றுக்வகரள்ெதற்குதமகமமயுமடயஆட்களுக்கரனகரலப்ைகுதியி 

மனகுறிப்பீடுவசய்தல். 

 

1.1 ைைிக்கூற்று மற்றும் அதன் சுற்றரடல் 

ைைிக்கூற்று 

சட்டம், சமூக ைரதுகரப்பு ெமலகள் திட்டம் மற்றும் இலங்மக நலத்துமறயின் 

சீர்திருத்தத்திற்கரன ெளர்ந்து ெரும் சதமெகளின் சநரக்கங்கமள பூர்த்தி வசய்ெதற்கரக 

நலன்புரி நன்மமகள் ெரரியத்தின் சநரக்கம் அமடயரளம் கரைப்ைட்டு 

உருெரக்கப்ைட்டது.எனசெ, மிஷன் அறிக்மக ைின்ெருமரறு இருக்கும். 

“ையனரளிகமளவதரிவுவசய்ெதில்வெளிப்ைமடத்தன்மமமற்றும்சமத்துெத்திமனஉறுதிப்ைடுத்

துகின்றஇலக்கிடப்ைட்டநன்மமகள்திட்டத்திற்கரனநலன்புரிநன்மமகள்முகரமமத்துெமுமற

மமவயரன்றிமனஉருெரக்கிவசயற்ைடுத்தல்”. 

 

நலன்புரிநன்மமகள்சமையரனதுசமூகப்ைரதுகரப்புெமலயமமப்புகருத்திட்டத்திற்குமுன்னர்

ஆரம்ைிக்கப்ைட்டதுஎன்றெமகயில்கருத்திட்டமதிப்பீட்டுஆெைத்தின்சதமெவயரன்றரகஅது

தரைிக்கப்ைட்டதுடன்சமூகப்ைரதுகரப்புெமலயமமப்புகருத்திட்டத்தின்சநரக்கங்கமளதிட்டமி

டும்ெமகயில்நலன்புரிச்சமையரனதுகரைப்ைட்டது. 

சிலசெமளகளில்நிதிஅமமச்சரனதுசமூகப்ைரதுகரப்புெமலயமமப்புகருத்திட்டத்துடன்கலந்

துமரயரடியமமஅெதரனிக்கப்ைட்டதுடன்நலன்புரிசமைவயரன்றிமனஉருெரக்குெதற்கரன

சதமெயும்உைரப்ைட்டுசமூகப்ைரதுகரப்புெமலயமமப்புகருத்திட்டத்திமனஆரம்ைிப்ைதற்கு

முன்னர்நலன்புரிநன்மமகள்சட்டத்திமனஉருெரக்குெதற்கரனமுன்வனடுப்புகமளதுரிதப்ைடு

த்துெதற்குஅமமச்சுநடெடிக்மகஎடுத்தது. 
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சமைக்கூட்டங்கள்: 

சமையரனதுைின்ெருசெரரிமனக்வகரண்டுள்ளது;  

• திரு. எஸ். ரணுக்சக - தெிசரளர் 

• திரு. ஏ.ஆர். சதசைிரிய - உறுப்ைினர் 

• திரு. சரத்எதிரிசிங்க - உறுப்ைினர் 

• திரு. திஸ்ஸநரையக்கரர - உறுப்ைினர் 

• திரு. சுனில்வெட்டியரரரச்சி - உறுப்ைினர் 

 

இந்த கரலகட்டத்தில் மூன்று சமைக் கூட்டங்கள் இருந்தன. கூட்டத்தில் நரன்கு சமை 

உறுப்ைினர்கள் மட்டுசம கலந்து வகரண்டனர்.ஆனரல் திரு. வெட்டியரச்சி இந்த ஆண்டின் 

அமனத்து கூட்டங்களிலும் கலந்து வகரள்ளெில்மல. திரு. வெட்டியரரரச்சி சமைக் 

கூட்டத்தில் வதரடர்ந்து இல்லரதது குறித்து வகௌரெ அமமச்சருக்கு அறிெிக்கப்ைட்டதுடன், 

நலன்புரி நன்மமகள் சட்டத்தின் ெிதிகளின்ைடி மற்வறரரு உறுப்ைினமர நியமிக்கும்ைடி 

சகட்டுக்வகரள்ளப்ைட்டரர். 
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1. வசயற்ைரட்டுத் திட்டம் - 2018 

அறிமுகம்: 

சமையினரல்ஏற்றுக்வகரள்ளப்ைட்ட ைின்ெரும் வசயற்திட்டமும், வசயற்ைரட்டின் 

முன்சனற்றமும் வசயற்திறனின் கீழ் ைிரிெில் ெழங்கப்ைடுகின்றன. 

 

தமலப்பு1: நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் திறன்ெிருத்தி 

சநரக்கம்: நலன்புரி நன்மமகள் சமையரனது ஒன்றமர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முக்கிய ஊழியர்களுடன் 

அதன் நடெடிக்மககமளத் வதரடங்குெதற்கரக அமமக்கப்ைட்டது.அரசரங்க ஆட்சசர்ப்பு 

நமடமுமறகளின்ைடி ஆட்சசர்ப்பு சநரம் எடுக்கும் என்ைதரல் ஊழியர்கள் நிதி 

அமமச்சிடமிிருந்து வைறப்ைட்டனர். இரண்டு ைிரதிப் ைைிப்ைரளர்களுக்கு கடந்த ஆண்டு 

இரண்டு ெிளம்ைரங்கள் வெளியிடப்ைட்டன.ஆனரல் ெிண்ைப்ைதரரர்கள் சதமெயரன 

தகுதிகமளப் வைறரத்தினரல் அது வெற்றிவைறெில்மல.இது இந்த ஆண்டு நிரப்ைப்ைட 

உள்ளது.எஸ்.எஸ்.என்.ைிஆெைத்தில் கூறப்ைட்டுள்ளைடிஇந்த ஆண்டில்சமூக ைதிசெட்மட 

ெிரிவுைடுத்துெதற்கரன சதமெமயப் வைரறுத்து சமலும் மனித ெள சதமெகள் மதிப்பீடு 

வசய்யப்ைட செண்டும்.நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் சமூக ைதிவு ைிரிவு (SRU)ஐ நிர்ெகிக்க 

நரன்கு தகெல் வதரழில்நுட்ை அதிகரரிகள் கடந்த ஆண்டு நியமிக்கப்ைட்டனர்.எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் 

அைிெிருத்திக் குழுெின் வதரழில்நுட்ை ஊழியர்களிடமிருந்து அெர்கள் ையிற்சி வைறுகின்றனர். 

தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

நலன்புரி நன்மமகள்சட்டத்தில் கட்டரயப்ைடுத்தப்ைட்ட அதன் நடெடிக்மககமள 

சமற்வகரள்ள நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் திறமன ெலுப்ைடுத்துதல். 

  சுட்டி 
கரல 

ெமரயமற 
வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

 சகல 

ெசதிநலன்புரி 

சமை 

2018யூன் தமலெர் 

 

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

• இரண்டு ைிரதி 

ஆமையரளர்கள் 

ைைியில் 

• ஏமனய இனம் 

கரைப்ைட்ட ைதெிகள் 

நிரப்ைப்ைட்டன 

ைதெியைி 

ஆட்சசர்ப்பு 

நிமறவு 
2018யூன் தமலெர் 

 

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

1.1. வைரது நிர்ெரக அமமச்சு /வசயலரளரின் 

உதெியிடன்இ.நி.சச. இரண்டு ைிரதிப் 

ைைிப்ைரளர்கள் அல்லது ஒப்ைந்த 

அடிப்ைமடயில் ஆட்சசர்ப்பு. 

31/03/2018 தமலெர் 

மற்ற 

அதிகரரிகள் 

எடுக்கும் 

சநரத்மதப் 

வைரறுத்து 

கரல அளவு 

மரறும்.நடெ

டிக்மககளி

ன் 

முன்சனற்ற

வசயல்திறன் 

ெிடய3இன் 

01 இல் 

வகரடுக்கப்ை

1.2. சம்ைந்தப்ைட்டஅதிகரரிகளிடமிருந்து 

சதமெயரன ஒப்புதல் வைறுதல். 
30/04/2018 

 

1.3. தற்சைரமதய தரவுகமள 

உள்ளிடுெசதரடு, நலன்புரி நன்மம 

திட்டங்கமளெடிெமமத்து 

எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்ைி.வச. மட்டத்தில் 

ெிரிவுைடுத்தும்சைரது ஊழியர்களின் 

சதமெகமள அமடயரளம் கரணுதல். 

31/03/2018 

1.4. சம்ைந்தப்ைட்டஅதிகரரிகளிடமிருந்து 

சதமெயரன ஒப்புதல் வைறுதல். 

31/05/2018 
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1.5. ஆட்சசர்ப்புகமளத்வதரடங்கவும் 

முடிக்கவும் 

31/07/2018 ட்டுள்ளது.  

 

தமலப்பு2: ஒருங்கிமைந்த சமூக ைதிவு த் தகெல் முமறமமயிமன (SRIS) வதரழிற்ைடுத்தல் 

சநரக்கம்: எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்ஸின் ெளர்ச்சி கடந்த ஆண்டு தகெல் வதரடர்பு வதரழில்நுட்ை நிறுெனத்திடம் 

(ஐ.சி.டி.ஏ) ஒப்ைமடக்கப்ைட்டுள்ளது, சமலும் இந்த அமமப்பு 2018மரர்ச் மரத இறுதியில் 

நலன்புரி நன்மமகள் சமைக்கு ஒப்ைமடக்கப்ைட உள்ளது.எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் என்ைது மின்னணு 

தரவு தளமரகும்.இதன் மூலம் ையனரளிகளின் ைதிவு மற்றும் சதர்வு, நன்மமகமள 

வசலுத்துதல், குமற தீர்க்கும் மகயரளுதல் மற்றும் கண்கரைிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சமற்வகரள்ளப்ைட செண்டும். 

தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

நலன்புரி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கரக நிறுத்தக் கமடயின் ஒருங்கிமைந்த முகரமமத்துெ 

தகெல் முமறமம மற்றும் சமூக ைதிெகம் ஒன்றிமனத் தரைித்தல். 

  சுட்டி 
கரல 

ெமரயமற 
வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

அமனத்து நலன்புரி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமளயும் 

முகரமம வசய்ய 

சிறந்தவசயற்ைிரடு 

முகரமமத்துெ தகெல் 

முமறமமயிமன 

ஒருங்கிமைக்கிறது(SRIS) 

   இது 

ஐசிரிஏமுடித்

த ைிறகு 

கைினி 

கிமடப்ைமத

ப் வைரறுத்தது 

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

சமூக ெலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புரிஅமமச்சின் நரன்கு 

நலன்புரி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 

தற்சைரமதய 

தரவுகளுடன்SRIS மக்கள் 

வதரமக வகரண்டது. 

ஒருங்கி

மைக்கப்

ைட்ட 

முகரமம

த்துெ 

தகெல் 

முமற 

மம 

31/03/2018 தகெல் 

வதரடர்ைரடல் 

வதரழில்நுட்ை 

முகெரரைி மம 

எஸ்ஆர்ஐஎ

ஸ் இற்கரன 

சமுர்த்தி தரவு 

ையன்ைரட்டுந

லன்புரி சமை 

சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சின்  

இைங்கிச்வச

யற்ைடல் 

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

2.1. SRIS ஐ இயக்க சதமெயரன 

வதரழில்நுட்ை திறன்களுடன் 

எஸ்ஆர்யுஊழியர்களுக்கு ையிற்சி 

அளித்தல். 

31/03/2018 நலன்புரி சமை, 

த.வதர.வதர. 

முகெரரண்மம, 

எஸ்.எஸ்.என்.ைி 

மற்றும் வமன்

வைரருள் 

உருெரக்குநர்கள் 

நடெடிக்மகக

ளின் 

முன்சனற்ற

வசயல்திறன் 

ெிடய3 இன் 

01இல் 

வகரடுக்கப்ை

ட்டுள்ளது. 

2.2. ைிரசதச வசயலகங்களில்எம்ஐஎஸ் 

ஊழியர்களுக்கு ையிற்சி யளித்தல். 

31/05/2018 எஸ்ஆர்யு மற்றும் 

எஸ்எஸ்என்பீ 

 

2.3. தற்சைரமதய ையனரளி தரவுகளுடன் 

எஸ்ஆர்ஐஎஸ் ஐ ெிரிவுைடுத்தல். 

31/12/2018 நலன்புரி நன்மம 

சமை,எஸ்எஸ்என்

பீமற்றும் 

முகரமமத்துெ 

தகெல் முமறமம 
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2.4. மரெட்ட வசயலரளர்கள் மற்றும் 

ைிரசதச வசயலரளர்களுக்கு 

அதிகரரங்கமள ைகிர்தல் 

2018

வசப்டம்ைர் 

நலன்புரி நன்மம 

சமை 

ெழங்கப்ைட்ட 

ெிதிமுமறகள் 

வசப்டம்ைர், 

2018 க்கு முன் 

வெளியிடப்ை

டுகின்றன 

2.5 வதரிவுக் குழுக்கள் மற்றும் 

சமன்முமறயீட்டு குழுக்கமள தரைித்தல் 

2018 

ஒக்சடரைர் 

 

நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

2.6 வதரிவுக் குழுக்கள் மற்றும் 

சமன்முமறயீட்டு குழுக்களின் 

உறுப்ைினர்களுக்கரன ையிற்சி 

2018 நெம் - 

டிசம்ைர் 

நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை/ 

எஸ்எஸ்என்பீ 

 

 
 

தமலப்பு3: SRISஇற்கரன அனர்த்த மீளமமப்புத் திட்டம் 

சநரக்கம்: முகரமமத்துெம் வதரடர்ைரன அமனத்து நடெடிக்மககளும் சமற்வகரள்ளப்ைடும் 

நலத்திட்டங்களின் முக்கிய தரவு தளமரக  எஸ்ஆர்ஐஎஸ் இருக்கப்சைரகிறது. கைினியில் 

முறிவு ஏற்ைட்டரல், கரப்புப்ைிரதி எடுப்ைதற்கரன ஏற்ைரடு இருக்க செண்டும். இதற்கரக 

எஸ்.எஸ்.என்.ைி  நலன்புரி நன்மமகள் சமைக்கு உதெ அனர்த்த மீட்பு திட்டத்மத உருெரக்க 

ஒரு ஆசலரசகமர நியமிக்கும். 

தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

அனர்த்த மீட்பு திட்டத்மத உருெரக்க  எஸ்.எஸ்.என்.ைி க்கு உதவுங்கள். 

  சுட்டி கரல 

ெமரயமற 

வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

நலன்புரி நன்மமகள் சமை 

நலத்திட்டங்களின் 

நிர்ெரகத்தின் 

வமன்மமயரன வசயற்ைரடு 

    

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

கரப்பு 

அமமப்புவசயற்ைரட்டில் 

உள்ளது 

    

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

3.1. நிைந்தமன மீளரய்வு 31/01/2018 நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை,  

ஐசிரிஏ,  

எஸ்எஸ்என்பீ 

நடெடிக்மக

களின் 

முன்சனற்ற

வசயல்திறன் 

ெிடய3 இன் 

03 இல் 

வகரடுக்கப்ை

ட்டுள்ளது. 

3.2. வகரள்முதல்வசய்ய எஸ்.எஸ்.என்.ைி 

க்கு உதவுங்கள் 

31/01/2018 நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

3.3. ஆசலரசகரின் இறுதி ெமரமெ 

மதிப்ைரய்வு வசய்யவும் 

30/04/2018 நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை, 

எஸ்எஸ்என்பீ, 

ஐசீரிஏ 

3.4. எஸ்.எஸ்.என்.ைி மூலம் திட்டத்மத 

வசயற்ைடுத்தவும் 

31/12/2018 நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

தமலப்பு4: நலன்புரி நன்மம நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

சநரக்கம்: அமனத்து நலன்புரி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கும் (WBS) வதரிவு ையனரளிகளுக்கு 

வெளிப்ைமடயரன அளவுசகரல்கமள உருெரக்க  நலன்புரிநன்மமச்சட்டம் சதமெப்ைடுகிறது. 

ஆரம்ைத்தில், சமுர்த்தி ையனரளிகள், ெசயரதிைர், அங்கவீனமுற்சறரர், சிறுநீரக சநரயரளர்கள் 

ஆகிய நரன்கு நலன்புரித் திட்டங்கள் உருெரக்கப்ைடும். 
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தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

 

நலன்புரிநன்மமகள் திட்டங்கமள உருெரக்குதல். 

  சுட்டி கரல 

ெமரயமற 

வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

நலன்புரி நன்மம 

திட்டங்கள் 

ையனரளர்கமளத் 

வதரிவுவசய்ெதற்கு 

ஆயத்தமரக உள்ளது 

நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை  

ையனரளர் 

வதரிவு 

அங்கீகரிக்க

ப்ைட்டது 

2018 ஏப்ரல் - 

ஜூன் 

நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை, சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சி , 

மற்றும் 

எஸ்எஸ்என்பீ 

நடெடிக்மக

களின் 

முன்சனற்ற

வசயல்திறன் 

ெிடய3 இன் 

04இல் 

வகரடுக்கப்ை

ட்டுள்ளது. 

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

நரன்கு நலன்புரி 

நன்மமகள் திட்டங்கள் 

உருெரக்கப்ைட்டதுடன் 

அதிகரர சமைக்கரன 

அங்கீகரரம்வைறப்ைட்டது 

நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை  

நரன்கு 

2018 ஏப்ரல் - 

ஜூன் 

நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை, சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சி , 

மற்றும் 

எஸ்எஸ்என்பீ 

 

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

4.1. பூர்ெரங்க ஆய்வு முடிவுகமள 

மீளரய்வுவசய்தல் 

2018ஏப்ரல் நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சினி  

ஒத்துமழப்ைி

ல் இது 

தங்கியுள்ளது 

4.2. நலன்புரி நன்மமகள் திட்டங்கமள 

உருெதக்குதல் (நலன்புரி நன்மம 

திட்டங்கள்) 

2018 சம நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை, சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சி , 

மற்றும் 

எஸ்எஸ்என்பீ 

4.3.  நலன்புரி நன்மம திட்டங்களுக்கரன 

அமமச்சர்களின் இைக்கப்ைரடு 

2018 ஜூன் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை, சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சி  

4.4.  நலன்புரி நன்மம திட்டங்களுக்கரன 

அமமச்சரமெ அங்கீகரரம் 

2018 ஜூன் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை, சமூக 

ெலுவூட்டல் 

நலன்புரி 

அமமச்சி , 

மற்றும் நிதி 

அமமச்சு 
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தமலப்பு 5: நலன்புரி நன்மமகள் சட்டத்திற்கரன ஒழுங்குெிதிகமள ெமரதல் 

சநரக்கம்: சட்டத்தின் ைடி நலன்புரி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் வதரழிற்ைரட்டு முகரமமக்கு சட்ட 

ெிமளவுகமள ெழங்க ெிதிமுமறகள் சதமெப்ைடுத்துகிறது. ைிரிவு 27இன் கீழ் ெிதிமுமறகமள 

உருெரக்குெதற்கு இந்த சட்டம் ஏற்ைரடுவசய்கின்றது. 

தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

ஒழுங்குெிதிகமள ெமரதல் 

  சுட்டி கரல 

ெமரயமற 

வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

நலன்புரி சமைச் 

சட்டத்தின் 

ஏற்ைரடுகமளச் 

வசயற்ைடுத்தல் 

நலன்புரி 

நன்மம 

திட்டங்கமள

வசயற்ைடுத்தல் 

2018 டிசம்ைர் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை மற்றும் 

ஏமனய 

ைங்குைற்றுநர்க

ள் 

 

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

ஒழுங்குெிதிகமள 

ெிதித்தல் 

ஒழுங்குெிதி 2018 யூன் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை 

 

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

5.1. மதியுமரயரளர்களினரல் ெமரயப்ைட்ட 

ஒழுங்குெிதிகமள மீளரய்வுவசய்தல் 

2018 மரர்ச் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை 

நடெடிக்மக

களின் 

முன்சனற்ற

வசயல்திறன் 

ெிடய3இன்5

இல் 

வகரடுக்கப்ை

ட்டுள்ளது. 

5.2. சட்ட ெமரஞரினரல் ெமரமெ 

பூரைப்ைடுத்தல் 

2018 சம நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை/நிதி 

அமமச்சு 

5.3. அமமச்சரினரல் ெர்த்தமரனியிமன 

வெளியிடுதல் 

2018 யூன் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை/ நிதி 

அமமச்சு 

5.4. ைரரரளுமன்றத்தில் சமர்ப்ைித்தல் 2018ஆகஸ்ட் நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை/ நிதி 

அமமச்சு 

 

 

தமலப்பு 6: நலன்புரி நன்மமகள் சமைக்கரன இமையதளம் 

சநரக்கம்: நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் அமனத்து ைங்குதரரர்களுக்கும் வெளிப்ைமடத்தன்மமக்கரன 

அதன் திட்டங்கள் / நடெடிக்மககள் குறித்த தகெல்கமள அணுக செண்டும்.நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை திட்டம் ைற்றி வைரதுமக்களுடன் வதரடர்பு வகரள்ள செண்டும். 

தமலப்பு 

குறிக்சகரள்: 

 

நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் ைைிகள் ைற்றிய தகெல்கமள வைரதுமக்களுக்கு ெழங்குதல் 

 

 

4.5. ர்த்தமரனியில் ைிரசுரித்தல் மற்றும் 

ைரரரளுமன்றத்தில் சமர்ப்ைித்தல் 

2018 ஜூமல நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

மற்றும் நிதி 

அமமச்சு 
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  சுட்டி கரல 

ெமரயமற 

வைரறுப்பு குறிப்பு 

தமலப்பு 

உள்ளீடு: 

நலன்புரி நன்மமகள் சமை 

வதரடர்ைரன தகெல்கமள 

வைரது மக்கள் 

இமையத்தில் வைற்றுக் 

வகரள்ளல் 

நலன்புரி 

நன்மமகள் 

சமை 

வதரடர்ைரன 

தகெல்கமள 

வைரது மக்கள் 

வைற்றுக்வகர

ள்ளல் 

2018மரர்ச் நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

 

தமலப்பு 

வெளி யீடு: 

இமைய தளத்மத 

உருெரக்கி 

ஆரம்ைித்துமெத்தல் 

 

இமைய 

தளம் 

2018 மரர்ச் நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

 

தமலப்பு 

வசயற்ைரடு: 

6.1 இமைய தளத்திமன உருெரக்குதல்  15/01/2018 எஸ்ஆர்யு நடெடிக்

மககளின் 

முன்சனற்ற

வசயல்திற

ன் 

ெிடய3இன் 

06இல் 

வகரடுக்கப்

ைட்டுள்ளது

. 

6.2 ஐசிரிஏ நிறுெனத்திடமிருந்து இமைய 

முகெரியிமனப் வைற்றுக் வகரள்ளல் 

28/02/2018 நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

6.3ஆரம்ைித்துமெத்தல் 2018 மரர்ச் நலன்புரி 

நன்மமகள் சமை 

 

குறிப்பு:  

நலன்புரி நல ெரரியத்தின் நடெடிக்மககள் சதசிய மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில் நல 

நிர்ெரகத்தில் ஈடுைட்டுள்ள அரசு நிறுெனங்களின் ெமலப்ைின்னல் மூலம் வசயல்ைடுத்தப்ைட 

உள்ளன.சதசிய அளெிலரன முகெர்கள் சமூக ைரதுகரப்பு ெமலகள் திட்டத்தின் ெழிநடத்தல் 

குழுெின் உறுப்ைினர்களிரகும். நலன்புரி நன்மமகள் சமைத்திட்டங்கமள வெற்றிகரமரக 

வசயற்ைடுத்த அந்நிறுெனங்களின் ஒத்துமழப்பும் அர்ப்ைைிப்பும் ஒரு முக்கியமரன 

கரரைியரகும்.சமலும், நலன்புரி நன்மமகள் சமைஅதன் திட்டங்களில் SSNP ஆல் 

ஆதரிக்கப்ைடுகிறது மற்றும் அதன் வசயற்ைரடுகள் 2018 க்கு சமசல திட்டமிடப்ைட்டெற்றுக்கு 

பூர்த்தி வசய்கின்றன. இத்தமகய நடெடிக்மககள் SSNP இன் 2018 ஆம் ஆண்டின் 

வைரதுெரன ைைித் திட்டத்தில் ைிரதிைலிக்கின்றன. 
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2. வசயலரற்றுமக 
 

தமலப்பு1: நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் திறன் சமம்ைரடு  

ஜூன் 2017 இற்கு முன்னர் இரண்டு ைிரதி ஆமையர்கமள நியமிக்க 

திட்டமிடப்ைட்டன்ைடி,தகுதிெரய்ந்த ெிண்ைப்ைதரரர்களிடமிருந்து ெிண்ைப்ைங்கமள 

அமழக்கும் வசய்தித்தரள் ெிளம்ைரம் 2017 இல் இரண்டு முமற வெளியிடப்ைட்டது, ஆனரல் 

ெிளம்ைரங்களுக்கு ைதிலளிக்கும் ெமகயில் தகுதியரன ெிண்ைப்ைங்கள் எதுவும் 

வைறப்ைடெில்மல.எனசெ, இலங்மக நிர்ெரக சசமெயிலிிருந்து இரண்டு அதிகரரிகமளப் 

வைறுெதற்கரன முயற்சி சமற்வகரள்ளப்ைட்டு, 2018 ஜனெரி 23திகதிய  எங்கள் கடிதத்தில் 

வைரது நிர்ெரக அமமச்சி  வசயலரளரிடம் சகரரிக்மக ெிடுக்கப்ைட்டது.எங்கள் 

சகரரிக்மகக்கு எந்த ைதிலும் இல்லரததரல், இரண்டு அதிகரரிகமள இரண்டரம் நிமல 

அடிப்ைமடயில் மெத்திருக்க முடியெில்மல.ஏவனனில் அெர்கள் நலன்புரி நன்மமகள் 

சமையில் சசர இழப்பீட்டுத் வதரகுப்பு கெர்ச்சிகரமரனதரக இல்மல. 

 

இரண்டு ைிரதிஆமையரளர்கமள ஆட்சசர்ப்பு வசய்ெதற்கரன சரத்தியம் இல்லரததரல், சமை 

வசயற்ைட்டு ெரும் ஒருங்கிமைந்த நலன்புரி முகரமமத்துெ திட்டத்துடன் ெரக்கூடிய 

ைைிச்சுமமமயக் கருத்தில் வகரண்டு, ைின்ெரும் ைதெியைி சதமெகமள மரற்ற முடிவு 

வசய்யப்ைட்டதுடன்மற்வறரரு சகரரிக்மக முகரமமத்துெதிமைக்களத்திற்கு வசய்யப்ைட்டது; 

அ.இரண்டு சமலதிக ஆமையரளர்கள் 

ஆ. இரண்டு  உதெி ஆமையரளர்கள்(ஏற்கனசெ அங்கீகரிக்கப்ைட்ட 

இரண்டு ைிரதி ஆமையர்களுக்கு ைதிலரக) 

இருப்ைினும், முகரமமத்துெ சசமெகள் திமைக்களம் 2018 ஜூமல 16 திகதிய கடிதத்தில் 

ஒருசமலதிக ஆமையர் மற்றும் ஒரு உதெி ஆமையர் ைதெிகளுக்கு மட்டுசம அங்கீகரரம் 

அளித்தது. 
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வெல்ப் வடஸ்க் இயக்குநர்கமள ஆட்சசர்ப்பு வசய்ெது வதரடர்ைரக ஒருங்கிமைந்த சமூக 

ைதிவு தகெல் அமமப்பு (SRIS) வசயற்ைரட்டில் இருக்கும்சைரது அெர்கமள நியமிக்க முடிவு 

வசய்யப்ைட்டது.சமூக ைதிவு தகெல் அமமப்பு 2018சம மரதத்தில் தகெல் வதரடர்பு 

வதரழில்நுட்ை நிறுெனத்தினரல் உருெரக்கி நலன்புரி நன்மமகள் சமையிடம் ஒப்ைமடக்க 

இருந்தது.ஆனரல் அது ைரிசீலிக்கப்ைட்ட ஆண்டு இறுதி ெமர 

வசய்யப்ைடெில்மல.திருத்தப்ைட்ட ைதெி ைதெிகளுக்கரன ஒப்புதமலப் வைற்றதும், 

சமலதிகஆமையரளர் மற்றும் உதெி ஆமையரளருக்கரன ஆட்சசர்ப்புத் திட்டங்கள் மரதிரி 

ைடிெங்களின்ைடி மீண்டும் முகரமமத்துெ சசமெகள் திமைக்களத்தில் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டன.இருப்ைினும், ஆட்சசர்ப்புகளுக்கரன அங்கீகரரம் ஆண்டு இறுதி ெமர 

வைறப்ைடெில்மல. 

