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அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ அமமச்சாின் சசய்தி 

ாட்டின் அபிவிருத்திப் ணியின துரிதப்டுத்துயதற்கு உதவும் 

யனையில் ஒட்டுமநாத்த அபசாங்ை சசனயயின் முைானநத்துயத்தின 

னைனைப்டுத்தியிருக்கும்  அபசாங்ை நிர்யாை நற்றும் முைானநத்துய 

அனநச்சு 2015 ஆம் ஆண்டில் நினசயற்றின நக்ைளுக்ைா ணி 

மதாடர்ாை ழுதப்டும் “ யருடாந்த மசனல்தின் அறிக்னை நற்றும் 

ைணக்ைறிக்னை” சார்ாை யாழ்த்துக்ைன மதரிவிக்ைக் கினடத்தனந 

மதாடர்ாை விடனப்மாறுப்புனடன அனநச்சர் ன் யனையில் 

நகிழ்ச்சினனடகிசன். 

நக்ைளின் திர்ார்ப்புக்ைன வினத்தின் நற்றும் உற்த்தித்தின் 

மிக்ைதாை ாட்டில் நினசயற்றும் குறிக்சைாளுடன் உருயா 

தற்சானதன அபசாங்ை அனநச்சின் மசனல்சாக்குைள் ஒரு யருட 

குறுகின ைாத்தினுள் அவ்யப்சாது ற்ட்ட நாற்ங்ைள் ைாபணநாை 

நது அனநச்சின் சாக்ைங்ைளும் ைடந்த யருடத்தினுள் 

ல்சயறுட்ட நாற்ங்ைளுக்கு உற்ட்டது. 2015 ஒக்சடார் நாதம் 

முதல் அபசாங்ை நிர்யாை நற்றும் முைானநத்துய அனநச்சாை 

புதினமதாரு அனநச்சு துயங்ைப்ட்டதன் பின்ர் மிைவும் 

வினத்தின் யாய்ந்த சசனயயினப் மறுயதற்கு அபசாங்ை ஊழினர்ைளுக்கும் ஒட்டுமநாத்த நக்ைளுக்கும் 

சந்தர்ப்நாை யாய்த்துள்து. 

ஊமல் நற்றும் ஒழுங்கீங்ைனக்  குனத்து ட்புவினப் சான்ச வினத்தின் மைாண்ட அபசாங்ை 

சசனயயின யமங்குயதனசன  ஓசப  சாக்ைநாைக் மைாண்டுள் தற்சானதன அபசாங்ைத்தின் 

மதானசாக்கின அடிப்னடனாைக் மைாண்டு அபசாங்ை நிர்யாை நற்றும் முைானநத்துய அனநச்சின் 

ைடந்த யருடம் பூபாைவும் டாத்தின ணிைாது மநச்சத்தக்ைது. கூட்டு முனற்சியின் மூம் அவ்மயாசப 

சாக்ைத்தின ட்டுயது ைடிநாை இருந்தாலும் கூட நது அனநச்சின் அபசாங்ை நிர்யாைப் பிரிவு, உள்ை 

நிர்யாைப் பிரிவு, நிதிப் பிரிவு, புாய்வு நற்றும் ரிசசாதனப் பிரிவு, உள்ைக் ைணக்ைாய்வுப் பிரிவு, 

முைானநத்துய நறுசீபனநப்பு நற்றும் நக்ைள் மதாடர்ாடல் பிரிவினப் சான்ச சதசின உற்த்தித் தின் 

மசனைமும் இந்சாக்ைத்தின அனடந்து மைாள்ளும் யனையில் டயடிக்னைைள் சநற்மைாண்டார்ைள். 

அவ்யாச நது அனநச்சின் கீழ் ைாணப்டும் நற்னன நிறுயநா ஓய்வூதினத் தினணக்ைம் 

வீநனப்டுத்தப்டுயதுடன் ஓய்வு மறும் அபசாங்ை அலுயர்ைளுக்கு உச்ச சசனயயின மற்றுக் 

மைாடுக்கும் நிறுயநாை நாற்றினனநத்து ஓய்வூதின நக்ைளின் சிப்புத் சதர்ச்சியின ாட்டின் 

அபிவிருத்திற்கு  ங்ைாற்றும் யனையில் உருயாக்ைப்ட்டுள் முனனநசார் சயனத்திட்டத்தின 

ஆபம்பித்துள்து. இங்னை அபிவிருத்தி நிர்யாை நிறுயைம் அபசாங்ை சசனயயின் அலுயர்ைனப் 

யிற்றுவிக்கும் முன்னின நிறுயநாை விங்கி  தன்னுனடன சசனயயின மசவ்யச நினசயற்றி 

யருகின்து.  அது தவிர்ந்த மயளி தபப்பிர் பிபதிநிதித்துயப்டுத்தும் யயார்ைன ஈடுடுத்தி  

ஆசாசனச் சசனயைள் நற்றும் ஆய்வுைன டாத்துயதன் மூம் சிந்த அபசாங்ை சசனயயின் இருப்பிற்கு 

உதவும் மதாழிற்ாடுைன ைடந்த ைாத்தினுள் நினசயற்றியுள்து. 

இவ்யறிக்னையின் மூம் ைடந்த ஆண்டினுள் அபசாங்ை சசனயயில் ைடனநனாற்றும் தாங்ைள் ாட்டின் 

ஒட்டுமநாத்த நக்ைளின் ன்புரிப் பிபச்சினைன தீர்ப்தற்ைாை நினசயற்றின நக்ைள் மசனற்ாடுைள் 

டுத்துக் ைாட்டுகின். அபசாங்ை சசனயயின மிைவும் உற்த்தித்தின் நற்றும் ட்புரீதினா 

சசனயமனான்றிற்ைாை உதனநாகும் யருடத்தினுள் நினசயற்றுயதற்கு உங்ைள் அனயருக்கும் மும் 

னதரினமும் உண்டாைட்டும். 

 

ஆர்.ம். பஞ்சித் நத்துந ண்டாப 

அபசாங்ை நிர்யாை நற்றும் முைானநத்துய அனநச்சர்  

ஆர்.எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார 

அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் 

முகாமமத்துவ அமமச்சர் 
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அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ பிரதியமமச்சரின் சசய்தி 

                                                   தாமதமின்றிய - முடிவிமைப் செறும் அரசாங்க அலுவலர்கமை அணி திரட்டுவவாம். 
 

 

அசாங்கம் ற்றும் பதாது க்களின் னனிற்காக டுக்கப்தடும் 

தீர்ாணங்கள் – முடிவுகள் ற்றும் பகாள்ககககப பதாது க்களிடம் 

பகாண்டு சசர்க்கும் ஊடகாக விபங்குது அசாங்க சசகாகும். 

அன் காவிாக இருப்தர்கள் அசாங்க அலுனர்கபாகும். 
 

இது பதாது க்களுக்கு சசக ங்குற்காக 

ங்கப்தட்டிருக்கும் அதிவிசட ப்பிசாசன்றி அசாங்க 

அலுனர்களுக்கு கிகடக்கப் பதநசண்டி அல்னது 

அணிந்திருக்கக்கூடி ஆதபான்நல்ன. இவ்விடம் தற்றி 

ற்சதாக அகச்சின் பகௌ அகச்சர் ன்ஜித் த்துதண்டா 

அர்கள் உறுதிப்தடுத்தியுள்பார்கள். “ அற்கு சனாக ாரும் 

சகனகயும் அறிந்ல்னர் அசசதான்று அகணரும் துவும் 

பரிார்கள் ன்றில்கன” ண புரிந்து பகாண்டு அசாங்க 

அலுனர் உண்கயில் Public Servant  ஒருாக நிமிப்தற்குரி  

நிகனாற்நப் தணியில் ஈடுதடும் து  அகச்சின் பசனாபர் திரு. 

சே.டல்னசக அர்களின் பாழிற்தாடுகள் சறு ருக்கும் 

இண்டாம்  த்கயுகடது ண ண்ணி விட முடிாது. “ 2015 ஆம் 

ஆண்டினுள் நிகநசற்நப்தட்ட தணிகள் உள்படங்கனாக ருடாந் 

பசனாற்றுகக அறிக்கக ற்றும் கக்கறிக்கக” ன்தணற்றிகண 

பளியிடும் இச்சந்ர்ப்தத்தில் சகன அசாங்க அலுனர்களுக்கும் 

ங்கப்தட சண்டி பசய்திாணது சனும் ஒன்றிகண பதறுகண  விட ாசனும் ஒன்றிகண பாகனத்து 

விடுது இனகுாணது ன்தகண ணதில் இருத்திற் பகாள்பல் சண்டும். 

அவ்ாநாயின் அசாங்க சசகயினுள் உள்ளீர்க்கப்தடுது மிகக் கடிணாகும். பாழிலிகண இப்தது மிகவும் 

இனகுாண விடாகும். ஒருரின் உள்பத்திகண பன்பநடுப்தது மிகவும் கடிணாகும். உள்பங்ககப 

சாகடிப்தது அல்னது உகடப்தது இனகுாகும். சகன பசய்து கடிணாகும்.சகன பசய்ால் இருப்தது 

அல்னது கானம் ாழ்த்துது இனகுாணாகும். 

ன்நாலும் 85 ருடங்ககபக் பகாண்ட நீண்ட னாற்றுக்கு உரிகசகாரும் து  அகச்சின் தணிசாக்கு 

ற்றும் பாகனசாக்காக  அகது  னி பத்திகண  உரி ககயில் நிர்ாகிப்தது, முகாகத்தும் 

பசய்து ற்றும் றுசீகப்பின் மூனம் சிநந் அசாங்க சசகபான்றிகண உறுதிபசய்து சசத்திற்கு 

சசகாற்றுாகும். 

அந்சாக்கத்திகண அகடந்து பகாள்ளும் ககயில் அதிசகு ேணாதிததியின் மூனம் கிகடக்கப்பதறும் அச 

கனகத்துத்திகணப் சதான்சந து அகச்சின் பசனாபர் பிரிவின் முன்னுரிகயுடன் நிர்ாக 

கட்டகப்பும், விஞ்ஞாண சசக, கட்டிட நிர்ாக் ககனயில்  சசக சதான்ந ாடபாவி சசககளின் 

மூனமும், பாழி பதர்ப்புச் சசக, நூனகர் சசக, கல் பாடர்தாடல் பாழில்நுட்தச் சசக, அபிவிருத்தி 

அலுனர் சசக, அசாங்க முககத்து உவிாபர் சசக, சாதிச் சசக, அலுனக தணிாபர் சசக, 

சதான்ந இகந் சசகககபயும், ாதணப் பிரிவு உட்தட கண  பளி உவிச் சசககள் மூனமும் 

கிகடக்கப்பதறுகின்ந உவிகள் பாடர்தாக விடப்பதாறுப்பு பிதிகச்சர் ன்ந ககயில் ான் 

தாாட்டுகின்சநன். 

ன்னுகட ாழ்வின் குறிக்சகாபாக ாற்றிக்பகாண்டுள்ப க்கடுச ஶ்ரீ தத்ஞாா சர் அர்களின் 

கீழ்ரும் கவிக அசாங்க சசகயின் குறிக்சகாபாகக் பகாள்ற்கு முற்சிப்சதாம் ன்ந கருத்திகணயும் 

இவ்விடத்தில் குறிப்பிடுகின்சநன். 

“ ணக்குரி சகனககப முடிவுக்கு பகாண்டு ால் - ாத்திற்கு காம் சண்டாம் ணக்கு” 

 

சுசந் புஞ்சிநினச 

பகாப அசாங்க நிர்ாக ற்றும் முகாகத்து பிதி அகச்சர் 

ற்றும் திருசகாகன ாட்ட தாாளுன்ந உறுப்பிணர். 

சுசந்த புஞ்சிிலமந 

ககொளரவ அரசொங்க ிர்வொக நற்றும் 

முகொமநத்துவ ிரதி அமநச்சர் 

நற்றும் திருமகொணநமல நொவட்ட 

ொரொளுநன்ற உறுப்ிர். 
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அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ அமமச்சின் சசயலாளரது ஆசிச்சசய்தி 

 

 அசாங்க நிர்லாகத்திற்கும், அசுக்கும் இடையியான த ாைர்பாைல்களினூைாக 

நாட்டின் நிர்லாகம் ற்றும் அபிவிருத்திச் தசற்பாடுகளில் நியவுகின்ம  

சநிடயானது அந்நாட்டின் திர்காய அபிவிருத்திச் தசற்பாடுகளின் 

ஸ்தித் ன்டட உறுதிப்படுத்தும் ன்பதில் வ்வி  முமில்டய. அவ்லாமான 

விசசை  பணிப்தபாறுப்பிடன எழுங்குறுத்தும் அசாங்க நிர்லாக ற்றும் 

முகாடத்துல அடச்சினால் 2015 ஆண்டில்  நிடமசலற்மப்பட்ை தசற்பணிகள் 

உள்ரைங்கி, “வருடாந்த சசயற்திறன் மற்றும் கணக்குகள் அறிக்மகக்கு”  ஆசிச் 

தசய்திதான்டம லறங்கக்  கிடைத் டட தபரும் பாக்கிாகக்  

கருதுகின்சமன். 

புதி அசாங்கத்தின் 100 நாள் சலடயத்திட்ைத்தின் பின்னர் ச ாற்மம் தபற்ம புதி 

அடச்சுக்களின் கூட்டிடைவு ற்றும் புதி அடச்சடல நினம் ன்பலற்றின் 

அடிப்படையில் கைந்  ஆண்டு முழுலதும் அடிக்கடி அடச்சின் 

பணிப்தபாறுப்புக்கள் ாற்மடைந்  னால்,  அசாங்க நிர்லாகம் ற்றும் 

உள்நாட்ைலுலல்கள்  அடச்கின் பணிப்தபாறுப்புக்களில் இருந்து 

உள்நாட்ைலுலல்கள் நீக்கப்பட்டு, ாகாை சடபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி 

அடச்சுைன் அசாங்க நிர்லாக  றுசீடப்பு அடச்சு, க்கள் த ாைர்பாைல் 

அடச்சு, ச சி எருடப்பாட்டு  அடச்சு, ச சி உற்பத்தித்திமன் அடச்சு ற்றும் உற்பத்தித்திமன்  தசயகம் 

ஆகிலற்றின்  பணிப்தபாறுப்புக்களும்  என்று சசர்ந்து அசாங்க நிர்லாக, ாகாை, உள்ளூாட்சி ற்றும் சனநாக 

ஆட்சி அடச்சு னும் தபரில் புதி அடச்சு  ஆம்பிக்கப்பட்டு பணிகள்  சற்தகாள்ரப்பட்ைன. 

2015 எக்சாபர் ா த்தில் இருந்து  ாகாை சடபகள், உள்ளூாட்சி ற்றும் ச சி எருடப்பாடு ஆகி பகுதிகள் 

சலமாக்கப்பட்டு, அசாங்க நிர்லாக ற்றும் முகாடத்துல அடச்சு னும் தபரில் முகாடத்துல றுசீடப்பு 

ற்றும் ச சி உற்பத்தித்திமன் தசயகப் பணிகளும் என்றிடைந்து எட்டுதாத்  அசாங்க சசடலக்கும், அசாங்க  

ஊழிர்களுக்கும் பாரி  சசடலகடரமுன்தனடுப்ப ற்கான சந் ர்ப்பம் உருலாகியுள்ரன. 

சிமந்  அசாங்க நிர்லாகதான்றிடன ச ாற்றுவிப்பட   த ானிப்தபாருராகக் தகாண்ை  ற்சபாட  அசாங்க 

தகாள்டக சார்ந்  ாக, கைந்  ஆண்டு பூாவும் அசாங்க துடமயின்  பணிகடர  எழுங்குபடுத்தும் சபாது, அசாங்க 

நிர்லாக ற்றும் முகாடத்துல அடச்சு ற்றும் அ ற்கு உரி டன அயகுகள் மூயம்  நிடமசலற்மப்பட்ை 

சசடலகள் அரப்பரின. அது த ாைர்பாக அசாங்க நிர்லாக அடச்சின், அசாங்க நிர்லாகப் பிரிவு மு ற்தகாண்டு  

உள்ரகக் கைக்காய்வுப் பிரிவு, நிதிப் பிரிவு, புயனாய்வு ற்றும்  ஆாய்ச்சிப் பிரிவு, உள்ரகக் கைக்காய்வுப் பிரிவு, 

முகாடத்துல றுசீடப்பு ற்றும் க்கள் த ாைர்பாைல் பிரிவு ற்றும் ச சி உற்பத்தித்திமன் சம்பாட்டு 

அலுலயகம்  ஆகின மூயம் சிமந்  பங்களிப்புக்கள் லறங்கப்பட்டுள்ரன. 

இவ் அடச்சின் கீழ் இங்குகின்ம ஏய்வூதித் திடைக்கரம், நிறுலனத்தின் பிரிவுகடர றுசீடத்து, ஏய்வூதி 

முண்பாடுகடர  கடரந்து, தபாருரா ா ற்றும் சமூக ரீதிாக ஏய்வூதிர்களுக்கு லலுவூட்டுகின்ம பல்சலறு 

நிகழ்ச்சித் திட்ைங்களினூைாக விடனத்திமன் மிக்க சசடலதான்டம ஏய்வூதிர்களுக்கு லறங்கும் தபாருட்டு 

அர்ப்பணிப்புைன்   பணிாற்றுகின்மது. 

இயங்டக அபிவிருத்தி நிர்லாக நிறுலனமும், பயிற்சி   ஆசயாசடனகள் ற்றும் ஆாய்ச்சி சசடலகடரத்   ாரிப்ப ன் 

ஊைாக விடனத்திமன் மிக்கதும், விடரதிமன் மிக்கதுான   அசாங்க சசடலடத் ச ாற்றுவிப்ப ற்கும், அ னூைாக 

உரி உற்பத்தித்திமன்மிக்க அசாங்க சசடலட உருலாக்குல ற்கான பங்களிப்புக்கடர லறங்குலதில் முன்னின்று 

பங்காற்றுகின்மது. 

2015 ஆண்டிற்கான அடச்சின் தசற்பாட்டு திட்ைத்திற்கட தசயாற்றுடக நிதி ற்றும் நிதிசாா  வுகள் 

உள்ரைங்கி பூை விபங்கரைங்கள் இவ் அறிக்டகயில் உள்ரைக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

சே.  ைல்யசக 

தசயாரர் 

அசாங்க நிர்லாக ற்றும் முகாடத்துல அடச்சு 
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த ொலைந ொக்கு 

“ாட்டின் ஒய சிந்த பாது சசவய.” 

 

பணிக்கூற்று 

 “சிந்த ிர்யாகம், பகாவநத்துயம் நற்றும் சீர்தியத்தங்கள் ன்யற்றுக்கூடாக ஆற்ல் 
பகாண்ட நித யங்களுடன் உன்த அபச சசவயனிவ உறுதிப்டுத்தல்” 

 

குறிக்நகொள்கள 

  அபசாங்க சசவயனின் நித ய பகாவநனில் ஆட்சசர்ப்பு, ஊதினம் நற்றும் வன 
சசவய ிந்தவகள் பதாடர்ில் னனுறுதி யாய்ந்த அபச பகாள்வகபனான்வ 
உயயாக்குதல். 

  பாது நக்கின் சதவயகளுக்குப் திிக்கும் சாது தற்சாது அபசாங்க 

சசவயனிலுள் ஊமினர்கின் ண்ணங்கவயூம் திர்ார்ப்புக்கவயூம் ஒய புதின 

திவசவன சாக்கி யமிடாத்துதல் 

 அபசாங்க சசவயனின் னனுறுதிவனயும் தபத்வதயும் சநம்டுத்துயதற்காகப் புதின 

பகாவநத்துயக் கட்டவநப்பு ஒன்வயும் பறுநாத் பதாகுதிபனான்வயும் 

உயயாக்கி வடபவப்டுத்துதல். 
 பறுநாத் பதாகுதிபனான்வ உயயாக்கிப் கிர்ந்துபகாள்ல் 

(பறுசறுகவ இக்காகக் பகாண்ட நப்ாங்குகள், யவககூல், யங்கவ 
அிவுபூர்யநா பவனில் னன்டுத்துதல், க்கச்சார்ின்வந, தூபசாக்கு 

சான்வய) 
 னிற்சி ிகழ்ச்சிகளுக்கா யசதிகவ யமங்குதலும் அயற்வ டாத்துயதற்காக 

அபசாங்கத் துவனின் னிற்சித் சதவயகவ அவடனாம் காணுதலும். 
 ஓய்வூதினங்களுடன் பதாடர்புவடன ிபச்சிவகளுக்குத் தீர்வு காண்தற்காக 

ஓய்வூதின ிகழ்ச்சிகவ உயயாக்கி வடபவப்டுத்துதல். 
 சியில் ிர்யாக பவவநனின் ஆத பகாவந உள்ிட்ட அபசாங்க ிதி 

பகாவநவன சநம்டுத்துதல். 
 பயாக்கப்ட்ட ிர்யாக பவவநனின் யிவத்திவயும் னனுறுதித் 

தன்வநவன சநம்டுத்துதல். 
 அபசாங்கத்தின் அியியத்தி இக்குகவயும் பன்னுரிவநகவயும் ிவசயற்றும் 

ஆற்ல் பகாண்டதாக அபசாங்கத் துவ ிறுயங்கவ அியியத்தி பசய்யதற்கா 
திட்டபநான்வத் தனாரித்தல். 
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 சசவய யமங்கின் னனுறுதித் தன்வநவனயும் தபத்வதயும் சநம்டுத்துயதற்காக 
தகயல், பதாடர்ாடல் பதாமில்தட்த்வதப் னன்டுத்துதலும் அதவ ஊக்குயித்தலும். 

  அபசாங்க சசவயனிலுள் தயினணினிரின் சதர்ச்சிகவ சநம்டுத்துதல். 
 நாற்நவடந்து யயம் ிவவநகளுக்கு ற்ச் பசனற்டுயதற்காக பவவநகவ 

இகுடுத்தி வடபவகவ நீ உயயாக்குயதற்கா யமிகாட்டல்கவ 
சநம்டுத்தி யியத்தி பசய்தலும் வடபவப்டுத்துதலும். 

 

உபொயங்கள் 

 நக்களுக்குப் பாறுப்புக்கூறுயவத உறுதிபசய்யும் யிதத்தில் ிறுயக் கட்டவநப்வ 
நீ உயயாக்குதலும் இகுடுத்துதலும். 

 அபசாங்கத் துவனின் யிவத்திவ சநம்டுத்துயதற்காக அபசாங்க ிறுயங்கவ 

டிஜிட்டல்நனப்டுத்துதலும் யவனவநப்ாக்குதலும். 
 பாது நக்கின் சகாரிக்வககளுக்குப் திிக்கும் பசனற்ாட்வட சநம்டுத்துதல். 
 ட்புயா அலுயச் சூமில் உனர் ஊதினங்கள் நற்றும் தயி உனர்வுகவ 

யிரிவுடுத்துயதன் ஊடாக அபசாங்க ஊமினயக்கு யலுவூட்டுதலும் ஊக்குயித்தலுந 
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தவி ததொடர்ொ  சேமவ தபம்
ேம் 
அவுத்
திட்டம்

அங்கீகரிக்க
ப்ட்ட 

தவிகின்
 

எண்ணிக்
மக

இமணக்கப்
ட்ட 

உத்திசனொக
த்தர்கின்  
எண்ணிக்
மக

தவற்ிட
ங்கின் 
எண்ணிக்
மக

நிமகனொக
வுள் 
தவிகி
ன் 

எண்ணிக்
மக

21 21 0 0

தித்யக செனாபர் - - - 1 1 - -

இணப்பு செனாபர் - - - 2 2 - -

ஊடக செனாபர் - - - 1 1 - -

சதாது க்கள் சாடர்பு 
உத்ியாகத்ர் - - - 1 1 - -

ணிப்தட்ட உிாபர் - - - 1 1 - -

முகாணத்து 
உிாபர் - - - 5 5 - -

ொி - - - 8 8 - -

அலுனக திாபர் 
யெண - - - 2 2 - -

21 21 0 0

தித்யக செனாபர் - - - 1 1 - -

இணப்பு செனாபர் - - - 2 2 - -

ஊடக செனாபர் - - - 1 1 - -

சதாது க்கள் சாடர்பு 
உத்ியாகத்ர் - - - 1 1 - -

ணிப்தட்ட உிாபர் - - - 1 1 - -

முகாணத்து 
உிாபர் - - - 5 5 - -

ொி - - - 8 8 - -

அலுனக திாபர் 
யெண - - - 2 2 - -

798 681 122 5

செனாபர் - - SL 4 1 1 - -

யனிக செனாபர் இனங்ணக ிர்ாக 
யெண ியெடம் SL 3 4 4 - -

திப்தாபர் ாகம் இனங்ணக ிர்ாக 
யெண ியெடம் SL 3 2 2 - -

திாண ிி 
உத்ியாகத்ர்

இனங்ணக 
கக்காபர் யெண ியெடம் SL 3 1 1 - -

ெியஷ்ட உி 
செனாபர்

இனங்ணக ிர்ாக 
யெண 1 SL 1 5 3 2 -

இனங்ணக ிர்ாக 
யெண 1 SL 1 10 9 1 -

இனங்ணகசதாநிில்
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யெண 111/11 SL 1 7 7 - -

இனங்ணக ிர்ாக 
யெண 11/111 SL1 24 22 2 -

இனங்ணக 
ிட்டிடல் யெண 111/11 SL 1 1 1 - -
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இனங்ணக கல் 
ற்றும் 

சாடர்தாடல் 
சாில்நுட்த

1 ஆம் ம்  - 111 SL 1 2 0 2 -

கக்காபர்
இனங்ணக 

கக்காபர்கள்  
யெண

111/11 SL 1 2 2 - -

சதாநிினாபர் இனங்ணகசதாநிில்
 யெண 11/111 SL 1 1 2 - 1

ெட்ட உத்ியாகத்ர் ிணக்கபச் யெண 11/111 SL 1 1 1 - -

உி திப்தாபர் (ஊடகம்) 1 - 1

உி திப்தாபர் 
(சாினாபர் உநவு)

1 1 - -

ஆயனாெகர் 1 1 - -

68 62 8 2

அபேொங்க ிர்வொக நற்றும் முகொமநத்துவ அமநச்ேிற்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட தவிகள்

அமநச்ேரின் திப்ட்ட ஆணி

ிபதி அமநச்ேரின் திப்ட்ட ஆணி

அமநச்ேின் ஆணி

ேிச
பஷ்

ட
 
ிம


திப்தாபர்

உிப் திப்தாபர் / 

திிப் திப்தாபர்

தநொத்தம்
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ிர்ாக உத்ியாகத்ர் அெ முகாணத்து 
உிாபர் யெண அியுர் M N 7 7 3 4 -

சாிசதர்ப்தாபர் சாிசதர்ப்புச் 
யெண 01 ம்தர் 2015 M N 6 7 7 - -

கல் ற்றும் 
சாடர்தாடல் 
சாில்நுட்த 
உத்ியாகத்ர்

இனங்ணக கல் 
சாடர்தாடல் 

சாில்நுட்த யெண
2 குப்பு   - 11/1 M N 6 3 1 2 -

17 11 6 0

அதிிருத்ி 
உத்ியாகத்ர்

அதிிருத்ி 
உத்ியாகத்ர் 

யெண
111/11/1 M N 4 150 115 35 -

செனாபருக்காண 
இணப்பு செனாபர் ற்கானிகம் 1 1 - -

சாில்நுட்த 
உத்ியாகத்ர்

இனங்ணக 
சாில்நுட்த யெண 111/11/1 M N 3 3 2 1 -

தடணஞர் இனங்ணக 
சாில்நுட்த யெண 111/11/1 M N 3 1 1 - -

அெ முகாணத்து 
உிாபர் யெண

அெ முகாணத்து 
உிாபர் யெண 111/11/1 M N 2 345 309 36 -

முகாணத்து 
உிாபர் யெண ிணக்கபச் யெண 111/11/1 M N 1 11 11 - -

Television/Video 

Cameraman           
ிணக்கபச் யெண 111/11/1 M N 1 1 1 - -

ிடுமுணந ிடுி 
காப்தாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1 M N 1 6 0 6 -

 ஆய்ாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1 M T 2 1 0 1 -

இனங்ணக கல் 
சாடர்தாடல் 

சாில்நுட்த யெண
3 குப்பு - 111/11/1 M T 1 5 3 2 -

ிணக்கபச் யெண 111/11/1 M T 1 1 1 - -

ிணக்கபச் யெண 2 1 1 -

25/2014 1 1 - -

கணி  தி 
இக்குணர்

ிணக்கபச் 
யெண(25/2014)

111/11/1 M N 1 6 6 - -

534 452 82 0

ிநன் 
புணகப்தடினாபர்           ிணக்கபச் யெண111/11/1/ ியெடம் PL 3 1 1 - -

ொி இணந் ொிகள் 
யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 3 42 45 - 3

ிணக்கபச் யெண 1 1 - -

25/2014 3 3 - -

ிணக்கபச் யெண 1 1 - -

25/2014 2 1 1 -

செி கட்புன திவு 
சாிநுட்தினாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 3 1 1 - -

குபிரூட்டி ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 3 2 0 2 -

யென் ிணக்கபச் 
யெண(25/2014)

111/11/1/ ியெடம் PL 2 1 1 - -

ச்ெர் ிணக்கபச் 
யெண(25/2014)

111/11/1/ியெடம் PL 2 1 1 - -

ெணனாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 2 12 0 12 -

தங்கபா காப்தாபர் / 

ெணனாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 1/PL 2 6 5 1 -

உி தங்கபா 
காப்தாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 1 6 4 2 -

அலுனக 
திாபர் யெண 80 73

25/2014 11 17

யாட்டத் சாினாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 1 1 0 1 -

ீர் குாய் சாினாபர் ிணக்கபச் யெண 111/11/1/ ியெடம் PL 1 3 0 3 -

ிணக்கபச் யெண 3 0 3 -

25/2014 2 2 - -

179 156 26 3

மூ
ன்

ொம்

 
ிம


தநொத்தம்

இ
பண்

டொ
ம்

 
ிம


ரூ. 22,250 (ாாந்ம்)

.சா.நு உத்ியாகத்ர்

சாில்நுட்த 
உிாபர் 111/11/1 M T 1

தநொத்தம் 

தநொத்தம்

ஆ
பம்
  
ி
ம


ீர் குாய் சாினாபர் 111/11/1/ ியெடம் PL 3

ின் 
சாிநுட்தினாபர் 111/11/1/ ியெடம் PL 3

காரிான காரி 
யெகர் 111/11/1/ ியெடம் PL 1 1 -

சாினாபர் 111/11/1/ ியெடம் PL 1
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பிரிவுகளின் 

அறிமுகம் 
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தாபனப் பிரிவு 

ததாலைந ாக்கு 

“ முகனா சகாள்ககயின் மூம் தபமிக்க அபொங்க செகய” 

பணிக்கூற்று 

“ விகத்தின் நற்றும் திருப்திகபநா அபெ செகயயிகக் கட்டிசனழுப்புயதற்கா நினானத்தன்கந, 

ெரிநிகர்த்தன்கந நற்றும் விகத்தின் மீது விசரட கயத்திகச் செலுத்தி நிர்யாக ஏற்ாடுகள் நற்றும் 

ஒழுங்கு விதிகளின் டி உரின யககயில் செனற்டுதல்” 

ந ாக்கம் 

 அபெ செகயக்காக எளின யர்ச்சி சாக்கு நிகயுடன் அபெ முகாகநத்துய சகாள்ககயிக 

மீள்நிர்நாணம் நற்றும் முகாகநத்துயம் செய்தல் 

 அபெ  செகயயின் ல்ாட்சிக் சகாட்ாடுகக அடிப்கடனாகக் சகாண்டு அபெ நிர்யாக 

சாறிமுகயிக உருயாக்குதல். 

 

அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் கீழ் இனங்கும் நற்சாரு திகணக்கநாகக் கருதப்டும் 

தாப் பிரிவின் திகணக்கத் தகயபாக கடகநனாற்றுயது தாப் ணிப்ார் ானகம் ஆயார். தாப் 

பிரிவு ஏழு அகுககக் சகாண்டிருப்சதாடு அவ்யகுகளில் I, II,IV நற்றும்  VII ஆம்  அகுகள் தாப் 

ணிப்ார் (I) இதும், III,V நற்றும்  VI என் அகுகள் தாப் ணிப்ார் (II) இன் கண்காணிப்பின் கீழும் 

இனங்குகின்து.   இவ்யகத்து அகுகளும் உதவித் தாப் ணிப்ாரின் கீழ்க் காணப்டுகின்து. 

அபெ அலுயர்கள் சதாடர்ாக நற்றும் அபெ செகயயின் ஸ்தீபத்தன்கநயிகச் ொன்றுப்டுத்தும்  யககயில் 

அதற்சகற் சகாள்கக யகுப்பிற்காக அபெங்கத்திற்கு ஒத்துகமத்தல், தா விதிக்சகாகயயின் ஏற்ாடுககப் 

சான்ச அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சிால் சயளியிடப்டும் சுற்றிக்ககயின் 

ஏற்ாடுகக சாருள்சகாடல் செய்யது தாப் பிரிவின் மூம் டாத்தப்டும். 

     

    தெளியிலைப்பு பயிற்சி (ொரியதபாை) – 2015          ஒரு ாள் பயிற்சித் திட்டம் (ஆடிட்நடாரியம்)-2015 
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இணைந்த சேணைகள் பிரிவு 

அபொங்க செகயயில் ‘நகசகதப’ எப் சனர் சகாண்டு அகமக்கப்டும் இவ்யகநச்சின் பிபதா பிரியாகத் 

சதாழிற்டும் இகணந்த செகயகள் பிரிவின் மூம் ாடாவின இகணந்த செகயகள் தவிகள் சதாடர்ா 

ஆட்செர்ப்புக்கள், தவியுனர்வுகள், இடநாற்ங்கள் நற்றும் சயக நீக்கம் செய்தல் சான் அகத்து 

செனற்ாடுகள் சதாடர்ாகவும் டயடிக்கக எடுத்தல் நற்றும் சாறுப்புக்கக ஏற்ல் என் கடசறும். 

இகணந்த செகயகள் ணிப்ார் ானகத்தின் தககநயில் செனற்டுத்தப்டும் இப்பிரிவின் மூம் ாரின 

ணிகள் டாத்தப்டுயசதாடு விகத்தின் நற்றும் னனுறுதி யாய்ந்த அபொங்க செகயயிக 

நிகசயற்றுயதற்காக சதகயப்டும் தகககநயுகடன அலுயர்கக அபொங்க செகயயினுள் இகணத்துக் 

சகாள்யது சதாடர்ா அதிகாபச் ெக்தியிக இப்பிரிவு சகாண்டிருக்கின்து. 

அரோங்க சேணைக்காக 2015 ஆம் ஆண்டினுள் இணைந்த சேணைப் பிரிவினுள் இடம்பெற்ற ெணிகள் 

2015 ஆம் ஆண்டினுள் இடம்பெற்ற ஆட்சேர்ப்பின் பொழிப்பு. 

பதாடர் 

இலக்கம் 

சேணைகள் திறந்த மட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பமாத்த 

எண்ணிக்ணக 

01 இங்கக நிர்யாக செகய 172 45 217 

02 அபிவிருத்தி உத்திசனாகத்தர்                  

( யிலுர் ட்டதாரி) 

2600 - 2600 

03 அபொங்க முகாகநத்துய 

உதவினார் செகய 

2674 - 2674 

04 சநாழி சனர்ப்ார் செகய 69 - 69 

05 இகணந்த ொபதிச் செகய 270 - 270 

06 அலுயக உதவினார் செகய 1143 - 1143 

சநாத்த எண்ணிக்கக 6928 45 6973 

 

புதிய சேணைப் பிரமாைக் குறிப்பிற்கு உள்ளீர்த்தல். 

 அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் செகயயின் அலுயர்கள்  23,932 சரிக புதின அபொங்க 

முகாகநத்துய உதவினார் செகயப் பிபநாணக் குறிப்பிற்கு உள்ளீர்த்தல். 

 2012 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்ர் அகநச்சு நட்டத்தில் இகணத்துக் சகாள்ப்ட்ட ட்டதாரிகக 

அபிவிருத்தி உத்திசனாகத்தர் செகயக்கு உள்ளீர்க்கும் டயடிக்கக இடம்சற்று யருகின்து. 

 ொபதிச் செகயயின் அலுயர்கள் புதின ொபதி செகயப் பிபநாணக் குறிப்பிற்கு உள்ளீர்த்தல் 

டயடிக்ககயிக சநற்சகாள்ல். 

 ொதிதி பிபத்திசனக ணினாட்சதாகுதி அலுயர்கக இகணந்த செகயயினுள் உள்ளீர்த்தல்.  

( ொபதிகள் நற்றும் அலுயக உதவினார்கள் செகய) 

 இங்கக தகயல் சதாடர்ாடல் சதாழிநுட் செகயயின் III ஆம் தபத்திற்கு அலுயர்கள் 947 

சரிக உள்ளீர்த்தக முடிவுறுத்தல். 

 இங்கக தகயல் சதாடர்ாடல் சதாழிநுட் செகயயில் தவியுனர்வுகக அமுல்டாத்தல். 

 

தகைல் முகாணமத்துைத்திணை ஒழுங்குமுணறப்ெடுத்துைதற்காக தகைல் பதாழில்நுட்ெத்திணைப் 

ெயன்ெடுத்தல். 

 சதாழிற் ெங்கங்களின் பிபச்சிககள் நற்றும் அகய சதாடர்ாக எடுக்கப்ட்ட செனற்ாடுகள் / 

தீர்வுகள் சதாடர்ாக உரின  தபப்பிகப விழிப்புணர்வூட்டலுக்காக தனார்டுத்தப்ட்ட தபவு 

அகநப்பு. 
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 தால் சதாடர்ா டயடிக்கககக  விகத்தின் மிக்கதாகவும் சதாடர் டயடிக்ககயிக 

இகுடுத்தலிற்காகவும் தனாரிக்கப்ட்ட தபவு  அகநப்பு. 

 ெக அகநச்சுக்கள் நற்றும் திகணக்கங்களில் இகணந்த செகயகளுக்கு உரின ஆணியிரின் 

தகயல்கக ாதுயகபப்டுத்தி டாத்துயதற்காக தனாரிக்கப்ட்ட தபவு அகநப்பு. 

 அலுயர்கள் ஆண்டு பூபாகவும் செனற்டுத்தின இடநாற்ங்கக ஒழுங்கு முகப்டுத்தி 

கடமுகப்டுத்துயதற்காக அத்தகயல்கக உள்டக்கின தபவு அகநப்பிக நிர்நாணித்தல். 

