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mwpKfk; 

 

1991 Mk; Mz;L ,yf;fk;;. 19 jhq;fpa Njrpa fy;tp Mizf;FO rl;lj;jpd; %yk; Njrpa fy;tp 
Mizf;FO jhgpf;fg;gl;ljhdJ> fy;tpf; nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fis kPsha;T nra;jy; 
kw;Wk; gue;j Njrpa fy;tpf; nfhs;if njhlu;ghf [dhjpgjpf;F gupe;Jiufs;nra;jy; cs;spl;l 
fy;tpf; nfhs;ifapd; njhlu;r;rpia cWjpnra;tjw;fhf kw;Wk; khwptUk; NjitfSf;F Vw;wthW 
fy;tp Kiwikapd; Vw;Gilik Fwpj;J fUj;jhly; nra;aTk; r%fj;jpd;>fy;tpf; 
nfhs;ifapd;midj;J mk;rq;fspYk; [dhjpgjpf;F  gupe;Jiu nra;Ak; mgpyhirapyhFk;.  

 

,isQu;fs; njhlu;gpyhd  [dhjpgjp Mizf;FOtpd; mwpf;ifapd; 4 Mk; mj;jpahaj;jpd; 

gpufhuk; fy;tpf; nfhs;ifapy; xUkpj;j fUj;ijvl;Ltij Nehf;fkhff; nfhz;l " fy;tpf; 

nfhs;iff;fhd Njrpaf; nfhs;if Mizf;FO " xd;iw epWTtjw;fhd mtruj; Njit 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ.  " mj;jifaMizf;FO cldbahf gj;jhz;Lj; jpl;lj;ijj; 

jahupg;gijj; njhlq;f Ntz;Lk; vd;gNjhL 1991 Mk; Mz;bypy; me;jj; jpl;lj;ij nray;gLj;jj; 

njhlq;f Ntz;Lk; " vd ,isQu;fSf;fhd [dhjpgjp Mizf;FOtpd; mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;l 
Nkw;gb tplaq;fis mbg;gilahff;nfhz;L fhyj;Jf;F fhyk; Vw;gLk; murpay; khw;wq;fspd; 
fhuzkhf Vw;gLj;jg;gLk; nry;thf;FfspypUe;J tpLgl;ljhd  fy;tp Kiwikf;fhf xU 

epiyahd kw;Wk; cWjpahd nfhs;ifia tFg;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ij czu;e;J mjw;fhf 1991 

Mk;Mz;bd,yf;fk; 19 jhq;fpa Njrpa fy;tp Mizf;FO rl;lj;jpd; fPo;  Njrpa fy;tp 
Mizf;FOjhgpf;fg;gl;lJ. . 
 

Njrpaf; fytp Mizf;FO rl;lj;jpd;  gpupT 2 (1) kw;Wk;gpupT 2 (3) Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 
Njrpa fy;tp Mizf;FOtpdhy; [dhjpgjpaplk;rku;g;gpf;fg;gl;l gupe;Jiufs; cs;slq;fpa 
mwpf;ifapd; mbg;gilapy; fy;tpapd;midj;J mk;rq;fSf;Fk; nghWg;ghd midj;J 
mjpfhuq;fSk; epWtdq;fSk; ,zq;f Ntz;ba Njrpa fy;tpf; nfhs;if  [dhjpgjpahy; 
fhyj;Jf;F fhyk; mt;tg;NghJ ntspaplg;gl Ntz;Lk;. 

 

Mizf;FOtpd; rl;lj;jpd; gpupT 4 (1) ,d;gb>Mizf;FOtpd;; mikg;ghdJ fy;tp>epu;thfk; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk; Mfpa Jiwfspy;,aYik nfhz;l  10 Ngu; kw;Wk;  mjpfhug;G+u;tkhf 

epakpf;fg;gLk; 05 cWg;gpdu;fisAk; [dhjpgjp epakpg;gNjhL rl;lj;jpd; 5 Mk; gpuptpd; fPo; 
epakpf;fg;gLk; KONeu jiytu; kw;Wk; cg jiytu; vDk; ,UtiuAk; Mizf;FO 
nfhz;Ls;sJ. 
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Nehf;F  

,yq;if milahsk; ghJfhf;fg;gLfpd;w> midj;J rthy;fisAk; vjpu; nfhs;s 
KbAk; vd;gij kw;Wk; epahaj;ij cWjpg;gLj;Jfpd;w> gupg+uz fy;tpia 
midtUf;Fk; toq;fg;gLfpd;w> tpupthd Njrpa nfhs;iffl;lik cUthf;fy; 

nraw;gzpfs;  