 

தமலப்பு 2: ஒருங்கிமைந்த சமூக ைதிவுத் தகெல் முமறமம  

தகெல் வதரடர்பு வதரழில்நுட்ை நிறுெனம் (ஐ.சி.டி.ஏ) உலக ெங்கி நிதியளித்த சமூக 

ைரதுகரப்பு ெமலகள் திட்டத்தின் (எஸ்.எஸ்.என்.ைி) கீழ் நலன்புரி நன்மமகள் சமைக்கரன 

எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்மஸ உருெரக்கும் என்று எதிர்ைரர்க்கப்ைட்டது.சமலும் ஐ.சி.டி.ஏ மற்றும் 

வடெலப்ைர்கள் (சக.ைி.எம்.ஜி மற்றும் ஐ.ஐ.எல்) இமடசயயரன வகரள்ெனவு 

ஒப்ைந்தத்தின்ைடி பூர்த்தி வசய்யப்ைட்ட முமறமமவயரன்றமன2018சம மரத்த்தில் நலன்புரி 

நன்மமகள் சமைக்கு ஒப்ைமடக்கப்ைட உள்ளது.இருப்ைினும், இந்த ஆண்டின் இறுதி ெமர 

இறுதி உற்ைத்திமய ெழங்க ஐ.சி.டி.ஏெரல் முடியெில்மல.முமறமமயின் ஒரு ைகுதி மட்டுசம 

எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்ஸின் ஒரு ைகுதியரக உருெரக்கப்ைட்டது, அதரெது நலன்புரி ையனரளிகமள 

ைதிவு வசய்தல், முமறமமயிலுள்ள அதிகரரிகளின் ைரத்திரங்கமள நிர்ெகித்தல், 

சூத்திரத்துடன் சதர்வு அளவுசகரல்கமளப் ையன்ைடுத்துதல் ஆகியமெ நலன்புரி நன்மமகள் 

சமையினரல் ஏற்றுக்வகரள்ளத் தயரரரக இருந்தன.சமூக ைதிசெடு ைிரிவு (எஸ்.ஆர்.யூ) மற்றும் 

எஸ்.எஸ்.என்.ைி ஆகியெற்றின் வதரழில்நுட்ை குழுெின் திருப்திக்கு அல்ல 

உருெரக்கப்ைட்டது.அக்சடரைர் 2018 இல் நடந்த ஒரு ைங்குதரரர் கூட்டத்தில் ஐ.சி.டி.ஏ 

மற்றும் வடெலப்ைர்கள் முழு  முமறமயயும் முடிக்க 2018 நெம்ைர் 30 ெமர அதிக சநரம் 
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ெிரும்ைினர்.இருப்ைினும், அெர்களரல் கரலக்வகடுமெச் சந்திக்க முடியெில்மல, ஆண்டின் 

இறுதியில் அமெ ஓரளவு மட்டுசம நிமறவு வசய்தன, சமலும் அறிக்மகயிடல் கருெிகள் 

மற்றும் குமற தீர்க்கும் மகயரளுதலின் கூறுகள் ஆண்டின் இறுதியில் வசய்யப்ைட 

செண்டும்.சமலும், நலன்புரி நன்மமகள் சமை மற்றும் எஸ்.எஸ்.என்.ைிஆகியமெ ஒவ்வெரரு 

ெரரத்திலும் ஐ.சி.டி.ஏ மற்றும் வடெலப்ைர்களுடன் ெளர்ச்சியின் முன்சனற்றத்மதக் 

கண்கரைித்தன, ஆனரல் முன்சனற்றம் மிகவும் திருப்தியற்றது. 

 

எஸ்.ஆர்.யு மற்றும் எஸ்.எஸ்.என்.ைி.யின் வதரழில்நுட்ை ஊழியர்களரல் எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் இன் 

கீழ் நலன்புரி ையனரளிகள் ெிண்ைப்ை ைதிவு வதரடர்ைரக அமனத்து ைிரசதச 

வசயலகங்களின் சமூக ைதிவு தகெல் ைிரிவுகளின் ஊழியர்களுக்கு ையிற்சி 

அளிக்கப்ைட்டது.இது மரெட்ட அடிப்ைமடயில் வசய்யப்ைட்டது மற்றும் வசலமெ 

எஸ்.எஸ்.என்.ைி.வசயலமர்வு கரலம் இரண்டு நரட்கள் மற்றும் ைங்சகற்ைரளர்களுக்கு 

எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் ையன்ைடுத்தி ையிற்சி அளிக்கப்ைட்டது. வடெலப்ைர்கள் எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்இன் 

அந்த ைகுதிமய உருெரக்கியுள்ளனர். 

 

தமலப்பு 3: எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்இற்கரன அனர்த்த மீளமமப்புத் திட்டம் 

இது எஸ்.எஸ்.என்.ைி இனரல் ஆசலரசமன நிறுெனம் ஒன்றிடம் 

ஒப்ைமடக்கப்ைட்டது.அெர்கள் ைைிமயத் வதரடங்கியதுடன்நலன்புரி நன்மமகள் சமை 

அதன் ஒத்தமழப்ைிமனஆசலரசகர்களுக்கு ெழங்கியுள்ளது.இருப்ைினும், எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் 

அைிெிருத்தி மற்றும் நிமறவு தரமதமரனது அனர்த்த மீளமமப்புத் திட்டத்மத அைிெிருத்தி 

வசய்ெதிலும் சமரசமரக ைரதித்துள்ளது. 

 

தமலப்பு 4: நலன்புரி நன்மம திட்டங்கள் 

கடந்த ஆண்டு உலக ெங்கியரல் நலன்புரி நன்மமகள் சமை சரர்ைரக நியமிக்கப்ைட்ட 

சசரதமன ையனரளிகள்வதரிவு முமறகள் குறித்த கைக்வகடுப்பு, அந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் 

முடிக்க முடியெில்மல. ஏவனனில் உள்ளூரரட்சித் சதர்தல் கரலத்தில் களப்ைைி 
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நிறுத்தப்ைட்டது. ஆய்வு நிறுெனத்தின் இறுதி அறிக்மக 2018 ஏப்ரலில் நலன்புரி நன்மமகள் 

சமைக்கு ெழங்கப்ைட்டது.கண்டுைிடிப்புகள் மூன்று சசரதமன முமறகமள, அதரெது 

ப்ரரக்ஸி மீன்ஸ் வடஸ்டிங் (Proxy Means Testing),மல்டி-டிப்ரிசெஷனல் ஸ்சகரர் (Multi-

Deprivational Score) மற்றும் சமூக அடிப்ைமடயிலரன சசரதமன முமறமம முதல், இரண்டரெது 

மற்றும் மூன்றரெது இடங்கமளப் வைற்றன.கைக்வகடுப்ைின் கண்டுைிடிப்புகள் சனத் வதரமக 

மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிெிெரத் திமைக்களம்  மற்றும் ைிற ைங்குதரரர்களுடன் ைகிர்ந்து 

வகரள்ளப்ைட்டன.மரதிரி ைிமழகளின் அடிப்ைமடயில் கைக்வகடுப்பு முடிவுகளில் 

சனத்வதரமக மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிெிெரத் திமைக்களம்  இட ஒதுக்கீடு 

வகரண்டிருந்தது.சமலும் அமெ கைக்வகடுப்ைின் முடிவுக்கு உடன்ைடெில்மல.இருப்ைினும், 

கைக்வகடுப்ைின்ைடி எம்.டி.எஸ் இரண்டரெது சிறந்த சதர்வு முமறயரக 

கண்டறியப்ைட்டது.சமலும், திட்ட மதிப்பீட்டு ஆெைத்திற்கு சனத்வதரமக மதிப்பீடு மற்றும் 

புள்ளிெிெரத் திமைக்களத்திலிருந்து ையனரளிகளுக்கரன சதர்வு முமறமய உருெரக்குெதில் 

வதரழில்நுட்ை ஆசலரசமனமயப் வைற நலன்புரி நன்மமகள் சமை சதமெப்ைடுகிறது.ைிஎம்டி 

மற்றும் எம்.டி.எஸ் மற்றும் ைல ைங்குதரரர்கள் எம்.டி.எஸ் முமறமய ஆதரித்ததில் கருத்தியல் 

செறுைரடு இருப்ைதரல், சதர்வு முமறமய சமலும் வெளிப்ைமடயரன மற்றும் குறிக்சகரளரக 

சமலும் வசம்மமப்ைடுத்த முடிவு வசய்யப்ைட்டது.இறுதியரக, ையனரளிகமள அமடயரளம் 

கரண்ைதற்கரன வதரிவு முமறவயரன்று ஆறு அளவுசகரல்கள் மற்றும் 22குறிகரட்டிகளுடன் 

உருெரக்கப்ைட்டதுடன் சனத்வதரமக மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிெிெரத் திமைக்களத்தின் 

வதரழில்நுட்ை உதெியுடன் கைக்கிடுெதற்கரன சூத்திரவமரன்றரகும்.வகரழும்பு, (சதசிய), 

கம்ைரெர(நகர்ப்புற) மற்றும் அம்மரந்சதரட்மடமரெட்டத்திலுள்ள 

அங்குென்வகரலவைவலஸி ஸ (கிரரமப்புற) ஆகிய மூன்று வசயலமர்வுகளில் இந்த 

அளவுசகரல்கள் மற்றும் குறிகரட்டிகள் சரிைரர்க்கப்ைட்டன. 