 சாது நக்கள் தித்தில் செகயயிகப் சற்றுக் சகாள்யதற்காக யருகக தரும் அலுயர்களின் 

சதகயகக நிகசயற்ல்  சதாடர் டயடிக்கக செய்தலுக்காக தபவு அகநப்சான்றிகத் 

தனாரித்தல் 

 

பகாள்ணக ரீதியாை விடயங்கள் 

 யருடாந்த நற் இடநாற்ங்கள் சதாடர்ா சகாள்ககயிக இகணந்த செகயகள் சுற்றிக்கக 

இக்கம் 02/2015 மூம் சுட்டிக் காட்டுதல். 

 2011.04.11 ஆம் திகதினன்று நினநம் கிகடக்கப்சற் அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் செகய 

அலுயர்களுக்கா இகணந்த செகயகள் சுற்றிக்கக இக்கம் 01/2015 இன் மூம் விகத்தின் 

தகடதாண்டற் ரீட்கெயிக டாத்துயதற்காக ெலுகயயிக சற்றுக் சகாடுத்தல். 

  இகணந்த செகயகள் பிரிவின் கடகந டயடிக்கககளுக்கு இகடயூறுகள் ஏற்டாதயாறு செகயப் 

சறுர்களின் சதகயகக நிகசயற்றுயதக ஒழுங்குமுகப்டுத்துயதற்கு  இகணந்த 

செகயகள் சுற்றிக்கக தாள் இக்கம் 01 இால் சயளியிடல். 

 2004/01/01 ஆந் திகதி முதல் அமுல்டாத்தும்  யககயில் அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் செகயப் 

பிபநாணக் குறிப்பிற்கு ஏற் III ஆம் யகுப்பின் அலுயர்களுக்காக கணனிப் ரீட்கெயில் இருந்து 

விடுவிப்தற்கா ாடசறி சதாடர்ா 2013/12/11 ஆந் திகதியில் சயளியிட்ட புதின அபொங்க 

முகாகநத்துய பிபநாணக் குறிப்பிற்கு இணங்க ெலுககயிகப் சற்றுக் சகாடுத்தல். 

 

ெயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

 அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் செகயயில் இகணத்துக் சகாண்ட புதின அலுயர்கள் 03 

யாபங்களிகக் சகாண்ட செகய ஆபம்ப் யிற்சிசனான்றிக முதற்தடகயனாக 2015 ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து சற்றுக்சகாடுத்தல். 

 புதின அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் செகயயின் அலுயர்களுக்கு யிற்சி யழிகாட்டாக “ 

அபொங்க செகயக்கு அணுகுகக” என் சனரில் புத்தகசநான்க பிபசுரித்தல். 

 இகணந்த செகயகள் பிரிவின் தா டயடிக்கககள் சதாடர்ா சயகப் டிகக இங்கண்டு 

அதற்கா ககசனசடான்றிக தனாரிப்தற்கா உரின அடிப்கட  டயடிக்ககயிக எடுத்தல். 

 உற்த்தித்தின்  சநம்ாட்டிற்காக யிற்சி அநர்வுகக டாத்துதல் நற்றும் சதகயனற்கயகக 

அகற்றுயதற்கு செய்ரீ தித்திக அமுல்டாத்துயதன் மூம் பிரிவினுள் நங்கயரும் சூமலிக 

ஏற்டுத்துதல். 

 இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம் நற்றும் அதனுடன் இகணத்து ொபதிச் ொன்றிதழ் 

ாடசறியிற்கா டயடிக்ககயிக ஒருங்கிகணத்தல். 
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 சேவைப் பிரிவு 

 

சதாது நிர்வாக பிரிவின் கீழ்சதரும்தானாண ாடு ழுவி செகவகளும் ற்றும் அகவ சாடர்தாண 

ாடு ழுவி செகவகளின் ன்ககள் செற்தடுத்தடுகின்நண. அகவாவண, 

 இனங்கக நிர்வாக செகவப் பிரிவு 

 இனங்கக கக்காபர்கள் செகவப் பிரிவு 

 இனங்கக சதாறியில் செகவப் பிரிவு 

 இனங்கக திட்டமிடல் செகவப் பிரிவு  

 இனங்கக விஞ்ஞாண, கட்டிடக் ககனஞர் ற்றும் சாழில்நுட்த  செகவப் பிரிவு 
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கணக்காளர் சேவைப் பிரிவு 

த ாவைச ாக்கு 

“விகத்தின் நற்றும் உற்த்தித்தின் மிக்க நிதி முகாகநத்துயத்துயம் சதாடர்ாக சுனாதீநாக 

இனங்கக்கூடின கணக்கார் செகய” 

பணிக்கூற்று 

“நிர்யாக ஏற்ாடுகள் நற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் உரின முகயில்  செனற்டுத்துதல் நற்றும் புதின சகாள்கககக 

அறிமுகப்டுத்துதல், அலுயர்களின் இனவு விருத்தியின் மூம் உற்த்தித்தின் யாய்ந்த கணக்கார் 

செகயசனான்றிக ாட்டிற்கு சற்றுக் சகாடுத்தல்.” 

தபான்தாழி ைாேகம் 

“மிகவும் உற்த்தித்தின் மிக்க கணக்கார் செகய.” 

 

ச ாக்கம்  

நிதி முகாகநத்துயத்தின் சயளிப்கடத்தன்கநயிக உச்ெ அவில் கயத்துக் சகாள்யதற்காக சாறுப்புக்கள் 

நற்றும் சாறுப்புக்கூக ாதுகாத்துக் சகாள்ளும் யககயில் உள்ார்ந்த தூண்டலுடன் டயடிக்கககக 

சநற்சகாள்ளும் ரிபூபண நிபுணத்துய யல்லுர்கக உருயாக்குதல். 

 இங்கக ஜானக சொெலிெ குடினபசின் புபட்டாதி 10 ஆந் திகதி 2010 ஆண்டின் 1670/33ம் இக்க விசெட 

யர்த்தநானி அறிவித்தலின் மூம் சயளியிடப்ட்ட கணக்கார் செகய பிபநாண குறிப்பின் டி இங்கக 

நிர்யாக செகய உருயாக்கப்ட்டது. இது ஒரு ாடு தழுவின செகயனாகும். 

 அபெ நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் செனாரின் அனுநதியுடன் இங்கக கணக்கார் 

செகய பிரிவிால்  கணக்கார் செகய சதாடர்ா ெக சகாள்கககளும், அகநச்ெபகய நற்றும்சாது 

செகய ஆகணக்குழுவின் சாக்கங்கா நிதி முகாகநயின் சய ளிப்கடத்தன்கந யரும் இடங்கக 

ஆளுகநசெய்தல் சாறுப்புக் கூல் தன்கநயுடன் கூடின தனித்துயநா அலுயல்கக உருயாக்குதக 

அமுல் செய்கிது. 

 இங்கக கணக்கார் செகயயிலுள் அலுயர்களின் அகத்து நிர்யாக விடனங்ககயும்சாது நிர்யாக 

நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சிலுள் கணக்கார் செகயப்பிரிவு ககனாளுகின்து. 

 

 ற்சபாவ  கணக்காளர் சேவையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுைைர்களின் எண்ணிக்வக ற்றும் 

சேவையில் கடவாற்றும் அலுைைர்களின் எண்ணிக்வக 

2015.12.31 ஆம் திகதின்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்வக 
 ற்சபாது  கடவாற்றும் 

எண்ணிக்வக 

நத்தின அபசு 

விசெட தபம்         37 

I ஆம் தபம்          321 

II / III ஆம் தபம்   971 

 

 

விசெட தபம்       31 

I ஆம் தபம்         321 

II / III ஆம் தபம்      971 நாகாண அபசு 

விசெட தபம்         09 

I ஆம் தபம்            80 

II / III ஆம் தபம்   418 
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பி ான தேற்பாடுகள் 

 ஆட்செர்ப்பு செய்தல். 

 செகயயிக நிபந்தபப்டுத்தல். 

 இடநாற்ங்ககப் சற்றுக் சகாடுத்தல். 

 ரீட்கெ முடிவிக ெரிப்ார்ப்தற்கு ரீட்கெத் திகணக்கம் நற்றும் ல்கககமகங்களுக்கு 

ெநர்ப்பித்தல். 

 விகத்தின் காண் தகடதாண்டற் ரீட்கெயிக டாத்துதல். 

 சாது செகய ஆகணக்குழுவிற்கு தவி உனர்வுகளின் ரிந்துகபகக ெநர்ப்பித்தல். 

 சாது  ஆகணக்குழுவிற்கு குறித்த தவியின் ஆட்செர்ப்பிற்கு ரிந்துகப செய்தல். 

 இங்ககயின் சயளிசன தங்குயதற்கா விடுமுகக்கு அனுநதி அளித்தல் 

 செகய நீடிப்பு நற்றும் ஓய்வுசச் செய்தல். 

 செகய மூப்பு ட்டினக முகாகந செய்தல். 

 சயற்றிட விபங்கக முகாகந செய்தல் 

 அகநச்ெபகய நற்றும் சாது செகய ஆகணக்குழுவிற்கு இங்கக கணக்கார் செகய சதாடர்ா 

சகாள்கககள் உறுதிப்டுத்தி ககனளித்தல். 

 ஒழுக்காற்று டயடிக்கக. 

2015 இல் கணக்காளர்கள் சேவைக்கான ஆட்சேர்ப்பு / ச டி ஆட்சேர்ப்பு 
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தற்பபோது கணக்கோளர் பேவையில் உள்ள உத்திப ோகத்தர்களின் விபரங்கள் 

மோைட்டம் 
25 கீழ் 25 - 30  31 - 35 36 - 40 41 - 45 46-50 51 - 55 56-60 

மமோத்தம் 
மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் மபண் ஆண் 

சகாழும்பு 0 0 33 13 55 32 130 52 52 47 28 56 45 72 33 84 732 

கம்ஹா 0 0 5 0 2 1 5 3 5 3 2 0 1 3 0 2 32 

கழுத்துக 1 0 3 1 2 0 8 2 1 2 1 1 3 0 0 3 28 

காலி 0 0 4 0 8 1 5 10 5 11 1 4 2 4 0 6 61 

நாத்தக 0 0 2 1 2 0 2 6 1 3 1 2 3 1 0 1 25 

அம்ாந்ததாட்கட 0 0 2 0 3 0 0 4 1 5 1 1 0 2 0 0 19 

கண்டி 0 0 10 3 5 5 8 5 7 5 0 6 4 8 1 8 75 

நாத்தக 0 0 1 0 1 3 3 1 1 1 0 1 0 1 0 3 16 

நுவசபலினா 0 0 4 1 0 1 0 2 3 1 0 0 1 0 1 1 15 

குருாகல் 1 0 5 1 6 4 9 7 9 7 3 4 1 5 1 4 67 

புத்தம் 0 0 3 2 3 1 3 4 1 2 0 4 1 0 0 2 26 

இபத்திப்புரி 0 0 7 1 3 8 4 5 3 4 0 5 1 0 0 4 45 

தககாக 0 0 2 0 2 1 3 3 2 3 0 0 1 1 0 1 19 

சநாபாகக 0 0 2 2 0 2 5 4 0 3 0 0 0 2 1 0 21 

துக 0 0 1 2 3 4 7 5 0 5 0 3 2 5 0 1 38 

அம்ாக 0 0 3 4 2 4 1 2 0 11 0 2 1 2 0 3 35 

நட்டக்கப்பு 0 0 2 0 1 0 1 4 1 2 0 2 1 5 1 1 21 

திருதகாணநக 0 0 2 5 4 4 5 9 4 14 0 2 1 1 0 3 54 

அனுபாதபுபம் 0 0 3 5 7 6 7 13 2 4 0 1 0 2 0 1 51 

சான்றுகவ 0 1 1 5 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 14 

கிளிசாச்சி 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 10 

னாழ்ாணம் 0 0 1 0 4 3 8 17 8 11 2 8 1 3 0 1 67 

நன்ர் 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 11 

வவுனினா 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 2 0 0 11 

முல்கத்தீவு 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 

மமோத்தம் 2 1 98 48 115 89 218 165 110 150 39 106 69 122 38 131 1501 
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இலங்கை ப ொறியியல் சேகவப் பிரிவு 

 

இங்கக சாறியினார் செகய அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் கீழ் காணப்டும் 

ாடு தழுவின செகயகளில் ஒன்ாகும். 

ப ொகலச ொக்கு 

சதசின அபிவிருத்தி சகாள்கககஅகடயதில் அத்தினாயசினநா னனுள் ங்களிப்க தபக்கூடின 

அகத்து சாறியினார்களின் சதாழில்முக சநம்ாட்டிக உறுதி செய்யதன் மூம் சாது 

செகயயில் முன்னி செகய அகநப்ாக விங்குதல். 

 ணிக்கூற்று 

சதசின அபிவிருத்தியின் இக்கிக எட்டுயதற்கு தநது செனற்ாட்டுப் ங்களிப்பிக யமங்கும் ெக 

சாறியினார்களின் சதாழில் முன்சற்த்திக உறுதிப்டுத்தும் யககயில் அபொங்க செகயயிக 

யமங்கும் நிறுயநாக இருத்தல். 

ப ொன்ப ொழி வொேைம் 

‘இங்ககயின் அகத்து ாடாவின செகயகளில் முதன்கநனாக விங்குதல்’ 

ச ொக்ைங்ைள் 

 இங்கக சாறியினார் செகயயின் நனித ய முகாகநத்துயத்தின் மூம்  ஆட்செர்ப்பு, ெம்ம் 

நற்றும்  செகயயின் ஏகன நிககநகளுக்கு உரித்தா உற்த்தித்தின் மிக்க அபொங்க சகாள்ககயிகத் 

தனாரித்தல். 

 சாது நக்களின் சதகயகளுக்கு திளிக்கும் யககயில் தற்சாது இங்கக சாறியினார் செகயயில் 

கடகநனாற்றும் அலுயர்களின் நப்ாங்கிக புதின திகெக்கு நாற்றுதல். 

 இங்கக சாறியினார் செகயயின் உற்த்தித்தின் நற்றும் தபத்திக சநம்டுத்துயதற்காக புதின 

முகாகநத்துய கட்டகநப்பு நற்றும் பிபதா ஒழுங்கு முககநசனான்றிக தனாரித்தல் நற்றும் 

செனற்டுத்தல். 

1382 தவிககக் சகாண்ட இங்கக சாறியினார் செகயயின் நனித ய முகாகநத்துய 

டயடிக்கககள் சாறியினார் செகயப் பிரிவிால் இடம்சறுகின்து என்சதாடு தபங்களுக்கு ஏற் 

அலுயர்களின் யகுதிப்டுத்தலும் கீழ்யருநாறு  அகநனப்சற்றுள்து. 

 

தபம் அங்கீகரிக்கப்ட்ட தவிகளின் எண்ணிக்கக 

விசெட தபம் 28 

தபம் I 221 

தபம் II/III 1145 

சநாத்தம் 1394 

           

 

ப ொறியியலொளர் சேகவப் பிரிவின் மூலம் வழங்ைப் டும்  சேகவைள் 

 

 நினநமும் தவியுனர்வும் 

 இபாஜிாநா 

 நினநத்கத நிபந்தபப்டுத்தல் 
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 நினதிச்ெட்ட ெககள், கூட்டுத்தாங்கள், 

சயளிாட்டு நிதியுதவி அளிக்கப்டும் 

கருத்திட்டங்கள் சான்யற்றுக்கு விடுவித்தல்  

 அகநச்சுகளுக்கிகடயில் இடநாற்ம் 

 ஓய்வுசச் செய்தல் 

 தகுதிகாண் காத்கத நீடித்தல் 

 ஒழுக்காற்று விடனங்கள் 

புகநப்ரீட்கெக்கு, யிற்சிக்கு, சயகக்கு 

அல்து சயளிாட்டில் டிப்தற்கு விடுவித்தல்                    சாறியினல் செகயயின் ணிப்ார்                                                                                                                                                                                                         

 சதாழிற்ெங்கங்களிால் பிபதிநிதித்துயப்டுத்தப்டல்                         

ஆளனியினர் ப ொடர் ொன வி ரங்ைள் 

 

 ரம் 

 

அனு திக்ைப் ட்ட 

  விைளின் எண்ணிக்கை 

 ற்ச ொது சேகவயில் 

ைடக யொற்று ட் 

அலுவலர்ைளின் 

எண்ணிக்கை (2015.06.30) 

 

  வி பவற்றிடங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

விசரட தபம் 28 00 28 

தபம் I 221 343 அதிகம் 122 

தபம் II/III 1145 591 554 

சநாத்தம் 1394 934 460 

 

இலங்கை ப ொறியியலொளர் சேகவக்கு புதிய அலுவலர்ைகள  ஆட்சேர்ப்பு பேய் ல் 

 சபடி ஆட்செர்ப்பு 

 இங்கக சாறியினார் செகயயின் தபம் III  இற்கா சாறியினார் ட்டதாரிகக 

செர்த்துக் சகாள்ல். 

 நட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஆட்செர்ப்பு 

 சாறியினார் செகய தபம் III இற்குரின தகககநகள் சகாண்ட சதாழிநுட் அலுயர்கக 

செர்த்துக் சகாள்ல். 

  செகயயில் யகுப்பு II தபம் II இல் காணப்டும் தவி சயற்றிடங்கக நிபப்புயதற்காக  சாறியினல் 

ட்டசநான்று அல்து அதற்கு ெநா தகககநகள் சகாண்ட ர்களுக்கு நத்தியில் சபடி நினநங்கள் 

இடம்சறும். இம் ட்டதாரிகக  ஆட்செர்ப்பு செய்யதற்கு சநதிகநாக சி திகணக்கங்களில் தபம்  

II  தவி சயற்றிடங்களில் 25% வீதம் ஆகத  நிபப்புயதற்காக  ஆட்செர்ப்புக்கள் நற்றும் தவியுனர்வுகள் 

செய்யும் கடமுககளுக்கு இணங்க டுத்தப சதாழிநுட் அலுயர்கக நினநம் செய்யதற்கா 

ஏற்ாடுகள் காணப்டுகின். 

 யகுப்பு II தபம் II இன் சாறியினாபாக 10 யருடங்கள் திருப்திகபநா செகயக் காத்திக 

பூர்த்திசெய்து 1 ஆம் விகதின் காண் தகடதாண்டற் ரீட்கெயிக சித்திசனய்ததன் பின்ர் பூபண 

சதாழிற் தகககநயிக  ( 2 ஆம் விகதின் காண் தகடதாண்டல்) பூபணப்டுத்தியிருப்பின் 
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அவ்யலுயகர் யகுப்பு II தபம் II இற்கு நினமிக்கப்டும் தித்தில் இருந்து 10 யருடங்களுக்கு 

திருப்திகபநா செகயக் காத்திக பூர்த்தி செய்த அல்து சதகயப்டும் தகககநகக பூர்த்தி செய்த 

தித்தில் இருந்து கடமுகப்டுத்தும்  யககயில் II ஆம் யகுப்பு / I ஆம் தபத்திற்கு தவியுனர்த்தப்டும். 

 அடிப்கட விொபகண அறிக்ககயின் அயதாங்களுக்கு ஏற் அடிப்கட விொபகண அறிக்ககயிக 

ஒழுக்காற்று அதிகாரிக்கு அனுப்பி கயத்தல். 

 ஒழுக்காற்று அதிகாரியிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட குற்ச்ொட்டுக்கக உரின பிரிவிற்கு ெநர்ப்பிப்துடன் 

முன்கயக்கப்ட்ட ஒழுங்குமுக விொபகண அயதானிப்பிக அறிக்ககயிடல். 

 செனாரின்  ரிந்துகபயிகப்  சற்றுக்சகாடுத்ததன் பின்ர் ஒழுக்காற்று அதிகாரியின் இறுதி 

விதிமுககக கடமுகப்டுத்துதல். 

 

இலங்கை ப ொறியியலொளர் சேகவயின் III ஆம்  ரத்திற்குரிய புதிய அலுவலர்ைகள 

சேர்த்துக்பைொள்ளல் – 2015 

அபெ செகய ஆகணக்குழுவிடமிருந்து 2015 ஏப்பல் 25 ஆம் திகதினன்று டாத்தப்ட்ட திந்த சாட்டிப் 

ரீட்கெக்கா அங்கீகாபம் எதிர்ப்ார்க்கப்டுகிது. 
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இலங்கை திட்டமிடல் சேகை 

த ொகலச ொக்கு 

இங்ககயின்  திட்டமிடல் செகயகன இந்ாட்டின் அபிவிருத்தி இக்குகக அகடந்துக் சகாள்க்  கூடின 

செகயசனான்ாகக் கட்டிசனழுப்புதல்  

பணிக்கூற்று  

நிர்யாக ரீதினா ஏற்ாடுககயும், ஒழுங்குவிதிககயும் உரினயாறு கடமுகப்டுத்தல்,புதின 

சகாள்கககக அறிமுகப்டுத்தல், அலுயர்களின் இனவு விருத்தியினூடாக விகத்தின் மிக்க 

திட்டமிடல் செகயசனான்க இந்ாட்டுக்கு யமங்குதல்.  

தபொன்தொழி ைொேைம் 

‘சயற்றிகபநா விகத்தின் மிக்க திட்டமிடல் செகய’ 

இங்கக திட்டமிடல் செகயயில் 1069 அலுயர்கள் உள்டங்குகின்ர். அலுயர்கது ெகவிதநா 

நிர்யாக டயடிக்கககளும் செகயப்பிபநாணக் குறிப்பிற்ககநன இத் திட்டமிடல் செகயப் பிரிவின் மூம் 

சநற்சகாள்ப்டுகின்.  

 

 

விசெட தபம் 

 

தபம் 1 

 

 நிபந்தப (தபம் 11/111 ) 

மிககயூழினர் (தபம் 11/111)   

 

 

 இவ்யாண்டின் ஜூன் நாதநவில் திட்டமிடல் செகயப் பிரிவு நிதி நற்றும் திட்டமிடல் அகநச்சின் கீழ் 

இனங்கி யந்ததுடன் அகநச்சுக்களின் விடனப்பப்புக்கள் நாறுட்டதன் காபணநாக இப் பிரிவு அபொங்க 

நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சிடம் ஒப்கடக்கப்ட்டது. அதற்ககநன 2015 ஜூன் நாதம் 18 ஆந் 

திகதினவில் இப் பிரிவு அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் கீழ் சகாண்டுயபப்ட்டது.  

 

 

 

29 

156 

618 

266 

884 
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 அகநச்சுக்களின் விடனப் பப்புக்கள் நாறுட்டதன் காபணநாக திட்டமிடல் பிரிவு ணிப்ார் ஒருயரின் 

கீழ் விகத்தின் மிக்க யககயில்  செனற்ட்டு யருகின்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ாடாவின செகயசனான்ா இங்கக திட்டமிடல் செகயக்கு  ஒவ்சயாரு யருடமும் அலுயர்கள் 

இகணத்துக் சகாள்ப்டுயதுடன்,  இவ்யாண்டிலும் 15 அலுயர்கள் ஆட்செர்க்கப்ட்டதுடன், அயர்கள் 

விகத்தின் மிக்க  செகயகன யமங்குமுகநாக இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகத்தில் அயர்களுக்கு 

யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டசநான்று ஏற்ாடு செய்னப்ட்டிருந்தது. 

 

 திட்டமிடல் செகயப் பிரிவில் உற்த்தித்திக சநம்டுத்தும் சாக்கில்  சிபநதா சயகத்திட்டம் ஒன்று 

2015.09.01 ஆந் திகதி சநற்சகாள்ப்ட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 விகத்தின்மிக்க யககயில் செகய யமங்கும் சாக்குடன்  அகத்து அலுயர்களிதும் பிபத்திசனகக் 

சகாகயககயும் இற்கயகபனாக்குயதற்கு டயடிக்கக எடுக்கப்ட்டுள்.  

 

 

                                முன்னர்                                                                         பின்னர்      
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இங்கக திட்டமிடல் செகயகனச் செர்ந்த அலுயர்கதும், அயர்களுக்கா ெக ணிகளும்  அபொங்க 

நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சிால் சநற்சகாள்ப்டுகின்து. அங்கு 2015 ஆண்டில் 

சநற்சகாள்ப்ட்ட ணிகளின் சநம்ாடு அலுயர்களின் எண்ணிக்ககக்கு அகநன கீசம தபப்ட்டுள்து.  

 

 

விபம் அலுயர்களின் எண்ணிக்கக 

ஆட்செர்ப்புக்கள் அங்கீகரிக்கப்ட்ட  எண்ணிக்கக - 22 

நினமிக்கப்ட்ட எண்ணிக்கக    - 15 

ஓய்வுசல் 03 

இபாஜிாநா 05 

இப்பு 01 

 

 இங்கக திட்டமிடல் செகயகனச் செர்ந்த அலுயர்கள் சதாடர்ா இடநாற்க் சகாள்கககன 

அறிமுகப்டுத்துயதற்கா  ஆபம் கட்டப் ணிகள் சநற்சகாள்ப்ட்டு, சகாள்கக 

தனாரிக்கப்ட்டுள்துடன்,  அது சதாடர்ாக சதாடர் டயடிக்கககள்  முன்சடுக்கப்ட்டு 

யருகின்.  

 

 2015 ஆண்டிற்கா விகத்தின்காண் தகடப் ரீட்கெகன டாத்துயதற்குத் சதகயனா யர்த்தநானி  

அறிவித்தல்ல் பிபசுரிக்கப்டவுள்து.  
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விஞ்ஞாண, கட்டிட நிர்ா ற்றும் தாழில்நுட்த சேவைப் பிரிவு 

சிவில் நிர்ாக காக விபங்கும் அொங்க நிர்ாக ற்றும் முகாகத்து அகச்சின் விஞ்ஞாண, 

கட்டிட நிர்ா செகப் பிரிவின் மூனம் விஞ்ஞாணம், உருாக்கம் ற்றும் சாழில்நுட்தம் ொர் 

அறிவுப்தனம் இககணத்திகணயும் ஒன்று செர்த்து விஞ்ஞாண ரீதிாண திட்டங்கள் ற்றும் ஆய்வு 

டடிக்ககககப உச்ெ அபவில் நிகநசற்றுற்குரி னி பத்திகண ககாபல் ற்றும் நிர்ாக 

டடிக்கககள் இப்பிரிவிணால் ங்கப்தடுகின்நது.  

தாவைசாக்கு 

ஆய்வுகள் ற்றும் திட்டங்ககபப் சதான்சந சாழில்நுட்த டடிக்ககககப நிகநசற்றுற்காக னி 

பத்திகண செற்தடுத்துன் மூனம் சிநந் அெ செகயிகண உருாக்கல். 

தணிக்கூற்று 

விஞ்ஞாணம், உருாக்கம் ற்றும் சாழிநுட்த அறிவுொர் லுவிணால் னி பம் நிகநந் விஞ்ஞாண ொர் 

கட்டிட நிர்ா ற்றும் சாழில்நுட்த செகயிகண உருாக்கல். 

சாக்கங்கள் 

 விஞ்ஞாண ரீதிாண, கட்டிட நிர்ா ற்றும் சாழில்நுட்த செககளின் சிநப்புத்ன்கயிகண 

எட்டுற்கு சகப்தடுகின்ந சகாள்ககத்  தீர்ாணங்ககப எடுத்ல். 

 விஞ்ஞாண ரீதிாண ற்றும் கட்டிட நிர்ா  செகயின் அலுனர்ககப ஆட்செர்ப்புச் செய்ல், 

தவியில் நிந்ப்தடுத்ல், தவியுர்த்ல் சதான்ந டடிக்ககககப னிப முகாகத்தும் 

செய்ல். 

 இனங்கக சாழில்நுட்த செகயின் விகணதிநன் காண் கடாண்டல் ற்றும் தவியுர்வுப் 

தரீட்கெயிகண டாத்துன் மூனம் அவ்லுர்களின் திநன்ககப விருத்தி செய்ல். 

 இனங்கக சாழில்நுட்த செக ஆசனாெகணச் ெகதயிகண ஸ்ாபித்து அச்செகயில் காப்தடும் 

சாழில்நுட்தப் பிச்சிகணககப ஆாய்ல்  ற்றும் சகாள்கக ரீதிாண தீர்ாணங்கள் எடுப்தற்காண 

உவிககபப் சதற்றுக் சகாள்பல் மூனம்  அச்செகயின் பச்சியிகண உறுதிப்தடுத்துல். 

 சாழிற்ெங்கங்கள்  மூனம் அல்னது அலுனர்கள் மூனம் முன்கக்கப்தடும் புகார்ககப முகாகத்தும் 

செய்து திருப்திகாண அொங்க அலுனர்ககபக் சகாண்ட செகாக இனங்கக விஞ்ஞாண செக, 

இனங்கக கட்டிட நிர்ா ற்றும் சாழில்நுட்த செக  

நிமிக்கப்தடுகின்நது. 

   

 

 

இப்பிரிவின் கீழ் 03 செககள் நிறுப்தட்டுள்பது. 

 

1. இனங்கக சாழில்நுட்த செக 

2. இனங்கக கட்டிட நிர்ா செக 

3. இனங்கக விஞ்ஞாண செக  

4.  

 இைங்வக தாழில்நுட்தச் சேவை                                                                                    தணிப்தாபர்                                             

01. ககத்சாழில் செகயின் த்தி ங்களிற்கு அலுனர்ககப நிமித்ல், ப்தடுத்துல், ெம்தப 

அபவுத்திட்டம் ற்றும் தவியுர்வுககப சற்சகாள்பல் சாடர்தாக சர்கயிகண ஏற்தடுத்தும் 

ககயில் ககத்சாழில் செகயின் த்தி ங்களுக்குரி ெகன அலுனர்ககபயும் உள்படக்கி 
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ககயில் இகந் ககத்சாழில் செகசான்றிகண ாபிப்தன் அசிம் சாடர்தாக 

அறிக்ககயிடுற்கு உத்திசாகபூர் குழுசான்றிகண அொங்க நிர்ாக ற்றும் உள்ாட்டலுல்கள் 

அகச்சின் செனாபரிணால் நிமிக்கப்தட்டுள்பதுடன் அக்கட்டகபப்தடி 1976.08.31 ஆம் திகதி ஒவ்சார் 

நிறுணத்திணதும் த்தி ங்களில் உள்ப ககத்சாழில் அலுனர்கள் தற்றி கல்கள் 

திட்டப்தடுள்பது. அத்கல்ககப ஆாய்ந்ன் பின்ணர் ாதண சுற்நறிக்கக 237 ற்றும் 1977.05.25 ஆம் 

திகதி 1977.05.01 ஆம் திகதி முல் அமுல்டாத்ப்தடும் ககயில் த்தி ட்டத்தினுகட இகந் 

ககத்சாழில் செக ( இகந் ககத்சாழில் செக) நிறுப்தட்டது. 

செகயில் அலுனர்கள் 1987 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சாடர்ச்சிாக செகயில் முர்த்ப்தடல் 

சண்டுசண சகாரிக்ககயிடப்தட்டன் விகபாக 1991.06.11 ாதணப் தணிப்தாபர் ாகத்தின் 

கனகயின் கீழ் குழுசான்று நிமிக்கப்தட்டது. அக்குழுவின் ஆாய்ச்சியின் விகபாக 1994.07.01 ஆம் 

திகதி அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 27/1994 இன் மூனம் த்தி ட்டத்தின் இகந் ககத்சாழில் 

செகயிகண இனங்கக சாழில்நுட்த செகாக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது. 

இனங்கக சாழில்நுட்த செகயில் 16000 இற்கு கிட்டி எண்ணிக்ககயுகட தவிககப உள்படக்கி 

செகசான்நாக காப்தடுதுடன் த்தி அசின் அகச்சுக்கள், திகக்கபங்கள் ற்றும் ாகா 

அொங்க செகயினுள் தந்து காப்தடுகின்நார்கள். அவ்ாசந சாழில்நுட்த செற்தாடுகள் 159 இற்கு 

உரி தவிப் சதர்ளுடணாண செகசான்நாகவும் காப்தடுகின்நது.இக்கானப்பிரிவினுள் எது பிரிவின் 

மூனம் டாத்ப்தட்ட சின முக்கி கற்கற்ககப கீழ்ருாறு குறிப்பிடனாம். 

 இனங்கக சாழில்நுட்த செகயின் பிாக் குறிப்பு அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 06/2006 இற்கு 

இங்க திருத்திகக்கப்தட்டு இனக்கம் 1930/12 ற்றும் 2015.09.01 ஆம் திகதி அதிவிசெட 

ர்த்ானியில் பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

  செகயில் நினவும் பிச்சிகணககப குகநக்கும் ககயில் இனங்கக சாழில்நுட்த செகயின் 

ஆசனாெகணக் குழுவிகண நிறுவுல் ற்றும் அன் மூனம் சாழில்நுட்த செகயின் அலுனர்களின் 

பிச்சிகணககபத் தீர்க்க சகப்தடும் அறிவுறுத்ல்ககபப் சதற்றுக்சகாடுத்ல், உள்ளீர்த்ல் ற்றும் 

செகக்கு உரித்ாண சகாள்ககத் தீர்ாணங்ககப எடுப்தற்காக அொங்க செக ஆகக்குழுவிற்கு 

தரிந்துக முன்கப்பு இடம்சதறும். 

 

 முற் டகாக இனங்கக சாழில்நுட்த செகயின் III ஆம் விகணத்திநன் காண் கடாண்டற் 

தரீட்கெயிகண அறிமுகப்தடுத்துல் ற்றும் அகண ஶ்ரீ ஜர்ணபு தல்ககனக்ககத்தின் மூனம் 

டாத்துற்குரி டடிக்ககககப சற்சகாள்பல். 

 

02. இைங்வக கட்டிட நிர்ா சேவை 

இைங்வக கட்டிட நிர்ா சேவையிவண நிறுவுல் 

இனக்கம் 888/2 இகணக் சகாண்ட 1995.09.12 ஆம் திகதி இனங்கக ஜணாக சொலிெக் குடிசின் அதி 

விசட ர்த்ானியில் பிசுரிக்கப்தட்ட இனங்கக கட்டிட நிர்ா செக சாடர்தாண பிாக் 

குறிப்பின் கீழ் 1995.09.01 ஆம் திகதி முல் அமுல்டாத்ப்தடும்  ககயில் இனங்கக கட்டிட நிர்ா 

செக நிறுப்தட்டது.  அப்சதாது கட்டிட நிர்ா செகயில் கடகாற்றி அலுனர்கள் அத்திகதி 

முல் அமுல்டாத்ப்தடும் ககயில் இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகயினுள் உள்ாங்கப்தட்டார்கள். 

 

கட்டிட நிர்ாக் கவைஞரின் தணிகள் 

நிறுணத் கனரிடம் ஒப்தகடக்கப்தடும் கட்டிட நிர்ாப் தணிகளுக்கு உரித்ாண செற்தாடுககப 

திட்டமிடல் ற்றும் நிறுணத் கனரிணால் குறிப்பிட்டு ஒப்தகடக்கப்தடும் கட்டிட நிர்ா விடத் 

துகநக்கு உரி சூல் உருாக்கம் (Build environment) , கட்டிட நிர்ா ஆக்கத்திநன் ற்றும் ஆசனாெகண, 

கட்டிட நிர்ாத்துடன் சாடர்தாண விரிாக்கற் செற்தாட்டு முகாகத்தும், சால்சதாருளில் 
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கட்டிட நிர்ா தாதுகாப்பு சதான்ந டடிக்கககளில் கட்டிட நிர்ா செகயில் தவி கிப்தர்களின் 

தணிகபாக இணங்காப்தட்டுள்பது. 

கட்டிட நிர்ாப் பிரிவின் தணிகள் 

56 தவிககப உள்படக்கியுள்ப இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகயின் அலுனர்களுக்கு ாதண 

டடிக்கககள் ற்றும் செகப் பிாக் குறிப்பிற்கு உரித்துகட நிர்ாக டடிக்கககள் இப்பிரிவின் 

கீழ் இடம்சதறுகின்நது. 

இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகக்காக கிட்டி கானத்தில் ஆட்செர்ப்புச் செய்ப்தட்டது 2013 ஆம் 

ஆண்டினாகும் என்தசாடு செர்த்துக் சகாள்பப்தட்ட அலுனர்களின் எண்ணிக்கக 10 ஆகும். 

 

கடந் காைங்களினுள் இைங்வக கட்டிட நிர்ா சேவையின் சிை முக்கி வற்கற்கள். 

1. இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகயின் செகப் பிாக் குறிப்பின் அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 

06/2006 இற்கு இங்க திருத்திகக்கப்தட்ட 2013.04.05 ஆம் திகதி முல் அமுல்டாத்தும்  ககயில் 

அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பதுடன் இனக்கம் 1877/28 ற்றும் 2014.08.28 ஆம் திகதி ர்த்ானியில் 

பிசுரிப்தற்கு டடிக்கககள் எடுக்கப்தட்டுள்பண. 

2. அப்பிாக் குறிப்பின் ஏற்தாடுகளுக்கு ஏற்த இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகயின் 

அலுனர்களுக்காக முற் டகாக செக ஆம்த தயிற்சி தாடசறிசான்றிகண ஏற்தாடு செய்ல் 

ற்றும் பிாக் குறிப்தாணது அமுல்டாத்ப்தடும் திகதியின் பின்ணர் செகக்கு ஆட்செர்ப்புச் 

செய்ப்தடும் ெகன புதி அலுனர்ககபயும் அப்தயிற்சிப் தாடசறியில் கனந்து சகாள்பச் செய்ல். 

3. இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ககயின் கீழ் உள்நுகற்குரி 

ஒதுக்கீட்டிகண செகப் பிாக் குறிப்பினுள் உள்ாங்குல். 

4. இனங்கக கட்டிட நிர்ா செகயின் அலுனர்களுக்காக ரூதா. 15,000/- இகண ாாந் கபக் 

சகாடுப்தணவிகண சதற்றுக் சகாடுப்தற்காக அகச்ெகயின் அனுதியிகணப் சதற்றுக் சகாள்பல். 

 

 

03. இைங்வக விஞ்ஞாண சேவை 

 

இைங்வக விஞ்ஞாண சேவையிவண நிறுவுல் 

 

1976.06.30 ஆம் திகதி இனக்கம் 219/13 இகணக் சகாண்ட இனங்கக ஜணாக சொலிெக் குடிசின் அதி 

விசட ர்த்ானியில் பிசுரிக்கப்தட்ட இனங்கக விஞ்ஞாண செக சாடர்தாண பிாக் குறிப்பின் 

கீழ் 1971.10.01 ஆம் திகதி முல் அமுல்டாத்ப்தடும் ககயில் இனங்கக விஞ்ஞாண செக நிறுப்தட்டது. 