Njrpa fy;tp nfhs;ifapy; Fwpj;j Ntz;LNfhs; kw;Wk; ,yq;ifapd; khwptUk; 
Njitfspd; gpd;dzpapy; fy;tp mikg;gpd; midj;J JiwfspYk; njhlu;r;rpia 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhd gupe;Jiufis toq;Fjy; 
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gzpfs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 

 

Njrpa fy;tp Mizf;FOthdJ 1991 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fy;tp 
Mizf;FO rl;lj;jpd; fPo; fy;tpj; jpl;lj;jpd; midj;Jj; JiwfspYk; Njrpa fy;tp 
nfhs;iffs; njhlu;ghf mjpNkjF [dhjpgjpaplk; gupe;Jiufis toq;Ftjd; Nehf;fk; 
nfhz;L epWtg;gl;lJ. mjd; Kf;fpa nray;ghLfs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd 

 

(m) xU tpupthd Njrpa fy;tp nfhs;ifapy;; fy;tprhu; nfhs;ifapy; njhlu;r;rpia 
cWjp nra;tjw;Fk; fy;tp mikg;ig r%fj;jpy; khwptUk; NjitfSf;F 
gpujpgypg;gjw;Fk;> fy;tp nfhs;if kw;Wk; jpl;lj;jpd; cldb kjpg;gha;T my;yJ 
jpl;lq;fs; kw;Wk; [dhjpgjpf;F gupe;Jiufis jahupj;jy;>  

(M) eilKiwapy; cs;s fy;tpf; nfhs;if jpl;lk; my;yJ jpl;lq;fisf; 
fhyj;Jf;Ff; fhyk; guprPyid nra;jYk; gFg;gha;T nra;jYk; mj;Jld; 
Njitahdtplj;J mj;jifa nfhs;iffs; jpl;lk; my;yJ jpl;lq;fspy; khw;wq;fisr; 
nra;a [dhjpgjpf;Fg; gupe;Jiy nra;jy;. 

(,) Mizf;FOtpd; mwpTiuf;fhf [dhjpgjpahy;  Mizf;FOtpw;F Fwpg;gplg;gLk;> 
fy;tp njhlu;ghd midj;J tp\aq;fspYk; [dhjpgjpf;F gupe;Jiu nra;jy;   
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Mizf;FOtpd; mikg;G  

 

(m) 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofr; rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;l 
gy;fiyf;fof khdpa Mizf;FOtpd; jiytu;. 

(M) 1990 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f %d;whk; kw;Wk; njhopy; fy;tp rl;lj;jpd; fPo; 
epWtg;gl;l %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp fy;tp Mizf;FOtpd; jiytu;. 

(,) fy;tp kw;Wk; cau; fy;tpf;F nghWg;ghd mikr;rupd; gupe;Jiuapd; Ngupy; 
[dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;l xU cWg;gpdu;. 

(<) epjp nghUshf nghWg;ghd mikr;rupd; gupe;Jiuapd; Ngupy; [dhjpgjpahy; 
epakpf;fg;gl;l xU cWg;gpdu;. 

(c) khfhz rigfspd; tplaj;jpy; nghWg;ghd mikr;rupd; gupe;Jiuapd; Ngupy; 
[dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;l xU cWg;gpdu; 

(C)  fy;tp> epu;thf my;yJ Nkyhz;ik Jiwfspy; rpwe;J tpsq;fpa egu;fsplkpUe;Jk; 
my;yJ rpy Fwpg;gpl;l njhopy;fspy; tpjptpyf;fhd jpwd;fis 
ep&gpj;jtu;fsplkpUe;Jk; gj;J cWg;gpdu;fs; [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl Ntz;Lk;. 
rl;lj;jpd; gpupT 5 d; fPo; epakpf;fg;gl;l Jizj; jiytu; (nfhs;if) kw;Wk; 
Jizj; jiytu; (jpl;lkply;)> KO Neu mbg;gilapy; Mizf;FOtpw;F Nrit 
nra;a Ntz;Lk;. 

,e;j Mizf;FO 126> ethy tPjp> ENfnfhilapy; mike;Js;sJ. 