 

சமுர்த்தி, முதியெர்கள், ஊனமுற்சறரர் மற்றும் சிறுநீரக சநரயரளிகளின் திட்டங்களுக்கரன 

நலன்புரி சலுமக கட்டைத் திட்டங்கமள உருெரக்க நடெடிக்மக எடுக்கப்ைட்டது. வதரிவு 

அளவுசகரல்கமள சமம்ைடுத்துெதற்கரன உள்ளீட்மடப் வைற ைல ஆசலரசமனகள் 
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நடத்தப்ைட்டன.சமுர்தி ையனரளிகளுக்கரனவதரிவு முமற கல்ெி, சுகரதரரம், வைரருளரதரர 

நிமல, வசரத்துக்கள், வீட்டு நிமல மற்றும் குடும்ை புள்ளிெிெரங்கள் சைரன்ற ையனரளிகளின் 

குடும்ைங்களின் அளவுசகரல்கமள உள்ளடக்கியது.ஒவ்வெரரு அளவுசகரலிலும் ஒரு 

குறிகரட்டிகள் உள்ளன மற்றும் ஒரு அளவுசகரல் பூச்சியத்துடன் (0) (நன்மமகளுக்கு தகுதி 

வைறெில்மல) மற்றும் ஒன்று (1) (தகுதி ெரய்ந்தமெ) மற்றும் எண்களுக்கரன தகுதி 

பூச்சியத்திலிருந்து ெறுமம மதிப்வைண் வைற ஒரு சூத்திரத்தில் கைக்கிடப்ைட்டது.ெயது, 

இயலரமம நிமல மற்றும் சிறுநீரக சநரயரளிகளுக்கு மருத்துெ சரன்றிதழ்கள் சைரன்ற 

கூடுதல் திட்ட குறிப்ைிட்ட அளவுசகரல்களுடன் மற்ற மூன்று திட்டங்களுக்கு தகுதி 

வைறுெதற்கரன அடிப்ைமடயரக ெறுமம மதிப்வைண் இருக்கும்.நலன்புரி நன்மமகள் 

சமையினரல் மதிப்வைண்ைின் கட் ஆப் புள்ளியின் அடிப்ைமடயில் தகுதிெரய்ந்த 

ையனரளிகள் முடிவு வசய்யப்ைடுெரர்கள்.சனத்வதரமக மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிெிெரத் 

திமைக்களம் வதரிவுக்கரன அளவுசகரல்களின் அடிப்ைமடயில் கைக்கீடு வசய்ெதற்கரன 

சூத்திரத்மத உருெரக்கியது.வதரிெரனது எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ் மூலம் இடம்வைற உள்ளது.வதரிவு 

முமறகளின் நகவலரன்று  இமைப்பு 2 இல் வகரடுக்கப்ைட்டி ள்ளது. 

 

தமலப்பு 5: நலன்புரி நன்மமகள் சட்டத்தின் கீழரன ஒழுங்குெிதிகள் 

நலன்புரி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் கள வசயற்ைரட்டு ைிரிவுகளரக இருக்கும் அமனத்து ைிரசதச 

வசயலகங்கமளயும் இமைக்கும் நலன்புரி நன்மமகள் சமை அலுெலகத்தில் இலத்திரனியற் 

தரவுத்தளத்மத அமமப்ைதற்கரக நலன்புரி நன்மம சமை நலன்புரி நன்மமச் சட்டத்தின் ைிரிவு 

27 ன் கீழ் ஒழுங்குெிதிகள் தயரரிக்கப்ைட்டன.ைிரசதச வசயலகத்தின் தகெல் ைிரிவு நலன்புரி 

நன்மம ைிரிவு என்று அமழக்கப்ைடுகிறது.ெிண்ைப்ை நமடமுமற, வதரிவு மற்றும் 

சமன்முமறயீட்டுக் குழுக்கமள நிறுவுதல், அெர்களின் நியமனங்களுக்கரன தகுதிகள், 

அத்தமகய குழுக்களின் வைரறுப்புகள், ெிண்ைப்ைதரரரின் ெிண்ைப்ைத்தின் தகெலின் 

துல்லியத்மத சரிைரர்க்க வதரிவுக் குழு ைின்ைற்ற செண்டிய நமடமுமறகள் ெமரவு 

ெிதிமுமறகளில் ெிளக்கப்ைட்டுள்ளன.ையனரளிகமள சசர்ப்ைது மற்றும் சமல்முமறயீடுகள் / 

புகரர்கமளக் மகயரள்ெது வதரடர்ைரக ைிரசதச மற்றும் மரெட்ட வசயலரளர்களின் ைங்கு 
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ெமரவு ெிதிமுமறகளில் உள்ளது.உலக ெங்கியின் நிதியளிக்கப்ைட்ட ஆசலரசகர் ஆரம்ை 

ெமரமெத் தயரரித்தரர், இது நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமமச்சின் சட்ட ெிெகரரத் 

துமறயின் உள்ளீட்மடக் வகரண்டு சமலும் வசம்மமப்ைடுத்தப்ைட்டது. 

அமமச்சரமெயின் அங்கீகரரம் 2018 அக்சடரைரில் சகரரப்ைட்டது, ஆனரல் இந்த ஆண்டின் 

இறுதியில் நிலெிய அரசியல் சூழ்நிமல கரரைமரக அது நடக்கெில்மல. 

 

தமலப்பு 6: நலன்ைரி நன்மம சமைக்கரன இமையத்தளம் 

நலன்புரி நன்மமகள் சமை மற்றும் எஸ்.எஸ்.என்.ைி இக்கரன இமையத்தளம் சமூக ைதிவுப் 

ைிரிவு மற்றும் எஸ்.எஸ்.என்.ைி.யின்தகெல் வதரழில்நுட்ை ஊழியர்களரல் 

உருெரக்கப்ைட்டது.சமையரனது அதன் சமூகப் ைதிவு தகெல் முமறமமயிமன 2018 

டிசம்ைரில் வதரடங்க திட்டமிட்டது.சமூகப் ைரதுகரப்புத் திட்டங்கள் வதரடர்ைரன அமனத்து 

மரெட்ட மற்றும் ைிரசதச வசயலரளர்கள் மற்றும் ைிற ைங்குதரரர்களின் ைங்களிப்புடன் 

இதற்கரக சதசிய நிகழ்வெரன்று நடத்த முடிவு வசய்யப்ைட்டது.நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக 

அமமச்சரினரல் ெழங்கிய நிகழ்ெிற்கரன டிசம்ைர் 5 ஆம் திகதி மற்றும் இட ஒதுக்கீடு 

பீஎம்ஐசீஎச் இல் வசய்யப்ைட்டது.வகரள்முதல் நமடமுமற ைின்ைற்றப்ைட்டதுடன் 

இந்நிகழ்ச்சிக்கு ரூைர 3,159,000/- ெரவு வசலவுத் திட்டத்திற்கு திமைக்கள வகரள்ெனவுக் 

குழு அங்கீகரித்தது. 

 

இருப்ைினும், 2018 நெம்ைர் மற்றும் டிசம்ைர் மரதங்களில் நிலெிய அரசியல் சூழ்நிமல 

கரரைமரக, அமமச்சின் ஆசலரசமனயின் சைரில் இந்த நிகழ்வு இரத்துச் வசய்யப்ைட்டது. 
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3.  செரல்கள் 
 

சமூகப் ைதிவு ெமலயமமப்பு திட்டத்தில் திட்டமிடப்ைட்டுள்ளைடி சமூகப் ைதிசெடு தகெல் 

அமமப்மைப் வைறுெதில் தரமதம் மற்றும் ஒருங்கிமைந்த நலன்புரி முகரமமத்துெ முமறமய 

நிமறசெற்றுெதில் ைல ைங்குதரரர்களின் ஈடுைரடு ஆகியமெ நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் 

வசயற்திறமன சமரசமரக ைரதித்துள்ளன.கடந்த ஆண்டின் நடுப்ைகுதியில் ஐ.சி.டி.ஏ நன்கு 

வசயற்ைடும் எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்மஸ ெழங்கும் என்று நலன்புரி நன்மமகள் 

சமையின்எதிர்ைரர்க்கப்ைட்டது.சமூகப் ைதிவு ெமலயமமப்பு திட்டத்தில் 

திட்டமிடப்ைட்டுள்ளைடி சமூகப் ைதிசெடு தகெல் அமமப்மைப் வைறுெதில் தரமதம் மற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த நலன்புரி முகரமமத்துெ முமறமய நிமறசெற்றுெதில் ைல ைங்குதரரர்களின் 

ஈடுைரடு ஆகியமெ நலன்புரி நன்மமகள் சமையின் வசயற்திறமன சமரசமரக ைரதித்துள்ளன. 

 

கடந்த ஆண்டின் நடுப்ைகுதியில் ஐ.சி.டி.ஏ நன்கு வசயற்ைடும் எஸ்.ஆர்.ஐ.எஸ்மஸ ெழங்கும் 

என்று நலன்புரி நன்மமகள் சமைஎதிர்ைிரர்க்கிறது.கைினியின் ெிநிசயரகம் எட்டு மரதங்கள் 

தரமதமரனது,ஆனரல் வடெலப்ைரின் சதரல்ெிக்கு ஐ.சி.டி.ஏ எந்த நடெடிக்மகயும் 

எடுக்கெில்மல.நலன்புரி நன்மமகள் சமையரனது வதரிவு சூத்திரத்மத சமுர்தி கைக்வகடுப்பு 

தரவுகளுடன் கைினிமய சசரதிக்கும் சநரக்கத்துடன் இயக்க ெிரும்ைியது.சமுர்தி 

அைிெிருத்தித் திமைக்களம்இறுதியரக நலன்புரி நன்மமகள் சமையுடன் தரமெப் ைகிர்ந்து 

வகரள்ள ஒப்புக்வகரண்டது.இந்த சநரக்கத்திற்கரக வடெலப்ைர்கள் தங்கள் குறிப்பு 

ெிதிமுமறகளுக்கு புறம்ைரனது என்று கூறி செமலக்கு கூடுதல் கட்டைம் வசலுத்த 

ெிரும்ைினர்.ைிஏடி இற்கமமெரக கைினி ெளர்ச்சியின் ஒரு ைகுதியரக இருந்ததரல் கூடுதல் 

கட்டைம் வசலுத்த நலன்புரி நன்மமகள் சமைெிரும்ைெில்மல. 