 

இைங்வக விஞ்ஞாண சேவை அலுைைர்களின் தணிகள் 

 

விஞ்ஞாணத் துகநயினுள் விசட ஆய்வுப் தாடசறிாக சதர்க் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப உயிரில் 

விஞ்ஞாணம், இொண விஞ்ஞாணம், சதௌதீக விஞ்ஞாணம், கணிம் ற்றும் விாெம் சதான்ந விஞ்ஞாண 

ரீதிாண துகநகளுக்கு ஆசனாெகணச் செகயிகண ங்கல், துகநயினுள் விடத்திற்கு உரித்துகட 

விஞ்ஞாண ரீதிாண டடிக்ககககப சற்சகாள்பல் ற்றும் விஞ்ஞாண ரீதிாண விரிாக்கற் செற்தாட்டு 

முகாகத்தும் இனங்கக விஞ்ஞாண செகயில் தவி கிப்தர்களின் தணிகபாக 

இணங்காப்தட்டுள்பது. 

 

 

விஞ்ஞாண சேவைப் பிரிவின் தேற்தாடுகள் 

 

இனங்கக விஞ்ஞாண செக அதிகாரிகளின் நிறுண டடிக்கககள் ற்றும் செகப் பிாக் 

குறிப்பிற்கு உரித்துகட நிர்ாக டடிக்கககள் இப்பிரிவின் கீழ் டாத்ப்தடுகின்நது. 
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கடந் காைங்களினுள் இைங்வக விஞ்ஞாண சேவையின் சிை முக்கி வற்கற்கள். 

 

 இனங்கக விஞ்ஞாண செகயின் செகப் பிாக் குறிப்பு அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 06/2006 இன் 

பிகாம் திருத்திகக்கப்தட்டு 2013.04.02 ஆம் திகதி முல் அமுல்டாத்தும் ககயில் 

அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பதுடன் இனக்கம் 1877/27 ற்றும் 2014.08.28 ஆம் திகதி ர்த்ானியில் பிசுரிப்தற்கு 

டடிக்கக எடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 அப்பிாக் குறிப்பின் ஏற்தாடுகளுக்கு அக இனங்கக விஞ்ஞாண செக அதிகாரிகள் நிமித்ம் முற் 

டகாக செக ஆம்த தயிற்சிப் தாடசறிசான்றிகண ஏற்தாடு செய்ல் ற்றும் பிாக் குறிப்பு 

அமுல்டாத்ப்தடும் திகதியின் பின்ணர் செகக்கு ஆட்செர்ப்புச் செய்ப்தட்ட அகணத்து புதி 

அதிகாரிககபயும் அப்தயிற்சிப் தாடசறியினில் தங்குதற்நச் செய்ல். 
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மனிதவள அபிவிருத்திப் பிரிவு 

ததொலைநொக்கு 

தின்விருத்தி மிக்க நனிதயங்கக உருயாக்குதல்.. 

பணிநொக்கு 

நக்களுக்கு செகயக்கா  விகத்தின் மிக்கதும் விகதின் மிக்கதுநா அபிவிருத்தி ன்து தின்விருத்தி 

மிக்க நனித யங்ககத் சதாற்றுவிப்தாகும். 

நொக்கங்கள் 

 அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் அலுயர்கது யிற்சித் சதகயப்ாடுகக 

இங்காணல், யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக டாத்துதல் நற்றும் அதற்கா யெதினளித்தல் 

 சயளிாட்டு நற்றும் உள்ாட்டு யிற்சிகளுக்கா ெந்தர்ப்ங்கக நீதினா முகயில் கிர்ந்தளித்தல் 

 னனுறுதி யாய்ந்த முகயில் அபொங்க நிதிப் னன்ாடு  

 விகத்தின் நற்றும் விகதின்  யாய்ந்த யககயில் செகய யமங்கும் சாருட்டு ஆணியிகப 

ஊக்குவித்தல்  

அபொங்க நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சின் நனிதய அபிவிருத்திப் பிரிவு கடந்த 2015 ஆம் 

ஆண்டினுள் நக்களுக்காக யமங்கடுகின் செகயகள் இப் பிரிவின் சதாகசாக்கு, ணிசாக்கு நற்றும் 

குறிக்சகாள் ன்யற்க முதன்கநனாகக் சகாண்டு விகத்தின் நற்றும் விகதின்  யாய்ந்த யககயில் 

நிகசயற்ப்ட்டுள்.  

அதற்ககநன 2015 ஆண்டில் நது பிரிவின் மூம் குறுகின கா சயளிாட்டுப் யிற்சிகள் சதாடர்ாக 215 

அலுயர்களும், நீண்டகா சயளிாட்டுப் யிற்சிகள் சதாடர்ாக 05 அலுயர்களும் 

சதர்ந்சதடுக்கப்ட்டர். அவ்யாச சயளிாட்டுப் யிற்சிகள் சதாடர்ாக சதரிவு செய்னப்ட்ட 

அலுயர்கள்  சதாடர்ா குறித்த தபவுகள்  உள்டங்கின தபவு முககநகன துரிதநாக 

இற்கயகபனாக்குயதற்கு டயடிக்கக டுக்கப்ட்டுள்து. அவ்யாச அபொங்க நிர்யாக செகயயின் 

அலுயர்களுக்கு தத்தநது சயளிாட்டு யிற்சிகளுக்கா ெந்தபப்ங்கள் சதாடர்ாக தகயல் சதாடர்ாடல் 

அகநச்சின்  இகணனத்தத்தின் ஊடாகவும் அகநச்சின் ஊடாகவும் குறுஞ்செய்தியூடாக அறிப்தற்கு 

முடியும்.  

உள்ாட்டுப் யிற்சிகளுக்கா ெந்தர்ப்ங்கக யமங்கப்டும் சாது, குறுகின கா யிற்சிகள் சதாடர்ாக 

இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகத்தின் ஊடாக அகநச்சின் அகத்து அலுயர்களுக்கும் ெந்தர்ப்ங்கள் 

யமங்குயது குறித்து சாதின டயடிக்கககள் நது அகநச்சிால் சநற்சகாள்ப்டுகின்து.. அவ்யாச 

ல்சயறு பிரிவுகள் ஊடாக  விடுக்கப்டுகின் சகாரிக்கககள் சதாடர்ாகவும் கயம் செலுத்தப்ட்டு 

அயசின யிற்சிகள் யமங்குயதற்கு டயடிக்கக டுக்கப்ட்டது. 

 

 

பிரிவு பயிற்சி 
டொத்தப்பட்ட  

திகதி 

பங்குபற்றிய 

அலுவைர்களின் 

எண்ணிக்லக 

ெக 

பிரிவுகளின் 

ஊடாகவும் 

அபொங்க முகாகநத்துய செகயயின் 

அலுயர்களுக்கா விகத்தின்காண் தகடப் 

ரீட்கெகன இக்காகக் சகாண்ட கருத்தபங்கு 

 

2015/09/11 

நற்றும் 2015/09/14 
சுநார் 50 சர் 

ெக 

பிரிவுகளின் 

ஊடாகவும் 

அபிவிருத்தி அலுயர்களுக்கா விகத் தின்காண் 

தகடப் ரீட்கெகன இக்காகக் சகாண்ட கருத்தபங்கு 

 

2015/03/20,23, 

24  நற்றும்  31 

 

சுநார் 40 சர் 

விொபகண 

அலுயர்கள் 

செகய புகுமுகப் யிற்சி 

 

2015/08/04 

இருந்து 

2015/09/13 

சுநார் 20 சர் 
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சநலும், அகநச்சுக்குப் பும்ாக, 

 

 தின்விருத்தி நிதினம் ( SDFL) 

 சதசினசதாழிற்கல்வி நிறுயம் ( NILS ) 

 நிர்நாணக் ககத்சதாழில் அபிவிருத்தி அதிகாப ெக ( CIDA ) 

 

சநற்டி யிற்சி நிறுயங்கள் ஊடாக சுநார் 150 அலுயர்களுக்கு குறுகின  கா  யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

சதாடர்ாக   சாதின டயடிக்கககளும் கடந்த ஆண்டில் சநற்சகாள்ப்ட்டது.  அவ்யாச 16 அலுயர்கள் 

நீண்டகா உள்ாட்டு யிற்சித் திட்டங்களில் ஈடுடுத்தப்ட்டுள்ர்.  

 

அவ்யாச, இங்கக சேர்நன் சதாழிநுட் யிற்சி நிறுயகம் நற்றும் இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம் 

ன்யற்றினூடாக அகநச்சுக்கள் நற்றும் நாயட்டச் செனகங்களில் செகயயில்  ஈடுட்டுள் 10 

குழுக்களுக்கு யிற்சினளிக்கப்ட்டகந. அகநச்சில் ணினாற்றுகின் ெக அலுயக உதவினார் செகயயில் 

ணினாற்றுகின் அலுயர்களுக்கும் யிற்சினளிக்கப்ட்டகந.  

 

தவிநிக அலுயர்கள் 50 சரின் ங்களிப்புடன் 2015 ேூக நாதத்தில் சீகிரினாவில் Outward Bound யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று  ற்ாடு செய்னப்ட்டது. அகநச்சுடன் இகணந்துள் 70 உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 

தமிழ் சநாழி யகுப்புக்கள் டாத்தப்ட்டதுடன் முகாகநத்துய உதவினார் அலுயர்களுக்கு நற்றும் 

விொபகண அலுயர்களுக்கு யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் டாத்தப்ட்டகந.  

 

அகநச்சின் அலுயர்களின் ஆற்ல் நற்றும் ண்ணக்கரு விருத்தி சதாடர்ாக “நாதாந்த நிபுணத்துய 

உகபனாடல்” னும் சனரில்  நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று கடசறுகின்கந. அபாெங்க செகயனார்களின் 

கடகநககயும் சாறுப்புக்ககயும் உறுதிப்டுத்தும் சாக்கில் இங்கக  நனித உரிகநகள் நன்த்துடன் 

இகணந்து யிற்சித் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக ற்ாடு செய்தகந. 

சநலும் 225 அலுயக உத்திசனாகத்தர்களுக்கு ெலுகக அடிப்கடயில் யாக உறுதி த்திபம் யமங்குயது 

சதாடர்ா பிபச்ெககளுக்கு டயடிக்கககள் டுக்கப்ட்டது. 

 

தவளிரங்க பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

மொதொந்த நிபுணத்துவ உலரயொடல் 
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தகயல் ததொமிநுட்ப் ிொிவு 

ததொலநொக்கு 

தகயல் ததொமிநுட்த்திொல் யலுவூட்டப்ட்ட  சிந்த அபசொங்கநசலய 

 

ணிக்கூற்று 

அபசொங்க நசலயனில் நித ய முகொலநத்துயம் நற்றும் தகொள்லக உருயொக்கத்தில 

கட்டிதனழுப்புமுகநொக தகயல் ததொமிநுட் நசலயகல யமங்கல் 

 

முன்நொதிொிநிக்க நசலயதனொன்றுக்கு யமிகொட்டுகின் அபசொங்க ிர்யொகம் ஒன்ல 

நதொற்றுயிப்லத நொக்கொகக் தகொண்ட அபசொங்க ிர்யொக அலநச்சின் அபசொங்க நசலயலனச் 

நசர்ந்த நிய முகொலநத்துயம் நற்றும் தகொள்லக  உருயொக்கத்தில கட்டிதனழுப்புமுகநொக 

தகயல் ததொமிநுட் நசலயலன யமங்குயலத நொக்கொகக் தகொண்டு தகயல் ததொமிநுட் ிொிவு       

80 கில் ஆபம்ிக்கப்ட்டது. 

 

அபசொங்க ிர்யொக நற்றும் முகொலநத்துய அலநச்சின் இலணனத்தம், ிறுயத்தினுள் கணி 

யலனலநப்பு முலலந, தசனொற் கண்கொணிப்பு முலலந, இங்லக அபசொங்க 

யலனலநப்பு, அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்லக தபவு முலலந, தொது அலமப்பு முலலந, கணி 

யன்தொருட்கள் நற்றும் தநன்தொருட்கள் முகொலநத்துயம், தகயல் நற்றும் ததொடர்ொடல் 

ததொமிநுட்ம், தறுலக டயடிக்லககள் உட்ட தகயல் நற்றும் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் 

உட்கட்டலநப்பு யசதிகின் முகொலநத்துயம் ததொடர்ொக தொறுப்புக்கூறுகின் தகயல் 

ததொமிநுட் அகு, நறுசீபலநப்க்கப்ட்ட தகயல் நற்றும் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் 

முகொலநத்துயதசனற்திட்டங்கள் ன்யற்ல உள்டக்கியுள்து. 

 

ததொமிற்ொடு 

 அலநச்சின் ஆணினிருக்கொக இலணனத்த யசதிகலயும், நின்ஞ்சல் யசதிகலயும் 

யமங்குதல் 

 அலநச்சின் இலணனத்த நணல் நற்றும் அியிருத்தி 

 அலநச்சின் ிொிவுகளுக்குத் நதலயனொ தபவு முலலந நற்றும் யன்தொருள் நநம்ொடு 

 அலநச்சின் கணி நணல் நற்றும் ிறுயத்தில் யலனலநப்பு முலலந (Local Area 

Network)  நணல் 

 அலநச்சின் ஆணினிபது கணினிலய நநம்டுத்துயது ததொடர்ொக அயர்களுக்கு 

னிற்சினித்தல் 

 இத்திபினல் தொல் நற்றும் இலணனத்தம் ஊடொக அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்லககல 

யிிநனொகித்தல் 

 அபச துலனின் ிறுயங்கள் ததொடர்ொக தகயல் ததொமிநுட் நசலயகல யமங்குதல் 

 தகயல் ததொமிநுட் முலலநலன இங்கொணல், முகொலநத்துயம் நற்றும் யசதிகள் யமங்கும் 

மூன்ொந் தபப்பு யமங்குர்களுக்கொ முகொலநத்துயம் 
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2013 நொர்ச் நொதம் 28 ஆந் திகதி ஆபம்ிக்கப்ட்ட நது இலணனத்தம் 2015 தசப்தபம்ர் 

நொதம் 30 ஆந் திகதினயில் 10,389,184 ததொலக ொிசீலிக்கப்ட்டுள்துடன் அது 

ொதொன்ின் சொதொபண தறுநொம் 11,000 இற்கு கிட்டின தறுநொத்லதப் தறும். அது 

ஒரு நணித்தினொனத்திற்கு 500 ஆகும். 

அவ்யொந நது அலநச்சில் தற்நொது ணினொற்றுகின் சுநொர்  720நொில் 4/5   ததொலகக்கு 

ஒரு கணி வீதம் உொித்தொகும் யலகனில்  கணி முலலந யலனலநப்ில 

யிஸ்தொிப்தற்கு முடிந்தது.  அநத நொன்று ஒட்டுதநொத்த யொகமும் wifi யனம் ஒன்ொக 

யிலத்தின் நிக்க இலணனத்த நசலயலன யமங்குயதற்கு  தகயல் ததொமிநுட்  

ிொிவுக்கு முடியும். 

 

2015 ஆண்டினுள் 

1.  தசனற்ொடுகல அடிப்லடனொக தகொண்ட தசனொற்  கண்கொணிப்பு முலலந (Action Based 

Performance Monitoring  System) 

2. யொக முகொலநத்துய முலலந (Vehicle Fleet Management  System) 

3. கஞ்சின முகொலநத்துய முலலந (Store Management System) 

ஆக புதின யன்தொருட்கல 03முலலநகில்அிமுகப்டுத்தல் 
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உள்ரக நிர்வாகப் பிரிவு 

த ாலயந ாக்கு 

இங்ககயின் அபொங்க துகயிக முன்நாதிரிமிக்க நற்றும் சிந்த நிர்யாக அகாக நாற்றுதல். 

பணிக்கூற்று 

அகநச்சின் சநாத்த செனாற்றுககயிக உனர் தபத்துடன் டாத்திச் செல்யதற்கு ததகயப்டும் 

ணினாட்சதாகுதி நற்றும் கீழ்க்கட்டுநா யெதிகக உச்ெவு நற்றும் விகத்தின்மிக்கதாக யமங்குயதன் 

மூம், அதற்குத் ததகயப்டும் ஒருங்கிகணப்பு, கண்காணிப்பு நற்றும் நிர்யாகத்திக சிந்த முகயில் 

டாத்திச் செல்யதன் மூமும் நிர்யாகப் பிரிவின் தெகயயிக தபமிக்கதாக யமங்குயதற்கு சாறுப்புக்கூல். 

 

ந ாக்கங்கள் 

 அகநச்சின் தபத்திக தநம்டுத்த முடியுநா சௌதீக சுற்றுச்சூமலிக நிர்நாணித்தல் நற்றும் 

டாத்திச் செல்ல். 

 அகநச்சு சதாடர்ா தாக்கங்கள் நற்றும் செனற்ாடுகளுக்கு சாருத்தநா உனர் நற்றும் உகந்த 

ணினாட்சதாகுதியிகப டாத்திச் செல்ல். 

 னன்ாட்டுச் தெகயகள் ( ாதுகாப்பு, சுகாதாபம்) சதாடர்ந்ததர்ச்சினாக நற்றும்  னனுள் யககயில் 

யமங்குதல் நற்றும் டாத்திச் செல்ல். 

 அகநச்சின் ஏகன தெகய யெதிகள் ( தாக்குயபத்து, மின்ொபம், நீர் யமங்கல், சதாகதசி) 

விகத்தின் நற்றும் னனுள் யககயில் யமங்குதல், பாநரித்தல் நற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல். 

 அகநச்சின் ெக பிரிவுகளுடனும் உனர் ஒருங்கிகணப்பிக ஏற்டுத்துதல் நற்றும் டாத்திச் செல்ல். 

 ணினாட்சதாகுதியிரின் ன்புரியிக  உனர் நட்டத்திற்கு சகாண்டு செல்ல். 

 அகநச்சின் சநாத்த நிர்யாகம், கண்காணிப்பு நற்றும் நதிப்பீட்டிக உனர் நட்டத்திக தாக்கி 

எடுத்துச் செல்ல். 

 

அசாங்க நிர்வாக ற்றும் முகாலத்துவ அலச்சினுள்  ாராந் ம் இடம்தபறும்  பால் மிகவும் முக்கிான 

தசற்பாடாகும். அ ன் காணாக அலச்சின்  டவடிக்லககள் விலனத்திமன் மிக்க ாக  டாத்திச் தசல்வ ற்கு 

உன்ன ான  நசலவதான்றிலன நிலமநவற்றுகின்மது. 

 

 

 பாலின் சுருக்கம் – 2015 

கடிதம் 

கிர்ந்தளிக்கப்டும் 

முக 

ெ. சப். நார். ஏப். தந ஜூன் ஜூக ஆக. செப். ஒக். ய. திஸ. 

தவுத்தால் 1956 2359 2459 2111 1726 2659 2655 2411 3438 5063 3894 2633 

ஏகன யமங்கும் 

கடிதங்கள் 
462 875 1001 757 849 877 870 739 648 886 1022 1047 

சாதுயாகய 1416 1754 1623 1053 1221 1349 1326 1053 1091 1399 1338 1524 
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வீடமப்பு ற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 

 

அபொங்க உத்தியனாகபூர்வ வாெஸ்தங்கக ஒதுக்குதல், அதனுடன்  

சதாடர்புகடன ெக முகாகநத்துவப் ணிகள் உட்ட வாெஸ்தங்கள் 

சதாடர்ா சகாள்ககககத் தனாரித்தல் நாத்திபநன்றி அபொங்க 

வீடகநப்பு செனற்திட்டங்கக கடமுகப்டுத்தல்  ஆகின 

சதாடர்ா நிர்வாகப் ணிகள்  இப் பிரிவிால் 

முன்சடுக்கப்டுகின்து. 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                சியபஷ்ட உதவிச் செனார்    

2015 ஆண்டில் நாாட்டு வீடகநப்பு, ஜனவடகந வீடகநப்பு, அபொங்க ங்கா வீடகநப்பு, ஹாயாரிஸ் 

வீடகநப்புத் சதாகுதி  யணல் ணிகளுக்காக செவிடப்ட்ட சதாகக 

 

 

திருத்திமக்கப்பட்ட வமக திருத்தங்களுக்கான மாத்தச் மெலவு 

நாாட்டு வீடகநப்பு 4,636,086.76 

ஜனவடகந வீடகநப்பு 2,471,354.27 

ங்கா வீடகநப்பு 1,349,619.26 

ஹாயாரிஸ் வீடகநப்பு 729,958.85 

 

 

2015 ஆண்டில் அமச்சின் பபணல் பணிகள் மதாடர்பாக மெலவிடப்பட்ட மதாமக 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,557,156.70  

 2,014,784.00  

 8,810,077.00  

 10,837,996.60  

 292,676.00  
 963,272.80   1,244,700.00  
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ஓய்வூதிப் பிரிவு 

த ொலைந ொக்கு 

திருப்திகபநா ஓய்வூதினம் சறும் ெமூகம் 

பணிக்கூற்று 

கடமுகயில் காணப்டும் ஏற்ாடுகளின் கீழ் விஷரட ெந்தர்ப்ங்களில் ஓய்வூதினச் ெம்த்தின் 

சகாடுப்வு சதாடர்ாக கட்டகககப் பிப்பித்தல், ஓய்வூதினச் ெம் முண்ாடுகக அகற்றுயதற்கு 

உரித்தா டயடிக்கககள் நற்றும் தற்ஷாகதன ஓய்வூதினச் ெம் சகாள்கககக திருத்தங்கக 

ஷநற்சகாள்லிகப் ஷான்ஷ ஷதகயப்டும் இடங்களில் ஓய்வூதினச் ெம்ம் நற்றும் அது சதாடர்ா புதின 

சகாள்கககக அறிமுகப்டுத்தி ஓய்வூதினர்களின் யாழ்க்ககத் தபத்திக கட்டிசனழுப்புதல். 

 

ஓய்வூதினச் ெம் பிபநாணக் குறிப்பின் 12 ஆயது பிரிவின் கீழ் ஓய்வு 

சச்செய்னப்ட்ட அபொங்க அலுயர்களின் ஓய்வூதின 

உரித்துகடகநகனப் சற்றுக் சகாடுத்தல் சதாடர்ாக  அயசினப்டும் 

டயடிக்கககக ஷநற்சகாள்ல், விதகயகள் அாகதகள் நற்றுந 

அங்கவீமுற் அாகதகள் ஓய்வூதினச்  ெம்ம் உரித்துகடனயர்களின் 

பிபச்சிககள் சதாடர்ாக டயடிக்கககள் ஷநற்சகாள்ல், 

ஓய்வூதினர்களின் நற்றும் ஓய்வூதின ெங்கங்களின் பிபச்சிககள் 

சதாடர்ாக டயடிக்கககள் எடுத்தல், ஓய்வூதினச் ெம்ம் சதாடர்ா 

ஆஷாெகச் செனற்குழு, நனித உரிகநகள் ஆகணக்குழு, சாது 

நக்கள்  நனுச் செனற்குழுவிால் முன்கயக்கப்டும் விாக்களுக்கா 

தில்கக யமங்குதல் நற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடன ெட்ட ரீதினா 

டயடிக்கககள்  நற்றும் ஓய்வூதினத் திகணக்கத்தின் தா 

டயடிக்கககள் இப்பிரிவினூடாக டாத்தப்டுகின்.                                                                                                                 

                                                                                                                                                             

 ஓய்வூதிச் சம்பளப் பிரிவின் பணிகளொவன                                                                     உ விச் தசைொளர் 

 ஓய்வூதினச் ெம் பிபநாணக் குறிப்பின் நற்றும் ஓய்வூதினச் ெம்ம் நற்றும் அது சதாடர்ா ஏகன 

கட்டகச் ெட்டங்களில் காணப்டும் பிபநாணக் குறிப்புக்களின் ஏற்ாடுகக செனற்ாட்டில் 

சகாண்டுயருதல். 

 ஓய்வூதினச் ெம் திகணக்கத்தின் நிர்யாக நற்றும் அபிவிருத்திச் செனற்ாடுகக ஒருங்கிகணப்புச் 

செய்தல். 

 ஓய்வூதினம் சறுஷயார் நற்றும் அயர்களின் ெங்கத்திால் முன்கயக்கப்டும் புகார்கள் நற்றும் 

முகப்ாடுகக விொபகண செய்தல். 

 ஓய்வூதின நிலுகய, ஓய்வூதினத்திக உரிகந நாற்ம், உரிகநக் ஷகாபப்டாத ஓய்வூதினம் நற்றும்  

சயளிாடு சென்றுள் ஓய்வூதினம் சறுர்களின் ஓய்வூதினம் நற்றும் அகய சதாடர்ா 

பிபச்சிககளுக்கு திளித்தல். 

 ஓய்வூதின பிபநாணக் குறிப்பின் 212 நற்றும் 215 பிரிவின் கீழ் ஓய்வு சச்செய்த அபொங்க 

அலுயர்களுக்கு ஓய்வூதினம் யமங்குயது சதாடர்ா கட்டக பிப்பித்தல். 

 ஓய்வூதினப் பிபநாணக் குறிப்பு நற்றும் ஓய்வூதினம் நற்றும் அதனுடன் சதாடர்புட்ட ல்ஷயறுட்ட 

கட்டகச் ெட்டங்கக திருத்தினகநத்தல். 

 விதகயகள் அாகதகள் ஓய்வூதின உரிகந ற்றின பிபச்சிககள், அங்கவீமுற் அாகதகள் ஓய்வூதின 

உரிகந சதாடர்ா பிபச்சிககள், உயிர்துந்த இபாணுய வீபர்களில் தங்கியாழ்ஷயாருக்கா 

சகாடுப்வுகக சற்றுக்சகாடுப்து சதாடர்ா பிபச்சிககளுக்கா தீர்வுககப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல். 
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 ஆஷாெக செனற்குழு, நனித உரிகநகள் ஆகணக்குழு, சாது நக்கள் நனுக்கள் செனற்குழு, 

ஒம்ஷாட்ஸ்நன், ாபாளுநன் விாக்களுக்கு நற்றும் பிபச்சிககளுக்கு உரித்தா திளித்தல் 

நற்றும் நீதிநன் டயடிக்கககள். 

ஷநதிக செனார் ( அபொங்க நிர்யாகம்) இன் கீழ் ஓய்வூதினம் நற்றும் வீடகநப்புப் பிரியாக காணப்ட்ட 

இப்பிரிவு 2016.11.03 ஆந் திகதி முதல் ஓய்வூதினப் பிரிவு நற்றும் வீடகநப்பு அகாக இரு பிரிவுகாக 

நாற்ப்ட்டது. 

 டொத் ப்பட்ட ஓழுக்கொற்று குழுக்களின் எண்ணிக்லக  ( 2013- ொர்ச் 2016) ) 

நாதம் நற்றும் யருடம் தீர்வுகள் சற்றுக் சகாடுக்கப்ட்ட பிபச்சிககளின் எண்ணிக்கக 

                      யருடம் 

நாதம் 
2013 2014 2015 2016 

ெயரி 06 05 14 21 

சப்பயரி 10 10 21 11 

நார்ச் 05 - 14 13 

ஏப்பல் 11 02 15  

சநாத்தம் 32 17 64 45 

ஷந 08 21 11 - 

ஜூன் - - 09 - 

ஜூக 09 16 14 - 

ஆகஸ்ட் 21 10 20 - 

சநாத்தம் 38 47 54 0 

செப்டம்ர் 06 16 06 - 

ஒக்ஷடார் 18 04 21 - 

யம்ர் 09 12 13 - 

டிெம்ர் 07 - 18 - 

சநாத்தம் 40 32 58 0 

சநாத்த கூட்டுத்சதாகக 110 96 176 45 
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நிதிப் பிரிவு 

த ொலயந ொக்கு 

அபொங்கத் துகயில் சிந்த அபொங்க நிதி முகாகநனாபாக நினநம் சல் 

பணிக்கூற்று 

அபொங்க வங்கக பணிக்சகாள்வதுடன், உனர்  உற்த்தித்தின் நற்றும்  சவளிப்கடத்தன்கநயுடன்  

வங்ககக் ககனாளுதல் நற்றும் சிப்ா நிதி அறிக்ககயிடலின் ஊடாக அபொங்க நிதி சதாடர்ா 

சாறுப்புக்கூலிால் நிறுவத்தின் குறுகின நற்றும் நீண்டகா இக்குகக அகடந்து சகாள்வதக 

உறுதிப்டுத்திக் சகாள்ல் 

குறிக்ந ொள் லொச ம் 

‘விகத்திா பெகவயினூடாக பெகவப்சறுர்கக திருப்திப் டுத்தல்’  

ந ொக் ங் ள் 

 குறித்த திகதிக்கு முன்ர் நிதி அறிக்ககயிகச் ெநர்ப்பித்தல். 

 சகாடுப்வு செனற்ாட்டிக ஒழுங்குமுகப் டுத்துவதன் மூம் அதற்காக செவிடப்டும் 

காத்திகக்  குகத்துக் சகாள்ல். 

 வருடாந்த வபவு செவுத்திட்ட ஒதுக்கீட்டு ற்ாடுகக 100% ஆகப் னன்டுத்துதல். 

 அகநச்சிக்கு கிகடக்கப்சறும் கணக்காய்வு பதடல்களின் ண்ணிக்ககயிக 50% இால் 

குகத்தல். 

 தவறுகள் நற்றும் ககவிடப்டுதலிக 100% இால் குகத்தல். 

 கணனிநனப்டுத்தப்ட்ட முககநசனான்றின் மூம்  சொத்துக்களின் இருப்பு நற்றும் 

ாதுகாப்பிக உறுதிப்டுத்திக் சகாள்ல். 

 

அபொங்க நிர்வாக நற்றும் முகாகநத்துவ அகநச்சின் பிபதா பிரிசவான்ாகின நிதிப் பிரிவின் மூம் 

அகநச்சு உட்ட  அகநச்சின் கீழ் இனங்கும் திகணக்கங்கள் நற்றும் நிறுவங்கள் நிதி முகாகநத்துவம் 

நற்றும் நிர்வாக டவடிக்கககள் சதாடர்ாக சாறுப்புக்கக சுநக்கின்து. இப்பிரிவாது சறுகக 

டவடிக்கக, நிதி அறிக்ககயிடல், சகாடுப்வுகள் நற்றும் நனித வங்களுக்கா சகாடுப்வு  04 

கிககக உள்டக்கியுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                            பிபதா நிதி அலுவர்                                         பிபதா கணக்கார் ( அபொங்க நிர்வாகம்) 
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தபறுல க் கிலரயின் பணி ள் 

 அகநச்சு சதாடர்ா சறுகக திட்டமிடல்ககத் தனாரித்தல், சறுககக் குழுவிக நினமித்தல் 

நற்றும் சதாழிநுட் நதிப்பீட்டுக் குழுவிக நினமித்தல். 

 கஞ்சின முகாகநத்துவ டவடிக்ககயிக பநற்சகாள்ல். 

 சொத்துக்கள் முகாகநத்துவ டவடிக்கககக பநற்சகாள்ல்.  

நிதி அறிக்ல யிடல் கிலரயின் பணி ள் 

 அகநச்சின் வருடாந்த நதிப்பீடுககத் தனாரித்தல் நற்றும் வருடாந்த சாருட்கள் கணக்சகடுப்பு 

டவடிக்கககக பநற்சகாள்ல், அகநச்சின் நற்றும் அகநச்சின் கீழ் காணப்டும் 

நிறுவங்களின் செனல்தின் அறிக்ககயிக ாபாளுநன் ெகக்கு சகாண்டு வருவதற்கா 

டவடிக்கககள் டுத்தல். 

 வருநாத் தகப்பு 20.02.01.01 அபொங்க கட்டிட வாடகக  வருநாம் சதாடர்ா டவடிக்கககள் 

 கணக்காய்வு விொபகணகளுக்கு திளித்தல் நற்றும் அபொங்க கணக்குச் செனற்குழு  (PAC) நற்றும் 

சாது வினாாபம் சதாடர்ா  செனற்குழு (COPE)  சதாடர்ா டவடிக்கககள் 

 அகநச்சு உட்ட அகநச்சின் கீழ் காணப்டும் நிறுவங்களின் நிதி டவடிக்கககக பநற்ார்கவ 

செய்தல் 

த ொடுப்பனவுக் கிலரயின் பணி ள் 

 சிகாஸ் ( CIGAS) நிகழ்ச்சியிக செனற்டுத்துதல் நற்றும் நாதாந்த கணக்குச் சுருக்கத்திக 

முன்கவத்தல் நற்றும்  காபெட்டிக  டாத்திச் செல்ல் 

 சிாப்ர் பிரிவிக டாத்துதல், வங்கிக் கணக்குகள் மீதா இணக்கக் கூற்றுக்ககத்  தனாரித்தல் 

நற்றும் நாதாந்த கணக்குகள் மீதா இணக்கக் கூற்றுக்ககத் தனாரித்தல். 

 செவுப் பபபட்டிக பணல் 

 சாது கவப்புக் கணக்கிக  டாத்திச் செல்ல். 

 

நிதிப் பிரிவு 

சறுககக் கிக 

நிதி அறிக்ககயிடல் 

கிக 

சகாடுப்வு 

கிக 

நனித வத்திற்கா 

சகாடுப்வுக் கிக 
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னி  லரத்திற் ொன த ொடுப்பனவுக் கிலரயின் பணி ள் 

 பவதம் உட்ட ெக சகாடுப்வு டவடிக்கககள் நற்றும் அபொங்க அலுவர்களின் முற்ணக் 

கணக்குகள் சதாடர்ாக டவடிக்கககள் டுத்தல். 

 அபொங்க பெகவ பெநா நிதினத்திற்கு உரித்தா அவிடல்கள் சதாடர்ாக ஓய்வூதினத் 

திகணக்கத்திற்கு தகவல்கக ெநர்ப்பித்தல். 

 ஓய்வு சற் அலுவர்களின் நாதாந்த ஓய்வூதினம் நற்றும் ணிக்சகாகடயிகக் கணக்கிட்டு 

குறித்த பிபபதெ செனகத்திற்கு ெநர்ப்பித்தல்.  

2015 ஆம் ஆண்டிற் ொன நிதி ஒதுக்கீட்டின் முன்நனற்மம்  

விரிலொக் ற் தசற்திட்டங் ளுக்கு ஏற்ப லருடொந்  தசயவின் முன்நனற்ம அறிக்ல  – 2015 

 

 கருத்திட்டம் பதறின ஒதுக்கீடு சநாத்த 

செவிம் 

% 

 

 

 

மீண்டுவரும் 

01. அகநச்ெர் 

அலுவகம் 

55.27 51.89 93.9% 

02. சாது நிர்வாகம் 

நற்றும் நிறுவ 

பெகவ 

586.58 567.49 96.7% 

03. முகாகநத்துவ 

நறுசீபகநப்பு 

49.24 42.10 86.6% 

04. உற்த்தித்தின் 

பநம்ாடு 

403.86 387.39 96.4% 

சநாத்தம் 1,092.31 1,048.87 96.0% 

 

 

 

மூதம் 

01. அகநச்ெர் 

அலுவகம் 

6.10 5.22 85.6% 

02. சாது நிர்வாகம் 

நற்றும் நிறுவ 

பெகவ 

443.39 316.99 71.5% 

03. முகாகநத்துவ 

நறுசீபகநப்பு 

479.24 469.78 98.0% 

04. உற்த்தித்தின் 

பநம்ாடு 

51.92 46.32 89.2% 

சநாத்தம் 980.65 838.31 85.5% 

அமச்ச

ர் 

அலுவல

கம் 

 

பபொது 

நிர்வொக

ம் 

ற்றும் 

தொப… 

முகொம

த்துவ 

றுசீர

மப்பு 

56% 

உற்பத்தித்

திறன் 

மம்பொடு 

5% 

அமச்சர் 

அலுவலக

ம் 5% 

பபொது 

நிர்வொகம் 

ற்றும் 

தொபனச் 

மசமவ 

54% முகொமத்து

வ 

றுசீரமப்

பு 4% 

உற்பத்தி

த்திறன் 

மம்பொடு 

37% 
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 ணக் ொய்வு விசொலண ளுக்கு பதில் அளித்  ன் முன்நனற்மம் 

வருடம் 2014 2015 

நிறுவம் கிகடக்கப் 

சற் 

கணக்காய்வு 

விொபகணகளின் 

ண்ணிக்கக 

தில்  அளித்த 

விொபகணகளின் 

ண்ணிக்கக 

% கிகடக்கப் 

சற் 

கணக்காய்வு 

விொபகணகளின் 

ண்ணிக்கக 

தில்  அளித்த 

விொபகணகளின் 

ண்ணிக்கக 

% 

அபொங்க 

நிர்வாக 

நற்றும் 

முகாகநத்துவ 

அகநச்சு 

9 9 100% 14 14 100% 

ஓய்வூதினத் 

திகணக்கம் 

21 19 90% 30 16 53% 

இங்கக 

அபிவிருத்தி 

நிர்வாக 

நிறுவம் 

18 18 100% 16 14 88% 

 

லொ ன விபத்துக் ளின்  இறப்பிலன தலட்டிவிடு லின் முன்நனற்மம் 

   

வருடம் இடம்சற் வாக 

வித்துக்களின் 

ண்ணிக்கக 

சவட்டி விடப்ட்ட 

வாக வித்துக்களின் 

ண்ணிக்கக 

சவட்டி விடப்ட்ட 

சறுநதி 

2013 16 21 509,704.00 

2014 13 15 488,522.00 

2015 09 03 1,157,416.00 

சநாத்தம் 38 39 2,155,642.00 
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உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிாிவு 

த ாலலந ாக்கு 

“ந சத் ின் முன்நேற்றத் ிற்காக  ல்லாட்சியுடன்கூடிய அரசாங்க நசலவலயக் கட்டிதயழுப்ன ல்” 

 

பணிக்கூற்று 

அலைச்சு ைற்றும் அலைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற  ிலணக்களங்கள் ைற்றும்  ிறுவேங்களின்   ி ிசார் 

அலுவல்கலளக் லகயாள்கின்ற உள்ளக  ிர்வாகப் பிாிவுக்கு பங்களிப்ன  ல்கு ல், அதுசார்ந்  

பிலழகலளயும்,  நைாடிகலளயும்  விர்த் ல்  ைற்றும் அவற்லற  ிவர்த் ி தசய்துதகாள்வ ற்காே  

உள்ளக கண்காணிப்னக்களின் ஒழுங்கலைப்ன ைற்றும்   ன்ோர்வ ை ிப்னடுகள்  ன்பேவற்லற 

நைற்தகாள்வ னூடாக  ல்லாட்சிலய நைம்படுத் ல் 

 

தபான்தைாழி வாசகம் 

“ஊழலற்ற விலேத் ிறன் ைிக்க அரசாங்க  நசலவலயக் கட்டிதயழுப்னநவாம்” 

 

அரசாங்க  ிர்வாக ைற்றும் முகாலைத்துவ அலைச்சின் உள்ளக  கணக்காய்வுப் பிாிவு,  ி.பி. 133 இன் 

பிரகாரம், அலைச்சின் தசயலாளருக்கு ந ரடியாக தபாறுப்னக்கூறக் கூடியவலகயில் பிர ாே 

உள்ளக கணக்காய்வாளாின் கீழ் இயங்குகின்றது. அது பிாிவுத்  லலவர் உட்பட 12 உள்ளக 

கணக்காய்வாளர்கலளயும், அலுவலக உ வியாளர் ஒருவலரயும், சார ிதயாருவலரயும் 

ஆளணியாக தகாண்டுள்ளது.  