[dhjpgjpahy;  epakdk; nra;ag;gl;l Mizf;FOtpd;  nrayhsu; epu;thf 
nray;ghLfis nghWg;Ngw;Ws;shu;. jw;NghJ Mizf;FOtpd;  Msz 28 epue;ju 
Copau;fisf; nfhz;Ls;sJ. 
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,yf;Ffs; kw;Wk; nray;jpwd; Fwpfhl;bfs; - 2019 

nray;ghL Fwpf;Nfhs Kf;fpa nray;jpwd; 
Fwpfhl;bfs; 

1.  ghlrhiyia mbg;gilahf 
nfhz;l njhopy; 
topfhl;lypw;fhd Njrpa 
nfhs;ifia cUthf;Fjy; 

ghlrhiyia 
mbg;gilahf nfhz;l 
njhopy; topfhl;lypw;fhd 
Xu; tpupthd nfhs;if 
rl;lfj;ij Kd;nkhopa 
jw;NghJs;s 
nfhs;iffis 
kPs;rPu;J}f;fpg; ghu;j;jy; 

Gjpa nfhs;if 
fpilf;fg;ngWjy; 

2.  ghlrhiy Kiwik Fwpj;j 
Njrpa nfhs;ifia 
cUthf;Fjy; 

,yq;ifapd; ghlrhiy 
cs;s rpf;fy;fisj; 
jPh;f;f Gjpa nfhs;ifia 
tFj;jikj;jy; 

,yq;ifapd; 
ghlrhiy Kiw 
Fwpj;j Gjpa 
nfhs;if 
fpilf;fg;ngWjy; 

3.  Kd;gs;sp fy;tp Fwpj;j Njrpa 
nfhs;ifia cUthf;Fjy 

,yq;ifapd; 
Kd;gs;spapd; 
Nehf;fq;fis mila 
cjTk; jukhd fy;tpia 
toq;Ftij cWjp 
nra;jy; 

,yq;ifapd; 
Kd;gs;sp fy;tp 
Fwpj;j Gjpa 
nfhs;if 
fpilf;fg;ngWjy; 

4.  TVET w;fhd nfhs;if 
Mtzj;jpy; gy;NtW gpujpfis 
mr;rpLjy; kw;Wk; tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpfis elhj;Jjy;  

Kd;nkhopag;gl;l 
nfhs;if 
Kd;nkhopTfis 
mKy;gLj;Jj;JtJD}lhf 
Ntiy cyfpw;fhd 
Njitia 
cWjpg;gLj;jy; 

mr;rplg;gl;l 
nfhs;if Mtzk; 
fpilf;fg;ngWjYk; 
gq;Fjhuu;fspw;fhd 
tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpfis 
elhj;jYk; 

5.  caH fy;tp kPjhd nfhs;if 
Kd;nkhopTfspd; cUthf;fp 
g+uzg;gLj;jy; 

caH fy;tpapy; jw;NghJ 
fhzg;gLfpd;w 
gpur;rpidfis 
milahsq;fhz;gjw;fhf 
nfhs;if tpjpKiwfis 
mwpKfg;gLj;jy; 

,yq;ifapd; 
cau;fy;tp 
njhlu;ghd nfhs;if 
fpilf;fg;ngWjy; 

6.  nra;jpj;jhspid gpuRupj;jy; Njrpa Mizf;FOtpd; 
fy;tpf; nfhs;if  
njhlu;gpy; tpopg;Gzu;it 
nfhz;LtUjy; 

nra;jpjhis 
gpuRupj;jy; 

7.  Mtz fhg;gfj;ij Vw;ghL 
nra;jy; 

ed;whf epWtg;gl;l 
Mtz fhg;gj;jpd; 
fpilg;gdT 

ed;whf epWtg;gl;l 
Mtz fhg;gj;jpd; 
fpilg;gdT 
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nray;jpwd; RUf;fk;  – 2019 
 
mwpKfk; 
Njrpa fy;tp Mizf;FOtpw;F cupj;jspf;fg;gl;l gpujhd njhopw;ghLfs; gpd;tUkhW 
%d;W gpujhd tifg;ghl;bw;Fs; tUfpd;wJ. 

1. jw;NghjpUf;fpd;w epfo;r;rpj;jpl;lq;fis kPsha;jy; kw;Wk; gFj;juha;tjD}lhf 
ehl;bd; fy;tpf; nfhs;if gw;wp kjpg;gpLjy;. 

2. jw;Nghija NjitfSf;fikthf fy;tpf; nfhs;if Kd;nkhopTfis ehshJ 
tiug;gLj;Jjy;. 

3. kPsha;Tfs;> gFg;guha;Tfs;> kjpg;gPL kw;Wk; etPdkag;gLj;Jjypd; mbg;gilapy; 
rdhjpgjpf;F fy;tpf; nfhs;iffisg; gupe;Jiuj;jy;. 

 
NkYs;s njhopw;ghLfis epiwNtw;Wk; Nehf;fpy; fy;tpapd; %d;W gbepiyfspd; fPo; 
Njrpa fy;tp Mizf;FOtpdhy; %d;W epiyapaw; fl;lisf;FOf;fs; 
epakpf;fg;gl;Ls;sd. 