 

நலன்புரி நன்மமச் சட்டத்தின் கீழ் அளவுசகரல்கள் மற்றும் ெிதிமுமறகளுடன்வதரிவு 

முமறமய பூர்த்திவசய்ய நலன்புரி நன்மமகள் சமையினரல்முடிந்தது. ஆனரல் இந்த ஆண்டின் 

இறுதியில் நிலெிய அரசியல் நிமலமம அமமச்சரமெயின் அங்கீகரரத்தமனப் வைறுெதற்குத் 

தமடயரக இருந்தது. 
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4. 2018 jpnrk;gu; 31 Me; jpfjp Kbtile;j Mz;bw;fhf epjpr; 

nrayhw;wy ; 

epjpr; nrayhw;wy;  

2018 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhf tpupthd tUkhdf;; $w;W  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

kPs;  kjpg;gPL

jdpg;gl;l rk;gsq;fs; 2 7,572,743         2,292,434      

Vida njhopw;ghl;L nrytpdk; 3 1,484,089         1,030,479      

Mz;bw;fhd kpif (gw;whf;Fiw) 353,195.00-       72,390.08-      

3,322,912      9,056,832         

tUkhdk;

tpguk; Fwpg;G 2018

nrytpdk;

mur khdpak; 1 8,703,637         3,250,522      
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2018 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp epiyik $w;W 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

kPs; kjpg;gPL

Fwpg;G &gh &gh

nrhj;Jf;fs;

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;

4,309,199.33 4,515,623.93   

epjpaspj;jy;

Njwpa nrhj;Jf;fs; / cupik 

ngh.c.M. xJf.fk; 4,584,793.00 4,584,793.00   

jpul;ba kpif  /(gw;whf;Fiw) 425,585.15-     72,390.08-         

eilKwnghWg;G

149,991.48     3,221.01           

4,309,199.33 4,515,623.93   

4,159,207.85 4,512,402.92   

ml;LW nrytpdk; 6

mjpfupf;Fk; nraw;ghl;L nrytpdk; 4 4,259,199.33 4,515,623.93   

ngwNtz;bait 5 50,000.00       -                      

2018

$W 01

nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;/cupik
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2018 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhf Njwpa nrhj;Jf;fs; khw;wy;;; $w;W  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjdq;fs;> 
nghwpfs; 

cgfuzq;fs; 
xJf;fk;

 jpul;ba 
kpif/(gw;whf;Fiw) 

nkhj;jk;

 01/01/2016 ,y; kPjp -                       -                                     -                          

M.ngh.c xJf;fk; 3,773,670.00    

Mz;bw;fhd kpif (gw;whf;Fiw) -                       -                                     -                          

3,773,670.00    -                                     -                          

Mjdq;fs;> 
nghwpfs; 

cgfuzq;fs; 
xJf;fk;

 jpul;ba 
kpif/(gw;whf;Fiw) 

nkhj;jk;

 01/01/2017 ,y; kPjp 3,773,670.00    3,773,670.00       

M.ngh.c Mz;bw;fhd xJf;fk; 811,123.00       

Mz;bw;fhd kpif (gw;whf;Fiw) -                       (72,390.08)                      (72,390.08)            

4,584,793.00    (72,390.08)                      3,701,279.92       

Mjdq;fs;> 
nghwpfs; 

cgfuzq;fs; 
xJf;fk;

 jpul;ba 
kpif/(gw;whf;Fiw) 

nkhj;jk;

 01/01/2018 ,y; kPjp 4,584,793.00    (72,390.08)                      4,512,402.92       

Mz;bw;fhd kpif (gw;whf;Fiw) -                       (353,195.00)                    (353,195.00)         

4,584,793.00    (425,585.08)                    4,159,207.92       

31/12/2016 ,y; kPjp

31/03/2017 ,y; kPjp

31/03/2018 ,y; kPjp



நலன்புரி நன்மமகள் சமைஆண்டறிக்மக - 2018 

 

20 | ை க் க ம்  
 

2018 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd fhRg; gha;r;ry; $w;W 
 

 

 

 
 Mz;bd; ,Wjpapd; NghJ fhR kw;Wk; mjw;F rkkhdtw;wpd; gFg;gha;T 

fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; kw;Wk; ,izf;fg;gl;l Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd; Kf;fpakhd 
gFjpahFk;.   

 

 

 

 

 

2018

&gh       rjk;

Mz;bw;fhd kpif (gw;whf;Fiw) (353,195.00)              

mjpfupf;Fk; njhopw;ghl;Lr; nryT -                               

rPhf;fq;

ngWkhdj;Nja;T 256,424.60               

(mjpfupg;G)/tpahghu Vida nrYj;j Ntz;batw;wpy; FiwT 146,770.47               

njhopw;ghl;L eltbf;iffspdhy; Njwpa fhR 0.07                             

Mjdq;fs;> nghwpfs;> cgfuzq;fs; nfhs;tdT -                               

KjyPl;by; (gad;gLj;jpa) Njwpa fhR -                               

Fj;jif nfhLg;gdT -                               

epjpaspj;jy; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhRg;gha;r;ry; -                               

Mz;bd; Muk;gj;jpy; fhR kw;Wk; fhRf;F rkkkhd kPjp -                               

0.07                             

epjpaspj;jy; eltbf;iffspypUe;J fhRg;gha;r;ry;

Mz;bd; NghJ fhR kw;Wk; mjw;Fr; rkkhditfspy; mjpffug;G 0.07                             

Mz;bd; ,Wjpapy; fhR kw;Wk; fhRf;F rkkkhd kPjp

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J fhRg; gha;r;ry;

njhopw;gL %yjd khw;wj;jpw;F Kd;duhd njhopw;ghl;L ,yhgk; (96,770.40)                

(mjpfupg;G)/ngw Ntz;batw;wpy; FiwT (50,000.00)                

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;J fhRg;gha;r;ry;
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epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs; 

 

01.  nghJ tplaq;fs; 

1.1 ,yq;if rdehaf Fbaurpd; 1952/22 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;;;j;jkhdp 

mwptpj;jypd; fPo; 2016 ngg;utup 15 Me; jpfjp kPz;Lk; mKyhFk; tifapy; 2002 

,d; 24 Mk; ,yf;f eyd;Ghp ed;ikfs; rl;lj;jpd; 3 Mk; gpuptpd; gpufhuk; eyd;fs; 

ed;ikfs; rig 2016 Mk; Mz;bd; NghJ ];jhgpf;fg;gl;lJ. 

 

1.2 eyd;Ghp ed;ikfs; rig rl;lj;jpd; 2 Mk; gpuptpd; gpufhuk; murpayikg;G 

rigAld; fye;Jiuahb epjp tplaj;jpw;F nghWg;ghd mikr;ruhy; %d;whz;L 

fhyg;gFjpf;fhf 2016 A+iy khjj;jpd; NghJ epakpf;fg;gl;l jiytu; kw;Wk; ehd;F 

cWg;gpdu;fSld; $bajhFk;. 

 

1.3 eyd;Ghp ed;ikfs; rig nghJ nrayfk;> nfhOk;G 01 ,y; epjp kw;Wk; ntFrd 

Clfj;Jiw mikr;rpd; Gjpa fl;blj;jpd; 1 Mk; khbapy; mike;Js;sJ. 

 

1.4 eyd;Ghp ed;ikfs; rig Nehf;fq;fs; 

 

• gpujhd Nehf;fq;fs; midj;J eyd;Gup ed;ikfs; nfhLg;gdtpw;fhf nraw;ghl;L 

rl;lfnkhd;iw jpl;lkply; 

• eyd;fis ngw;Wf;nfhs;tgtu;fis ,dq;fhz;gjw;fhf ntspg;gilahd 

nraw;ghnlhd;iw jahupj;jy; 

• mt;thwhd eyd;fis G+u;j;jp nra;tjw;fhf epjpVw;ghLfis Nkw;nfhs;sy; 

eyd;Ghp ed;ikfs; rig rl;lj;jpd; %yk; Nkw;Fwpj;j Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf; 

nfhs;tjw;fhf fPNo fhl;lg;gl;l gpujhd nraw;ghLfis epiwNtw;Wk; nghUl;L eyd;Ghp 

ed;ikfs; rigf;F mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

• rl;lj;jpd; %yk; toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fs;> flikfs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 

vd;gtw;iw nraw;gLj;Jjy;> epiwNtw;Wtjy; kw;Wk; elhj;Jjy; 

• rigf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fs; khtl;l nrayhsu;. gpuNjr nrayu; my;yhJ 

fpuhk Nritahsu;  my;yJ mur cj;jpNahfj;jUf;F ifaspj;jy; 

• eyd;Ghp ed;ikfs; Kd;nkhopTj; jpl;lj;ij ];jhgpj;jy; 

• jifikfSf;fhd epajpfisj; jahupj;jy; 
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• Kd;nkhoptpd; gpufhuk; epjpVw;ghLfis Fwpg;gply; 

• Kd;nkhoptpid Muk;gpf;Fk; jpfjpia jPu;khdpj;jy; 

• toq;fg;gl Ntz;ba epjp my;yJ NtW ed;ikfis cWjpg;gLj;jy; 

• ed;ikfis ngWtjw;F egu;fSf;F cupj;jhd fhy vy;iyfis Fwpg;gply;. 

1.5 epjpf;$w;Wf;fs; 

eyd;Ghp ed;ikfs; rigahy; 2018 jpnrk;gu; 31 Me; jpfjp Kbtile;j Mz;L 

fhyg;gFjpf;fhd epjpf;$w;Wf;fs; ,j;Jld; rku;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. 

 

02. epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpg;gjw;fhd mbg;gil 

 

eyd;Ghp ed;ikfs; rigapd; epjpf;$w;Wf;fs;> epjp epiyik njhlu;ghd tpupthd 

$w;W> fhRg;gha;r;ry; $w;W> nrytpdf; $w;W> mjd; eilKiway;yhj nrhj;Jf;fs; 

ml;ltiz kw;Wk; epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs; vd;gtw;Wld; $bajhFk;. 