 
அரசாங்க  ிர்வாக ைற்றும் முகாலைத்துவ அலைச்சின் 

உள்ள கணக்காய்வுப் பிாிவின் மூலம் கணக்காய்வுக்கு உட்படுகின்ற  ிறுவேங்கள் 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

த ாழிற்பாடு .... 

 அலைச்சின்  கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்குகின்ற  ிறுவேங்களின் உள்ளக கணக்காய்வுப் பணிகலள நைற்தகாள்ளும் 

நபாது  ி.பி. 133 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பின்வரும் பணிகள் த ாடர்பாக விநசட அவ ாேம் நகாரப்படுகின்றது.   
                                      

 குற்றங்கள் ைற்றும் நைாசடிகலளத்  விர்க்கும் தபாருட்டு  ிலணக்களம் /  ிறுவேத் ினுள் 

தசயற்படுத் ப்படுகின்ற உள்ளக கண்காணிப்னக்கள் ைற்றும்  ிர்வாக முலற,  ிட்டைிடல் ன்பே 

ைாத் ிரைன்றி உள்ளபடியாே தசயற்பாடுகளும் தவற்றிகரைாக  நைற்தகாள்ளப்படுகின்றேவா ே  

ஆராய் ல்.  

கணக்காய்வுக்கு உட்படுகின்ற 

 ிறுவேங்கள் 

அரசாங்க  ிர்வாக 

ைற்றும் 

முகாலைத்துவ 

அலைச்சு 

ஓய்வூ ியத் 

 ிலணக்களம் 

இலங்லக 

அபிவிருத் ி 

 ிர்வாக 

 ிறுவேம் 

அரசாங்க 

முகாலைத்துவ 

ைறுசீரலைப்ன ைற்றும் 

ைக்கள் த ாடர்பாடல் 

பிாிவு 

ந சிய 

உற்பத் ித் ிறன் 

தசயலகம் 

அரசாங்க 

நசலவ 

ஓய்வூ ியர்களின் 

 ி ியம் 
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 கணக்குகள் ைற்றும் பிற அறிக்லககளின்  ம்பகரத் 

 ன்லைலய உறு ி தசய் ல் ைற்றும் லகயாள்கின்ற 

கணக்கீட்டு முலறயினூடாக சாியாே  ி ிக் 

கூற்றுக்கலள  யாாிப்பது த ாடர்பாக நபா ிய 

 கவல்கள் வழங்கப்படுகின்றேவா ன்பது 

பற்றியும் ஆராய் ல்.  

 ஆளணியிேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

தபாறுப்னக்கலள  ிலறநவற்றும் நபாது அவர்களது 

தசயலாற்றத்  ரத் ிலே ை ிப்பிடல்                                                   பிாிவுத்  லலவர்                                                   

  ிலணக்களம் /  ிறுவேம் ஆகியேவற்றுக்குச் தசாந் ைாே தசாத்துக்கலள சகலவி ைாே 

 ட்டங்களிலிருந்தும் வ்வளவு  தூரம்  பாதுகாக்கப்பட்டு உள்ளது ன்பல  ஆராய் ல். 

 அரசாங்க  ாபேக்  நகாலவ, அரசாங்க  ி ிப் பிரைாணம் ைற்றும் அரசாங்க  ிர்வாக விடயப்  

தபாறுப்பாே  அலைச்சிோலும்,  தபாதுத்  ிலறநசாியிோலும் காலத்துக்குக் காலம் 

தவளியிடப்படும் சுற்றறிக்லகள் ைற்றும் பிற குலற ிரப்ன ஆநலாசலேகளும் 

கலடப்பிடிக்கப்படுகின்றேவா ே ஆராய் ல். 

 வீண்விரயம், பயன்பாடற்றிருப்பலவ ைற்றும் வலரயலறலய விஞ்சிய   தசலவுகலள  விர்ப்பது 

ைாத் ிரைன்றி அவற்லற தவளிப்படுத்துவ ற்கு லகயாள்கின்ற உள்ளக  ிர்வாக முலறயின் 

அளவீட்லட ஆராய் ல். 

  ிலணக்களத் ின் கணக்குகள்  லடமுலற ைற்றும் துவி   ி ிலயயும் தசலவிடுவ ற்கு  

தூண்டு லாக  அலையும்  அச் தசயற்பாடுகலள பாிசீலலே தசய் ல் ைற்றும்  ிலணக்களத் ின்   

ஆ ேங்கள்    ைற்றும் தசாத்துக்கலள  பாதுகாப்பாகவும், சிக்கேைாகவும் முலறயாகவும் 

பயன்படுத்துவது வ்வாறு ன்பது பற்றியும்  ஆராய் ல். 

 ந லவயாே சந் ர்ப்பங்களில் விநசட னலோய்வுகலள நைற்தகாள்ளல். 

 விலேத் ிறன் ைிக்க தசயலாற்றுலக த ாடர்பாக முலறலைப் பகுப்பாய்வு ைற்றும் தசயலாற்ற 

பகுப்பாய்வுகலள நைற்தகாள்ளல் 

 முகாலைத்துவ கணக்காய்வுத்  ிலணக்களத் ிோல் காலத்துக்குக் காலம் தவளியிடப்படுகின்ற 

ஆநலாசலேகள் ைற்றும்  வழிகாட்டல்களுக்கு  அலைய  தசயற்படுவதும், அந் ந்  ஆண்டுகளின்  

ல்லாக் காலாண்டுகளுக்கும் ஒருமுலற  அலைச்சின் கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டங்கலள 

 டாத்துவ ற்கும், அக் கூட்டங்களில் ட்டப்படும்  ீர்ைாேங்கலள   லடமுலறப்படுத்துவ ற்காே 

நைம்பாடு குறித்து த ாடர்  டவடிக்லக டுப்பதும் இப் பிாிவிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள 

இன்தோரு த ாழிற்பாடாகும்.  
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கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டதன் மைம்பாடு 

கூட்டங்களின் எண்ணிக்கக 
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தேசி உற்பத்தித்திமன் செயகம் 

சேொலயத ொக்கு 

2020 ஆம் ஆண்டில் இங்ககயின் உற்த்தித்திக மநம்டுத்தி ஆசினாவில் 

சிந்த கநனநாக நாற்றுதல். 

பணி 

இங்ககயில் உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டிக ற்டுத்துயதால் ெர்யமதெ 

மாட்டிக்கு முகங்சகாடுக்க அயசினப்டும் ெக்தியிகப் சற்றுக் சகாடுத்தல் 

நற்றும் மதசின அபிவிருத்திக்கு ங்களிப்புச் செய்யதன் மூம் நக்களுக்கு உனர் 

யாழ்க்ககத் தபத்திகப் சற்றுக்சகாடுத்தல். 

த ொக்கங்கள் 

 அறிவிக அடிப்கடனாகக் சகாண்ட ெமுதானத்திக உருயாக்கும் 

மாக்கத்துடன் யிற்சிகள்,  முககநகள் நற்றும் கடமுககளின் அபிவிருத்தி நற்றும் சயற்றிகபநா 

செனல் முககக ரிநாற்றிக் சகாள்யதன் மூம் நனித மூதம் நற்றும் நிறுய ரீதினா 

சிப்புத்தன்கநயிக உனர்த்துதல். 

 ல்மயறுட்ட சாருாதாப துககளில் உற்த்தித்திக கணக்கிடுதல், நதிப்பிடுதல் நற்றும் 

மநம்டுத்தல். 

 ல்மயறுட்ட துககளினுள் காணப்டும் வித்தினாெநா யாய்ப்புக்களிகக் கயத்திற் சகாண்டு 

மதசின உற்த்தித்  தபத்கத  நற்றும் இக்கிக நிகப்டுத்துதல். 

 உற்த்தித்தின், தப ஊக்குவிப்பு நிகழ்ச்சிகள் நற்றும் ஒத்துகமப்பு நிகழ்ச்சிகளின் மூம் உற்த்தித்தின் 

சதாடர்ா பந்த அறிவிகக் சகாண்ட கண்டுபிடிப்பு ன்னும் புத்தாக்கம் சகாண்ட காச்ொபத்திக 

உருயாக்குதல். 

 

உபொ ொர்க்கங்கள் 

 

 உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டிற்காக  அர்ப்ணிப்புடா யிற்சினார்கள், புத்திஜீவிகள், ஆமாெகர்கள் 

நற்றும் உற்த்தித்தின் தணிக்ககனார்கக உள்டக்கின மதசின குமாம் ஒன்றிக உருயாக்குதல். 

 சாது நக்களுக்கா அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகக ஊடகங்களின் மூம் பந்த அவில் டாத்திச் 

செல்யதற்கு அயசினப்டும் நக்கள் சதாடர்ாடல் யகனகநப்சான்றிக ஆபம்பித்தல். 

 ெக துகககயும் உள்டக்கின யககயில் மதசின நட்டத்திகக் சகாண்ட நிகழ்ச்சித் திட்டசநான்ாக 

உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திக ெமூகநனநாக்கல். 

 அறிவு முகாகநத்துயத்திக மநம்டுத்துதலின் மூம் கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு நற்றும் புத்தாக்கங்களிற்கு 

இடநளித்தல். 

 ாட்டினுள் உற்த்தித்தின் சகாண்ட மயகக் காச்ொபத்திக நிகப்டுத்தல். உற்த்தித்தின் மூம் 

ெமுதானத்திக ப்டுத்தல் நற்றும் ெமூகத்திற்கு உதவியிகப் சற்றுக்சகாடுப்தற்காக கிபாமின 

அபிவிருத்தியிக இகணத்தல் நற்றும் விடன ஆய்வு முகாகநனார்கக தபமுனர்த்துதல். 

 

மதசின  உற்த்தித்தின் செனகம் 2020 ஆம் ஆண்டாகும் மாது “ ெகருக்கும் உற்த்தித்தின்” ன்னும் 

மாக்கத்திக ய்துயதற்காக ஆசினான் உற்த்தித்தின்  அகநப்பின் நற்றும் அதன் கன அங்கத்துய 

ாடுகளின் ஒத்துகமப்புடன் உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  செனற்டுத்தப்ட்டு 
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யருகின். அதற்கிணங்க மதசின உற்த்தித்தின் செனகத்திால்  கடமுகப்டுத்தப்டும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் கீழ்யரும் பிபதா பிரிவுகளிால் காட்டப்டுகின்து. 

 

1. உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

2. உற்த்தித்தின் யிற்சி நற்றும் இனவு விருத்தி 

3. உற்த்தித்தின் விருதுப் மாட்டிகள் நற்றும் விருதுககக்  ககனளித்தல் 

4. ஆசினான் உற்த்தித்தின் அகநப்பின் ஒருங்கிகணப்பு டயடிக்கககள் 

5. உற்த்தித்தின் சதாடர்ா விம்ப டயடிக்கககள் 

 

01. உற்பத்தித்திமன் தம்பொட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

மதசின உற்த்தித்தின் செனகத்தின்  மூம் டாத்தப்டும் உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பிபதாநாக கீழ்யரும் பிரிவுகக இக்காகக் சகாண்டு டாத்தப்டுகின்து. 

அந்நிகழ்ச்சித்திட்டங்காக  விழிப்புணர்வு செய்தல், விமெட கருத்திட்டங்கள்,  ஆமாெகச் 

மெகயகாகவும்  செனற்டுத்தப்டுகின்து. அவ்யாம பிபமதெ செனகப் பிரிவு நட்டத்தில் 

இகணக்கப்ட்டுள் உற்த்தித்தின் அலுயர்கள் மூம் ாட்டின் 

ெக பிபமதெங்களும் உள்டக்கப்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

உற்பத்தித்திறன் 

மம்பாடு  நிகழ்ச்சிகள்  

அபொங்கப் பிரிவு 

தனினார் பிரிவு 

ெமூகப் பிரிவு 

கல்விப் பிரிவு 

உற்பத்தித்திறன் மம்பாடு  

உத்திமாகத்தர்கள் – 577 

உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி உதவிாளர் - 47 
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2015 ஆம் ஆண்டினுள் உற்த்தித்தின்  மநம்ாட்டிற்கா கல்வி, அபொங்க, தனினார் நற்றும் ெமூக பிரிவுகள்                                    

 

 

பிரிவு 

 

 

நிறுயங்கள் 

 

நிறுயத்தின் ண்ணிக்கக 
இக்கு முன்மற்ம் 

 

 
கல்விப் பிரிவு 

முன்ள்ளிகள் 1000 1936 

ாடொககள் 600 1417 

உனர் கல்வி நற்றும் 
சதாழிற்யிற்சி 
நிறுயங்கள் 

 

20 

 

82 

 
அபொங்கப் பிரிவு 

அகநச்சுக்கள் 20 19 

நாயட்ட நற்றும் 
பிபமதெ நிறுயங்கள் 

 

600 

 

1602 
 

தனினார் பிரிவு 
சிறு நற்றும் டுத்தப 
ககத்சதாழில் 

 

300 

 

634 
ெமூகப் பிரிவு கம்நா 600 564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உற்பத்தித்திமன் தம்பொட்டிற்கொன விதெட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

 வியொன துகக்காக உற்த்தித்திக மநம்டுத்துயதற்கு விமெட செனற்திட்டசநான்றிக 2015 ஆம் 

யருடத்தில் ஆபம்பித்துகயக்கப்ட்டதுடன் அதன் முதற் கட்டநாக வியொயிகள் 19 மருக்கா 

உற்த்தித்தின் ண்ணக்கரு சதாடர்ா ொன்றிதழ்கள் ாடசறி டாத்தப்ட்டது.  

        

மதசி கல்வி பிற்சிக் கல்லூாிக்கான உர் 

முகாமத்துவத்தின் உற்பத்தித்திறன் 

நிகழ்ச்சிகள். 

உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டிற்கா 

நிகழ்ச்சி – ஆசிரினர் யிற்சிக் கல்லூரி 
ஹபிட்டிகந 
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 2015 ஆம் ஆண்டில் உனர்க் கல்வி நற்றும் சதாழில் யிற்சி நிறுயங்களிால் 82 உற்த்தித்தின் 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் டாத்தப்ட்டது. 

 2012 ஆம் ஆண்டில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் துயங்கி கயக்கப்ட்டதுடன் 2015 ஆம் ஆண்டில் சாலிஸ் 

நிகனங்களுக்கா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 42 டாத்தப்ட்டமதாடு அதன் னாளிகள்  6736 மர்  

ஆயார்கள். 

 மதசின உற்த்தித்தின் செனகம் ாடாவின ரீதியில் ாடொககளில் 1417 ாடொககளில் 

உற்த்தித்தின் மநம்ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் கடமுகப்டுத்தினது. 

      
 லகென் திட்டநாது தனினார்த்துகயின் உற்த்தித் தின் மநம்ாட்டின் முக்கின நிகழ்ச்சித்திட்டநாகும். 

2015 ஆம் ஆண்டினில் சிறு நற்றும் டுத்தப அவிா வினாாப நிறுயங்கள் 634 இல் உற்த்தித்தின் 

மநம்ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் கடமுகப்டுத்தினது. 

    

 

2. உற்பத்தித்திமன் பயிற்சி ற்றும் இயரவு விருத்தி 

  

2013 ஆம் ஆண்டில் உற்த்தித்தின் விருத்திக்கா யிற்சினார்காக ஆட்மெர்க்கப்ட்ட 643 

உற்கத்தித்தின் மநம்ாட்டு உத்திமனாகத்தர்களுக்கு யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் டாத்தப்ட்டது. 

2015 ஆண்டிற்கு உரித்துலட ேகலல்கள் 

 

யிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ங்குற்றும் 
அலுயர்களின் 

ண்ணிக்கக 

 

டாத்தப்ட்ட 
நிறுயங்கள் 

 

செவுகள் 

ஆங்கி ொன்றிதழ் 

ாடசறி ( நத்தின 

நட்டம்) 

05  

இங்கக அபிவிருத்தி 
நிர்யாக நிறுயம் 

115,000.00 

அடிப்கட சிங்கம் 01 அபெ கருந சநாழிகள் 
திகணக்கம் 

5,000.00 

சநாத்தம் 120,000.00 
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3. தேசி உற்பத்தித்திமன் தபொட்டிகள் ற்றும் விருதுகள் லறங்கல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015இல் மதசின 

உற்த்தித்தின் விருதுகள் – 590 

 

4. ஆசிொன் உற்பத்தித்திமன் அலப்பு ற்றும் ஒருங்கிலைப்பு  டலடிக்லககள் (APO) 

மதசின உற்த்தித்தின் செனகத்தின் டயடிக்கககள் ஆசினான் உற்த்தித்தின் அகநப்புடன் 

சதாடர்புட்டது. ஜப்ாக அடிப்கடனாகக் சகாண்டு நிறுயப்ட்டிருக்கும் ஆசினான் உற்த்தித்தின் 

அகநப்பு (APO) ெர்யமதெ அகநப்ாக அதன் உறுப்பு ாடுகளின் ககத்சதாழில் நற்றும் வியொன துககளில் 

உற்த்தித்தினிக மநம்டுத்துயதற்கா ஆதபவிகப் சற்றுக்சகாடுக்கும். இதுயகபக்கும் ஆசினா 

நற்றும் சுபிக் நண்ட ாடுகள் 20 உம் அவ்யகநப்பில் உறுப்பிர்காக அங்கத்துயம் யகிப்மதாடு 

இங்ககயும் அதில் உறுப்பிாபாக உள்து. ெர்யமதெ ரீதினாக உற்த்தித்தினிக மநம்டுத்துயதற்காக 

இவ்யகநப்பு அதிசிந்த ணியிக நிகமயற்றுயதுடன் அதன் மூம் ெர்யமதெ நாாடுகள், மபகயகள், 

செனநர்வுகள் நற்றும் ல்மயறுட்ட கல்விச் சுற்றுாக்கக ற்ாடு செய்தல் ன் 

முன்னுரிகநப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

        

5. உற்பத்தித்திமன் சேொடர்பொன விரம்ப  டலடிக்லககள் 

“ெபய” பத்திரிலக 

 உற்த்தித்தின் ண்ணக்கருவிக நக்களுக்கு நத்தியில் விம்பப்டுத்துயதற்காக அச்சுப் பிபசுபங்கள் 

அச்சிடப்ட்டது. 
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 உற்த்தித்தின் ண்ணக்கரு உள்டங்காக கிபாந அலுயர்களுக்காக உற்த்தித்தின் ககமனடு 

ஒன்றிக முதற்தடகயனாக இவ்யருடத்தில் பிபசுரிக்கப்ட்டது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் ஆம்பிக்கப்பட்டுள்ர விதளட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

“அறகு ற்றும் தலலய” ரூபலொஹினி செய்தி லொசிப்பொரர் 

நிகழ்ச்சி      

உற்த்தித்தின் செனகத்திால் ல்மயறு பிரிவுகளிதும் 

உற்த்தித்தினிக  விருத்தி செய்யும் மாக்கில் மதசின 

ரூயாஹினிக் கூட்டுத்தாம் நற்றும் அதனுடன் மெர்ந்து 

டாத்தப்டும் செய்தி யாசிப்ார் நிகழ்ச்சினாகும். விமரட 

அனுயங்கள், கக, விகனாட்டு நற்றும் சதாழில்நுட்ம், 

உற்த்தித்தின் நற்றும் சதாடர்ா மகாட்ாட்டுக் 

காபணிகக உள்டக்கின 18 நிகழ்ச்சிகள்  2015 ஆம் 

ஆண்டினுள் ஒலிபப்புயதற்கு இனலுகநனாக இருந்தது.   

 

E Breeze கைனிகள் 

அபொங்க நிறுயசநான்றிற்காக அறிமுகப்டுத்தப்டும் 

புத்தாக்கம் நற்றும் ஒழுங்குடுத்தின மின்ஞ்ெல் 

முககநனாகும். அதக புதின முகாகநத்துய கருவிகப் 

மான்ம கடதாசித் தாள்கள் அற் சுற்றுச்சூமல் 

ட்புவுடா விகத்தின் னனுள் சுற்றுச்சூமலின் 

உச்ெவு சயளியீடுகக குகந்த காத்தினுள் நற்றும் 

குகந்த யப் னன்ாட்டிால் சற்றுக்சகாள்யது இதன் 

மாக்கநாகும். 
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முகாமைத்துவ ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் ப ாது உறவுகள் பிரிவு 

 

அெ நிர்வாக ற்றும் முகாகத்துவ அகச்சின் கீழ் புதிதாக தாபிக்கப்பட்ட இப்பிரிவின் முக்கி 

குறிக்ககாராக முகாகத்துவ றுசீகப்கப அறிமுகப்படுத்தல் ற்றும் செல்படுத்தலுடன் அெ 

துகமக்கும் சபாது க்களுக்குமிகடயியான சதாடர்கப விருத்தி செய்தல். 

 

  ணிகள்  

 திமன் அபிவிருத்தி திட்டத்தினூடாக அெ ஊழிர்களின் கணனி ற்றும் த.சதாழில்நுட்பம் 

சதாடர்பான கல்விறிகவ வரர்த்தல்.  

 ாகாண ெகபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி ன்மங்களின் செல்முகமயிகன றுவடிவகத்தல் ற்றும் 

முதன்க காரிாயத்கத செல்முகம படுத்தல் 

 உற்பத்தித் திமன் கம்பாட்டில் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்.  

 சதாகயதூ கிாங்களில் ெமூக அபிவிருத்தி திட்டம் 

 பிசித்தம் சபற்றிாத பாம்பரி கிாங்களின் வெதிககர அபிவிருத்தி செய்தல்.. 

 வாெஸ்தயங்களின் சபாதுவான வெதிகள் கம்படுத்துதல். 

 குகமந்த வருானமுகட குடும்பங்களின் வாழ்வாதாத்கத விருத்தி செய்தல். 

 கஷ்ட பிகதெங்களிலுள்ர பாடொகய ாணவர்களின் திமகககர வரர்த்தல். 

 விடுமுகம ஓய்வு விடுதிககர கட்டுானித்தல் ற்றும் பாரித்தல் 

  

2015 இல் பெயற் டுத்தப் ட்ட திட்டங்கள்  

 திமன் அபிவிருத்தி திட்டம் (கணினி கல்வி கம்படுத்த) 

 சதாகயதூ கிாங்களில் ெமூக அபிவிருத்தி திட்டம் 

 பிசித்தம் சபற்றிாத பாம்பரி கிாங்களின் வெதிககர அபிவிருத்தி செய்தல். 

 வாெஸ்தயங்களின் சபாதுவான வெதிகள் கம்படுத்துதல். 

 குகமந்த வருானமுகட குடும்பங்களின் வாழ்வாதாத்கத விருத்தி செய்தல். 

 கஷ்ட பிகதெங்களிலுள்ர பாடொகய ாணவர்களின் திமகககர வரர்த்தல். 

 விடுமுகம ஓய்வு விடுதிககர கட்டுானித்தல்  

 முதன்க காரிாயம் 

 குகமககர நிவர்த்தி செய்வதற்கான சபாறிமுகமககர அமுல்படுத்தல் 

முதன்மை காரியாலய கருத்திட்டத்மத பெயற் டுத்தல் 

 

 

                                                                                                                    முதன்மை காரியாலய அபிவிருத்தி ட்டம் 

                                                                                                     நுவசலி ாவட்டம் 

 

 

 

முதன்மை 

காரியாலயம் 
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திறன் அபிவிருத்தி திட்டத்தினூடாக கணனியறிமவ வளர்த்தல் 

 

திமன் அபிவிருத்தி அயகுகள்- அம்பாந்கதாட்கட ற்றும் கண்டி ாவட்டம் 

விடுமுமற விடுதி கட்டுைானித்தல் 

 

 

 

 

 

 

                      யாழ் ாணத்திலுள்ள விடுமுமற விடுதி                                                 ப ாலன்னறுமவயிலுள்ள விடுமுமற விடுதி 

 

 

 

 

 

 

                 முல்மலத்தீவிலுள்ள விடுமிமற விடுதி                                               ைகியங்கமணயிலுள்ள விடுமுமற விடுதி 

 

 

 

 

 

 

                      கதிர்காைத்தில் உள்ள விடுமுமற விடுதி                                                          மிகிந்தமலயிலுள்ள விடுமுமற விடுதி 
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ஓய்வூதித்  திணைக்களம் 

த ொணைந ொக்கு 

சாருாதாப நற்றும் ெமூக ரீதினாக திருப்திகபநா ஓய்வூதினச் ெமுதானம் 

பணிக்கூற்று 

அபொங்க செகய ஓய்வூதினம் சறுயர்கள் நற்றும் அயர்களின் 

னாளிகளுக்கா தகயல் சதாழிநுட்ம் நற்றும் சண்தகு முகாகநத்துய 

முககநககப் னன்டுத்தி, தனினார் நற்றும் அபொங்க பிரிவுகளுடன் 

இகணந்து உனர் செகயசறுர் நற்றும் செகய யமங்குரின் திருப்தியிக 

உறுதிப்டுத்தி ெட்ட ரீதினாக னன்ககப் சற்றுக்சகாடுத்தல் 

ஓய்வூதின திகணக்கத்தின் ணிகாக, ஓனவூதினம் உரித்துகடன அபொங்க அலுயர்களுக்கு ஓய்வூதினப் 

னன்கக துல்லினநாக உறுதிப்டுத்திக் சகாண்டு சகாடுப்வு செனற்ாட்டிக ஒழுங்கு 

முகப்டுத்துயதாகும். அதற்கிகடயில் முதற் ணினாக விங்குயது 565,000 இற்கும் கிட்டின ஓய்வூதின 

ெமூகத்திற்கு நாதாந்தம் ஓய்வூதினத்திக யமங்கும் செனற்ாட்டிக செனற்டுத்துயதாகும். 2014 ஆம் 

ஆண்டின் பிற்குதி சதாடக்கம் ெக ஓய்வூதின ெமூகத்திற்கும் உரித்துகடன னன்கக தாநதமின்றி 

சகாடுப்வு செய்யதற்காக வீ  தகயல் சதாழிநுட்ம்,   சகாள்ககத் தீர்நாங்கள் நற்றும் புதின 

முகாகநத்துய சாக்கிக ஈடுடுத்தும் செனற்ாடு இடம்சற்து. 

ஓய்வூதினம் யமங்குயது சதாடர்ாக காணப்ட்ட தயா கருத்துக்கக நீக்கி, கநனப்டுத்தப்ட்ட தபவுத் 

தத்தினூடாக 2015 ஆம் ஆண்டினில் சகாடுப்வு டயடிக்கககளின்  ஆபம்நாது , 2014 ஆம் ஆண்டில் 

சதாடக்கி கயக்கப்ட்ட கணக்சகடுப்ாகும். (Online) செனற்ாடாது சநலும் முன்சகாண்டு 

செல்ப்டுயசதாடு டாத்தப்ட்ட பிபநாண்டநா சதாழில்நுட் நாற்ங்களுக்கு  திகணக்கத்தின் 

ணிகக உள்டக்கினதாது ஓய்வூதினத் திகணக்கம் அகடந்து சகாண்ட ாரின முன்சற்நாகும். 

ெக நாயட்ட செனகங்கள் நற்றும் பிபசதெ செனகங்கக ஒருங்கிகணத்து உடச ( real time)  

செகயகக யமங்குயதற்கு முடிந்தகநயும், உடடினாக ஓய்வூதின ெமூகத்திற்கு அதன் னன்கள் 

கிகடக்கப்சறுயதக உறுதிப்டுத்த முடியுநாக இருந்தகநயும், ஓய்வூதினத் திகணக்கம் அகடந்து 

சகாண்ட ொதகநா யர்ச்சினாகும்.  ெயால்கள் யற்றிக உகடத்சதரிந்து இவ்யருடத்தினுள் தனினார் 

துகயின் யழிகாட்டல்கள் நற்றும் ஒத்துகமப்பிகக் காபணநாகக் சகாண்டு வீ எண்ணக்கருக்கக 

கடமுகப்டுத்துயதற்கு இனலுநாக அகநந்தகந நற்றும் புதின செகயகள் யற்றிக ஓய்வூதினம் 

சறும் ெமூகத்திற்கு சற்றுக்சகாடுப்தற்கு முடிந்தகந திகணக்கத்தின் முன்சற்த்திற்கு உதவும் 

என்தில் ெந்சதகமில்க. 

 சதசின உற்த்தித்தின் செனகம் சயளிாட்டு கல்வினார்களின் கல்வித் துகனாக ஓய்வூதினத் 

திகணக்கத்திகப் னன்டுத்தாது ஓய்வூதினத் திகணக்கத்திக மிகவும் னனுறுதி யாய்ந்த 

னணத்திற்கு யழிசனற்டுத்தினதுடன், 2015 – 4 ஆண்டுகளில் சதசின உற்த்தித்தின் விருதிக  

சற்றுக்சகாள்யதற்கு திகணக்கத்திற்கு முடியுநாக இருந்தது. 
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2015 ஆம் ஆண்டினுள் ஓய்வு சற் ஓய்வூதினர்கள் சதாடர்ா அவு ரீதினா தபவுகள் கீழ்யருநாறு. 

புதி ஓய்வூதிர்கள் த ொடர்பொன  கவல்கள் – 2015 

யகக ஜ. சப். நார். ஏப். சந ஜூன் ஜூக ஆக. செப். ஒக். ய. திஸ. சநாத். 

சிவில் 

ஓய்வூதினம் 
1027 1610 1477 1499 1401 1216 1472 1632 1691 1163 1205 1827 17220 

ஆயுதப் கடச் 

செகய 
536 513 595 812 665 809 710 498 708 852 697 794 8189 

55 யனதிற்கு 

குகந்த 
43 101 125 86 97 91 91 100 114 115 88 111 1162 

சநாத்த 

விண்ணப்தாரி

களின் 

எண்ணிக்கக 

26571 

 

ஓய்வூதினத் திகணக்கத்தின் கீழ் இனங்கும் உள்ளூபாட்சி செகய ஓய்வூதினச் ெம் நிதினம், உள்ளூபாட்சி 

செகய விதகயகள் நற்றும் அாகதகள் ஓய்வூதினச் ெம் நிதினம், உள்ளூபாட்சி செகய விதகயகள் நற்றும் 

தபுதாபர்கள் ஓய்வூதினச் ெம் நிதினம் நற்றும் ஆசிரின விதகயகள் அாகதகள் ஓய்வூதினச் ெம் நிதினம் 

சதாடர்ாக 2015 ஆம் ஆண்டினில் டாத்தப்ட்ட டயடிக்ககளின் ொபம்ெம் கீழ்யருநாறு. 

நிதினத்தின் 

சனர் 

நிதினத்தின் ணிகள் 2015 ஆம் 

ஆண்டின் 

சநாத்த 

சறுகககள் 

ரூா. 

2015 ஆம் 

ஆண்டின் 

சநாத்த 

சகாடுப்வுகள் 

ரூா. 

2015.12.31 ஆந் 

திகதினன்று 

ண நிலுகய 

2015.12.31 ஆந் 

திகதினன்று 

யங்கி 

நிலுகய 

1.உள்ளூபாட்சி 

செகய 

ஓய்வூதினச் 

ெம் நிதினம்                 

( கணக்கு 

இக்கம் 

001100109026659) 

உள்ளூபாட்சி 

செகயயில் ஈடுட்டு 

1993.09.03 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் ஓய்வு சற் 

அலுயர்களுக்காக 

அயர்கள் 

செகயனாற்றின 

நிறுயத்திால் 

அனுப்பின ங்களிப்புப் 

ணத்திக செர்த்தல். 

85,094,242.44 85,094,242.44 - - 

2. உள்ளூபாட்சி 

செகய 

விதகயகள் 

நற்றும் 

அாகதகள் 

ஓய்வூதினச் 

ெம் நிதினம் ( 

கணக்கு 

இக்கம் 

0002026452) 

1993.09.03 ஆந் திகதிக்கு 

முன்ர் நினநம் 

சற் உள்ளூபாட்சி 

செகயயின் 

அலுயர்களுக்கு 

உரித்துகடன 

விதகயகள் 

அாகதகள் 

ங்களிப்புப் 

ணத்திக செர்த்தல் 

64,428,346.62 64,428,346.62 - - 

3. உள்ளூபாட்சி 

செகய 

விதகயகள் 

நற்றும் 

தபுதாபர்கள் 

ஓய்வூதினச் 

ெம் நிதினம் 

(கணக்கு 

இக்கம் 

0002937517) 

1993.09.03 ஆந் திகதிக்கு 

முன்ர் நினநம் 

சற் உள்ளூபாட்சி 

செகய 

அலுயர்களுக்கு 

உரித்துகடன 

விதகயகள் நற்றும்  

தபுதார்கள் ங்களிப்புப் 

ணத்திகச் செர்த்தல் 

241,614,357.09 241,614,357.09 - - 
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4. ஆசிரின 

விதகயகள் 

அாகதகள் 

ஓய்வூதினச் 

ெம் நிதினம் 

* சௌத்த அப்ள்ளி/ 

தனினார் நற்றும் உதவி 

சறும் ாடொக 

ஆசிரினர்களின் 

விதகயகள் தபுதார்கள் 

ங்களிப்புத்  

சதாககயிக 

அவிடல். 

* அசறிப் ள்ளிகள் 

தனினர் நற்றும் உதவி 

சறும் ாடொக 

ஆசிரினர்களுக்கு 

விதகயகள் தபுதாபர்கள் 

ங்களிப்புத் 

சதாககயிக  

யமங்குதல். 

* நிதினத்தின் ணம், 

முதலீடு செய்தல். 

50,836,988.72 3,648,944.35 - - 

 

ஓய்வூதினத் திகணக்கத்திால் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வூதின ெமூகத்திற்கு யமங்கின ஓய்வூதினச்  

ெம்த்தின் நாதாந்த சுருக்கம் கீசம தபப்ட்டுள்து. 

2015 ொ ொந்  தகொடுப்பனவுகள் 

நாதம் ஓய்வூதினம் சறுயர்களின் எண்ணிக்கக ணத் சதாகக ரூா. 

1 547844 10,983,621,957.05 

2 549033 11,071,163,498.00 

3 550110 11,254,488,841.71 

4 550777 11,887,473,098.46 

5 551750 11,789,299,802.87 

6 554144 12,108,687,302.06 

7 555727 12,082,270,799.97 

8 556902 13,545,935,382.74 

9 557833 13,031,920,874.68 

10 559068 12,971,755,171.48 

11 560304 13,094,667,608.37 

12 560499 13,123,428,735.88 
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இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைம் 

த ாகலந ாக்கு 

அபொங்கப் பிரிவின் ஆய்வு டயடிக்ககளுக்கா சிப்புத்தன்கந யாய்ந்த   கநனநாக நாற்றுதல் 

பணிந ாக்கு 

யிற்சினளித்தல், ஆலாெக யமங்கள் நற்றும் ரிலொதககளின் மூம் விகத்தின் நற்றும்  

முற்லாக்குகடன அபொங்க லெகயசனான்றிக  லநம்டுத்துயதற்குரின யெதிககப்  சற்றுக்சகாடுத்தல். 

ந ாக்ைம் 

இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம், அபொங்க நிர்யாகத்தின் நற்றும் முகாகநத்துயத்தின் அறிவிக விருத்தி 

செய்யதும் தின்கக  லநம்டுத்துயதற்காகவும் லயண்டி டயடிக்கக எடுக்கும், இங்ககயின் முன்லாடினா 

அபொங்கப் பிரிவு யிற்சி நிறுயநாகும். முகாகநத்துயத்திக இங்கண்டு இனலுநா செனற்ாட்டு 

துககக விருத்தி செய்தலிகப்  லான்ல அகநப்புக் கட்டகநப்பிக மீாய்வு செய்தல் நற்றும்  

லநம்டுத்துயதற்காக இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம், முகாகநத்துய யிற்சி டயடிக்கககளுக்கு  

லநதிகநாக முகாகநத்துய ஆலாெக லெகயகள் நற்றும் ரிலொதக டயடிக்கககளில் ஈடுட்டுள்ார்கள். 

 

நிறுவனத்தின் பிர ான இலக்குைள் 

 

 

இப்ணிகக நிகலயற்றுயதற்காக ல்லயறுட்ட துககளில் முகாகநத்துய தின்  சதாடர்ாக 

விலரடதிகநகளுடன் கூடின மிக்க  லாட்டித்தன்கந நற்றும் யிற்சி சற் நிபுணத்துய குமாம் இங்கக 

அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம்  சகாண்டுள்து. அதால் இங்கக நிர்யாக நிறுயகம் யிற்சினளித்தல், 

முகாகநத்துய ஆலாெககள் நற்றும் ரிலொதக  செனற்ாடுகள் என் துககளில் தனித்துயநா 

இடத்திகப் சற்றுள்து. 

 

னிற்சி அிப்தன் மூம் அபசாங்க அலுயர்கின் அிவு, தின் நற்றும் 
டத்ததனில் யிருத்தினித ஏற்டுத்துதல். 

முகாதநத்துயம் நற்றும் அபசாங்க ிர்யாகம் பான் துதகிற்கு 
உரித்தா னிற்சி ாடநிகத ஏற்ாடு நசய்து சான்ிதழ்கள் / டிப்பாநா 

ட்டங்கத யமங்குதல் 

அபசாங்க பசதயகள் முழுயதிதமம்  பநற்ார்தயச் நசனற்குழுநயான்ாக 
யிதத்தின் நிக்க ஆணினிதப யிருத்தி  நசய்தல். 

ிறுய முகாதநத்துயக் கட்டதநப்ித நீாய்வு நசய்மம் பாதும்  
பநம்டுத்தும் பாதும் அபசாங்க ிரியிதப் ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் 

ிறுயங்கிற்கு ஆதபயிதப்  நற்றுக்நகாடுத்தல். 

ஆபாசதப் ணிகள் நற்றும் ரிபசாதத  நசனற்ாடுகத  
நறுப்பற்று டயடிக்தக எடுத்தல். 
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குறிக்நைாள் 

 அபொங்க அலுயர்களுக்கு தங்கது உத்திலனாகபூர்ய அபொங்க டயடிக்கககக உற்த்தித்தின் மிக்கதாக 

நிகலயற்றுயதற்கு அயசினப்டும் அறிவு, தின்கள் நற்றும் டத்கத ஒழுங்குகள், யிற்சினளித்தல் மூம் 

அயர்களிடத்தில் விருத்தி  செய்தல். 