1. nghJf; fy;tp kPjhd epiyapaw; FO 
2. cah; fy;tp kPjhd epiyapaw; FO 
3. njhopy;El;g kw;Wk; thof;ifj;njhopy; fy;tp kPjhd epiyapaw;; FO 

 
Xt;nthU epiyapay; FOTk; rpwg;G njhopy;rhH epGzHfs; kw;Wk; jdpahH> mur Jiw 
apypUe;J cupa Jiwfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;w epGzHfs; cs;slq;fyhf 15 
Kjy; 20 tiuahd Kf;fpa mf;fiwjhuHfisf; nfhz;bUf;fpd;wJ. 
 
2019 Mk; Mz;Lf;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;ghLfspd; nrayhw;Wifapd; RUf;fk; 
gpd;tUkhW: 
 
1. nghJf; fy;tp gw;wpa nrayhw;Wif 
1.1 ghlrhiyia mbg;gilahf nfhz;l njhopy; topfhl;Ljy;fs; gw;wpa Njrpa 
nfhs;if cUthf;Fjy;.  
Njrpa fy;tp Mizf;FOthdJ ghlrhiy mbg;gilapyhd njhopy; topfhl;ly; gw;wpa 
Njrpa nfhs;if xd;iw cUthf;fNtz;bNah my;yJ Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; 
2016 Mk; Mz;bd; nfhs;if Mtzj;jpy; njhopy; topfhl;ly; gw;wpa jw;Nghija 
mj;jpahaj;ij ,w;iwg;gLj;jNth mtrpaj;ij czu;e;jpUe;jpUe;jJ..  ,t; 
Kd;Kaw;rpf;fhf ,yq;ifapy; cs;s gpupj;jhdpa fTd;rpy; epjp kw;Wk; njhopy;El;g 
cjtpfis toq;fpAs;sJ. 
 
gq;Fjhuu;fs;; ghlrhiy mjpgu;fs;> njhopy; newp topfhl;Lk; nghWg;G Mrpupau;fs;> 
njhopy; newp topfhl;Lk; nghWg;G ila muR epWtd mYtyu;fs;> njhopy; newp 
topfhl;Lk; nghWg;G ila muR epWtd mYtyu;fs;> njhopy; newp newpfs;> njhopy; 
epWtdq;fs;> ,isQu; mikg;Gfs; Nghd;wdtw;wpd; %yk; Njrpa njhopy; newpfs; 
Fwpj;J fPo;f;fz;l thW MNyhrid toq;fg;gl;lJ. 
 
(m) Kjw;fl;l fUj;juq;F 
ghlrhiyia mbg;gilahf nfhz;l njhopy; topfhl;ly; njhlu;ghd Kjw;fl;l 
fUj;juq;fhdJ 2019 Mk; Mz;L [dtup khjk; 24 Mk; jpfjp gpupj;jhdpa NguitAld; 
,ize;J ,yq;if kd;wj;jpy; eilngw;wJ. ghlrhiy rhu;e;j njhopy; newp topfhl;Lk; 
gzpapy; <Lgl;Ls;stu;fis milahsk; fhZk; tifapy; ,e;j fUj;juq;F 
elj;jg;gl;lJ.  
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Njrpa njhopw;goFeu; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig (NAITA)> Njrpa njhopy; 
topfhl;ly; kw;Wk; MNyhrid epiyak;> fy;tp mikr;R> %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy; 
rhu; fy;tp Mizf;FO> Njrpa kdpjts mgptpUj;jp Mizf;FO (TVEC)> Njrpa 
kdpjts mgptpUj;jp rig (NIE)> kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;G jpizf;fsk;> Njrpa 
,isQu; gilazp (NYC)> ,yq;if mwf;fl;lis> gy;fiyf;fofq;fs;> khtl;l 
nrayfq;fs;> ghlrhiyfs;> Njrpa ,isQu; Nritfs; rig (NYSC)> fy;tp mikr;R> 
,yq;if njhopy;rhu; rq;fk; kw;Wk; ,yq;if njhopy; newp topfhl;ly; epWtfk; Mfpa 
mikg;Gfs; ,e;j fUj;juq;fpy; fye;J rpwg;gpj;jJ. 
 