,yq;if fzf;fPl;L epakq;fs; kw;Wk; murpd; epjpg; gpukhzq;fSf;F ,zq;f ,e; 

epjpf;$w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.  

 

2.1 epjpf; $w;Wf;fis rku;g;gpf;Fk; gz myF 

 

epjpf;$w;Wf;fs; ,yq;if &ghtpy; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. 

 

2.2  njhlu;e;jpaq;Fjy; 

 

eyd;Gup ed;ikfs; rigapdhy; jpl;lkplg;gl;l fPNo fhl;lg;gl;Ls;s nfhs;iffs; 

eyd;fs; ed;ikfSf;fhf nghUj;jkhd eilKiwnahd;whd njhlu;ej;jpaq;Fjy; 

njhlu;ghd vLNfhSf;F cl;gl;lJ. 

 

2.3 fPNo fhl;lg;gl;Ls;s fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; epjpf;$w;Wf;fisj; jahupg;gjw;fhf 

gad;gLj;jg;gl;Ls;sJld; NtWtifapy; mwpf;ifaplg;gl;lhy;  ,e;epjpf;$w;Wf;fspy; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s %d;whz;L fhy vy;iyfSf;F  mJ njhlu;r;rpahf nghUe;jr; 

nra;tjw;F eyd;Gup ed;ikfs; rig vjpu;ghu;j;Js;sJ. 

 

• epjp epiyikf; $w;W 

midj;J mYtyf cgfuzq;fs; Muk;gj;jpy; fpuaj;jpy; 

mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ. cgfuzq;fspd; fpuak; vd;gJ nfhs;tdtpd; NghJ 

ntl; tupAld; ifNaw;jw;F nrytpl;l fpuakhFk; 
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• tpupthd tUkhdf; $w;W  

(m) tUkhdj;ij ,dq;fhzy; 

  murhq;fj;jplkpUe;J fpilj;j fl;Lepjp tUkhdkhf fUjg;gLfpd;wJ. 

 

(M) nrytpdq;fis ,dq;fhzy;  

nrytpdf; $w;W> eyd;Gup ed;ikfs; rigapd; epu;thf kw;Wk; nghJthd 

nrytpdq;fs;> eyd;Gup ed;ikfs; nrytpdk; kw;Wk; njhlu;ghly; 

nrytpdk; vd ,dq;fhzg;gLfpd;wd. eyd;Gup ed;ikfs; rigapid 

elhj;jpr; nry;tjw;fhd midj;J nrytpdq;fSk; nrytpdf; $w;wpw;F 

nfhz;L tug;gl;Ls;sd. 

 

 

    (,) ngWkhdj;Nja;T 

epjp kw;Wk; ntFrd Clf mikr;rpdhy; ifaspf;fg;gl;l 

nrhj;Jf;fSf;fhf ngWkhdj;Nja;T nra;ag;gltpy;iy. eyd;Gup 

eyd;fs; rigahy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l nrhj;Jf;fs; khj;jpuk; 

ngWkhdj;Nja;T fzf;fplg;gl;lJ. 

 

nrhj;Jf;fspy; kjpg;gplg;gl;l MAl;fhyj;jpd; gpufhuk; vspa mbg;gil 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ngWkhdj;Nja;T nra;ag;gLk;. 

 

jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;  20% 

,ae;jpuhjpfs;  33.33% 

 

 
   (<) tup tpjpg;G 

ciof;Fk; NghJ tup cs;ehl;L ,iwtupr; rl;lj;jpd; 01 Mk; ml;ltiz 

mbg;gilahf nfhz;lJ. 
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5. fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjp mwpf;if 
 

eyd;Ghp ed;ikfs; rigapd; 2018 jpnrk;gh; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

epjpf;$w;Wf;fs; kw;Wk; Vida rl;lhPjpahd kw;Wk; gpukhz hPjpahd Njitg;ghLfs; kPJ 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 12 Mk; gphptpd; gpufhuk; 

fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpapd; mwpf;if 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 epjpf;$w;Wf;fs;;  
  

1.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak; 
  

eyd;Ghp ed;ikfs; rigapd; 2018 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd epjp epiyikf; 

$w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd tpupthd tUkhdf; $w;W> 

Njwpa nrhj;Jf;fspy; khw;wq;fs; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j 

Mz;bw;fhd fhRg;gha;r;ry; $w;W kw;Wk; epjpf;$w;Wf;fSf;Fupa Fwpg;Gf;fs; 

Kf;fpakhd fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; nghopg;gpid cs;slf;fpa 2018 jpnrk;gh; 31 

,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

FbauR murpayikg;gpd; 154(1) Mk; cWg;GiuAld;  NrHj;J thrpf;fg;gLk; 2018 

,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lk; kw;Wk; 1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f 

epjpr; rl;lj;jpd;; gpufhuk; vdJ gzpg;gpd; fPo; fzf;fha;T nra;ag;gl;ld. 

murpaiyikg;gpd; 154(6) Mk; cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSf;F ,zq;f 

ghuhSkd;wj;jpw;fhd vdJ mwpf;if fhyf;fpukj;jpy; gl;bay;gLj;jg;gLk;. 

 
vdJ mwpf;ifapd; Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilg; ge;jpapy; 

tpghpf;fg;gl;l tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; jtpHj;J Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp 

epWtfj;jpd; 2018 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd epjp epiyikapidAk; 

mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd mjdJ epjprhh; nrayhw;wypidAk; fhRg; 

gha;r;rypidAk; ,yq;if nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f 

epjpf;$w;Wf;fs; cz;ikahfTk; epahakhd epiyik xd;wpid gpujpgypf;fpd;wJ 

vd;gJ vdJ mgpg;gpuhakhFk;. 

 

1.2 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 

  

,yq;if nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L epakk; - 7 ,d; 69 Mk; ge;jpapd; gpufhuk; 

nrhj;Jf;fspd; ngWkhdj;Nja;T mit gad;ghl;bw;F fpilf;ff; $bajhf cs;s 

NghJ  Muk;gpf;fg;gl Ntz;ba NghjpYk; epjp mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l rigapd; 

nrhj;Jf;fshf fzf;fPL nra;ag;gl;Ls;s  &gh 3>773>670 ngWkjpahd 

nrhj;Jf;fSf;F ngWkhdj;Nja;T ,lg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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,yq;if fzf;fha;T epakq;fSf;F (,f.ep;) ,zq;f vdJ fzf;fha;tpid ehd; 

Nkw;nfhz;Nld;. ,f; fzf;fha;T epakq;fspd; fPohd vdJ nghWg;Gf;fs; vdJ 

mwpf;ifapy; epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;tpw;fhd fzf;fha;thshpd; nghWg;Gf;fs; 

ge;jpapy; NkYk; tpghpf;fg;gLfpd;wd. ,e;j epjpf;$w;Wf;fs;  njhlu;ghd fzf;fha;T 

mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil xd;wpid toq;Ftjw;F NghjpasTk; 

nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; ngw;Wf; nfhz;Ls;Nsd; vd 

ehd; ek;GfpNwd;. 

 

1.3 epjpf;$w;Wf;fspw;fhd Kfhikj;Jtj;jpdJk; mt; MSiff;F cl;gl;l 

jug;gpdu;fspdJk; nghWg;Gf;fs; 

  

,e; epjpf;$w;Wf;fis ,yq;if nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fspw;F ,zq;f 

jahupj;jy; kw;Wk; epahakhfTk; rkH;g;gpj;jy; kw;Wk; Nkhrb my;yJ jtWfspd; 

fhuzkhf Vw;glf;$ba nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J tpLgl;l 

epjpf;$w;Wf;fisj; jahupg;gjw;F mtrpakhdnjd Kfhikj;Jtk; eph;zapf;fpd;w 

mj;jifa cs;sff; fl;Lg;ghLfs; vd;gtw;wpw;F Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf 

cs;sJ. 

 

epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpf;Fk; NghJ> rig njhlh;e;jpaq;Fk; ,aYikia 

jPu;khdpj;jy; Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;nghd;whf ,Ug;gJld; Kfhikj;JtkhdJ 

epWtfj;jpid fiyg;gjw;F fUjpdhy; my;yJ NtW khw;W top ,y;yhtpl;lhy; 

nraw;ghLfspid ,ilepWj;j eltbf;if vLj;jhy; jtpu njhlu;e;jpaq;Fk; 

fzf;fPl;L vz;zf;fU mbg;gilapid gad;gLj;Jjy; kw;Wk;; epWtfj;jpd; 

njhlu;e;jpaq;Ftjw;F cupa tplaq;fis ntspg;gLj;JtJk; Kfhikj;Jtj;jpd; 

nghWg;nghd;whFk;. 

 

rigapd; epjp mwpf;ifaply; nrad;Kiw njhlu;ghd nghWg;G> MSiff;Fl;gl;l 

jug;gpdu;fspdhy; Vw;fg;gLk;. 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 16(1) Mk; cg gphptpd; 

gpufhuk; epWtfj;jpd; tUlhe;j kw;Wk; fhyhPjpahd epjpf;$w;Wf;fis jahhpf;ff; 

$bathW mjd; midj;J tUkhdq;fs;> nrytpdq;fs;> nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

nghWg;Gf;fspd; Gj;jfq;fs; kw;Wk; gjpNtLfis Kiwahf NgZjy; Ntz;Lk;. 