 முகாகநத்துயம் நற்றும் அபொங்க நிர்யாக துககளுக்கு உரித்துகடன யிற்சிப் ாடசறிகக ஏற்ாடு 

செய்தல். 

 நிறுயத்தின் மூம் டாத்தப்டும் யிற்சிப் ாடசறிகளுக்கு உரித்தா ொன்றிதழ்கள் நற்றும் டிப்லாநா 

ட்டங்கக யமங்குதல். 

 ெக நட்டங்களிலும், விகத்தின் நற்றும் உற்த்தித்தின் மிக்க நிர்யாகத்திக ொன்றுப்டுத்துயதற்காக 

அபொங்க லெகயகள் முழுயதிகயும் லநற்ார்கய செய்யும் அலுயர்கள் நற்றும் உதவி 

ணினாட்சதாகுதியிக உள்டக்கின விகத்தின் ஆணியிகப கட்டிசனழுப்புதல். 

 அனுொெம், ஆலாெககள் நற்றும் விலரட ஒப்கடப்பு டயடிக்கககளுக்கா முகாகநத்துயத்தின் 

ல்லயறுட்ட  செனற்ாட்டுத் துககளில் நிபுணர்களின்  லெகயககப் அபொங்கத்திற்கு நற்றும் ாட்டிற்கும்  

சற்றுக்சகாடுத்தல். 

 அபொங்க துகககப் பிபதிநிதித்துயப்டுத்தும் நிறுயங்களிற்கு தங்கது நிறுய முகாகநத்துய 

கட்டகநப்பிக மீாய்வு செய்தல் நற்றும் லநம்டுத்துயதற்காக ஆதபயளித்தல். 

 ஆலாெக ஒப்கடப்புக்கக சாறுப்லற்ல். 

 முகாகநத்துயம் நற்றும் நிறுய லகாட்ாடுகள் நற்றும் ாயககளும் அபொங்க நிர்யாக கட்டகநப்பில் 

நாற்ங்கக ஏற்டுத்துதல் நற்றும் விநர்ெ ரீதினா நதிப்பீடுகளுக்கு உட்டுத்துயதற்காக லயண்டி 

கருத்துக்கத்திக ஏற்டுத்திக் சகாடுத்தல். 

 அபொங்க பிரிவின் அகநப்புக்களுக்கு அயற்றின் உற்த்தித்தினிக  லநம்டுத்துயதற்காக முகாகநத்துய 

விருத்தி, செனல்தின் விதிமுககக விதித்தல்நற்றும் இமப்பீட்டு முககக தீர்நானித்தல் லான் 

டயடிக்கககளில் ஆதபவு யமங்குதல். 

 இங்ககயினுள் நற்றும்  சயளிாடுகளில் முகாகநத்துயப் யிற்சிகள், ரிலொதககள் நற்றும் அதற்குரின 

டயடிக்கககளில் அகநப்புக்கள், குழுக்கள் நற்றும் தனி ர்களுடன் செனற்ாட்டு ரீதினாக ஒத்துகமப்புடன் 

செனற்டுதல். 

 உரித்தா  லதசின நற்றும் ெர்யலதசின ெககள் நற்றும் நாாடுகளில் நிறுயத்திக பிபதிநிதித்துயப்டுத்தல் 

 அயசினப்டும் ெந்தர்ப்ங்களில், அங்கீகாபம் சற்  லதசின நற்றும் ெர்யலதசின அகநப்புக்களின் 

ஒத்துகமப்புடன் முகாகநத்துயம் நற்றும் அபொங்க நிர்யாகம் சதாடர்ா புத்தகங்கள் நற்றும் ெஞ்சிகககள் 

சயளியிடுதல் நற்றும் நாாடுகள், லபகயகக டாத்துதல் நற்றும் அயற்றிற்கு அனுெபகயிகப்  

சற்றுக்சகாடுத்தல். 

 நிறுயத்தின் செனற்ாடுகள் நற்றும் ணிகள்  சதாடர்ா தகயல்கக நக்களுக்கு நற்றும் குறித்த 

நிறுயங்களிற்கு பிபல்னப்டுத்துதல். 

 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்திடம் உள்ள தபௌதீை வளங்ைள். 

 

 இங்குள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிற்கு ங்குற்றுயர்களுக்கு சிந்த 

கற்கக சூமலிக யமங்குயதற்காக இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக 

நிறுயகம் அதன் ெக விரிவுகப நண்டங்களும் வீ யெதிகக் 

சகாண்டுள்து . அதற்கு லநதிகநாக, இவ்விரிவுகப அககள் வீ 

ஒலி, ஔிக் கருவிகக உள்டக்கியுள்து. 
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 இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகத்தின் பிபதா  

லகட்லார்கூடநாகின ‘ெங்ஹித’ நண்டத்தினுள் 175 லருக்கு 

அநர்யதற்கு முடியும். 40 லர்களுக்கு அநர்யதற்குரின சிறின 

அவிா லகட்லார்கூடசநான்றும் நிறுயத்திடம் 

காணப்டுகின்து. அக்லகட்லார் கூடங்கள் இபண்டும் முழுகநனாக 

காற்றுப்தாக்கம் செய்னப்ட்டு காணப்டுயதுடன் குழுச் 

செனற்ாடுகள் அல்து கருத்தபங்கிற்காக அயசினப்டும் உனர் 

தபத்திகயுகடன வீ மின்ொப உகபணங்களிகயும் 

சகாண்டுள்து. பிபதா  லகட்லார்கூடம், இபண்டுசநாழிசனர்ப்பு 

அககள் உட்ட நாாடு/ கருத்தபங்குகளிற்காக அயசினப்டும் ெக 

யெதிககயும் உள்டக்கியுள்து. லநற்கூப்ட்ட லெகயகளுக்காக அயசினப்டும் ஏகன ெக 

யெதிககயும் சநாத்த லகஜ் (சதாகுப்பு) கட்டணத்தினுள் உள்டக்கப்டும்.  

(ஔியூடுருவிக் கருவி (projector),  ஒலி அகநப்பு (sound system) என்வும்) 

 

 
 

 100 லருக்கு இடயெதியிக யமங்கும் ‚ென்கதனீ‛ ஆகப்  சனர் 

சற் கருத்தபங்கு நண்டசநான்றும் இங்கக அபிவிருத்தி 

நிர்யாகப் நிறுயகத்தில் புதிதாகநிர்நாணிக்கப்ட்டுள்து. வீ 

யெதிகளுடன் கூடின இக்கருத்தபங்கு நண்டம் காற்றுப்தாக்கம் 

செய்னப்ட்டுக் காணப்டுயதுடன் வீடிலனா கருத்தபங்குகள் 

டாத்தும் யெதிகளும் யமங்கப்ட்டுள்து. அதற்கு லநதிகநாக, 

ஏகன வீ ஔி, ஒலி உகபணங்களிாலும் இக்கருத்தபங்கு 

நண்டம் சதாழிநுட்த்தின் விருத்தியுடன் கூடின இங்கக 

அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம் தகயல் சதாழிநுட் யெதியிகயும்  

லநம்டுத்தியுள்து. இங்கு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் 

ங்குற்றுலயாருக்கு அயசினப்டும் யெதிகக யமங்குயதற்காக அங்க ெம்பூபணநா தகயல் சதாழிநுட் 

ஆய்வுகூடங்கள் 03 இக நிர்நாணித்துள்துடன் அதில் ஒலபதடகயயில் 120 லருக்கு அநர்யதற்கா 

யெதிகளும் காணப்டுகின். 

 

 ஒலப லபத்தில் 120 ங்லகற்யர்கள் ங்கு சகாள்கூடினயககயில் 

த.சதா யெதிகக சகாண்ட 3 முழுகநனா ஆய்வுகூடங்கள் 

நிறுயப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இங்குள் விடுதிகளில் தங்கியிருந்து நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் 

ங்குற்றுலயாரிற்காக சதாகக்காட்சியிக ார்கயயிடும் 

இடசநான்றும் ஒதுக்கப்ட்டுள்து. அதன் மூம் அயர்களின் 

ஓய்வுகாத்திக உற்த்தித்தின் யாய்ந்ததாக செயழிப்தற்கு 

யாய்ப்பிக யமங்கும். 
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 ாட சறிகளில் ங்குற்றுலயாரிற்காக இங்கக அபிவிருத்தி 

நிர்யாக நிறுயகத்தின் கீழ் நாடியில் உணயகம் ஒன்றும் 

நிர்நாணிக்கப்ட்டுள்து. இது உணயகத்தினுள் காணப்ட்ட 

சருக்கடியிக குகப்தற்கு உதவினாக அகநந்துள்து.  

லயண்டுலகாளிற்கு இணங்க கிமக்கு நற்றும் லநற்கிற்கு உரின 

உணவு யகககக யமங்கும் லெகயயிகயும் இங்கு 

சற்றுக்சகாள் முடியும். 

 

 

 

 

 இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகத்தின் ாடசறிகளுக்கு 

ங்குற்றுலயார் தங்கது  லெகயத் தத்திற்கு சயளிலன 

தங்குயதற்கா யானப்பும் யமங்கப்டுயலதாடு நிறுயத்தின் 

கற்ககச் சூமலிற்கு ஏற்தாக தங்கக நற்றிக் சகாள் 

முடியுநாகவும் இருக்கின்து. இங்கு நிறுயத்தின் 

யாகத்தினுள்லலன தங்குமிடம் அகநந்துள்து. அதிகவு 

ெசருக்கடினா பிபலதெநாக இருந்தாலும் ெப்தம் நற்றும் தூசு 

லான் ொதாபண சூமலினல் இடர் அற்தாகவும் 

காணப்டுகின்து. 84 கட்டில்கக உள்டக்கின 66 அககளில் 

60 அககள் தனி அககாகும். ஏகன அககள் 6 உம் 

இடயெதி சகாண்டதாகவும் (16 கட்டில்கள்) காற்றுப்தாக்கம் 

செய்னப்ட்டதாகவும் காணப்டுகின்து. 

 

 

 நிறுயத்திற்குரின யாகங்கள் நற்றும் ாடசறிகளுக்கு 

ெமூகநளிப்யர்களின் யாகங்ககயும் நிறுத்தி கயப்தற்கா 

யெதிகள் இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயக யாகத்தில 

காணப்டுகின்து. கபத்தின் அதிகவு ெசருக்கடி சகாண்ட 

பிபலதெநா இங்கு அவ்யாாசதாரு யெதியிக இயெநாக 

யமங்கியுள்து. நிறுயகத்தின் ாடசறிகளில் 

கந்துசகாள்லயாரின் ாபாட்டிகயும் சற்றுள்து. 

 

 

 

 

 இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயத்தின் யாசிகொகயில் 

அருகநனா புத்தகங்களின்  லெர்வும், முகாகநத்துயம் ொர்ந்த 

ாடங்கள் ற்றின யாபாந்த ெஞ்சிகககள் 110 இற்கும் 

லநதிகநாகவும் காணப்டுகின்து. நாறுடும் லதகயகளுக்கு 

ஏற் யாசிகொககன ஒழுங்குமுகப்டி ாதுயகபப்டுத்தல் 

இடம்சறும். 
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தாப் ிாிவு 

ிபதா யிடனப் 

பப்பு 
செனற்ாடுகள் 

ஒதுக்கீடு 

( ரூா) 

முன்னற்ம் 

2015.12.31 ஆம் 

திகதி யரப 
சயிமடுகள் திர்ார்க்கப்டும்  யிரவு 

ிதி சௌதீக 

தா 

யிதிக்னகாரயத் 

திருத்தம், 

ாதுயரபப்டுத்தல் 

நற்ரம் ிபசுாித்தல் 

1. தற்கா  னதரயப்ாடு நற்ரம் 

அரநச்ெபரயனிால் டுக்கப்டும் 

சகாள்ரக ாீதினா தீர்நாங்கின் நீது 

தா யிதிக்னகாரய 

திருத்தினரநக்கப்டும். 

       

 

- 

 

 

- 

 

 

100% - 

1. யிரத்தின் 

னெரயசனான்ின் மூம் 

கிரடக்கப்சரம் 

னெரயப்சரர்கின் திருப்தி 

2. தா யிதிக்னகாரயனிர திருத்தி 2014 

ஆம் ஆண்டினுள் ிபசுாிக்கப்ட்ட அபொங்க 

ிர்யாக சுற்ிக்ரககின் ெக 

தகயல்கரமம் உள்டக்கின சுற்ிக்ரக 

ஒன்ிர சயினிடுதல். 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

- 

2. அபொங்க னெரயனின் 

நீதுநக்கின் ம்ிக்ரக நற்ரம் 

னர்நரனா நப்ாங்கிர 

யிருத்தி செய்தல். 

3. டுத்தப யருநாம்சரம் ஒரு ாட்டிற்கு 

ற் யரகனில் தா யிதிக்னகாரயனின் 

அத்தினானம் த்திர (10) திருத்தினரநத்து 

அவ்யத்தினானத்தின் அடிப்ரட 

யரபவுகரத் தனாாித்து ிரவுசெய்தல். 

 

 

- 

  

 

- 

 

 

100% 

 

 

- 

3. னநம்டுத்தப்ட்ட நக்கள் 

சதாடர்ாடலின் மூம் 

சாதுநக்கின் ட்புவுடா 

ிர்யாக ஒழுங்கு 

முரசனான்ிரக் 

கட்டிசனழுப்புதல் 

4. தற்னாது ெிங்க சநாமினில் நட்டும் 

சயினிடப்ட்டுள், 2012.12.31 ஆம் திகதி 

யரபனா ாதுயரபப்டுத்தப்ட்ட 

தா யிதிக்னகாரயனின் தநிழ் 

சநாமிசனர்ப்ிர ிபசுாித்தல். 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4. அபொங்க அலுயர்கின் 

செனாற்ரரக னநம்ாட்டின் 

மூம் ாட்டின் சநாத்த 

அியிருத்திற்குநா 

ங்கிப்ிர உனர்த்துதல். 
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ணித்சதாகுதினின் 

நித யத்திர 

னநம்டுத்தல் 

1. தாப் ிாியின் ணித்சதாகுதினின் 

அியிர னநம்டுத்துயதற்காக னிற்ெித் 

திட்டசநான்ிர டாத்துதல். 

 

- 

 

ரூா. 

14,455/- 

 

100% 

 

- 

1. னநம்டுத்தப்ட்ட நக்கள் 

சதாடர்ாடலின் மூம் 

சாதுநக்கின் ட்புவுடன் 

ிர்யாக ஒழுங்கு 

முரசனான்ிரக்  

கட்டிசனழுப்புதல் 

2. அலுயர்கர ஊக்குயிப்தற்காக 

தாப் ிாியின் அலுயர்களுக்கா 

சயிபங்க செனநர்வுகர டாத்துதல்.  

 

- 

 

ரூா. 

80,100/- 

 

 100% 

 

- 

2. அபொங்க னெரயனின் 

நீதுநக்கிடம் ம்ிக்ரக நற்ரம் 

னர்நரனா நப்ாங்கிர 

யிருத்தி செய்தல் 

அபொங்க னெரயனின் 

னாம்ல் நற்ரம் 

அநுகூங்கின் 

முகாரநத்துயம் 

1. தினதாய “பீ” யிடுமுரக் 

கிப்ிடத்திர முழுரநனாக திருத்தம் 

செய்தல் 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1. அபொங்க னெரயனின் நீது 

நக்கிடம் ம்ிக்ரக நற்ரம் 

னர்நரனா நப்ாங்கிர 

யிருத்தி செய்தல் 
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இணைந்த சேணைகள் பிரிவு   

பிரதான 

பரப்பபல்ணல 
பேயற்பாடுகள் 

ஒதுக்கீடு

கள் ரூபா. 

‘000 

2015.12.31 ஆம் 

திகதிக்குரிய 

முன்சனற்றம் 
பைளியீடு எதிர்பார்க்கும் பபறுசபறு 

நிதி பபௌதீக 

நனிதய 

முகாகநத்துயம் 

  

1. அங்கீகரிக்கப்ட்ட தவினணியிரின் 

ண்ணிக்கக சதாடர்ா  

தகயல்ககப் பணல்  - -  100% 

தபவுத் 

சதாகுதிசனான்றிகப் 

பணல். 

குடியுரிகநச் பெகயயிக விகத்தின் 

மிக்கதாக யமங்குயதற்கு இகணந்த 

பெகயகளுக்கு உரின நனித யங்கக 

யமங்குயதக உறுதிப்டுத்தல். 

2. இங்கக நிர்யாக பெகய,அபொங்க 

முகாகநத்துய உதவினார் பெகய, 

அலுயக ணினார் பெகய, நூகர் 

பெகயயின் தவிகளுக்கு ஆட்பெர்ப்பு 

செய்யதற்கா டயடிக்கககள் டுத்தல். 

அபொங்க முகாகநத்துய உதவினார் 

பெகயயின் அதிஉனர் யகுப்பிற்கு 

தவியுனர்வு செய்யதற்கா டயடிக்கக 

டுத்தல். 

11,000 -  70% 

சயற்றிட ண்ணிக்ககயிக 

5% நட்டத்தில் 

கயத்திருத்தல்.  

சதாழில் திர்ார்க்ககனார்களுக்கா 

நினானநா, பாட்டித்தன்கந நற்றும் 

திகநகள் அடிப்கடயில் அபொங்க 

பெகயயில் நினநம் சறும் 

யாய்ப்புக்கக உறுதிப்டுத்துதல். 

  

  

3.  அகநன ஊழினர்கக 

நிபந்தபப்டுத்துயதற்கா 

டயடிக்கககக டுத்தல். 

- - 75% 

சயற்றிடங்களின் 

ண்ணிக்கக 5% அவில் 

கயத்திருத்தல் 

சதாழில் திர்ார்க்ககனார்களுக்கா 

நினானநா, பாட்டித்தன்கந நற்றும் 

திகநகள் அடிப்கடயில் அபொங்க 

பெகயயில் நினநம் சறும் 

யாய்ப்புக்கக உறுதிப்டுத்துதல். 

4. இகணந்த பெகயயின் அலுயர்களின் 

ஒழுங்குமுகனா ஒழுக்காற்றுச் 

செனல்கக ஒரு யருடத்தினுள் 

முடிவுறுத்தல்.  

 - -  80% 

ஒழுக்காற்றுச் செனல்கக 

துரிதநாக நிகவு செய்தல். 

ஒழுக்கத்துடா அபொங்க பெகய 

சதாடர்ாக நக்களின் திர்ார்ப்புக்கக 

உறுதிப்டுத்துதல். 

5. இங்கக நிர்யாக பெகயயின் 

அலுயர்களின் ஒழுங்குமுகனா 

ஒழுக்காற்றுச் செனல்கக இபண்டு 

யருடத்தினுள் நிகவு செய்தல். 
 -  - 35% 

ஒழுக்காற்றுச் செனல்கக 

துரிதநாக நிகவு செய்தல். 

தற்கா செனற்ாடுகளின் மூம் 

ஒழுக்கமுள் அபொங்க  பெகயசனான்று 

சதாடர்ா உணர்விக  இகணந்த 

பெகயகளின் அலுயர்களிடத்தில் 

ற்டுத்துதல். 
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6. குறித்த காப்பிரிவினுள் நினநங்கக 

நிபந்தபநாக்குதல், தவியுனர்த்தல் 

நற்றும் ஓய்வு சச் செய்தல். 

- - 75% 

உரித்துகடன ெக 

ஆயணங்களும் 

ெநர்ப்பிக்கப்ட்ட 

அலுயர்களின் 

நினநங்கக நிபந்தபம் 

செய்தல், தவியுனர்த்தல் 

நற்றும் ஓய்வுசச் செய்தல் 

ன் 95% ெதவீதநாக 

டாத்திச் செல்ல். 

திருப்திகபநா நற்றும் ஊக்குவிப்புடன் 

கூடின ஊழினர் பிரிவிக உருயாக்குதல். 

 

 

7. புகார்கக முகாகநத்துயம் செய்தல். 

-   - 90% 

முககநசனான்றிகத் 

தனாரித்தல் நற்றும் டாத்திச் 

செல்ல். 

சிந்த  நபாநிகயுடன் பெகயகக 

யமங்குயதற்கா அயகாெம் ற்டுதல். 

8. தவியுனர்வுகள், விகத்தின் 

தகடதாண்டல், ஓய்வு சச் செய்தல், 

பகாரிக்கககக முன்கயப்தற்காக 

பயண்டி யழிகாட்டல் கத் தனாரித்தல். 

 -  - 60% 

யழிகாட்டல் 

ககபனடுககத் தனாரித்தல். 

ெரினா முககநகளின் மூம் 

விகத்தின் யாய்ந்த  பெகயயிக 

உருயாக்குதல். 

சகாள்கககள் 1.இடநாற்ங்கள் ( யருடாந்தநற்கய)  

சகாள்ககயிகத் தனாரித்தல்.  - -  100% 

யருடாந்த ஆணியிரில் 

20% இக 

இடநாற்ங்ககப் 

சற்றுசகாடுத்தல். 

ஊழினர்களின் பதகயப்ாடுகள் நற்றும் 

அபொங்க பெகயயின் 

பதகயப்ாட்டுக்குமிகடயில் 

ஒப்பீடுகக ற்டுத்துதல். 

 

2.  இடநாற்ங்கக பகாருயது 

சதாடர்ாக தபவுத் சதாகுதிசனான்றிகத் 

தனாரித்தல் 
-  -  100% 

தகயல்சதாழில்

நுட்ம் 

1.தால்கக கிககளுக்கு 

கிர்ந்தளிப்தற்காக 

தகயல்சதாழில்நுட்த்திகப் 

னன்டுத்துதல். 

-  - 100% 

தால் 

முகாகநத்துயத்திற்காக 

தபவுத்சதாகுதிசனான்றிக 

உருயாக்குதல் 

ஊழினர்களின் திருப்தி நற்றும் 

ம்கத்தன்கநயிக உருயாக்குதல். 

2. தகயல்சதாழில்நுட்த்திகப் 

னன்டுத்தி பெகயப்சறுர்களுக்கு 

யமங்கும் பெகயகளின் 

ண்ணிக்ககயிக அதிகரித்தல். 
-  - 100% 

ல்பயறுட்ட 

செனல்களுக்காக தபவுத்  

தத்திகத் தனாரித்தல்,  

இகணனத்தத்திகப் 

னன்டுத்தி உடடினாக 

தகயல்ககப் 

சற்றுக்சகாடுத்தல். 

ஊழினர்களிடத்தில் திருப்தி நற்றும் 

ம்கத்தன்கநயிக உருயாக்குதல். 
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கணக்காளர்கள் சேவைப் பிரிவு 

அடிப்பவை 

சேயலாற்று

வக 

சேயற்பாடுகள் ஒதுக்கீடுகள் 
2015.12.31 ஆம் திகதிக்குரிய 

முன்சேற்றம் சைளியீடு 
உண்வையாே 

சபறுசபறு 
நிதி சபௌதீக 

இங்கக 

கணக்கார் 

செகயயின் 

யகுப்பு III 

இற்கு 

செர்த்துக் 

சகாள்ல் 

2014 ஆம் ஆண்டிற்கா கணக்கார் செகயயின் தபம் III 

இற்காக திந்த நற்றும் நட்டுப்டுத்தப்ட்ட  யககயில் 

அலுயர்கக செர்த்துக் சகாள்ளும் சாருட்டு 

டாத்தப்ட்ட சாட்டிப் ரீட்கெயின் சறுசறுகளின் 

அடிப்கடயில் 2015.08.22 நற்றும் 23 ஆகின திகதிகளில் 

சர்முப்ரீட்கெயிக டாத்துதல் 

- - 

சாது செகய 

ஆகணக்குழுவிடமிருந்து 

ஆட்செர்க்கப்ட்டகநக்

கா ஒப்புதல் சறுதல் 

. 

திந்த 

அடிப்கடயில் 

99 சர் நற்றும் 

நட்டுப்டுத்தப்

ட்ட யககயில் 69 

சரிகயும் 

செர்த்துக் 

சகாள்யதற்காக 

அபொங்க 

செகயகள் 

ஆகணக்குழுவின் 

அங்கீகாபத்திற்கு 

ெநர்ப்பித்து 

அனுநதியிகப் 

சற்றுக் 

சகாள்ல் 

2015.11.11 ஆம் திகதி 

நினநங்கக 

யமங்குதல் 

  

2012 ஆம் ஆண்டில் டாத்தப்ட்ட இங்கக கணக்கார் 

செகயக்கு அலுயர்கக ஆட்செர்ப்பு செய்யதற்கா 

சாட்டிப்ரீட்கெயில் நற்றும் யடக்கு கிமக்கு 

நாகாணங்களில் டாத்தப்ட்ட இங்கக கணக்கார் 

செகயக்கு ஆட்செர்ப்பு செய்யதற்கா விசெட சாட்டிப் 

ரீட்கெயின் அடுத்து புள்ளிககப் சற்றுக் சகாண்ட 

விண்ணப்தாரிகளுக்கு அபொங்க செகயகள் 

ஆகணக்குழுவின் அனுநதியிகப் சற்றுக் சகாள்ல். 

- - - - 

2015.04.06 ஆம் திகதி 

முதல் 

செகயனாற்றும் 

இடங்களிற்கு 

இகணக்கப்டல். 
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2012 ஆம் ஆண்டில் இங்கக கணக்கார் செகயக்கு 

சபடி அடிப்கடயில் செர்த்துக் சகாள்ப்ட்ட 21 

அலுயர்களும் செகயக்கு ெமூகநளிக்காததன் 

காபணநாக அபொங்க செகயகள் ஆகணக்குழுவின் 

அனுநதியின் பிபகாபம் அந்சர்முகப் ரீட்கெயின் 

தகககநகள் பூர்த்தி செய்னப்ட்ட விண்ணப்தாரிகள் 17 

சருக்கு நினநங்கள் யமங்குயதங்கு டயடிக்கக 

எடுக்கப்ட்டது. 

- - 

நினநாங்கக 

ஏற்றுக்சகாண்ட 09 சர் 

செகய இடங்களில் 

இகணந்து சகாண்டார்கள். 

- - 

  

2014 ஆம் ஆண்டில் இங்கக கணக்கார் செகயக்கு 

சபடி அடிப்கடயில் 29 அலுயர்கக செர்த்துக் 

சகாள்ளும் சர்முகப்ரீட்கெ 2015.10.17/18 நற்றும் 

2015.10.24 ஆம் திகதிகளில் டாத்தப்ட்டு  சற்றுக் 

சகாண்ட புள்ளிகள் அபொங்க செகயகள் 

ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்ப்ட்டுள்து. 

- - - - - 

  

கணக்கார் செகயயின் அலுயர்களுக்காக 

விகத்தின் செகயசனான்றிகப் 

சற்றுக்சகாடுக்கும் சாக்கில் அயர்களின் பிபத்திசனகக் 

சகாகயயின் புதின செனல்யழி முககநசனான்றின் 

மூம் தனாரித்து கணக்கார் செகயப் பிரிவின் வீ 

அலுயகநாக தாபிப்தற்குரின டயடிக்கககக 

எடுத்தல். 

- - 

பிபத்திசனக 

சகாகயயிக 

கயப்தற்காக சகாப்பு 

அலுநாரிகள் 07 இகப் 

சல். 

- - 
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ப ொறியியல் சேவைப் பிரிவு 

பிரதொன 

 ரப்ப ல்வல 
பேயற் ொடுகள் 

நிதி 

ஒதிக்கீடு 

2015 பேப்டம் ர் 30 

ஆந் திகதிய 

முன்சனற்றம் 
பைளியீடுகள் 

விவளவுகள் 

 

ப ௌதீக நிதி 

 

 

 

 

 

 

நனித ய 

முகாகநத்துயம் 

 

புதின 

சாறியினார்களுக்கா 

அடிப்கட யிற்சி ( 100 

அலுயர்கள்) 

 

இங்கக சாறியினல் 

செகயயின் 1 ஆம் 

தபத்கதயுகடன 

அலுயர்கக விசரட 

தபத்திற்கு தவியுனர்த்தல்.   

 

இங்கக சதாழிநுட்ச்  

செகயயின் அலுயர்கக 

இங்கக சாறியினல் 

செகயயின்  iii ஆம் தபத்திற்கு 

ஆட்செர்ப்பு செய்தல் ( 

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட பிரிவு) 

 

சாறியினல் ட்டதாரிகக 

இங்கக சாறியினல் 

செகயயின் iii ஆந் தபத்திற்கு  

ஆட்செர்ப்புச் செய்தல் ( திந்த 

பிரிவு) 

 

 

3,175,000.00 

 

 

 

32,000.00 

 

 

 

 

 

64,000.00 

 

 

 

 

 

275,000.00 

 

50% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

50% 

 

25% 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

80% 

 

இம் சாறியினார்களின் 

தின்கக விருத்தி செய்தல் 

 

 

 தகககநயுகடன 

அலுயர்களிால் 

சயற்றிடங்கக நிபப்புதல் 

 

 

காணப்டும் சயற்றிடங்களில் 25% 

இக நிபப்ல் நற்றும் இங்கக 

சதாழில்நுட் செகயயில் 

காணப்டும் தகககநககப் 

பூர்த்தி செய்துள் அலுயர்களுக்கு 

தவியுனர்வுககப் 

சற்றுக்சகாடுத்தல். 

 

காணப்டும் சயற்றிடங்களில் 

எஞ்சியுள் 75% இக நிபப்ல் 

 

சாறியினார்களின் 

தககநத்துயப் ண்பிக விருத்தி 

செய்யதன் மூம் சதசின 

சாருாதாபத்திற்கு உற்த்தித்தின் 

மிக்கதாக ங்காற்றுதல். 

 

சதசின சாருாதாபத்திக 

உற்த்தித்தின் மிக்கதாக 

ங்காற்றுதல். 

 

 

 

சதசின சாருாதாபத்திக 

உற்த்தித்தின் மிக்கதாக 

ங்காற்றுதல். 

 

 

 

சதசின சாருாதாபத்திக 

உற்த்தித்தின் மிக்கதாக 

ங்காற்றுதல். 

தகயல் 

சதாழிநுட்ம் 

இங்கக சாறியினல் 

செகய 

சாறியினார்களின் தபவுத் 

தத்திகத் தனாரித்தல். 

0 70% 0% 
தற்சாது காணப்டும் தபவுகக 

ஒன்றுசெர்த்தல் 

தகயல்ககப் சற்றுக் சகாடுக்கும் 

காம்   குகயகடதல். 

உற்த்தித்தின் ாாந்த கடகநகளுக்காக 

யழிகாட்டல்ககத் 

தனாரித்தல் 

 

நாதிரிக் கடிதங்களுக்காக 

நாதிரிப்டியங்ககத் 

0 

 

 

 

0 

 

70% 

 

 

 

50% 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

செவிடப்டும் காத்திகக்  

குகத்தல் நற்றும் இகுயா 

சயகத்தசநான்றிக 

உருயாக்கல் 

 

தயறுகள் நற்றும் தாநதங்களிக 

 

 

 

விகத்தினிக உனர்த்துதல் 



யருடாந்த செனற்தின் நற்றும் கணக்கறிக்கக – 2015 – அபெ நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சு  65 
 

தனாரித்தல் 

 

ாாந்த நற்றும் தனிப்ட்ட 

டயடிக்ககக் குறிப்பிக 

டாத்திச் செல்ல். 

 

சகாப்பு அகநப்பிக 

மீண்டும் ஒழுங்குடுத்துதல் 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

60% 

 

 

 

25% 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

தடுத்துக் சகாள்ல் 

 

 

தகயல்கள் நற்றும் தபவுககச் 

செகரிக்கும் காத்திகக் 

குகத்தல் 

ஓய்வூதினம் 

நற்றும் 

ன்புரி 

 

- - - - - - 

சகாள்கககள் - - - - - - 

நிர்யாகம் 

நற்றும் 

நறுசீபகநப்பு 

சதரிவு செய்னப்ட்ட 

நிறுயங்களில் 

ஆணியிரின் திருத்தங்கள் ( 

நிறுய முக நற்றும் 

காணப்டும் தவிகக 

மீாய்வு செய்தல்) 

0 50% 0%  

விகத்திக உனர்த்துதல் 

 

சதசின சாருாதாபத்திக 

உற்த்தித்தின் மிக்கதாக 

ங்காற்றுதல். 

 

யெதிகள் 

யமங்கள் 

 

அலுயக உகபணங்கள் 

நற்றும் தாடங்கக 

சகாள்யவு செய்தல் 

 

- 5% 0%  

சநம்டுத்தப்ட்ட அலுயக 

சுற்றுச் சூமல் 

 

ணிகக நிகசயற்றுயதில் 

விகத்திக உனர்த்துதல் 
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திட்டமிடல் சேவைப்பிரிவு 

பாடப் 

பரப்பபல்வல 
பேயற்பாடு 

நிதி ஒதுக்கீடு 

(ரூபா) 

 

2015.12.31 ஆம் திகதிய 

முன்சேற்றம் பைளியீடு எதிர்பார்க்கப்படும் விவளவு 

நிதி பபௌதீக 

நனித வங்கள் 

முகாகநத்துவம் 

 

சவற்றிடங்கக நிபப்புவதற்கா புதின 

முககநகக அறிமுகம் செய்தல் 

 - - 50% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல். 

விகத்தின் மிக்க நற்றும் 

விகபவா இடநாற் முககந 

திட்டமிடல் செகவக்கு ஆட்செர்ப்பு 

செய்னப்ட்ட புது அலுவர்களுக்கா 

யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் டாத்துதல். 2,506,601.85 100% 100% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல். 

 

தின்மிக்க அலுவர்ளின் 

எண்ணிக்ககயிக அதிகரித்தல் 

திருத்தநா ரீட்கெ சப 

அட்டவகணயிக அமுல்டுத்துதல் 

- - 75% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல். 

அலுவர்களின் தவியுனர்வுகள் 

சதாடர்ாக காணப்டும் 

பிபச்சிகககத் தீர்த்தல் 

தகவல் 

சதாழிநுட்ம் 

உற்த்தித்தின் 

இங்கக திட்டமிடல் செகவயின் 

அலுவர்களின் தகவல்கக செகரித்து 

கவத்திருத்தல் - - 50% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

விகதின் மிக்கதாக 

தகவல்ககப் சற்றுக்சகாள்ல் 

 

நிதி நற்றும் திட்டமிடல் அகநச்சின் கீழ் 

காணப்ட்ட திட்டமிடல் செகவப் 

பிரிவிக அபொங்க நிர்வாக நற்றும் 

முகாகநத்துவ அகநச்சின் கீழ் 

சகாண்டுவபப்ட்டது. (2015.06.18) 

- - 100% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

 

 

அபொங்க நிர்வாக நற்றும் 

முகாகநத்துவ அகநச்சின் கீழ் 

முழுகநனாக செனற்டுத்தப்டும் 

வககயில் திட்டமிடல் பிரிவிக 

உருவாக்கல் 

கடிதக் சகாகவ முகாகநத்துவத்திற்கா 

உற்த்தித் தின் ற்றின கருத்திக 

அறிமுகப்டுத்தல்   - - 50% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

குறித்த கடிதக் சகாகவக ளிக  

சதடுவதற்கு எடுக்கும் 

காத்திகக் குகத்தல். 

ஓய்வூதினம் 

நற்றும் ன்புரி 

1992 ஆம் ஆண்டு ஆட்செர்ப்பு செய்னப்ட்ட 

திட்டமிடல் செகவயின் அலுவர்களுக்கு 

தவியுனர்வுககப் சற்றுக்சகாடுத்தல் - - 50% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

ாதிக்கப்ட்ட அலுவர்களின் 

பிபச்சிககளுக்கு தீர்விகப் 

சற்றுக்சகாடுத்தல் 

சகாள்கககள் 

திட்டமிடல் செகவயின் அலுவர்களுக்கா 

புதின இடநாற்க் சகாள்கககக 

அறிமுகப்டுத்துதல் - - 30% 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித் தின் வாய்ந்த  

செகவயிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

இடநாற்ம் சதாடர்ா 

பிபச்சிகககக்  குகத்தல் 
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விஞ்ஞான, கட்டிட நிர்ா ற்றும் தாழில்நுட்ப சேவைப் பிரிவு 

பிான 

பப்தபல்வய 

தேற்பாடுகள் ஒதுக்கீடு 

(ரூபா.) 

31.12.2015 ஆந் திகதி 

முன்சனற்மம் தைளியீடு விவரவுகள் 

தபௌதீக நிதி 

1.னி வப 

முகாகத்துவம் 

1.னி வபத்தின் திட்டங்ககபத் 

ாரித்ல் – செகவ ஆம்பிப்பு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்ககப டாத்துல். 

8,000,000 71% - 

 

 

 

தன் சதறும் 

அலுவனர்களின் 

ண்ணிக்க 

விஞ்ஞாண செகவயின் 

சம்தடுத்ப்தட்ட விகணத்திநன் 

ற்றும் உற்தத்தித்திநன்  

2.செகவயில் இகத்துக் சகாள்வது 

சாடர்தாண சகாள்ககயிகணத் 

ாரித்ல் – இகத்துக் 

சகாள்வற்காக 

சர்முகப்தரீட்கெயிகண டாத்ல்- 

150,000 45% - - 

3. நிந்ப்தடுத்ல் செய்வற்காக 

குறித் அலுவனர்ககப நிந்ம் 

செய்வற்கு 03 ாங்களுக்கு முன்ணர் 

தட்டில்தடுத்ல். 

- - - - 

4. தவியுர்விற்காக குறித் 

அலுவனர்ககப தவியுர்வு 

செய்வற்காக 03 ாங்களுக்கு முன்ணர் 

தட்டில்தடுத்ல். 

- - - - 

5. ஓய்வூதிம் சதறுவற்கு உரி 

அலுவனர்கள் ஓய்வு சதறுவற்கு 03 

ாங்களுக்கு முன்ணர் 

தட்டில்தடுத்ல். 

- - - - 

6. ஓய்வுசதநல் , தவியுர்வு ற்றும் 

விகணத்திநன் காண் கடாண்டற் 

தரீட்கெக்காக சகால்கள் ெர்ப்பித்ல் 

சாடர்தாக வழிகாட்டல்ககபத் 

ாரித்ல்.  

- 80% 400,000 

- உந்ப்தட்ட ஊழிர்கள் 

2. கவல் 

சாழிநுட்தம் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட ஆபணியிணர் ற்றும் 

சவற்றிடங்கள் சாடர்தாண கவல்கப 

டாத்திச் செல்னல். 

- 74% - 

ாரிக்கப்தட்ட 

வுத் பம் 

சவற்றிட ண்ணிக்க 5% 

ட்டத்தில் கவத்திருத்ல் 

3. சகாள்கககள் சவகவப் பிாக் குறிப்தகண 

அங்கரிக்கச் செய்ல் 
100% - - 

திருப்திகாண 

ற்றும் உந்துல் 

மிக்க 

தணிாட்சாகுதி 

சம்தடுத்ப்தட்ட விகணத்திநன் 

ற்றும் உற்தத்தித்திநன் 
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மனித வள முகாமமத்துவம் 

பிபதா 

பப்சல்க 
செனற்ாடுகள் 

ஒதுக்கீடுகள் 

(ரூா.) 