 

1.4 epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;tpw;fhd fzf;fha;thshpd; nghWg;Gf;fs; 
 

xl;L nkhj;jkhf epjpf;$w;Wf;fs;> Nkhrb my;yJ jtWfspd; fhuzkhf 

Vw;glf;$ba nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J tpLgl;ljhf epahakhd 

cWjpg;gLj;jnyhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tJ kw;Wk; vdJ mgpg;gpuhak; cs;slf;fg;gl;l 
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fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjpapd; mwpf;if toq;FtJ vdJ Nehf;fkhFk;.  

epahakhd cWjpg;gLj;jy; cau; kl;lj;jpyhd cWjpg;gLj;jnyhd;whf ,Ue;j 

NghjpYk; ,yq;if fzf;fha;T epakq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;tpid 

Nkw;nfhs;Sk; NghJ mJ vg;NghJk; nghUz;ikahd jtwhd $w;Wf;fspd; 

,y;yhik vd;gjd; cWjpg;gLj;jnyhd;wy;y.  Nkhrb my;yJ jtWfs; jdpahfNth 

$l;lhfNth jhf;fkspg;gjhy; nghUz;ikahd jtwhd $w;Wf;fs; ,Uf;f$bajhf 

,Ug;gJld; ,e;epjpf;$w;Wf;fis mbg;gilahff; nfhz;L gad;gLj;JNthuhy; 

nghUsjhu jPu;khdq;fs; vLf;Fk; NghJ mJ njhlu;ghf fUj;jpw; nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;. 

 

Jiwrhu; ntspg;gil kw;Wk; njhopy;Jiw gpd;dzpAld; ,yq;if fzf;fha;T 

epakq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;T nra;ag;gl;ld. vd;dhy; 

• Nkhrb my;yJ jtWfspd; fhuzkhf epjpf;$w;Wf;fspd; Vw;glf;$ba 

nghUz;ikahd gpwo; $w;W Mgj;jpd; ,dq;fhZk; NghJk; kjpg;gPl;bd; 

NghJ re;ju;g;gj;jpw;F nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

jpl;lkpLtjd; %yk; Nkhrbfs; my;yJ jtWfspd; fhuzkhf Vw;glf;$ba 

Mgj;Jfis jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;Fk; NghJkhd kw;Wk; nghUj;jkhd 

fzf;fha;Tr; rhd;Wfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; vdJ mgpg;gpuahj;jpw;F 

mbg;gilahFk;. nghUz;ikahd gpwo; $w;wpdhy; vOk;   jhf;fq;fspid 

tpl Nkhrbfshy; ,lk;ngWk; jhf;fk; ghupajhf ,Ug;gJld; jtwhd 

$l;bizT> jtwhd Mtzq;fisj; jahupj;jy;> Ntz;Lnkd;Nw tpl;LtpLjy;  

my;yJ cs;sf fl;Lg;ghl;il jtpu;g;Gr; nra;jy; Nkhrbnahd;W Vw;gLtjw;F 

fhuzkhfpd;wJ. 

 
• re;jh;g;gq;fSf;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikg;gjw;fhf fzf;fha;Tld; njhlh;Gila cs;sff; fl;Lg;ghLfs; 

njhlh;ghd mwpit ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfNtad;wp epWtfk; cs;sff; 

fl;Lg;ghLfspd; nraw;jpwd; kPJ mgpg;gpuhankhd;iw njhptpf;Fk; 

Nehf;fj;jpw;fhf my;y.   

 
• gad;gLj;jpa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; nghUj;jg;ghLfisAk; fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfspd; epahaj; jd;ikapidAk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l njhlh;Gila ntspg;gLj;jy;fspidAk; kjpg;gPL 

nra;ag;gl;ld. 

 
• epfo;Tfs; my;yJ epiyikfs; fhuzkhf epWtfj;jpd; njhlu;e;J 

,aq;FtJ njhlu;ghfNghjpastpy; epr;rakw;w epiyiknahd;W ,Uf;fpd;wjh 

vd;gJ njhlu;ghf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tr; rhd;Wfis 
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mbg;gilahff; nfhz;L fzf;fPl;bw;fhf epWtfj;jpd; njhlh;e;jpaq;FtJ 

njhlu;ghf mbg;gilapd; <Lghl;il jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ. nghUz;ikahd 

epr;rakw;w jd;ik fhzg;gLfpd;wJ vd ehd; KbTf;Fte;jhy;> 

epjpf;$w;Wf;fspy; mJ njhlu;ghf ntspg;gLj;Jtjw;F vdJ fzf;fha;T 

mwpf;ifapd; kPJ ftdk; nrYj;Jjy; Ntz;baJld mt;ntspg;gLj;jy;fs; 

nghUz;ikahf ,y;yhjpUe;jhy; vdJ mgpg;gpuhaj;ij ntspg;gLj;j 

Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> vjph;fhy epfo;Tfs; my;yJ epiyikfs; 

epWtfj;jpd; njhlh;e;jpaq;Fk; epiyapid ,ilepWj;Jtjw;F fhuzq;fshf 

mikayhk;.  

 
• ntspg;gLj;jy;fs; mlq;fyhf epjpf;$w;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j rkh;g;gpj;jy;> 

fl;likg;G kw;Wk; cs;slf;fq;fis kjpg;gPL nra;ag;gl;lJld;; mjw;fhf 

mbg;gilahf ,Ue;j nfhLf;fy; thq;fy;fs; kw;Wk; rk;gtq;fs; 

nghUj;jkhd kw;Wk; epahakhd Kiwapy; epjpf;$w;Wf;fs; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sjh  vd;gjid kjpg;gPL nra;ag;gl;lJ. 

 
vdJ fzf;fha;tpd; NghJ vd;dhy; ,dq;fhzg;gl;l Kf;fpakhd fzf;fha;T 

fz;Lgpbg;Gf;fs; cs;sff; fl;Lg;ghLfspYs;s gytPdq;fs; kw;Wk; Vida 

tplaq;fs; njhlu;ghf MSifAld; njhlHGila jug;gpdu; njupag;gLj;jg;gl;ldu;.  

 
2. Vida rl;lhPjpahd kw;Wk; gpukhzhPjpahd Njitg;ghLfs; kPjhd mwpf;if 

 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;l 

Njitg;ghLfs; njhlu;ghf tpNrl Vw;ghLfs; cs;slf;Ffpd;wd. 

 
- 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 12(m) gphptpy; 

Fwpg;gplg;gl;l Njitg;ghLfspd; gpufhuk; fzf;fha;tpw;fhf Njitahd rfy 

jfty;fSk; njspTgLj;jy;fSk; vd;dhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJld; vdJ 

gupNrhjidapd; NghJ ntspg;gLj;jg;gl;l tifapy; cupa epjp mwpf;iffs; 

rigahy; Ngzg;gl;bUe;jd. 

 
- 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 6(1)(<)(III) Mk; 

gphptpd; Njitg;ghLfspd; gpufhuk; rkHg;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fs; Kd;ida 

Mz;Lld; xj;jpUf;fpd;wd. 

 
- 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 6(i)(<)(iv) Mk; 

gphptpd; Njitg;ghLfspd; gpufhuk; Kd;ida Mz;by; vd;dhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l ghpe;Jiufs; rkHg;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.  
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gpd;gw;wg;gl;l eilKiwfspd; mbg;gilapy; ngwg;gl;l rhd;Wfshdit 

nghUz;ikahd tplaq;fspw;F kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;jd. Mdhy; NtW vJTk; vdJ 

ftdj;jpw;F nfhz;L tug;gl;bUf;ftpy;iy. 

• 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 12(<) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; epWtfj;jpd; MSif rig cWg;gpdH 

epWtfj;Jld; njhlu;Ggl;L VNjDk; cld;gbf;if njhlu;ghf NeubahfNth 

my;yJ Neubahfty;yhky; VNjDk; nghJthd tpahghu epiyik 

my;yhky; njhlu;Ggl;Ls;sjhfTk; 

 
• 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 12(C) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; VNjDk; Vw;Gilaw;ghyjhd vOj;jpdhyhd rl;lk;> 

nghJ my;yJ epWtfj;jpd; epu;thf rigapdhy; toq;fg;gl;l Vida nghJ 

my;yJ tpNrl gzpg;Gf;fSld; ,zq;fpnahOfhJs;sikia  

 
• 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 12(v) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; rig mjd; mjpfhuq;fs;> gzpfs; kw;Wk; 

flikfSf;F ,zq;fhj tifapy; nrayhw;wp ,Ue;jjhfTk;.  

 

• 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12(V) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; epWtfj;jpd; tsq;fs;> fhytiuaiwfspDs;Sk; 

Vw;Gilaw;ghydthd rl;lq;fSf;F ,zq;f ngWif nra;J 

gad;gLj;jptpy;iynadTk;  

 

03. Vida fzf;fha;T mtjhdpg;Gf;fs; 

 

(m) nrayhw;wy; 

 

r%f gjpT jfty; Kiwik (SRIS) r%f gjpT jfty; Kiwikf;fhd 

mdHj;j kPl;G jpl;lk;> eyd;Ghp ed;ikfs; jpl;lk; kw;Wk; eyd;Ghp rigf;fhd 

,iza jsk; Nghd;w epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kPsha;thz;bd; NghJ 

mKy;g;gLj;jg;gl jpl;lkplg;gl;bUe;jd vt;thwhapDk; me; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

mKy;g;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. jtph;f;f Kbahj R+o;epiyfs; kw;Wk; ehl;by; 

epytpa epr;rakw;w murpay; epiyikfs; fhuzkhf epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

mKy;g;gLj;jg;gl KbahjpUe;jjhf jiytuhy; vdf;F mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(M) epjpa Fiwg;gad;ghL 

 



நலன்புரி நன்மமகள் சமைஆண்டறிக்மக - 2018 

 

29 | ை க் க ம்  
 

kPsha;thz;bw;fhd %yjdr; nrytpdq;fSf;fhf &gh 4>000>000 njhif epjp 

Vw;ghL toq;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> me; epjpNaw;ghl;by; &gh 250>000 njhif 

my;yJ 6 rjtPjk; khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

 

 
    xg;gk; lgps;A+.gP.rP. tpf;ukuj;d 
    fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjp 
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6. fzf;fha;T mwpf;ifapd; gpufhuk; tplaq;fis njspTgLj;Jjy;  
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