31.12.2015 ஆம் 

திகதின முன்னற்ம் சவளியீடுகள் விகவுகள் 

சௌதீக நிதி 

நனித வ 

முககநத்துவம் 

உள்ாட்டு நீண்ட காம் 1,000,000.00 100% 92.18% 
16 அலுவர்களுக்கு யிற்சினளித்தல் 

திகநனா 

நற்றும் னனுள் 

னெகவ சவளியீடு 

சவளிாட்டு குறுகின காம்  500000 100% 100% 

சவளிாடு செல்வுள் அலுவர்களின் 

விநா டிக்சகட்டுக்கா ணத்திக 

செலுத்துதல். 

ஏகன நிறுவங்களுடன் னெர்ந்து உள்ாட்டு 

குறுகின கா யிற்சிகள் ( ெக 

ணினாடசதாகுதியிருக்காகவும்) 

500,000.00 93% 91.60% 

150 அலுவர்களுக்கு குறுகின கா 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக முழுகநப்டுத்தல். 

உதாபணம் – CIDA, SDFL,NILS னான் 

நிறுவங்கள் 

சவளிப் பிபனதெங்களுக்குச் சென்று யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் இபண்டிக டாத்துதல். 

தவி நிக அலுவர்களுக்கா 

600000 100% 100% 

சிகிரினாவில் சவளிப்பிகணப்பு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 50 உத்தி கத்தர்கள் 

கந்துசகாண்டர். 

ொபதிகளுக்கா யிற்சிகள் (னேர்நன் ககத்சதாழில் 

யிற்சி நிறுவம்) 150,000.00 100% 65..33% 
ொபதிகளின் 10 குழுக்கக யிற்றுவித்தல் 

அலுவக உதவினார்களுக்கா வினேட 

இனவிகக் கட்டிசனழுப்பும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ( இங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவம்) 

- 100% இவெம் 
அகநச்சு,நாவட்ட நற்றும் நாகாண 

செனகங்களின் ொபதிகக யிற்றுவித்தல் 

ொபதிகளுக்கா  வினேட இனவிகக் 

கட்டிசனழுப்பும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ( இஙகக 

அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவம்) 

- 100% இவெம் 
100 அபிவிருத்தி உத்தினனாகத்தர்கக 

யிற்றுவித்தல் 

அபிவிருத்தி  உத்தினனாகத்தர்களுக்கா 

இனவிகக் கட்டிசனழுப்பும் யிற்சி 
200,000.00 20% - 

ஆனத்தநாக்கல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திக 

டாத்தல் 

சவளிாடு சென்று ட்டப்பின் டிப்கப் 

பின்சதாடர்வதற்கா ஆபம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
1,500,000.00 - - 

அகநச்சின் ணினாட்சதாகுதியிகப விருத்தி 

செய்தல் 

யிற்சி  னதகவப்ாட்டின் குப்ாய்விற்கு ஏற் 

முககநத்துவ உதவினார்கள், அபிவிருத்தி 

உத்தினனாகத்தர்கள் நற்றும் தவிநிக 

உத்தினனாகத்தர்களுக்காக அகநச்சினுள் யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக டாத்துதல்.  

400,000.00 35% 27.09% 
அபொங்க முகாகநத்துவ உதவினார்கள் 150 

னகப யிற்றுவித்தல் 

முகாகநத்துவ உதவினார்களுக்கா அடிப்கட 

தகவல் சதாழிநுட் யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1,000,000.00 25% -   
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தகவல் ததொழில்நுட்ப பிரிவு 

அடிப்படை 

தெயலொற்றுடககு

றியீடு 

தெயற்பொடுகள் 

ஒதுக்கீ

டுகள் 

2015.12.31 ஆம் திகதிக்குரிய 

முன்னேற்றம் எதிர்பொர்க்கப்படும் விடளவு உண்டையொே தபறுனபறு 

நிதி தபௌதீக 

னி ப 

முகாகத்தும் 

செனாற்றுகக முகாகத்து 

சன்சதாருள் ஒன்றிகண விருத்தி 

செய்ல் 

- - 100% 

கடி முகாகத்துத்திகண 

இனகுதடுத்ல் 

விகணத்திநன் ாய்ந் 

செகயிகண ங்கல் 

கல் 

சாழிநுட்தம் 

அகச்சின் இகத்பத்திகண 

மீள் டிகப்பு செய்ல் 

1.2 65% 80% 

தன்சதறுர்களின் சகககப 

இனகுதடுத்தும்  ககயில் 

கல்ககப சதற்றுக் சகாடுத்ல் 

மூனம் வீணப்தடுத்ப்தட்ட 

இகத்பத்தின் உருாக்கம் 

சளிப்தகடத் ன்கயுடன் 

கூடி கல்ககப அறிந்து 

சகாள்ன் மூனம் 

ல்னாட்சியிகணத் 

சாற்றுவித்ல் 

மின்ணஞ்ஞலின் தன்தாட்டிகண 

அதிகரித்ல் 
- - 100% 

ெகன தவிநிகன அலுனர்கள் 

ற்றும் குறித் அலுனர்களுக்கு 

மின்ணஞ்ெல் ெதியிகணப் 

சதற்றுக் சகாடுத்ல் 

விகணத்திநன் ாய்ந் 

செகயிகண ங்கல் 

 

விருத்தி செய்ப்தட்ட கனி 

கனகப்பு 
- 0% 

50% ( திட்டமிடல் 

டடிக்கககள் 

இடம்சதற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்நது) 

கல்ககபப் சதற்றுக் 

சகாள்கண இனகுதடுத்ல் 

விகணத்திநன் ாய்ந் 

செகயிகண ங்கல் 

 அகச்சின் கனித் 

சாகுதியிகண  விகணத்திநன் 

மிக்காக விருத்தி செய்ல் 

- - - 
தணிாத்சாகுதியிணருக்காண 

சகன அனகுகளின் 

எண்ணிக்ககயிகண அதிகரித்ல் 

விகணத்திநன் ாய்ந் 

செகயிகண ங்கல் 

உற்தத்தித்திநன் அகச்சின் கல் சாழிநுட்த 

செற்தாடுகளிகண விருத்தி 

செய்ல் 
- 

 

100% 

 

100% 

கல் சாழிநுட்த 

சகப்தாடுகளுக்கு றுசாழி 

ங்குற்கு பிாண 

குழுவிகண உருாக்கல். 

விகணத்திநன் ாய்ந் 

செகயிகண ங்கல் 

 

திட்டமிடல் 

டடிக்கககளுக்காண ெதிககப 

ங்குல் 
- - 100% 

திட்டமிடல் 

டடிக்கககளுக்காண உரி 

கானத்தில் ாரிக்கப்தட்ட 

சாழிநுட்த திப்பீட்டுக் 

குழுவின் அறிக்கக 

சதாதுக்களின் தம் 

சதாருபாா ரீதிாக 

விகணதிநன் ற்றும் 

உற்தத்தித்திநன் ாய்ந்ாக 

ஈடுதடுத்துகண 

உறுதிப்தடுத்ல் 

சகாள்கக கல் சாழிநுட்த சகாள்கக 

ஒன்றிகண அறிமுகப்தடுத்ல் - - 
 

50% 

கல் சாழிநுட்தப் 

தன்தாட்டிகண ம் 

ாய்ந்ாக ாற்றுல்  

சதாதுச் சொத்துக்கள் 

சாடர்தாண  

சதாறுப்புக்கூநல் 

ெதிகள் ருடாந் சாகனசதசி 

சதர்ப்தட்டிலிகணத் 

ாரித்ல் 

இந்டடிக்கக அகச்சின் உள்பக நிர்ாகப் பிரிவிணால் டாத்ப்தடும் 

 

 

அகச்சின் இகத்பத்தின் 

மூனம் செகககபப் சதற்றுக் 

சகாள்தில் தக்கத்திகண 

சம்தடுத்ல் 

 இச்செற்தாட்டிகண அகச்சின் இகத்பத்திகணமீள்டிகப்பு செய்ன் மூனம் 

நிகநசற்நப்தடும். 
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உள்ளக நிர்வாகப் பிரிவு 

பிரதான 

விடயப் 

பரப்பு 

செயற்பாடுகள் 

ஒதுக்கீ

டு 

(ரூபா) 

2015.12.31 ஆம் திகதிய முன்னனற்றம் 
எதிர்பார்க்கப்படும் 

விளளவு 
சவளியீடுகள் 

   நிதி சபௌதீக   

யெதிகள் 

யமங்கள் 

சடங்கு பான் சதாற்றும் 

பாய்களில் இருந்து காப்புப் 

சறுயதற்கு சிபநதா 

நிகழ்சிகக டாத்துதல்  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

04 சிபநதா 

நிகழ்ச்சிகள் 

டாத்துதல் 100% 

 

சிபநதா நிகழ்ச்சிகள் 04 

இக டாத்துதல் 

 

தூய்கநனா நற்றும் கயரும் 

அலுயக சூமல் மூம் 

விகதின் நற்றும் 

உற்த்தித்தின் மிக்க 

பெகயயிக யமங்கல்   

கமன யாகங்களிக  

அப்புபப்டுத்தல் 

 

 

- 

 

 

- 

 

13 சிகதவுற் 

யாகங்கள்  
 

100% 

கமன யாகங்கள் 100% 

அப்புப்டுத்தல் 

1. அலுயர்களுக்கு கீழ்க் 

கட்டுநா யெதிகக 

செய்து சகாடுத்தல் 

புது யாகங்கக 

சகாள்யவு செய்தல்  

 

 

- 

 

 

- 

 

5 யாகங்கள் 

புதிதாக சகாள்யவு 

செய்னப்ட்டது 100% 

பதகயக்கு ஏற் புதின 

யாகங்கக சகாள்யவு  

செய்தல். 

2. குப்ககக 

அப்புப்டுத்தி 

ாதுகாப்ா அலுயக 

சூமலிக ஏற்டுத்துதல். 

 

நிகபயற் பயண்டின 

பயககள் சதாடர்ாக 

கந்துகபனாடல் நற்றும் 

நிகபயற்றின 

பயககக கணிப்பீடு 

செய்து அகநச்சின் ெக 

செனற்ாடுகளுக்குநா 

புத்தாக்க கருத்துக்கக 

முன்கயத்தல் நற்றும் 

நாதாந்த முகாகநத்துய 

குழுக் கூட்டங்கக 

டாத்தல்  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

09 கூட்டங்கள் 

டாத்தப்ட்டுள்து

. 

75% 

 

12 குழுக் கூட்டங்கக 

டாத்துயதற்கு 

தீர்நானிக்கப்ட்டருத்தல் 

 

அகநச்சின் நிர்யாகம் , 

பநற்ார்கய நற்றும் 

நதிப்பீட்டிக உச்ெ 

நட்டத்திற்கு சகாண்டு 

செல்யதற்கு முடிந்தகந  
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வீடமப்புப் பிரிவு 

பிதான 

விடப் 

பப்பு 

செற்பாடுகள் 

நிதி 

ஒதுக்கீடு 

(ரூபா) 

2015.12.31 ஆம் திகதி 

முன்னனற்மம் செளியீடு எதிர்பார்க்கப்படும் விமைவு 

நிதி சபௌதீக 

1. உத்தியனாக

பூர்ய 

யாெஸ்த

ங்க 

ஒதுக்கிக் 

சகாள்ல் 

அபொங்க 

அலுயர்களுக்கு 

வீடகநப்பு யெதிகக 

யமங்கும் யாது 

விண்ணப்ங்கள் 

கிகடக்கப்சறும் 

ஒழுங்கிற்கு ஏற் 

ஆயணப்டுத்தப்ட்டு 

விண்ணப்தாரிகளின் 

யதகயககக் கருத்திற்  

சகாள்ல். 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2015 ஆம் ெருடத்தினுள் 

வீடுகமை ஒதுக்கிக் 

சகாள்ைல் 

சகபய 

அகநச்ெர்கள்/பிபதி 

அகநச்ெர்களுக்கு – 35 

தவி  நிக 

அலுயர்களுக்கு – 25 

தவிநிகனற் 

அலுயர்கள் – 10 

களினாட்ட விடுதிகள் 

தவிநிக 

அலுயர்களுக்கு -04 

 

காத்திருப்புப் ட்டினலுக்கு 

ஏற் ஒழுங்கு முகயில் 

நற்றும் நினானநா யககயில் 

வீடுகக ஒதுக்குயதற்கு 

டயடிக்கக எடுத்தல். 

யெகயயின் 

யதகயப்ாட்டிற்கு நற்றும் 

நினானநா யகாரிக்கககளிற்கு 

முன்னுரிகந யமங்கி 

ஆயணநனப்டுத்தி நற்றும் 

யதகயக்கு இணங்க ஒதுக்கிக் 

சகாள்ல். 

 ெக அபொங்க அலுயர்களுக்கும் 

நினானம் நற்றும் ெநநா 

ெந்தர்ப்ங்களிகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல். 

2. தகயல் 

திபட்டல் 

நற்றும் 

ாதுயகப

ப்டுத்தல். 

இவ்யகநச்சின் மூம் 

நிர்யாகிப்டும் ெக 

உத்தியனாகபூர்ய 

யாெஸ்தங்களில் 

யசிப்யர்களிது 

தகயல்ககத் திபட்டுதல் 

நற்றும் அதக தகயல் 

முககநயினுள் 

உட்டுத்தி 

ாதுயகபப்டுத்தல். 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

ெக யாெஸ்தங்கள் 

ற்றின விபங்கக 

உள்டக்கி 

கணிநனப்டுத்தப்ட்

டு ாதுயகபப்டுத்த 

விரிதாள் (Excel) 

அறிக்ககசனான்றிக 

கயத்துக் சகாள்ல். 

ெக யாெஸ்தங்கள் ற்றின 

விபங்கக மிக விகபயாக 

ார்கயயிடல். 

 ெரினா ம்கநா தபவு 

அகநப்பின் யதகயயிக 

நியர்த்தி செய்து சகாள்ல். 

3. 1969 இன் 

இக்கம் 7 

இகக் 

சகாண்ட 

அபசின் 

யாெஸ்த

ங்கள் ( 

உகடகந

யிக 

மீண்டும் 

சற்றுக்

சகாள்ளும் 

ெட்டத்தின் 

(i) உடன்டிக்கக காம் 

முடியகடந்த்தன் 

பின்ர் நற்றும் 

ஓய்வுசற்தன் 

பின்ர் சதாடர்ந்தும் 

வீடுகளில் 

தங்கியிருக்கும் 

அலுயர்கக 

அவ்வீடுகளில் இருந்து 

சயளியனற்ல். 

- - - 

ஒதுக்கப்ட்ட காம் கடந்த 

வீடுகளில் இருந்து 

சயளியனாதயர்களுக்காது 

- சயளியனபல் சதாடர்ா 

அறிவிப்புக்கக 

சயளியிடுதல். 

- குற்வினல் கடமுகச் 

ெட்ட முகயின் கீழ் 

யாடககயிக அவிடல். 

- எதிர்காத்தில் 

ெட்டரீதினா 

 உடன்டிக்கக காம் 

நிகயகடந்த நற்றும் ஓய்வு 

சறுயதன் /தவி இமத்தலின் 

பின்ர் சதாடர்ந்தும் வீடுகளில் 

தங்கி யசிப்யர்களுக்கு உரின 

டயடிக்கக எடுத்து 

சயளியனற்றுயதன் 

மூம்உத்தியனாகபூர்ய யாெஸ்த 

விண்ணப்தாரிகளுக்கு 

நினானத்திகப் சற்றுக் 

சகாடுத்தல் 

 ெக அபொங்க அலுயர்களுக்கும் 
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கீழ் ) 

உத்தியனாக

பூர்ய 

யாெஸ்த

ங்களின் 

உகடகநக

க 

ககனகப்

டுத்தல். 

செனற்ாடுகக 

கடமுகப்டுத்தல். 

நினானம் நற்றும் ெநத்துயத்துடன் 

செனற்டுதல். 

 (ii) ஜனயடகந கட்டிடத் 

சதாகுதியின் 

வீடுககப்  

சற்யர்களிால் 

மீண்டும் 

இவ்யகநச்சிற்கு 

ககனகப்டுத்தப்டா

த 15 வீடுகக 

மீண்டும் 

இவ்யகநச்சிற்கு 

ககனகப்டுத்துயது 

சதாடர்ாக நீதிநன் 

டயடிக்கக எடுத்தல். 

2015.06.18 

- 

ரூா.15,000/- 

 

2015.07.08 – 

ரூா. 15,000/- 

 

2015.10.15 – 

ரூா.20,000/- 

 

2015.11.03 – 

ரூா. 20,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

14  வீடுகளின் உரிகநகள் 

ககனகப்டுத்தப்ட்டுள்

. 

- 

 

 

- 

 

 

 (iii) நாாட்டு (Summit) 

கட்டிடத்  சதாகுதியில் 

தவி இமத்தல் 

காபணநாக இதுயகப 

ககனளிக்கப்டாத 03 

வீடுகளின்குடியிருப்

ார்கள் சதாடர்ாக 

நீதிநன்த்திால் 

டயடிக்கக எடுத்தல். 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4. உத்தியனாக

பூர்ய 

யாெஸ்தச்  

சுற்றுச் 

சூமக 

சுத்தநாக 

கயத்திருத்

தல். 

உத்தியனாகபூர்ய 

யாெஸ்த 

குடியிருப்ார்களிால் 

சுத்தம் செய்யும் 

டயடிக்ககயிக 

ஒழுங்கு முகயில் 

டாத்தல் நற்றும் 

யதகயனா 

யநற்ார்கய 

டயடிக்கககக 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

உத்தியனாகபூர்ய யாெஸ்தச்  

சுற்றுச் சூமக சுத்தநாக 

கயத்திருப்தக 

உறுதிப்டுத்தல். 

 சூமலிக சுத்தநாக 

கயத்திருப்தன் மூம் 

ஆயபாக்கினநா சூமலிக 

உருயாக்கல். 

 சூமலிக சுத்தநாக 

கயத்திருப்தன் மூம் சடங்கு 

யான் யாய்கள் பவுயதகத் 

தடுத்தல். 

 சுற்றுச் சூமல் ட்புடா 
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யநற்சகாள்ல். வீடகநப்புத்திட்டத்தின் மூம்  

யண்தகககநயிகக் 

கட்டிசனழுப்ல். 

5. நி 

செயண 

வீடகநப்பு

த் திட்டம் 

சயகுணசகாட 

வீடகநப்புத் திட்டம் 

 

- 

 

- 

 

- 

2015.07.02 ஆம் திகதின 

வீடகநப்புத்திட்டத்திக 

சாது நக்களுக்கு திந்து 

கயத்தல் நற்றும் 

ெந்கதப்டுத்தல் 

டயடிக்கககள் 

ஆபம்பிக்கப்ட்டுள். 

 அபெ அலுயர்களின் வீட்டுப் 

பிபச்சிககனத் தீர்த்து  கயத்தல். 

 அபெ அலுயர்களின் 

ன்யாம்பிக அதிகரிக்கச் 

செய்தல். 

6. யாடகக 

நிலுகயயி

க 

அவிடுதல் 

வீடகநப்புப் பிரிவின் 

அலுயர்கள் நற்றும் 

கணக்குப் பிரிவின் 

அலுயர்களின் 

ங்குற்லுடன் 

யாடகக நிலுகயயிக 

அவிடுயது சதாடர்ாக 

டயடிக்கக எடுத்தல் 

நற்றும் அதன் 

முன்யற் 

மீாய்விக 

கந்துகபனாடுதல். 

பிரிவிற்காக 

சற்றுக் 

சகாள்ப்

ட்ட சிறு 

சதாககப் 

ணநா 

ரூா. 7500/- 

விக 

ஈடுசெய்து 

யதகயனா 

செவீங்க

க ஏற்ல். 

ரூா. 

1,000,000 

இக 

யாடகக 

நிலுகய

னாக 

அவிடு

யதற்கு  

முடிந்த

கந. 

 அகத்து வீடுகளிதும் 

நாதாந்த யாடககயிக 

நிலுகயயின்றி அவிட்டுக் 

சகாள்ல். 

 அபொங்க யருநாங்கக 

ப்டுத்துதல். 
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ஓய்வூதினப் ிரிவு 

ிபதர யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ரடுகள் ிதி ஒதுக்கீடு 

(ரூர) 

2015.12.31 ஆம் திகதின 

பன்னற்ம் 

சயிபடு திர்ரர்க்கப்டும் 

யிளவு 

ிதி சௌதீக 

1. ஓய்வூதினம் நற்ரம் 

ன்புரி (P)* 

1. ஓய்வூதினப் ிபநரணக் 

குிப்ின் 12 ஆயது 

ிரியின் கீழ் ஓய்வு 

சச்செய்த அபெ 

அலுயர்களுக்கு 

உரித்தர கடிதங்கள் 

கிளடக்கும் சதரடரிற்கு 

பன்னுரிளந ஆயணங்கள் 

தனரரிக்கப்ட்டு 

அதற்கிணங்க 

டயடிக்ளககள் டுத்தல். 

 (P2  நற்ரம் P3 

7500/- ரூர. ெிர 

சதரளகப் ணம் 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்ப்ட்

டுள்து. 

1. ிரியிரல் 

சற்ரக் 

சகரள்ப்

ட்ட  ெிர 

சதரளகனர

 7500/- 

ரூரயிள 

ஈடுசெய்து 

னதளயனர 

செவீங்க

ள ற்ல். 

ஒழுக்கரற்ர 

யிெரபளண 

டயடிக்ளக

கள் 

யிளபயரக 

ிளவு 

செய்தல். 

2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கர

 

ஒழுக்கரற்ரக் 

குழுக்கள் 12 

ள டரத்தி 

இருத்தல். 

1. 2015 ஆம் ஆண்டினுள் 

ஒழுக்கரற்ரக் குழுக்கள் 

12 இள டரத்தி 

அவ்சயரழுக்கரற்ர 

குழுக்கள் பம் சற்ரக் 

சகரடுக்கப்டும் 

ரிந்துளபகளுக்கு 

செனரரின் 

அனுநதினிளப் சற்ர 

சகரள்ல் நற்ரம் 

அவ்யனுநதினிள 

குித்த தபப்ிருக்கு 

அியித்தல் (P2 

நற்ரம்P3)  

 கிளடக்கப்சற் 

கடிதங்கள் 716 

 ஒழுக்கரற்ரக் குழுயிடம் 

ெநர்ப்ிக்கப்ட்டு, 

படிவுரத்தப்ட்ட 

னகரப்புக்கள் – 176 

 குளரடுகள் சகரண்ட 

கடிதங்கள் – 540 

 அக்கடிதங்கள 

சகரண்டு யருயதற்கர 

டயடிக்ளககள் 

பன்சடுக்கப்ட்டுள்

. 

1. ஓய்வூதினப் 

ிபநரணக் 

குிப்ின் 12 அயது 

ிரியின் கீழ் ஓய்வு 

சச்செய்த அபெ 

அலுயர்களுக்கர 

ஓய்வூதினம் 

சற்ரக்சகரள்யதற்

கர கமிபெம் 

கரத்திருப்புக் 

கரத்திளக்  

குளத்தல். 

2. நரதரந்தம் ஒழுக்கரற்ர 

குழுயிள 

டரத்துதல்.      ( P2 

நற்ரம் P3) 

ஓய்வூதின ிபநரணக் 

குிப்ின் 12 ஆயது ிரியின் 

கீழ் ஓய்வு சச் செய்த 

அபெரங்க 

அலுயர்களுக்கர 

ஓய்வூதினம் சற்ரக் 

சகரடுப்து சதரடர்ரக 

அபெரங்க ிர்யரக 

செனரருக்கு 

ரிந்துளபகளச் 

ெநர்ப்ிப்தற்கரக 

ஒன்ரகூட்டப்டும் 

கூட்டத்திற்கு உரின 

ஆயணங்ள பன்ளயத்தல் 

(P2 நற்ரம்P3) 

7500/- ரூர. ெிர 

சதரளக ணத்திள 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்ப்ட்

டுள்து. 

ஒழுக்கரற்ரக் 

குழுயிற்கரக 

கூடும் 

அலுயர்கி

ன் 

உெரிப்ிற்கர

 

செவுகள 

ற்ல். 
- 

ெரினர படிவுகளப் 

சற்ரக் 

சகரடுத்தலின் பம் 

திருப்திகபநர 

ஓய்வூதின 

ெபதரனத்திள 

உருயரக்கல். 

3. சதரமிற்ெங்கங்கள்  

நற்ரம் ஓய்வூதினச் 

சதரமிற்ெங்கங்கள் நற்ரம் 

ஓய்வூதினச் ெங்கங்கின் 

7500/- ரூர. ெிர 

சதரளகப் 

ிரியிற்கரக 

சப்டும் 

- - ஓய்வுசற்யர்கி

ரல்  இவ்யளநச்ெின் 
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ெங்கத்தின் 

ிபச்ெிளகள் (P7) 

ிபச்ெிளகளுக்கர 

தீர்வுகளப் சரற்ரக் 

சகரடுப்தற்கர 

கந்துளபனரடல்கள 

டரத்துதல் நற்ரம் 

ஆனரெளக் 

கூட்டங்களடரத்துதல். 

(P7) 

ணம்இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்ப்ட்

டுள்து. 

ெிர 

சதரளகப்ண

ம் 7500/- 

ரூரயிள 

ஈடுசெய்து 

னதளயனர 

செவீங்க

ள ற்ல். 

நற்ரம் ங்கள் 

ிரியின் 

டயடிக்ளககள் 

சதரடர்ரக ல் 

னர்நளனர 

கருத்திள 

கட்டிசனழுப்ல். 

4. சரது நக்கள் நனுச் 

செனற்குழு, 

ரபரளுநன் 

ஆனரெள 

செனற்குழு, 

ஒம்பூட்ஸ்நன் நற்ரம் 

நித உரிளநகள் 

ஆளணக்குழுயிரல் 

பன்ளயக்கப்டும் 

ஓய்வூதினம் ற்ின 

ிபச்ெிளகள் நற்ரம் 

ஓய்வூதினம் 

சதரடர்ரக 

ரபரளுநன்த்தில் 

யரய்சநரமி பம்  

பன்ளயக்கப்டும் 

யிரக்கள், ீதிநன் 

செனற்ரடுகள் நற்ரம் 

டயடிக்ளககள். (P5) 

ஆனரெள 

செனற்குழுயிற்கு உரின 

யிரக்கள், நித 

உரிளநகள்சரது நக்கள் 

நனுச் செனற்குழுயிரல் 

பன்ளயக்கப்டும் 

யிரக்களுக்கு தில் 

அித்தல், அயற்ிற்கு உரின 

ீதி டயடிக்ளககளுக்கு 

ற் செனற்டுதல்.(P5) 

7500/- ரூர. ெிர 

சதரளகப் ணம் 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்ப்ட்

டுள்து. 

அளமப்பு 

யிடுக்கப்டும் 

ெங்கங்கள் 

நற்ரம் 

கூட்டங்களுக்

கர உெரப 

செவுகள் 

ற்கப்ட்டுள்

. 

- 

P4,P5,P6,P7,P8,ரடங்களு

க்கு ற் 2015 ஆம் 

ஆண்டினுள் டயடிக்ளக 

டுப்தற்கர 

கடிதங்கின் அவுகள். 

 P4 – 259 

 P5 – 115 

 P6 – 505 

 P7 – 146 

 P8 - 355 

சயிப்ளடத்தன்ளந

பெடன் டயடிக்ளக 

டுத்தல். 
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5. ஓய்வூதினம் 

சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகள் நற்ரம் 

அது சதரடர்ரக 

கிளடக்கப்சரம் 

கடிதங்கள். 

I. அப்ிபச்ெிளகள் 

பளனரக: 

 யி தளயகள்/அர ளதக

ள் தபுதரபர்/ 

ஓய்வூதினஉரிளந 

சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகள் 

 அங்கவீபற் 

அரளதகள் ஓய்வூதின 

உரிளந சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகள் 

 இந்த 

இபரணுயத்திரில் 

தங்கியரழ்னயரருக்கு 

சகரடுப்வுகள் 

யமங்கப்டுயது 

சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகள் 

(P4) 

ஓய்வூதினத்துடன் 

சதரடர்புட்ட 

ிபச்ெிளகள்சதரடர்ரக 

கிளடக்கப்சரம் கடிதங்கள் 

ற்ி கந்துளபனரடி 

படிவுகளப் 

சற்ரக்சகரடுத்தல். (P4) 

7500/- ரூர. ெிர 

சதரளக ணம் 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்ப்ட்

டுள்து. 

7500/- ரூர. 

ெிர சதரளக 

ணம் 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்

ப்ட்டுள்து

. 

- ிரியிற்கு உற்ட்ட 

யிடனங்களுக்கு உரின 2015 

ஆம் யருடத்தினுள் 

டயடிக்ளக டுக்கப்ட 

னயண்டின கடிதங்கள் 

நற்ரம்படிவுற் அவுகள் 

கீழ்யருநரர 

கரட்டப்ட்டுள்து. 

 

 P4 – 259 

 P5 – 115 

 P6 – 505 

 P7 – 146 

 P8 - 355 

ினரனநர நற்ரம் 

ெரினர 

தீர்வுகிளப் 

சற்ரக்சகரடுப்தற்

கு டயடிக்ளக 

டுத்தல். ஓய்வூதினம் 

சரர்கள 

திருப்திப்டுத்துயதற்

கு திர்ரர்க்கின்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 அபெரங்ங்கனெளயஊமி

னர் னெநர 

ிதினம்சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகள் 

 ெம் ற்ம் நற்ரம் 

தயிபெனர்வுகளுடர

 ிபச்ெிளகள் 

 ஓய்வு சற் 

ம்ிக்ளக 

சதரமிற்ெங்கங்கள் 

சதரடர்ர 

ிபச்ெிளகளுக்கு தீர்வுகள் 

சற்ரக் சகரடுக்க 

கந்துளபனரடல்கள் நற்ரம் 

ஆனரெளக் கூட்டங்கள 

டரத்தும் டயடிக்ளககள 

னநற்சகரள்ல். (P6) 

- 

7500/- ரூர. 

ெிர சதரளக 

ணம் 

இப்ிரியிரல் 

சற்ரக்சகரள்

ப்ட்டுள்து

. 

- ிரியிற்கு உற்ட்ட 

யிடனங்களுக்கு உரின 2015 

ஆம் யருடத்தினுள் 

டயடிக்ளக டுக்கப்ட 

னயண்டின கடிதங்கள் 

நற்ரம் படிவுற் அவுகள் 

கீழ்யருநரர 

கரட்டப்ட்டுள்து. 

 

 P4 – 259 

- 
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ிதினத்துடர 

ிபச்ெிளகள் 

 ஓய்வூதின 

பபண்ரடுகள் 

(P6) 

 P5 – 115 

 P6 – 505 

 P7 – 146 

 P8 - 355 

(III) 

 ஓய்வூதினநற் 

தயினிள 

ஓய்வூதினத்துடர 

தயினரக நரற்ரதல் 

 ஓய்வூதின ெங்கங்கில் 

இருந்து 

கிளடக்கப்சரம் கடித 

டயடிக்ளககள் 

 ஓய்வூதினர்கின் 

னகரரிக்ளககள் 

(P7) 

ஓய்வூதினத்துடன் 

சதரடர்புட்ட 

ிபச்ெிளகள்சதரடர்ரக 

கிளடக்கப்சரம் கடிதங்கள் 

ற்ி கந்துளபனரடி 

படிவுகளப் 

சற்ரக்சகரடுத்தல்.  

(P4/P6/P7) 

ிரியிற்கரக 

சப்டும் ெிர 

சதரளகப்ணம் 

7500/- ரூரயிள 

ஈடுசெய்து 

னதளயனர 

செவீங்கள 

ற்ல். 

ஓய்வூதினப் 

ிரியிற்கரகப் 

சற்ரக் 

சகரடுக்கப்டு

ம் ெிர 

சதரளகப்ண

ம் 7500/- 

ரூரயிள 

ஈடுசெய்து 

னதளயனர 

செவீங்க

ளற்ல். 

- 

- அது -  அபெரங்க 

னெளயனிள 

சயிப்ளடத்தன்ளந

பெடன் 

ிளனயற்ரயதற்கு 

ிபதர 

திர்ரர்ப்ரகக்  

கரணப்டுகின்து. 

(IV) 

 ஓய்வூதினத்திளணக்க

த்திற்கு உரின ிரய 

டயடிக்ளககள் 

 கணிசயதபல் 

ஓய்வூதினர்கின்யிடுப

ளக் கிப்ிடம் 

சதரடர்டர 

ிபச்ெிளகள் 

 ஓய்வூதினப் ிரியின் 

ிபதர பகரளநத்துய 

உதயினரரிற்கு 

உரித்தர ிரியின் 

ிர்யரக 

டயடிக்ளககள் 

(P8) 

 ஓய்வூதினத்திளணக்கத்தி

ற்கு உரின ிரய 

டயடிக்ளககள் நற்ரம் 

கணிசயதபல்  நற்ரம் 

பம்சரளட யிடுபளக் 

கிப்ிடங்கள்  

சதரடர்டர 

ிபச்ெிளகள் சதரடர்ரக 

டயடிக்ளக டுத்தல். 

 ஓய்வூதினப் ிரியின் 

ிர்யரக டயடிக்ளககள் 

 னிற்ெி ரடசிகில் 

ஈடுடுத்தல். 

(P8) 

- 

ஓய்வூதினப் 

ிரியிற்கரகப் 

சற்ரக் 

சகரடுக்கப்டு

ம் ெிர 

சதரளகப்ண

ம் 7500/- 

ரூரயிள 

ஈடுசெய்து 

னதளயனர 

செயிள 

ற்ல். 

2014/2015 

ஆம் 

யருடங்கிற்

கர 

யபவுசெவுத்

திட்ட 

நதிப்பீட்டின் 

கீழ் 

ஓய்வூதினப் 

ிரியிற்கு 

னதளயப்டு

ம் அலுயக 

உகபணங்க

ளப் 

சற்ரக்சகர

ள்ல். 

- அது  - 

- 

 P ன் ழுத்திரல் ஓய்வூதினப் ிரியிற்கு உரித்தர யிடனக் குிபட்டிரல் கரட்டப்ட்டுள்து ன்தள தனவுடன் கருத்திற் சகரள்வும் 



யருடாந்த செனற்தின் நற்றும் கணக்கறிக்கக – 2015 – அபெ நிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சு  78 
 

விசாரணை மற்றும் பரிசசாதணைப் பிரிவு 

அடிப்பணை 

சசயலாற்றுணைகு

றியீடு 

சசயற்பாடுைள் ஒதுக்கீடுைள் 

ரூா 

2015.12.31 ஆம் திைதிக்குரிய 

முன்சைற்றம் 

எதிர்பார்க்ைப்படும் விணளவு உண்ணமயாை சபறுசபறு 

நிதி சபௌதீை 

 

1.நனித ய 

முகாகநத்துயம் 

 

1.விொபகண 

அலுயர்களின் 

இனவிக விருத்தி 

செய்யதற்காக யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகக டாத்துதல். 

 

200,000/- - 50% 

 

02. யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டாத்தப்ட்டுள். 

- 

 

2. தகயல் 

சதாழில்நுட்ம் 

 

1.அடிப்கட விொபகண 

சதாடர்ா தபவுத் 

சதாகுதிசனான்றிக 

கடமுகப்டுத்துதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel தபவுத் சதாகுதிசனான்று 

தனார்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 

இவ்யகநச்சிற்கு உரித்தா 

விொபகணகள் 38 இக 

நிகவு செய்துள்து. 

இவ்யகநச்சிற்கு உரித்தா 

அறிக்கககள் 

யபயகமக்கப்ட்டு 

முகப்ாடுகள் 135 

தீர்க்கப்ட்டுள். 

ஏகன நிறுயங்கள் 

சதாடர்ா 18 விொபகணகள் 

டாத்தப்ட்டுள்து. 

 

1.உடடி அகமப்பு 

ெந்தர்ப்த்திக ஏற்டுத்தல் 

( Hot Line)  செகயயிக 

டாத்துதல். 

 

- - 84% 

 

83 முகப்ாடுகள் 

கிகடக்கப்சற்றுள். 

 

70 முகப்ாடுகள் 

தீர்க்கப்ட்டுள். 

 

 

3. உற்த்தித்தின் 

 

1.பிரிவினுள் உற்த்தித்தின் 

நிகழ்ச்சிகக 

கடமுகப்டுத்துதல். 

 

- - - 

 

செய்ரி திசநான்று 

டாத்தப்ட்டுள்து. - 

 

4. ஓய்வூதினம் 

நற்றும் ன்புரி 

 

- 

- 
 

- 

 

- 
- - 

 

5. சகாள்கக 

- 
- - 

 

- 
- 

 

- 
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6. ல்ாட்சி 

நற்றும் 

நறுசீபகநப்பு 

 

- - - - - 
 

- 

 

7.எளிதாக்கற்செ

கய 

 

1. ல்சயறுட்ட 

அகநச்சுக்கள், 

திகணக்கங்கள் நற்றும் 

ஏகன அபெ 

நிறுயங்களிால் 

முன்கயக்கப்டும் 

சகாரிக்ககக்கு ஏற் 

அடிப்கட விொபகணகக 

டாத்துதல் 

 

- - - - 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2. அடிப்கட விொபகண 

டாத்தல் சதாடர்ாக  

ககசனசடான்றிகத் 

தனாரித்தல் 

 

ட்பான்ஸ்சப

ன்சி 

இன்டர்ஷ்

ல் ங்கா 

நிறுயம் 

அனுெபகண 

யமங்கியுள்

து. 

 

- 100%  

2016.03.03 ஆம் திகதினன்று 

சயளியிடுயதற்கு உள்து. 

- 
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நிதிப் பிரிவு 

பிதான 

பப்பபல்லய 
பெற்பாடுகள் 

 நிதி ஒதிக்கீடு 

(ரூபா.)  

 உண்லச் 

பெயவு  

2015.12.31 ஆந் திகதி 

முன்னனற்மம் எதிர்பார்க்கப்படும் 

பலளியீடு 
விலரவுகள் 

பபௌதீக நிதி 

  தனினார் ஊதினம் 682,870,000 663,798,968 - 97% 
- - 

  னணச் செவு          18,391,000            14,154,563  
- 

77% 
- - 

  யமங்கல்கள்          47,323,000            45,166,332  
- 

95% 
- - 

  பாநரிப்புச் செவு          28,192,000            27,049,242  
- 

96% 
- - 

  செகயகள்        168,965,000          164,743,948  
- 

98% 
- - 

  இடநாற்ங்கள்          13,860,000            13,064,234  
- 

94% 
- - 

  அபெ நிறுயங்கள்        135,335,000          120,891,600  
- 

89% 
- - 

 01. நனித 

ய 

முகாகநத்து

யம் 

  

  

  

  

ாடாவின செகயகளுக்கா செகய 

ஆபம்ப் யிற்சி 

67,000,000 65,316,590 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்

கள் 

டாத்தப்ட்டது. 

97% 

யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது 

அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

ாடாவின செகயகளுக்கா 

தககநத்துய விருத்தி 

ாடாவின செகயகளுக்கா 

சயளிாட்டுப் யிற்சி 

முகாகநத்துயநற் செகயகளுக்கா 

செகய ஆபம்ப் யிற்சி 

முகாகநத்துயநற் செகயயின் 

செகயனார்களுக்கா நனித யப் 

யிற்சிகள் 50 இக செனற்டுத்தல் 

  

இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக 

நிறுயத்திால் அபெ பிரிவுகளின் 

அலுயர்களுக்கா யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் டாத்தல்  

120,000,000 96,500,000 
- 

 
80% 

யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது  

 அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

02.  தகலல் 

பதாழிநுட்பம் 

 

 

கணனிகக யமங்குதல் 22,446,590 19,290,886 
நிகவு 

செய்னப்ட்டது 
86% 200 கணனிகள் 

   அபெ 

கருநங்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

அகநச்சின் இகணனத்தத்திக 

விருத்திசெய்தல் 
700,000 699,600 

சறுகககள் 

முழுகநப்டுத்த

ப்ட்டுள்து 

100% 

 அகநச்சின் 

இகணனதம் 

சநம்டுத்தப்ட்டது   

ஈ - நனித ய முகாகநத்துயம் (E-HRM)  5,000,000 - - 0%  EHRM அகநப்பு   
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அபிவிருத்தி 

செய்னப்ட்டது 

03.உற்பத்தித்

திமன் 

 

 

சௌதீக ய யெதிகக யமங்குதல் 6,715,000 6,714,139 

சறுகககள் 

முழுகநப்டுத்த

ப்ட்டது 

100% 
யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது  

 அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

அறிவூட்டல் நற்றும் யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக டாத்தல் 
16,500,000 16,058,781 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்

கள் 

டாத்தப்ட்டது 

97% 
யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது  

 அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

ெர்யசதெ அனுயங்ககப் 

சற்றுக்சகாடுக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
2,000,000 1,948,731 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்

கள் 

டாத்தப்ட்டது 

97% 
யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது  

 அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

  

விருது யமங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கக 

டாத்தல் 
20,000,000 19,906,081 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்

கள் 

டாத்தப்ட்டது 

100% 
யிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

டாத்தப்ட்டது  

 அபெ 

ஊழினர்களின் 

உற்த்தித்தி

க அதிகரித்தல் 

04.ஓய்வூதிம் 

ற்றும் 

நயன்புரி  

  

  

உத்திசனாக பூர்ய யாெஸ்தங்கக 

புபகநப்பு செய்தல்  
12,500,000 10,450,722 

- 
84% 

 அபெ விடுதி 

புதுப்பிக்கப்ட்டது 

 அபெ 

ஊழிர்கக 

ஊக்குவித்தல் 

மூம் 

உற்த்தித்தி

க 

உறுதிடுத்தல் 

சுற்றுா ங்காக்கக சீபகநத்தல் 2,000,000 964,567 
- 

48% 
விடுமுக ங்கா 

புதுப்பிக்கப்ட்டது    

உணயருந்தும் யெதிகக யமங்குதல் 9,362,960 7,616,016 
நிகவு 

செய்னப்ட்டது 
81% 

 அகநச்சின்    

 05. நிர்லாகம் 

ற்றும் 

றுசீலப்பு 

  

  

சதசின சாருாதாப அபிவிருத்தி நிர்யாகம் 

(G-LED)  
25,000,000 2,975,462 

- 
12% 

    

அபொங்க செகயயின் கடமுககள் 

நற்றும் அகநப்புக்கக 

வீநனப்டுத்தல் நற்றும் இகுடுத்தல்  

40,000,000 

89,920,882 
- 

100% 

  

  அபெ ஊழினரின் 

திகநகன 

விருத்தி செய்தல் 

அபொங்க செகயயின் தப 

முகாகநத்துயத்திக விருத்திசெய்தல் 
20,000,000 

 அபெத்துகயின் 

தபமுகாகநத்துயத்

கத விருத்தி செய்தல்   

  

அபொங்க செகயயினுள் தகயல் 

சதாடர்ாடல் சதாழிநுட்ப் 

னன்ாட்டக (கணனிப் னன்ாடு) 

சநம்டுத்தல்  

20,000,000 
கணனினறிகய 

யர்த்தல்   
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  முகாகநத்துய நறுசீபகநப்பிற்காக உதவுதல் 10,000,000     

06. லெதிகலர 

லறங்குதல் 

  

  

கட்டிட புபகநப்பு நற்றும் விருத்தி 

செய்தல்  
22,800,000 22,800,000   100% 

 கட்டிடங்கக 

ெரினாக பாநரித்தல்   

யவு, சதாழிற்ொக நற்றும் 

உகபணங்ககப் பாநரித்தல் 
2,610,000 900,579   35% 

 சாறி 

இனந்திபங்கக 

பாநரித்தல்   

யாகங்கக ழுதுார்த்தல் நற்றும் 

விருத்திசெய்தல் 
9,300,000 5,828,202 

ழுதுார்த்தல் 

டயடிக்கககள் 

டாத்தப்ட்டது 

63% 

 ெரினாக 

பாநரிக்கப்ட்ட 

யாகங்கள்   

தாடங்கள், யவு, சதாழிற்ொககள் 

நற்றும் ஏகன உகபணங்கக 

யமங்குதல் 

91,744,000 88,516,553 

சயக 

நிகவுசெய்னப்

ட்டது 

96% 

    

கட்டிடங்கள் நற்றும் நாதிரிகக 

நிர்நாணித்தல் 
67,700,000 42,629,353 - 63% 

    

 07.  க்கள் 

பதாடர்பாடல் 

  

சதாகதூப கிபாநங்களில் யாழும் ெமூகம்/ 

நக்கள் நற்றும் ாடொக நாணயர்கக 

யலுப்டுத்தல் நற்றும் அயர்களுக்கு 

யெதிகக யமங்கல்  

         73,965,000  

 

          73,766,359  சயக 

நிகவுசெய்னப்

ட்டது 
100% 

    

னாத்திரீகர்களுக்கா ஓய்வு நண்டங்கக 

நிர்நாணித்தல் 
       280,100,000          279,310,041  

சயக 

நிகவுசெய்னப்

ட்டது 

100% 

  

  சாது உகய 

யர்த்தல் 
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பிதான பபரகை திட்டத்திற்ைான ாதிாிப்படிலம் (திருத்திகக்ைப்பட்டது)                                                      பபரகை லறிைாட்டல்ைள் இகைப்பு 4.2.1 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான அசாங்ை நிர்லாை ற்ரம் முைாகத்துல பபரகை திட்டிடல் 

பிாிவு 
பபரகைப் பகுப்புக்ைள் (பபாருட்ைள், 

கைத்பதாறில், சசகலைள் என்பன)   

திப்பிடப்ப

ட்ட 

பசயவுைள் 

(ரூபா. 

ில்லின்) 

நிதி 

ைிகடக்ைப்பபரம் 

மூயம் / 

நன்பைாகடார

ர்ைரின் பபர் 

பபரகை முகமக 

ICB,LNB,NCB  

ற்ரம் சதசி  

பைாள்லனவு 

என்பன  

அதிைாாிி

ன் தம் 

முன்னுாிக 

நிகய           

அ -அலசம்     

மு - முன்னுாிக 

சா - சாதாைம்  

பபரகைக்ைாை 

தாாகும் 

பசற்பாடுை

ரில் 

தற்சபாகத 

நிகயக  

ஆம்பிக்ை 

இருக்கும் 

குமித்த 

திைதி 

நிகமவு 

பசய்லதற்கு 

இருக்கும் 

குமித்த 

திைதி 

 முதலீட்டுச் பசாத்துக்ைகர லிருத்தி 

பசய்தல் ற்ரம் ீண்டும் நிரவுதல் 
50.86        

1 

ைட்டிடங்ைள் ற்ரம் ைட்டுானப் 

பைிைள்   (2001) 41.5 

GOSL NCB/பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு / 

பசயாரர்  

சாதாைம் 

சைாலிகன 

ைருத்திற்பைா

ண்டதன் 

பின்னர் 

முன்னுாிக 

லறங்ைப்படும் 

01.01.2015 31.12.2015 130-1-1-2001 0.5 

130-1-2-2001 41 

2 

லரவு, பதாறிற்சாகய ற்ரம் 

உபைைங்ைள் (2002)  1.41 
GOSL பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு / 

பசயாரர்  

சாதாைம் 

நிித்தங்ைகர 

புதுப்பிக்ை 

எதிர்பார்க்ைப்

படுைின்மது  

01.01.2015 31.12.2015 
130-1-1-2002 0.4 

130-1-2-2002 1.01 

3 

லாைனங்ைள்  (2003) 7.95 

GOSL பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு / 

பசயாரர்  

சாதாைம் 

நிித்தங்ைகர 

புதுப்பிக்ை 

எதிர்பார்க்ைப்

படுைின்மது  

01.01.2015 31.12.2015 130-1-1-2003 3.3 

130-1-2-2003 4.65 
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பிாிவு 

பபரகைப் பகுப்புக்ைள் 

(பபாருட்ைள், கைத்பதாறில், 

சசகலைள் என்பன)   

திப்பிடப்பட்

ட பசயவுைள் 

(ரூபா. 

ில்லின்) 

நிதி 

ைிகடக்ைப்பபரம் 

மூயம் / 

நன்பைாகடாரர்

ைரின் பபர் 

பபரகை 

முகமக 

ICB,LNB,NCB  

ற்ரம் சதசி  

பைாள்லனவு 

என்பன  

அதிைாாிி

ன் தம் 

முன்னுாிக நிகய 

அ -அலசம்  

மு - முன்னுாிக  

சா - சாதாைம்  

பபரகைக்ைாை 

தாாகும் 

பசற்பாடுைரி

ல் தற்சபாகத 

நிகயக  

ஆம்பிக்ை 

இருக்கும் 

குமித்த 

திைதி 

நிகமவு 

பசய்லதற்கு 

இருக்கும் 

குமித்த திைதி 

  2012  43.5               

1 

LED பதாகயக்ைாட்சி 

உபைைம் 05 0.46 GOSL பைாள்லனவு பசயாரர் சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.01 2015.12.31 

DVD 02 

2 

டிக்ைைனி  

23.29 GOSL NCB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.10 2015.12.31 

ைைனிைள் 200 

அச்சிந்திங்ைள் 32  

  UPS 276 

3 
புகைப்படக்ைருவு (Camera)  

1.9 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.10 2015.12.31 

4 

MS Office  

8.99 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 

முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 

  

2015.04.10 2015.12.31 

5 தரபாடங்ைள் 7.43 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.10 2015.12.31 

6 Access Point 0.48 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.10 2015.12.31 

7 

ஏகனகல 

0.47 GOSL பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சா 
முழுகப்படுத்

தப்பட்டுள்ரது 
2015.04.10 2015.12.31 
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பிாிவு 

பபரகைப் பகுப்புக்ைள் 

(பபாருட்ைள், 

கைத்பதாறில், சசகலைள் 

என்பன)   

திப்பிடப்பட்ட 

பசயவுைள் 

(ரூபா. 

ில்லின்) 

நிதி 

ைிகடக்ைப்

பபரம் மூயம் 

/ 

நன்பைாகட

ாரர்ைரின் 

பபர் 

பபரகை 

முகமக 

ICB,LNB,NCB  

ற்ரம் சதசி  

பைாள்லனவு 

என்பன  

அதிைாாிின் 

தம் 

முன்னுாிக 

நிகய  

அ -அலசம்  

மு -முன்னுாிக 

சா - சாதாைம்  

பபரகைக்ைாை 

தாாகும் 

பசற்பாடுைரில் 

தற்சபாகத 

நிகயக  

ஆம்பிக்ை 

இருக்கும் 

குமித்த திைதி 

நிகமவு 

பசய்லதற்கு 

இருக்கும் 

குமித்த திைதி 

  பபாருட்ைள் ற்ரம் 

சசகலைள் 2103 

11.15         

1 
ைாற்ரப் பதனாக்ை 

இந்திம் 08 
0.95 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.03.2015 31.12.2015 

2 

ைாற்ரப் பதனாக்ை 

இந்திம் 05 

2.03 GOSL 
LNB/ 

பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.09.2015 31.12.2015 

டிஜிட்டல் நைல் 

இந்திங்ைள் 02 

புத்தைம் ைட்டுதல் 03 

பதாகயநைல் 

இந்திங்ைள் 04 

3 
குரிர்சாதனப் பபட்டிைள் 

02 
0.14 GOSL பைாள்லனவு 

அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.04.2015 31.12.2015 

3 
உைலக்திற்ைான 

உபைைங்ைள் 
3.81 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.10.2015 31.12.2015 

4 ஒலி அகப்புக்ைள் 1.68 GOSL LNB 
அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 

சாதாைம்  

 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.10.2015 31.12.2015 

5 
ின்சா உற்பத்தி 

பஜனசடர்ஸ் 
1.43 GOSL LNB 

அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.02.2015 31.12.2015 

6 ஏகனகல 0.79 GOSL LNB 
அகச்சின் 

பபரகைக் குழு 
சாதாைம் 

முழுகப்படுத்தப்

பட்டுள்ரது 
01.09.2015 31.12.2015 
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பிாிவு 

பபரகைப் பகுப்புக்ைள் 

(பபாருட்ைள், கைத்பதாறில், 

சசகலைள் என்பன)   

திப்பிடப்பட்ட 

பசயவுைள் 

(ரூபா. 

ில்லின்) 

நிதி 

ைிகடக்ைப்

பபரம் 

மூயம் / 

நன்பைாகட

ாரர்ைரின் 

பபர் 

பபரகை 

முகமக 

ICB,LNB,NCB  

ற்ரம் சதசி  

பைாள்லனவு 

என்பன  

அதிைாாிின் 

தம் 

முன்னுாிக 

நிகய  

அ -அலசம்  

மு - முன்னுாிக 

சா - சாதாைம்  

பபரகைக்ைா

ை தாாகும் 

பசற்பாடுை

ரில் 

தற்சபாகத 

நிகயக  

ஆம்பிக்ை 

இருக்கும் 

குமித்த 

திைதி 

நிகமவு 

பசய்லதற்கு 

இருக்கும் 

குமித்த 

திைதி 

  பதாறிற்சாகயைள்   

  

ைட்டிடங்ைள் ற்ரம் ைட்டிட 

நிர்ாைங்ைகர 

கைைப்படுத்தல் 

67.7   

1 ைட்டிடங்ைள் ற்ரம் ைட்டிட 

நிர்ாைங்ைள் 
30.05 GOSL NCB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சாதாைம்  
பசற்படுத்தப்

படுைின்மது 
01.01.2015 31.12.2015 

  130-1-2-2104 

2 
சசாபாக்ைள் 02 இகனக் 

பைாள்லனவு பசய்தல் 
12.58 GOSL NCB 

அகச்சின் 

பபரகைக் 

குழு 

சாதாைம்  
பசற்படுத்தப்

படுைின்மது 
01.01.2005 31.12.2015 

  
130-1-2-2104 
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உள்ளகக் கணக்காய்வுப் ிரிவு 

 

பாடப் பரப்பபல்லல 
பெயற்பாடு நிதி 

ஒதுக்கீடு 

(ரூபா) 

2015.12.31 ஆம் திகதிய 
முன்னேற்றம் 

பவளியடீு திர்பார்க்கப்படும் 
விலளவு 

பபௌதீக நிதி 
1. நிர்வாகம் மற்றும் 

ெீர்திருத்தம் 

 

அடிப்டை அறிக்டககடளத் தயாரித்தல் 

- அரொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாலமத்துவ அலமச்சு 

- ஓய்வூதியத் திலைக்களம் 

- 

 
 

 
 

100% 

- 

இடர்களாவே 

முகாலமத்துவம் மற்றும் 
நிர்வாக பெயற்பாட்டில் 
விலேத்திறலே விருத்தி 
பெய்தல் 

இடர்கலள 
இேங்கண்டு 
பகாள்ளல் 

2. மேித வள 
முகாலமத்துவம் 

  

ததாகுதிக் கணக்காய்வு 

 மூடப்பட்டிருக்கும் அலமச்சுக்களின் 
பபாருட்கலள லகயளித்தல்  பதாடர்பாே 
பரினொதலே 

 நாளாந்த ஒட்ட அட்டவலைப் 
பரினொதலே (2014 ஆம் ஆண்டு) 

 னபரிடர்க் கடன் னகாலவகள் பதாடர்பாே 
உள்ளகக் கைக்காய்வு பரிெீலலே( 

அரொங்க நிர்வாக மற்றும் முகாலமத்துவ 
அலமச்சு) 

 உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பரினொதலே – 
அரெ கருமபமாழிகள் திலைக்களம் 

 உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பரினொதலே 
உள்ளூராட்ெி பற்றிய இலங்லக நிருவேம் 

 அலமச்ெின் கீழ் காைப்படும் ெகல 
நிருவேங்களிலும் காைப்படும் 
வாகேங்கள் பதாடர்பாே 
அறிக்லகயிலேத் தயாரித்தல். (தாபேம் 
12) 

 ெகல மாவட்ட பெயலகங்களிலும் 
காைப்படும் வாகேங்கள் பதாடர்பாே 
அறிக்லகயிலேத் தயாரித்தல். ( மா.பெ. 25) 

 உள்ளூராட்ெி பதாடர்பாே இலங்லக 
நிருவேத்தின் – உள்ளகக் கைக்காய்வுப் 
பரினொதலே 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

உள்ளக நிர்வாகத் 
பதாகுதியில் காைப்படும் 
பலவேீங்கள் மற்றும் 
குலறபாடுகலளக் 
குலறத்தல் மற்றும்  
பவளிப்பலடத்தன்லமயிலே 
உறுதிப்படுத்தல் 

நிர்வாகத் 
பதாகுதியலே 
னமம்படுத்தல் 

 

முலறலமத் 
பதாகுதிகளின் 
உற்பத்தித்திறலே 
விருத்தி பெய்தல்  
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 அலமச்சுக்களின் வாகேவிபத்துக்கலளப் 
பரினொதித்தல் 

 நாளாந்த ஓட்ட அட்டவலைகலளப் 
பரினொதித்தல்         ( அலமச்சு) – 2014-

2015 

 2014 ஆம் ஆண்டின் ஊழியர் கடன் பற்றிய 
பரினொதலே ( அலமச்சு) 

 வாடலக  அடிப்பலடயில் 
வாகேங்களிலே பயன்படுத்துதல்      ( 

பபாது மக்கள் பதாடர்பாடல் பிரிவு) 

 னொலலவரி பெலுத்தல் பதார்பாே 
பரினொதலே 2014-2015 ( அலமச்சு) 

 அலமச்ெின் மின்ொரம், நீர் மற்றும் 
பதாலலனபெிக் கட்டைங்கலள 
பெலுத்துவது பதாடர்பாக நடாத்தப்படும் 
உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பரினொதலே 
2014-2015 

 அலமச்சு மற்றும் அதன் கீழ் காைப்படும் 
அரொங்க வாெஸ்தளங்களின் பராமரிப்பு, 

ெிறு திருத்தங்கள் மற்றும் ெிவில் 
பபாறியியலாளர் பெயற்பாடுகள் 
பதாடர்பாே உள்ளகக் கைக்காய்வுப் 
பரினொதலே 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

நிர்வாகத் 
பதாகுதியிலே 
னமம்படுத்தல் 

 

முலறலமொர் 
பதாகுதிகளின் 
உற்பத்தி திறலே 
விருத்தி பெய்தல் 

 

 ிதிக் கணக்காய்வு 

 பகாடுப்பேவு உறுதிப் பத்திரங்கள்     
பரினொதலே ( 2014 ஆம் வருடம் – 
ஜூலல, ஆகஸ்ட், பெப்டம்பர்) 

 பகாடுப்பேவு உறுதிப் பத்திரங்கள்     
பரினொதலே ( 2014 ஆம் வருடம் – 
ஒக்னடாபர், நவம்பர், திெம்பர்) 

 பகாடுப்பேவு உறுதிப் பத்திரங்கள்     
பரினொதலே ( 2015 ஆம் வருடம் – 
ஜேவரி,பபப்ரவரி, மார்ச்) 

 பகாடுப்பேவு உறுதிப் பத்திரங்கள்     
பரினொதலே ( 2015 ஆம் வருடம் – 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ஒளங்கு விதிகளுக்கு 
உற்பட்டுள்ள 
இைக்கப்பாட்டிலே 
உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளல் 

தகவல்களின் 
பதளிவுத்தன்லம 
மற்றும் கைக்குகளின் 
ெரியாேதன்லமயிலே 
உறுதிப்படுத்தல் 
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ப்ரல், னம, ஜூன்)  
 

  மாவட்ட பெயலகங்களின் வங்கி 
இைக்க்க் கூற்றிலே பரினொதித்தல் – 2015 

ஆம் வருடம் 

 களைி பவதமுல்ல விடுமுலறக் 
களிப்பிடம் பதார்பாக உள்ளகக் 
கைக்காய்வுப் பரினொதலே – 2015 ( 

ஓய்வுதியத் திலைக்களம்) 

 வாெஸ்தளங்களின் வாடலக நிலுலவ 
பதாடர்பாக உள்ளக்க் கைக்காய்வுப் 
பரினொலே 

 பபாது லவப்புக் கைக்குப் பரினொதலே 
(அலமச்சு) 

- 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

ஒளங்கு விதிகளுக்கு 
உற்பட்டுள்ள 
இைக்கப்பாட்டிலே 
உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளல் 

 
 

தகவல்களின் 
பதளிவுத்தன்லம 
மற்றும் கைக்குகளின் 
ெரியாேதன்லமயிலே 
உறுதிப்படுத்தல் 

 
 
 
 
 
 
 
 

 தௌதகீ கணக்காய்வு 

 பகாளம்பு 05, பகப்படிபபால மாவத்லத, 

ெட்டமன்ற வாெஸ்தள கட்டிடத்பதாகுதி 
மற்றும் ஜயவடேகம அரொங்க 
வாெஸ்தள கட்டிடத்பதாகுதிலயப் 
பரீட்ெித்தல்  

- 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
- 

 
 
 

வளங்களின் 
பயன்பாட்டிலே 
உறுதிப்படுத்தல் 

 
 
 

பபௌதீக கைக்காய்வு 
அறிக்லக 01 இலே 
முன்லவத்தல் 

 

 விசேை கணக்காய்வுப் ரிசோதட 

 அரெகரும பமாழிகள் திலைக்களம் 
பதாடர்பாக வினெட உள்ளகக் 
கைக்காய்வுப் பரினொதலே 

 வினெட பரினொதலே – பலாகல பிரனதெ 
பெயலகம் 

 பிரனதெ பெயலகங்களில் ஓய்வூதியம் 
வழங்கள் பரினொதலே மற்றும் 
உற்பத்தித்திறன்  அலுவலர்களின் கடலம 
நடவடிக்லககள் பதாடர்டபாே 
பரினொதலே 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100% 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

நல்லாட்ெியிலே 
உறுதிப்படுத்தல். 

 
 
 
 
 
 
 
 

வினெட கைக்காய்வு 
அறிக்லககள் 03 
இலே முன்லவத்தல். 

 ஒழுங்கு முடற 

 கைக்காய்வு மற்றும் முகாலமத்துவ 
குளக் கூட்டங்கள் நடாத்துதல் 
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குறிப்பு * - 2015 ஆம் ஆண்டினுள் உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிரிவு இருமுலற இடமாற்றம் பெய்யப்பட்டலமயிோல் நான்காம் காலாண்டிற்காே கைக்காய்வு 
முகாலமத்துவ கூட்டத்திலே நடாத்துவதற்கு முடியவில்லல. 

      முதல் காலாண்டு 

      ( அரொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாலமத்துவ அலமச்சு) 

     முதல் காலாண்டு 

    ( உள்நாட்டலுவல்கள் அலமச்சு)இரண்டாம் 
காலாண்டு 

      (அரொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாலமத்துவ அலமச்சு) 

      இரண்டாம் காலாண்டு 

      (உள்நாட்டலுவல்கள்  அலமச்சு) 

      மூன்றாம் காலாண்டு 

      (அரொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாலமத்துவ  அலமச்சு) 

       நான்காம் காலாண்டு 

       (குறிப்பு *) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 

நிறுவேத்தினுள் 
காைப்படும் பலவேீங்கள் 
மற்றும் குலறபாடுகலளக் 
குலறத்தல் 

 

உள்ளக நிர்வாகத் 
பதாகுதியிலே ஒளங்கு 
படுத்தல் மற்றும் தீர்மாேம் 
டுப்பதன் 
ெரியாேதன்லமயிலே 
உறுதிப்படுத்தல் 

கைக்காய்வு 
முகாலமத்துவ குளக் 
கூட்டங்கள் 04 இலே 
நடாத்துதல். 
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உற்பத்தித்திமன் மம்பாட்டுப் பிாிவு 

பிதான லிடப் 

பப்பு 

செற்பாடுகள் ஒதுக்கீடு 

(ரூபா. 

ில்லின்) 

2015.12.31 ஆம் திகதி 

முன்மனற்மம் 

சலரிமடுகள் எதிர்பார்க்கப்படும் லிளரவு 

நிதி சபௌதீக 

உற்பத்தித்திமன் 

மம்பாடு 

கல்லிப் பிாிவு உற்பத்தித்திமன் 

மம்பாட்டு நிகழ்ச்ெி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 

    

 முன்பள்ரி உற்பத்தித்திமன் 

மம்பாட்டு நிகழ்ச்ெி 

208,725.00 15 
- - 

 பாடொளய உற்பத்தித்திமன் 

மம்பாட்டு நிகழ்ச்ெி 

19,620.00 01 

 
- - 

 அெ பிாிவு     
 ாலட்ட ற்ரம் பிமதெ 

அொங்க நிரலனங்கள் 

68,830.00 04 
- - 

 முன்மனற்ம ீராய்வுக் கூட்டம் 149,086.00 15 - - 

 அளச்சுக்கள், 

திளைக்கரங்கள் ற்ரம் 

ஏளன அெ நிரலனங்கள் 

285,591.00 07 

 

 

- - 

 தனிார் பிாிவு     

 ெிமி ற்ரம் 

நடுத்தஅரலியான 

ளகத்சதாறில் 

30,641.00 04 

- - 

 ளகென் (Kaizen) கருத்திட்டம் 660,461.00  

- 

கர ஆய்வுகள், பத்திாிளக 

அமிலித்தல்கள், 

லிறிப்புைர்வூட்டல் செய்தல், 

பிற்ெி நிகழ்ச்ெிகள் 

 ெமூகப் பிாிவு 18,350.00 01 -  

பிற்ெி ற்ரம் 

இயரவு 

லிருத்தி 

அலுலயர்கரின் இயரவு 

லிருத்தி 
 

 

 

 

  
- - 

 TOT 1,524,510.00 10 - - 

 Prospector Training 1,615,669.00 27 - லருானம் : 4,594,000.00 



வருடாந்த செயற்திறன் மற்றும் கணக்கறிக்கக – 2015 – அரெ நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு  92 
 

 Software System ( E- Breeze)  

 

3.50 

687,317.00 03 - - 

 அமிலிளன முகாளத்துலம் 

செய்தல் ற்ரம் புத்தாக்கம் 

1,320,290.00 01 
- - 

 லிமளட கருத்திட்டம் 

(லிலொப் பிாிவு) 

39,788.00 01 
- - 

உற்பத்தித்திமன் 

மபாட்டிகள் 

ற்ரம் 

லிருதுலறங்கல் 

மதெி உற்பத்தித்திமன் லிருது 

லறங்கும் நிகழ்வு 
 

 

 

18.00 

19,318,149.91 01 

- 

லருானம் : 2,514,000.00 

 மதெி த லட்ட லிருது 

லறங்கும் நிகழ்வு 

2,154,387.80 01 
- லருானம் : 91,700.00 

 லாெிப்பலர்கள் 

சலற்மிளடலார்கள் 

2,370,383.00 01 
- 

லிண்ைப்பங்கள் 

மகாப்படுகின்மன. 

 5எஸ் ொன்ரப்படுத்தல் 49,000.00 01 - புத்தகங்கள் அச்ெிடல் 

ஆெிான் 

உற்பத்தித்திமன் 

அளப்பின் 

செற்பாடுகள் 

ற்ரம்  

  

7.00 

11,110,673.25 09 

- - 

     - - 

உற்பத்தித்திமன் 

சதாடர்பான 

லிரம்பம் 

லடிலங்கள் ற்ரம் பைிகள்  

 

5.65 

7,490,113.00 18 

- - 

 ளகமடுகள் 1,232,291.00  - - 

 சுலசாட்டிகள் ற்ரம் 

துண்டுப்பிசுங்கள் 

1,665,452.00  
- - 
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முகாமத்துவ றுசீமப்பு 

பிதான விடப் 

பப்பு 

செற்பாடுகள் ஒதுக்கீடு (ரூபா) 31.12.2015 ஆம் திகதிக்கான 

முன்னனற்ம அறிக்மக 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

விமைவு 

சவளியீடுகள் 

சபௌதீக நிதி 

1. தகயல் 

சதாழில்நுட்ம் 

அபொங்க 

அலுயர்களின் 

சதாழில்நுட் 

இனலுகநயிக 

விருத்தி செய்தல் 

29,091,455.00  28,460,695.00 20 நாயட்டங்களில் 93 

அலுயர்களுக்கு யிற்ச்சி 

அளிக்கப்ட்டர் 
அபெ அலுயர்களின் 

தகயல்சதாழிநுட் அறிவிக 

விருத்திசெய்தல் நற்றும் 

விகத்தின் நற்றும் 

செனல்திா அபெ செகயகன 

உறுதி செய்தல்  

2. நிர்யாகம் 

நற்றும் 

நறுசீபகநப்பு 

தகயல்சதாழிநுட்ம் 

மீது கட்டகநக்கப்டும் 

செனற்ாடுகள் நற்றும் 

முன்பங்க அலுயக 

எண்ணக்கருவிக 

நாகாண ெககள் 

நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

நிறுயங்களுக்கு 

அறிமுகம் செய்தல். 

3,662,250.00  3,662,250.00 09 நாயட்டங்களில் 27  

அலுயங்கள் 

மீள்சாறிமுகக்கு 

உட்டுத்தப்ட்ட. 

 

குறுகின காத்தினுள் 

சயககக.குகந்த 

முகப்ாடுகளுடன் 

திருப்திகபநா 

செகயப்சறுர்களுக்கு 

நிகசயற்றிக் சகாடுத்தல் 

 உற்த்தித்தின் 

சநம்ாட்டு 

யிற்சித்திட்டங்கள் 

8,457,030.00  6,251,089.08 முன்ள்ளிகள் நற்றும் 

ாடொககள் 

அபொங்க நிறுயங்கள் 

தனினார் நிறுயங்கள் 

ெமூக துககளில் 388 

யிற்ச்சினார்கள் 

யிற்ச்சி அளித்தர்  

முன்செல்லும் நப்ான்கந 

யுடன் விகத்தின்  நற்றும் 

செனல் திா  யிர்ச்சினார்  

3. யெதிகக 

யமங்குதல் 

முதலீட்டுத் திட்டங்கள் 73,965,000.00  73,766,359.15  

 ரிவுகளில் 395 

திட்டங்கள் 

செனற்ப்டுத்தப் ட்ட 

நக்களின் யாழ்க்ககத் தபத்திக 

உனர்த்தல். 

 

 

 னாத்திகப ஓய்யக 280,100,000.00  279,310,041.04 னாத்திரிகர்களுக்கா 

விடுதி அககள் 150 

யெதிகள் பூபணப்டுத்தப் 

ட்ட  

 

முழுகநனாக 

பூபணப்டுத்தப்ட்ட   

அடிப்கட  யெதிககக் 

சகாண்ட குதி. 
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ஓய்வூதித் திணைக்கரம் 

பிதான 

பப்பபல்ணய 
பெற்பாடுகள் ஒதுக்கீடு (ரூ.) 

மம்பாடு 2015.12.31 

திகதிரவில் 
பெளியீடு பபறுமபறு 

பபௌதீக நிதி (ரூ.) 

ஓய்வூதிப் 

பதிவுகள் ற்றும் 

நயன்கள் 

ஓய்வூதின ன்கக யமங்குதல் - - - 

சருநவிா 

ஓய்வூதினர்களுக்கு ஓய்வூதினம் 

யமங்கல் 

ெமூகப் ாதுகாப்பிக 

னாளிகா ஓய்வூதினர்களுக்கு 

யமங்கி, அதக உறுதிப்டுத்தல் 

முதாயதுசகாடுப்வு - - - 

ணிக்சகாகட 5,900,000,000 - 5,900,000,000 

பெற்பாட்டு 

நணைமுணம விருத்தி 

சகாடுப்வு  ணிகளின் மநம்ாடு - - - 

சருநவிா 

ஓய்வூதினர்களுக்கு ஓய்வூதினம் 

யமங்கல் 

மெகய சறுர்களுக்கு உனரின 

திருப்திகன யமங்குதல், 

ம்கபநாகவும், 

சயளிப்கடத்தன்கநனாகவும், 

ெரினாகவும் தாநதமின்றியும் 

சகாடுப்வுகக  செய்தல் 

ஓய்வூதினம் நானினம் - - - 

நிலுகயச் ெம்ம் யமங்கல் 1,620,000,000 - 1,620,000,000 

நாதாந்த ஓய்வூதினம் யமங்குதல் 113,450,000,000 - 113,450,000,000 

விதகயகள் தபுதாபர் ஓய்வூதினம் 

யமங்குதல் 
35,200,000,000 - 35,200,000,000 

விதகயகள் தபுதாபர் ங்களிப்புத் 

சதாகக  சறுகக 
5,113,000,000 - 5,113,000,000 

  திமயட்டக வீநனநாக்கல் 2,470,000 - 2,470,000 
தாநதமின்றி விகத்தின் 

யாய்ந்த யககயில் மெகய 

யமங்கல்  

திமயட்டக வீநனநாக்கல் 

ஊடாக மெகய யமங்கல் யெதிகக 

மநம்டுத்தல்  

மதசி ஓய்வூதி 

நிணனவூட்ைல் 

மதசின ஓய்வூதின தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
- - - 

ஓய்வூதினர்களின் 

ங்களிப்பிக அதிகரித்தல் 

ஓய்வூதினர்களுடன் இகணந்து 

ஓய்வூதினர் தித்கத ெர்யமதெ ரீதியில் 

பிபசித்தப்டுத்தல் 

பிமதெ 

பெயகங்களிணை

ம பதாைர்புகணர 

ெலுவூட்ைல் 

ஸ்மகர் கிர்ந்தளித்தல். 2,400,000 - 2,400,000 

தாநதமின்றி விகத்தின் 

யாய்ந்த யககயில் மெகய 

யமங்கல் நற்றும் புதின   

ஸ்மகர் முகாகநத்துய 

முககநசனான்க 

அறிமுகஞ் செய்தல் 

ஓய்வூதினம் செலுத்துயகத 

தாநதமின்றி மநற்சகாள்ல்  

அலுெயர்களின் 

நயன்புரி 

மகட்மார்கூடம் நற்றும் நூகம் 

நிர்நாணிப்பு. 
1,158,902.94 - 1,158,902.94 

அலுயர்கது ன்புரி 

யெதிகக உறுதிப்டுத்தல் 

அலுயர்களுக்கு தநது மெகயகக 

உ ரீதினா பிபச்சிககள் இன்றி 

சுகநாக மநற்சகாள்யதற்கு 

டயடிக்கக டுத்தல் 
நூக யெதிகள், நகளிர் ஓய்வுகூட 

நிர்நாணிப்பு 
531,090.00 - 531,090.00 
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கட்டிடங்கக யாடககக்கு விடல். 23407451.04 - 23,407,451.04 

கட்டிைங்களின் 

பன்பாடு 

கனி விடுமுகயின் விடுதியின் 

உணயகம் திருத்தினகநத்தல் 
506,882.00 - 506,882.00 

ன்கக அபொங்கத்திற்கு 

யமங்குதல். 
கட்டிடத்கத உரின யககயில் 

னன்டுத்தல்  

திருப்திகான 

ஓய்வூதி 

ெமுகபான்ணம 

உருொக்குதல் – 

கரனி விடுமுணம 

விடுதி 

கனி மகட்மார்கூடம் 

திருத்தினகநத்தல் 
379,054.75 - 379,054.75 

விடுமுக  விடுதி சதாடர்ாக 

உகபணங்கக சற்றுக் 

சகாள்ல் நற்றும் திருத்தம் 

விடுமுக விடுதியின் தங்குகின் 

நக்களுக்கு மெகயகள் நற்றும் 

ெலுகககக யமங்கல் 

கனி விடுமுகயின் விடுதியின் 

மகட்மார்கூடத்தில் VIP ROOM  

அகநத்தல், யர்ணப் பூச்சிடல், 

ொப்ாட்டகயின் குகாடுகக 

சீர்செய்தல், பூங்காவிலுள் மின்குமிகம 

ஒளிபவிடல்  

398,575.00 - 398,575.00 

கனி விடுமுக விடுதியின் பிபதா 

நண்டத்திற்கருமக நெகூட 

முககநகன நிர்நாணித்தல். 

3,772,675.37 - 

கட்டம் 1 - 

1,898,379.99       

கட்டம் 2 - 

1,874,295.38 

னித ெர 

றுசீணப்பு 

யிற்சி சனாட்டிக 

முகப்டுத்தல். 
5,306,740.00 - 5,306,740.00 

புதின யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நற்றும் 

அது ொர்ந்த அறிவிக 

அலுயர்களுக்குப் சற்றுக்  

சகாடுத்தல் 

யிற்சி சற் அலுயர்களின் 

ஊடாக விகத்தின் யாய்ந்த 

முகயிலும்,மெகய ெரியபவும் 

மநற்சகாள்ல். 
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இங்கை அியிருத்தி ிர்யாை ிரயைம் 

ிபதா 

பப்பல்க 
பெனற்ாடுைள் 

ஏற்ாடுைி

ன் ஒதுக்ைம் 

(ரூ) 

2015.12.31. இல் 

முன்னற்ம் எதிர்ார்க்ைப்ட்ட பயிமடு பரனர 

பௌதீை ிதி 

1.1 நிதய 

முைாகநத்துயம் 

ஆட்னெர்ப்பு 
     

தபம் 
ஆட்னெர்க்ைப்

எண்ணிக்கை      

MM 1-1 1 
     

PL - 1 - 3 
     

ஆட்னெர்ப்பு கடமுக 

தனாாிக்ைப்ட்டுள்து.  
- 75% 

 

இங்கை அியிருத்தி 

ிர்யாை ிரயைத்துக்கு  

அதநதினிக்ைப்ட்ட 

ஆட்னெர்ப்பு கடமுக 

குித்பதாதுக்ைப்ட்ட 

ஆட்னெர்ப்பு முக 

அலுயர்ைலக்ைா னிற்ெி 
      

1. உள்ாட்டுப் னிற்ெி 
      

தபம் 

னிற்ெி 

பற்னார் 

எண்ணிக்கை 
     

MA 1-1 2 
     

MM 1-1 1 
     

HM 2-1 1 
     

பநாத்தம் 4 
     

2. பயிாட்டுப் னிற்ெி 
      

தபம் 
னிற்ெி 

எண்ணிக்கை      

HM 2-3 2 
     

HM 2-1 2 
     

HM 1-1 1 
     

MM 1-1 1 
     

JM 1-1 1 
     

பநாத்தம் 7 
     

MM நற்ரம் அதற்கு னநா தபம் 

பதாடர்ா பதாமிற்ொர் பைாடுப்வு   
80% - 

பதாமில்ொர் 

பைாடுப்வுைக 

தூண்டப்ட்ட 

ணினாட்பதாகுதி 



வருடாந்த செயற்திறன் மற்றும் கணக்கறிக்கக – 2015 – அரெ நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு  97 
 

யமங்குதல் 

ெர்யனதெ நாாட்டுக்கு ஆய்யிக்கை  

ெநர்ப்ிப்தற்ைாை ைல்யிக் ைல்லூாி 

அங்ைத்தயர்ைலக்கு பெலுத்தப்டும் 

பைாடுப்வு 

 
88.10 

 
74.59 

ெர்யனதெ நாாடுைில் 

ஆய்யிக்கைைக 

முன்கயத்தல் 

ெர்யனதெ அங்ைீைாபத்திற்கு 

உட்டுதல் 

2. தையல் 

பதாமிதட்ம் 

இங்கை அியிருத்தி ிர்யாை 

ிரயைத்திற்ைா புதின இகணனத்தம்  
- 50% 

 
யிருத்தி பெய்னப்ட்ட 

இகணனத்தம் 

ெமூை யகப்ின்ல் 

நற்ரம் இகணனத்த 

ாிநாற்ச் பெனற்ாடுைின் 

மூம் தையற் பதாடர்ாடல் 

நற்ரம் தையல் யிம்பம் 

ாீட்கெ நற்ரம் ாடபி 

முைாகநத்துய அகநப்ின் யிருத்தி  
2.00 20% 1.68 

ாீட்கெைள் நற்ரம் 

ாடபிைக 

முைாகநத்துயப் னன்ாட்டு 

பநன்பாருள் 

யிகத்தின் நிக்ை 

ாீட்கெைள் நற்ரம் 

ாடபிைள் முைாகநத்துய 

அகநப்பு 

 

3. 

உற்த்தித்தி

ன் 

5s எண்ணக்ைரு பதாடர்ாை 

கைனனட்டிகத் தனாாித்தல்     
5s கைனனடு முைாகநத்துயம் இகுயாதல் 

5s  எண்ணக்ைருயிக 

கடமுகப்டுத்தல்     

இங்கை அியிருத்தி 

ிர்யாை ிரயைத்திதள் 5s 

எண்ணக்ைருயிக 

பெனற்டுத்துதல் 

உற்த்தித்திக 

உனர்த்துதல் 

சுகநக் ைருத்துக்ைக 

அிமுைப்டுத்தல்     
சுகந எண்ணக்ைரு 

உற்த்திைள் 
யங்ைகப் ாதுைாத்தல் 

4. ஓய்வூதினம் 

நற்ரம்  

ன்புாி 

ைாப்பீட்டுத் திட்டத்திக னநம்டுத்தல் 
 

 
4,030,000 

 

 
930,676.

49   

SLIDA  யருடாந்த சுற்ரா நற்ரம் 

SLIDA  தித்திக பைாண்டாடும் 

ிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

  
781,925.

00 
தூண்டப்ட்ட அலுயர்ைள் 

அலுயாின் பெனல்திக 

அதிைாித்தல் 

ணினாட்பதாகுதினிருக்ைா 

ெீருகடைள்   
941,153 தூண்டப்ட்ட அலுயர்ைள் 

அலுயாின் பெனல்திக 

அதிைாித்தல் 

5. பைாள்கை 

ிர்யாை கடமுகைள் பதாடர்ா  

கைனனடுைகத் தனாாித்தல்       

புதின பைாடுப்வு முககநகன 

அிமுைப்டுத்தல்       
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6. ிர்யாைமும்  

நரெீபகநப்பும் 

அகநப்புத் தகுதிக்ைா 

ாினொதகைள்  (OHC)     
அலுயர்ைலக்ைா 

முகனா யமிைாட்டல்ைள் 
ெிப்புநிக்ை கநனம் 

7. யெதிைள் 

யமங்குதல் 

உணயத்திற்ைா இருநாடிக் 

ைட்டிடபநான்ர  

 
 

60,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 

திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

உடற்னிந்ெிக் கூடம் 
   

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 
திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

யிடுதினிக ழுது ார்த்தல் 
  

54,362,0
86.02 

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 
திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

உணயைத்திக யிஸ்தீபணப்டுத்தல் 
   

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் திருப்தினா அலுயர்ைள் 

SPS  இக ழுதுார்த்தல் 
   

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 
திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

CCTV புகைப்டக்ைருயி ( தைம் 

நற்ரம் சுற்ரா ங்ைாக்ைள்)    
ாதுைாப்ிக 

உரதிப்டுத்தல் 

ாதுைாப்ா சூமல் நற்ரம் 

நரெீபகநப்பு 

அச்ெிடல் டயடிக்கைனிற்ைா 

யெதிைக னநம்டுத்தல்    
தபத்தில் உனர்ந்த 

அச்ெினந்திபங்ைள் 

திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

னிற்ெி ஆனாெகைலக்ைா புதின 

முககநனிக அிமுைப்டுத்தல்    
தபத்தில் உனர்ந்த னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

திருப்திைபநா 

யாடிக்கைனார்ைள் நற்ரம் 

ினந முைகநைள் 

கைனபகைைள் திமம் இனந்திபத்திக 

பாருத்துதல்    
யபயிகப் திவுபெய்யதில் 

துல்லினத்தன்கந 

முைாகநத்துயம் இகுயாதல் 

நற்ரம் னபம் எஞ்சுதல் 

தைத்திக வீநனப்டுத்தல் 
   

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 
திருப்திைபநா 

யாடிக்கைனார்ைள் 

ிர்யாைம், ிதி நற்ரம் 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

யகனகநப்ிதள் உட்டுத்தல் 
   

தையல்ைக யிகபயாை 

பற்ரக் பைாள்ல் நற்ரம் 

முைாகநத்துயம் இகுயாதல் 

யிகத்திிக 

உனர்த்துதல் 

யாைத்தாிப்ிடம் 
   

யெதிைக யிாிவுடுத்தல் 
திருப்திைபநா அலுயர்ைள் 

/ யாடிக்கைனார்ைள் 

யகுப்கைள் 04 இக 

வீநனப்டுத்தல்       

8.அடிப்கட

னாைக் 

பைாண்டு 

னிற்ெி 

98 னெகய ஆபம் ிைழ்ச்ெித்திட்டம் 
    

திகந நற்ரம் 

அர்ப்ணிப்புடன் 

ைடகநனாற்ரம் அபொங்ை 

ிாிவுைின் 

 
அபொங்ை னெகயனிதள் புதிதாை 

னெர்த்துக்பைாள்ப்ட்ட ாடாயின 

அலுயர்ைலக்கு உாின தயிிக 
  

5 
 

575 
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அலுயர்ைலக்ைா னெகய ஆபம் 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

டாத்துதல் 

முைாகநனார்ைகக் 

பைாண்ட அலுயர்ைள் 

கூட்டம் 

முைாகநனார் ிைழ்ச்ெித்திட்ங்ைள் 
     

அபொங்ை அலுயர்ைிால் 

இடம்பரம் ைடகநைக 

அடிப்கடனாைக் பைாண்டு னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

அிமுைப்டுத்தல்  

 
 
 

22 
 
 

504 

இனயிகக் ைட்டிபனழுப்பும் 

ிைழ்ச்ெித்திட்டம்      

இனயிகக் ைட்டிபனழுப்பும் 

ிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் மூம் இங்கை 

ிர்யாை னெகயனின் அலுயர்ைின் 

தின்ைக யிருத்தி பெய்யதன் மூம் 

னெகயனிக யமங்ைல் 

 
20,720,000 2 

7,397,00
0 

61 

தையல் பதாடர்ாடல் பதாமிதட் 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள்      

 

யிகத்தின் நிக்ை அபொங்ை 

னெகயனிக யமங்குயதற்ைாை 

அபொங்ை அலுயர்ைலக்கு தின்ைக 

பற்ரக் பைாடுப்தற்ைாை  னயண்டி 

அயர்ைலக்கு பதாமிதட் அியிகப் 

பற்ரக்பைாடுத்தல் 

  
24 

 
571 

 
ஆங்ைிம் நற்ரம் தநிழ் பநாமிப் னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள்  
8.00 

 
6.44 

 

 

அபொங்ை அலுயர்ைின் 

இருபநாமித்திக யிருத்தி 

பெய்யதற்ைாை னிற்ெிைக 

அிமுைப்டுத்துதல். 

  
15 

 
365 

 
ட்டப்ின் ைற்கை ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

 
15.00 

 
13.85 
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அபொங்ை அலுயர்ைின் அியிக 

னநம்டுத்துதல் நற்ரம் முழுகநனா 

அபொங்ை னெகயபனான்ிக 

ஏற்டுத்தும் னாக்ைத்தில் அபெ 

அலுயர்ைலக்ை அபொங்ை 

முைாகநத்துயம் பதாடர்ா 

ட்டப்ின் ைற்கைனிக யமங்குதல் 

     

 
பயிாட்டு னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள்  
- 

 
11.78 

 

 

பயிாடுைலடன் அியிக 

ைிர்ந்துபைாள்யதற்ைா ைற்கை 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக டாத்துதல் 
  

12 
 

459 

 
முைாகநனார் அற் 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள்    
 
 

அபொங்ை அலுயர்ைின் 

அிவு நற்ரம் தின்ைக 

யிருத்திபெய்தல் 

 

 

தயிிக தபநற் அபொங்ை 

அலுயர்ைலக்ைா அயர்ைின் 

ைடகந நற்ரம் பதாமிலின் 

பாரப்புக்ைள் என் அடிப்கடனில் 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

அிமுைப்டுத்தல் 

  
318 

 
7424 

 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைின் 

எண்ணிக்கை ( Online-இகணப்ில் 

அகநந்த னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

உட்ட) 

  
41 

 
1142 

 
னிற்ெி ஆனாெகைள் 

 
 
 

66 21.81 2174 

 
முைாகநத்துய ஆனாெகைள் 

  
15 

  

 
டிப்னாநா ைற்கைைள் 

  
6 

 
212 

 
ஆய்வுைள் 

      

 

ஆய்வுைின் ைண்டுிடிப்புக்ைின் 

மூந ிரய யிகத்திிக 

உனர்த்தும் எதிர்ார்ப்புடன் 

ஆபாய்ச்ெிைக டாத்துதல் 
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Summary of Recurrent and Capital Expenditure 

      
DGSA 2 

Expenditure Head No.   : 130            

Name of Ministry : Ministry of Public Administration and Management 

Programme No. & Title : 01 - Operaional Activities 

     

Nature of Expenditure with 

DGSA format Reference 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Provision in 

Budget 

Estimates 

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate 

Allocation 

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 

F.R. 69 

Total Net 

Provision   (1+2+3) 

Total 

Expenditure 

      Net Effect             

Savings/(Excesses) 

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. (4-5) 

      
 

  

 

  

(a) Recurrent (DGSA 3) 

      

1,077,545,000  

             

108,020,000  

        

(93,259,000) 

           

1,092,306,000  

         

1,048,868,887  

                

43,437,113  

          
 

  

         
 

  

(B) Capital (DGSA 4) 

         

887,390,000  
- 

         

93,259,000  

              

980,649,000  

            

838,310,682  

              

142,338,318  

         
 

  

         
 

  

Total 

      

1,964,935,000  

             

108,020,000  
- 

           

2,072,955,000  

         

1,887,179,569  

              

185,775,431  
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Recurrent Expenditure by Project 

     

DGSA 3 

Name of Ministry  : Ministry of Public Administration and Management  

    Expenditure Head No    : 130                    

      Programme No. & Title : 01 Operational Activities 

     

Project No./Names,personel emoluments and 

other expenditure for all projects 

(1)  (2)   (3)  (4)  (5)  (6) 

Provision in 

Budget 

Estimates 

 Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate 

Allocation  

 Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 

F.R. 69  

Total Net 

Provision   

(1+2+3) 

 Total 

Expenditure  

      Net Effect             

Savings/(Excesses)            

(4-5) 

Rs.  Rs.   Rs.  Rs.  Rs.  Rs. 

Project No: 01 - Minister's Office             

Personel Emoluments 

           

20,950,000  

                 

4,760,000  

             

(8,000,000) 

               

17,710,000  

             

15,593,347  

                

2,116,653  

Other Expenditure 

           

46,815,000  

                 

2,540,000  

           

(11,800,000) 

               

37,555,000  

             

36,293,715  

                

1,261,285  

Sub Total 

           

67,765,000  

                 

7,300,000  

           

(19,800,000) 

               

55,265,000  

             

51,887,062  

                

3,377,938  

Project No: 02 - Administration and 

Establishment Service (Public 

Administration)     
 

      

Personel Emoluments 

         

255,400,000  

               

52,940,000  

            

35,600,000  

             

343,940,000  

           

342,325,006  

                

1,614,994  

Other Expenditure 

         

238,400,000  

               

10,160,000  

             

(5,920,000) 

             

242,640,000  

           

225,165,705  

              

17,474,295  

 Sub Total 

         

493,800,000  

               

63,100,000  

            

29,680,000  

             

586,580,000  

           

567,490,711  

              

19,089,289  
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Project No: 04 - Administration and 

Establishment Service ( Management 

Reforms and  Public Relations)     
 

      

Personel Emoluments 

           

49,100,000  

                              

-    

           

(22,300,000) 

               

26,800,000  

             

21,123,358  

                

5,676,642  

Other Expenditure 

         

100,430,000  

                              

-    

           

(78,624,000) 

               

21,806,000  

             

20,980,305  

                   

825,695  

 Sub Total 

         

149,530,000  

                              

-    

         

(100,924,000) 

               

48,606,000  

             

42,103,663  

                

6,502,337  

Project No:05 - Administration and Establishment 

Service(National Productivity Secretariat)     
 

      

Personel Emoluments 

         

248,800,000  

               

37,620,000  

              

8,000,000  

             

294,420,000  

                

9,662,743  

Other Expenditure 

         

117,650,000  

                              

-    

           

(10,215,000) 

             

107,435,000  

                

4,804,806  

 Sub Total 

         

366,450,000  

               

37,620,000  

             

(2,215,000) 

             

401,855,000  

           

387,387,451  

              

14,467,549  

Grand Total 

      

1,077,545,000  

             

108,020,000  

           

(93,259,000) 

          

1,092,306,000  

        

1,048,868,887  

              

43,437,113  
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Capital Expenditure by Project 

         
DGSA 4 

Expenditure Head No    : 130 
 

Name of Ministry : Ministry of Public Administration and Management 
 

Programme No. & Title : 01 - Operational Activities 
     

    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

O
b

je
ct

 C
o
d

e 
N

o
. 

It
em

 N
o
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F
in
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n

ce
d

 b
y
 (

C
o
d

e 
N

o
.)

 

Description of Items 

Provision in 

Annual 

Estimates 

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate 

Allocation 

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 

F.R. 69 

Total Net 

Provision   

(1+2+3) 

Total 

Expenditure 

Net Effect             

Savings/ 

(Excesses)  

(4-5) 

 Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Project No. & Name : 01 - Minister's Office 
      

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets 
      

2001 
 

11 Building and Structures 500,000 - - 500,000 498,872 1,128 

2002 
 

11 Palnt, Machinery and Equipments 400,000 - - 400,000 - 400,000 

2003 
 

11 Vehicles 1,500,000 - 1,800,000 3,300,000 2,971,939 328,061 

Sub Total 2,400,000 - 1,800,000 4,200,000 3,470,811 729,189 

Acquisition of Capital Assets 
      

2102 
 

11 Furniture and Office Equipments 1,250,000 - - 1,250,000 1,154,113 95,887 

2103 
 

11 Palnt, Machinery and Equipments 650,000 - - 650,000 597,632 52,368 

Sub Total 1,900,000 - - 1,900,000 1,751,745 148,255 

Total 4,300,000 - 1,800,000 6,100,000 5,222,556 877,444 
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Project No: 02 - Administration and Establishment 

Service (Public Administration)       

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets 
      

2001 
 

11 Building and Structures 26,700,000 - 14,300,000 41,000,000 40,975,081 24,919 

2002 
 

11 Palnt, Machinery and Equipments 1,010,000 - - 1,010,000 470,040 539,960 

2003 
 

11 Vehicles 2,350,000 - 800,000 3,150,000 2,769,563 380,437 

Sub Total 30,060,000 - 15,100,000 45,160,000 44,214,684 945,316 

Acquisition of Capital Assets 
      

2102 
 

11 Furniture and Office Equipments 6,500,000 - 35,600,000 42,100,000 41,865,720 234,280 

2103 
 

11 Plant, Machinery and Equipments 4,500,000 - 6,000,000 10,500,000 10,227,801 272,199 

2104 
 

11 Building and Structures 71,300,000 - (3,600,000) 67,700,000 42,629,353 25,070,647 

Sub Total 82,300,000 - 38,000,000 120,300,000 94,722,874 25,577,126 

Capacity Building 
      

2401 
 

11 Staff Training 65,000,000 - 2,000,000 67,000,000 65,316,590 1,683,410 

Sub Total 65,000,000 
 

2,000,000 67,000,000 65,316,590 1,683,410 

Sri Lanka Institute of Development Adnimistration 

(SLIDA)       

2201 
 

11 Public Institutions 120,000,000 - - 120,000,000 96,500,000 23,500,000 

Sub Total 120,000,000 
 

- 120,000,000 96,500,000 23,500,000 

Governance of Local Economic Development (G-LED) 

Project - UNDP       

2502 
  

Other Investments 
      

  
15 

 
22,000,000 - - 22,000,000 11,948,736 10,051,264 

  
17 

 
3,000,000 - - 3,000,000 1,493,160 1,506,840 

Sub Total 25,000,000 - - 25,000,000 13,441,896 11,558,104 
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Project for Training Frontline Officeres of Community 

Development in Conflict Affected Areas in Sri Lanka 

(GOSL- JICA) 
      

2502 
  

Other Investments 
      

  
13 

 
60,000,000 - - 60,000,000 - 60,000,000 

  
17 

 
5,930,000 - - 5,930,000 2,792,679 3,137,321 

Sub Total 65,930,000 - - 65,930,000 2,792,679 63,137,321 

Total 388,290,000 - 55,100,000 443,390,000 316,988,723 126,401,277 

Project No: 04 - Administration and Establishment 

Service ( Management Reforms and  Public 

Relations Division) 
      

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets 
      

2001 
 

11 Building and Structures 800,000 - - 800,000 - 800,000 

2002 
 

11 Plant, Machinery and Equipments 1,100,000 - - 1,100,000 - 1,100,000 

2003 
 

11 Vehicles 2,750,000 - - 2,750,000 - 2,750,000 

Sub Total 4,650,000 - - 4,650,000 - 4,650,000 

Acquisition of Capital Assets 
      

2102 
 

11 Furniture and Office Equipments 1,500,000 - - 1,500,000 955,023 544,977 

2103 
 

11 Plant, Machinery and Equipments 2,250,000 - 25,279,000 27,529,000 25,827,240 1,701,760 

Sub Total 3,750,000 - 25,279,000 29,029,000 26,782,263 2,246,737 

Capacity Building 
      

2401 
 

11 Staff Training 90,000,000 - - 90,000,000 89,920,882 79,118 

Sub Total 90,000,000 - - 90,000,000 89,920,882 79,118 

Community Development Programmes 
      

2502 
 

11 Investments 70,700,000 - 3,265,000 73,965,000 73,766,359 198,641 

Sub Total 70,700,000 - 3,265,000 73,965,000 73,766,359 198,641 
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Construction of Pilgrims Rests 
      

2502 
 

11 Investments 274,500,000 - 5,600,000 280,100,000 279,310,041 789,959 

Sub Total 274,500,000 - 5,600,000 280,100,000 279,310,041 789,959 

National Administrative Reforms Council 
      

2201 
 

11 Public Institutions 1,500,000 - - 1,500,000 - 1,500,000 

Sub Total 1,500,000 - - 1,500,000 - 1,500,000 

Total 445,100,000 - 34,144,000 479,244,000 469,779,545 9,464,455 

Project No: 05 - Administration and Estrablishment Service 

(National Productivity Secretariat)       

Rehabilitation & Improvement of Capital Assets 
      

2001 
 

11 Building and Structures 700,000 - - 700,000 - 700,000 

2002 
 

11 Palnt, Machinery and Equipments 1,000,000 - - 1,000,000 430,539 569,461 

2003 
 

11 Vehicles 1,000,000 - - 1,000,000 86,700 913,300 

Sub Total 2,700,000 - - 2,700,000 517,239 2,182,761 

Acquisition of Capital Assets 
      

2102 
 

11 Furniture and Office Equipments 4,500,000 - 2,215,000 6,715,000 6,714,140 860 

2103 
 

11 Palnt, Machinery and Equipments 1,500,000 - - 1,500,000 1,174,886 325,114 

Sub Total 6,000,000 - 2,215,000 8,215,000 7,889,026 325,974 

Capacity Buildings 
      

2401 
 

11 Staff Training 16,500,000 - - 16,500,000 16,058,781 441,219 

Sub Total 16,500,000 - - 16,500,000 16,058,781 441,219 

Other Capital Expenditure 
      

2502 
 

11 Investment 2,000,000 - - 2,000,000 1,948,731 51,269 

Sub Total 2,000,000 - - 2,000,000 1,948,731 51,269 
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Capacity Buildings 
      

2401 
 

11 
 

20,000,000 - - 20,000,000 19,906,081 93,919 

Sub Total 20,000,000 - - 20,000,000 19,906,081 93,919 

Implementation of Service/ Exellence Framework for 

Government & Semi Gov. Organizations       

2502 
 

11 Investments 2,500,000 - - 2,500,000 - 2,500,000 

Sub Total 2,500,000 - - 2,500,000 - 2,500,000 

Total 49,700,000 - 2,215,000 51,915,000 46,319,858 5,595,142 

Grand Total 887,390,000 - 93,259,000 980,649,000 838,310,682 142,338,318 
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ආදායම් ගණන්දීමම් නිධාරි රාජ්ය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාාංයේ යේකම් වියදම් ශීර්ෂ අංකය

murpiw fzf;f Pl;L cj;j pNahj ;jh; nrytpd jiyg;G ,y: 130

Revenue Accounting Officer : Expenditure Head No.

2015 රැසක්රන ද මුළු ශුද්ධ ආදායම   

   (දළ ආදායම- ආදායම් ආපසු ගෙවීම්)

    2014 රැසක්රන ද මුළු ශු.ආදායම        

  (දළ ආදායම-ආදායම් ආපසු ගෙවිම්)

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 

murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2015

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 

murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2014

 Original R evenue 

Estimate 2015
R evised R evenue Estimate 2015

Total N et R evenue Collected 

(G ross R evenue less R evenue 

R efunds) 2015

Total N et R evenue Collected 

(G ross R evenue less R evenue 

R efunds) 2014

රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

20.02.01.01 700,000,000                                700,000,000                                                     727,333,851                                                  641,730,114                                                       

700,000,000                      700,000,000                                      727,333,851                                    641,730,114                                       

රජගේ ගෙොඩනැගිලි කුලී  

கட்டிடங்கள் நீதா வாடகக
R ent on Government Building

එකතුල/ nkhj ;jk;/ Total

Description of Revenue 

Code

ආදායම් සංගේතය 

murpiw FwpaPL 

R evenue code

ආදායම් සංගේත විස්තරය 

murpiw FwpaPL tptuzk;

        2015 මුලික ආදායම්      

              ඇස්තගම්න්තුල        

         %y murpiw 

kjpg;gPL 2015

2015 සංගෝධිත ආදායම් 

ඇස්තගම්න්තුල  jpUj;jpa murpiw 

kjpg;gPL 2015

ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-1 /  m.f.g.e murpiw-1  /DGSA-Revenue-1

2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අලසන් ලර්ෂය සහා වු ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජලාදි ජනරජමේ ආදායම් ගිණුම

2015 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

 for the year ended 31
st

 December 2015

செனார், அபொங்க ிர்வாக நற்றும் முகாகநத்துவ அகநச்சு
Secretary M inistry of Public Administration and M anagement 
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                                             ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-2 /  m.f.g.e murpiw-2   /DGSA-Revenue-2

        ආදායම් ගණන්දියම් නිධාරි රාජ්ය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාාංයේ යේකම් වියදම් ශීර් අාංකය

murpiw fzf;fPl ;L cj;jpNahj;jh; செனார், அபொங்க ிர்வாக நற்றும் முகாகநத்துவ அகநச்சு                      nrytpd jiyg;G ,y: 130

       Revenue Accounting Officer :                                              Expenditure Head No.

1

II ආදායම් වංකේත  විව්තරය   රජකේ  ක ොඩනැගිලි කුලී

රු./ &gh/Rs.

2 පූර්ල මුදල්  ලර් 3 වශා ශුද්ධ  ආදායම් රැව්කිරීම
ලර්ය  1 (2014)

Mz;L-1 (2014) Net Revenue Collection for the three preceeding 

financial years :

Year - 1 (2014)
641,730,114

ලර්ය 2 (2013)
Mz;L-2 (2013)

Year - 2 (2013) 620,889,832

ලර් 2012 වශ ඊට කඳර ලර් ලර්ය  3 (2012)
(2012 Mz;L kw;Wk; Kd;da 

tUlq;fSk); Mz;L-3 (2012)
(year 2012 and previous years) Year - 3 (2012) 582,263,523

ලාර්ත්ා කරනු බන ලර්ය වශා ගිණුම් විව්ත්ර
mwpf;ifapLk ; Mz;bw;fhd 

fzf;fPl ;Lj;jfty;
Accounting Information for the Reporting year රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

3 මූලික ආදායම් ඇව්තකම්න්තුල %y murpiw kjpg;gPL Original Revenue Estimate 700,000,000

4 වංකෝධිත ආදායම් ඇව්තකම්න්තුල jpUj;jpa murpiw kjpg;gPL Revised Revenue Estimate 700,000,000

5 දෂ ආදායම් රැව්කිරීම nkhj;j murpiw kjpg;gPL Gross Revenue Collection 736,653,563

6 සිදු කරන ද ආඳසු ක වීම මුළු ප්රමාණය  (i)+(ii) nra;ag;gl;l kPsspg;Gfs; (nkhj;jk;)-(i)+(ii) Refunds made (All) -  (i)+(ii) 9,319,712

 (i) මුදලින් ආඳසු ක වීම්      (i) fhR %ykhd kPsspg;G      (i) Refunds made by cash                    293,607 

(ii) ලැරදි නිලැරදි කිරීමට  අදාෂ ශර කිරීම්
     (ii) Nrfhpg;Gfspd; gpiofs;               

        njhlu;ghd tuT
     (ii) Debits relevant to Correction of errors                 9,026,106 

7 ශුද්ධ  ආදායම් රැව්කිරීම  (5-6) Njwpa murpiw kjpg;Gpl (5-6) Net Revenue Collection (5-6) 727,333,851

හිඟ ආදායම් තියේ නම් Arrears of Revenue (if any). රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

8 ඳසුගිය  ලවරට කඳර ලවර ලන විට මුළු හිඟ මුදල් Arrears up to the year before the previous year             164,307,036 

9 ඳසුගිය  ලවරට අදාෂ හිඟ  මුදල් Arrears in respect of the previous year               49,920,301 

10 ලාර්තා කරනු බන ලවරට අදාෂ හිඟ මුදල් Arreas in respect of the Reporting year               48,016,760 

11 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවානයට මුළු හිඟ  මුද 

(8+9+10)

Total Arrears as at the end of the Reporting year         

(8+9+10) 

            262,244,097 

murpiw epYitfs; (vjhtjpUe;jhy;)

II Description of the Revenue Code :  Rent on Government Building

Secretary Ministry of Public Administration and Management 


2015 යදවැම්බර් 31 දිනට අලවන් ලර්ය වශා වු ශ්රී ාංකා ප්රජ්ාත්ාන්ත්රික වමාජ්ලාදි ජ්නරජ්යේ ආදායම් ගිණුම

(සෑම ආදායම් සංමේතයන් සහාම මලනම ගිණුමේ පිළිමය කළ යුතුය.)

2015 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

( murpiw FwpaPL xt;nthd;wpwpFkhf jahupf;fg;gl;Ls;J)

Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; nkhj;j epYitfs;            

     (8+9+10) 

 for the year ended 31
st

 December 2015 (To be prepared for each Revenue Code)

I කමම ගිණුමට අදාෂ ආදායම් වංකේතය   I ,f;fzf;F jahhpf;fg;gl;Ls;s murpiw FwpaPL :20.02.01.01 I  Revenue Code for which this Account is prepared : 20.02.01.01

II murpiw FwpaPl;bd; tptuzk; : கட்டிடங்கள் நீதா வாடகக

Ke;jpa %d;W epjpahs;bw;fhd Njwpa 

murpiw Nrfhpg;G

Ke;jpa Mz;bw;F Kw;gl;l Mz;LtiuAs;s epYitfs; 

Ke;jpa Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs; 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs;



 

Performance Report & Accounts – 2015 of Ministry of Public Administration & Management  112 
 

 

  

 

-

12 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ අත්ශරින  ද ශා කඳා ශරින  

ද මුළු ප්රමාණය  එේ  එේ  ලවර කලන් කලන්ල (i)+(ii)

Total amount waived and written off during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)                        

-

 (i) 2013.12.31  දේලා  කඳා ශරින  ද මුළු ප්රමාණය   (i) Total amount written off for the period up to                        

             31.12.2013

-

 (ii) 2014 ලර්යට අදාෂල කඳා ශරින  ද මුළු ප්රමාණය  (ii) Total amount written off in respect of year 2014 -

13 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ හිඟ  මුදට අනුරූපිල  

රැව්කරන  ද මුළු ප්රමාණය  එේ  එේ  ලවර කලන් කලන්ල

(i)+(ii)

Total amount collected against arrears during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)

              45,679,484 

(i) 2013.12.31 ලර්ය දේලා  රැව් කරන ද  මුළු                 

             ප්රමාණය

   (i) Total amount collected for the period up to                           

               31.12. 2013

                7,316,522 

   (ii) 2014 ලර්යට අදාෂල රැව් කරන ද මුළු ප්රමාණය   (ii) Total amount collected in respect of year 2014               38,362,962 

14 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවාන ලන විට ආදායම්ල මුළු 

ශුද්ධ  හිඟ මුද (11-12-13)

Total Net Arrears of Revenue as at the end of the 

Reporting year  (11-12-13)

            216,564,613 

Variance (Excess/ (Shortfall) Analysis - Reporting 

year. රු./ &gh/Rs.

15 -

16 27,333,851

17 ඉශත (15) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු (15)  ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs; r (15)

18 ඉශත (16) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු (16) ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs; r (16)

புதிதாக ிர்நாணிக்கப்ட்ட கட்டிடங்கிிருந்து மநற்சகாள்ப்ட்ட வாடகக கட்டண அவடீு.

Rent Collected from the buildings newly built

විචයත්ාල වි්යේණය අතිරික්ත්ය හිඟය ලාර්ත්ා කරනු බන 

ලවර වශා

මූලික ආදායම් ඇව්තකම්න්තුල  ශා වංකෝධිත ඇව්තකම්න්තුල  අතර කලනව %y murpiw kjpg;gPl;bw;Fk; jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; 

,ilapyhd khWghL

Variance between Original Revenue Estimate and Revised Revenue 

Estimate

වංකෝධිත ඇව්තකම්න්තුල  ශා ශුද්ධ  ආදායම් රැව්කිරිම්  අතර කලනව jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; cs;sgbahd Njwpa murpiw 

Nrfupg;gpw;Fk; ,ilapyhd NtWghL

Variance between Revised Revenue Estimate and Actual Net Revenue 

Collection

khWghl;bd; (k pirf /FiwT) gFg;gha ;T 

mwpf;ifa PLk ; Mz;L

අළුතින් ඉදිකරන ද ගෙොඩනැගිලිල කූලී එකතුවීම .

mwp;f;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; ,Ue;jthwhd murpiwapd; 

nkhj;j Njwpa epYitfs; (11-12-13)

    (ii) 2014 Mz;bw;fhd gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j         

      njhif 

     (i) 2013.12.31 tiu gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j           

       njhif           

     (i) 2013.12.31 tiu Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif                           

     (ii) 2014 Mz;bw;fhd Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif

(xt;nthU Mz;bw;Fk;) NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;bd; jsh;j;jPL nra;ag;gl;lL gjptopf;fg;gl;l njhif   

(i)+(ii)                                                   

(xt;nthU Mz;bw;Fk); NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;by; epYitf;F  vjpuhf Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j 

njhif (i)+(ii)
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Public Officer's Advanced Account (13001) as at 31.12.2015 
 

STATEMENT IN TERMS OF F.R. 506 (D) 
 

 

Maximum 

Limits of 

Expenditure 

Minimum Limits 

of Receipt 

Maximum 

Limits of 

Debits Balance 

Rs. Rs. Rs. 

Limits Authorized by the Appropriation Act 50,000,000.00 25,000,000.00 200,000,000.00 

Limits Revised during the year 
   

 
Order No. - - - 

 
Order No. - - - 

Actual Values as at the end of the year 304,229,503.09 242,908,389.64 - 

Actual Values under the Authorized Limits (130011) 29,946,844.00        25,523,768.30  86,307,380.68 

Non-Conformity with Limits - - - 
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THE CONTROL ACCOUNT FOR THE ADVANCES TO PUBLIC OFFICERS 
 

  
According to the Department’s 

Books 

According to the Treasury 

Balance 

   Rs. Rs. Rs. Rs. 

 Opening Balance as at 01.01.2015   24,986,267.23   24,986,267.23 

 Add             

 Suspense Account Balance as at 01.01.2015     
 

    

 

 
 

    
 

    

 
Add : Total Debits During Year         

 Net Cash (011) 
 

  29,946,844.00   158,282,842.19   

 Journal Entries (011) erroneously debit & transfer of 

balance 
  

  128,328,498.19 
      

 Journal Entries (012)     144,972,872.90 303,248,215.09 145,946,660.90 304,229,503.09     

      328,234,482.32      329,215,770.32  

 
Less : Total Credits During Year         

 Net Cash (011)            25,523,768.30    154,081,191.51   

 Journal Entries (011)erroneously credit / error correction           128,515,923.21        

 Journal Entries (012)            87,777,170.13  (241,816,861.64) 88,827,198.13 (242,908,389.64) 

 Balance as at 31-12-2015      86,417,620.68   86,307,380.68 
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AS STATED ABOVE THERE ANY DIFFERENCE BETWEEN THE DEBIT/CREDIT BALANCE 

INDICATED IN DEPARTMENT BOOKS & TREASURY ACCOUNTS 
 

    

 

Rs 

 Debit Balance According to the Department Books   

 

   86,417,620.68 

 Add :   

 

  

     

 

  

  Debited by other departments but not relevant to 

 Ministry Advanced Account   6,575.00  

     20,000.00      26,575.00  

 
 

  

 

       86,444,195.68  

 Less :     

  

   88,387.00 
  

     6,250.00   

  Credited by other departments but not relevant to   1,428.00   

  Ministry Advanced Account   500.00   

     1,250.00   

     26.500.00   

     12,,000.00   

     500.00 (136,815.00)  

 
 

    

     

 
  

 Debit Balance According to the Treasury Accounts   

 

               86,307,380.68                 
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SUMMARY OF CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL BALANCES AS AT 31-12-2015 

 Schedule No. Page Rs. 

Total Amount Due from Officers Serving in the Ministry 3.1.  81,761,502.95 

Total Amount Due from Officers Transferred Out to Ministries / Departments 3.2.  4,226,834.00 

Total Amount Due from Officers Released as Secondment 3.3.  1,760,897.39 

Total Amount Due from Vacated Officers 3.4.     697,512.00 

Total Amount Due from Retired Officers                                                                  

Amount Due from Officers Dead                                                                                                            

3.5.                      

 3.6.                              

                             101,038.00                           

 371,111.00    

 

Total of Individual Balances   88,918,895.34 

Less : Balances to be Settled to Other Ministries / Departments (i.e. Creditors) 3.7  (2,254,268.50) 

    

Total of Individual Debit Balances According to Department Books   86,664,626.84 

 

STATEMENT OF RECONCILIATION OF THE TOTAL IN THE SUMMARY OF CLASSIFICATION OF 

INDIVIDUAL BALANCES WITH YEAR END BALANCE IN THE CONTROL ACCOUNT AS AT 31-12-2015 

 Rs. 

Total of the Summary of Classification of Individual Actual Balances (as per para. 1.4 above) 86,664,626.84 

Balance in the Department Control Account as 31-12-2015 (as per para. 1.2 above) 86,417,620.68  

Difference Between the Above Balances      247,006.16 

 



 

Performance Report & Accounts – 2015 of Ministry of Public Administration & Management 118 
 

 

 
Progress of the 

Expenditure 

Department of 

Pensions 
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Budjet Allocations and expenditure details of Department of Pensions for 2015 

 
 

Nature of Expenditure (with DGSA 
format reference) 

1 2 3 4 
5 

Provision in Budget 

Estimates 

Total Net Provision  

(1+2+3)  
Total Expenditure 

Net Effect 

Saving/(Excess) 

   Savings/ 

(Excess) 

Rs. Rs. Rs. Rs.   

(a) Recurrent (DGSA 3) 158,467,850,000.00  187,567,483,119.00  180,234,871,747.00  7,332,611,372.00  4% 

(b) Capital (DGSA 4) 37,500,000.00  51,866,881.00  51,681,959.00  184,922.00  0.50% 

Total 158,505,350,000.00  187,619,350,000.00  180,286,553,706.00  7,332,796,294.00  4.50% 
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