(M) ghlrhiy njhopy; topfhl;ly; myFfspd; mtjhd Ma;T   
fy;tp mikr;rpdhy; ghlrhiyapd; mbg;gilapy; njhopy; topfhl;ly;; ntspaplg;gl;l 
15.01.2013 jpfjpaplg;gl;l Rw;wwpf;if ,yf;fk; 06/2013 ,d; %yk; toq;fg;gl;l 
mwpTWj;jy;fis ,e;j ghlrhiyfs; vt;tsT J}uk; eilKiwg;gLj;jpAs;sJ vd;gij 
Njrpa fy;tp Mizf;FO mjpfhupfs; Ma;T nra;a %d;W khfhzq;fis (Nkw;F> 
rgufKt kw;Wk; tl kj;jpa) njupT nra;j mjpy; 10 ghlrhiyfis ghu;itapl;Ls;sdu;.  
 
ghlrhiy Kiwikapd; nghJthd gz;Gfisf; fUj;jpy; nfhz;L 10 ghlrhiyfs; 
khjpupfshf Nju;e;njLf;fg;gl;lJ. ghlrhiyfspw;fpilapyhd NtWghLfs;> ghlrhiyfspd; 
miktplk; Nghd;witfSk; NtWrpy epahag;gLj;jg;gLj;jy;fisAk; cs;slf;fpaJ. 
 
,jd;gb. ghlrhiyapd; njhopy; topfhl;lYf;F nghWg;ghd Mrpupau;fs;. mjpgu;fs; kw;Wk; 
juk; 13 khztu;fs; MfpNahu; Neu;Kfg; guPl;irf;F cl;gLj;jg;gl;bUe;jdu;. ,e;j 
Neu;fhzy;fs; %d;W tifahd fl;likf;fg;gl;l Nfs;tpj; jhs;fspd; mbg;gilapy; 
elhj;jg;gl;ld. ghlrhiyfis mbg;gilahff; nfhz;l njhopy; topfhl;ly; njhlu;ghf 
fy;tp mikr;rpdhy; 15.01.2013 Me; jpfjpaplg;gl;l Rw;wwpf;if 06/2013 ,d; %yk; 
toq;fg;gl;l mwpTWj;jy;fis ,g;ghlrhiyfs; eilKiwg;gLj;jtpy;iy. 
 

fy;tp mikr;rpdhy; ghlrhiy njhopy; topfhl;ly; njhlu;ghf ntspaplg;gl;l 15.01.2013 
Mk; ,yf;f ,yf;f 06/2013 Mk; ,yf;f Rw;wwpf;ifapd; kPJ jkJ fUj;Jf;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F %d;W khfhzq;fspd; (Nky;> rgufKt kw;Wk; tlkj;jpa) gj;J (10) 
ghlrhiy mjpgu;fSldhd re;jpg;G NEC ,y; 2019 A+iy 15 Mk; jpfjp eilngw;wJ. 
 
NkYk;> ghlrhiy rhu;e;j njhopy; topfhl;ly;; kw;Wk; Nkw;gb Rw;wwpf;ifapid 
eilKiwg;gLj;jy; njhlu;ghd tplaq;fs; njhlu;ghf 2019 A+iy khjk; 23 kw;Wk; 26 
Mk; jpfjpfspy; ,yq;if kd;wj;jpy; 2019 Mk; Mz;L [_iy khjk; 23 Mk; jpfjpfspy; 
ghlrhiyfspy; njhopy; topfhl;ly; nghWg;gpYs;s 40 ghlrhiyfspd; mjpgu;fs; kw;Wk; 
Mrpupau;fs; gq;Fgw;Wk; nghUl;L ,uz;L jdpj;jdp nrayku;Tfs; elj;jg;gl;ld. 
 

(,) %d;W - ehs; mwpTg; gfpu;T gl;liw 
Xu; %d;W - ehs; mwpT gfpu;T gl;liwahdJ 20 tJ khu;r; 20 Kjy; 22 khu;r; 2019 
,q;fpyhe;J,q;fpyhe;jpy; fhzg;gLk; njhopy; topfhl;ly; mikg;G $Wfspy; rpwe;j 
eilKiwfis milahsk; fhZk; nghUl;L nfhOk;G> Movenpick N`hl;lypy; gpupl;b~; 
fTd;rpYld; ,ize;J elj;jg;gl;lJ. 
 

Njrpa gapYeu; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig (NAITA)> Njrpa njhopy; 
topfhl;ly; kw;Wk; MNyhrid epiyak;> fy;tp mikr;R> %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy; 
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rhu; fy;tp Mizf;FO (TVEC)> Njrpa kdpjts mgptpUj;jp rig (TVEC)> Njrpa 

kdpjts mgptpUj;jp rig (NIE)> kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;G jpizf;fsk;> Njrpa 
,isQu; gilazp (NYC)> ,yq;if mwf;fl;lis> gy;fiyf;fofq;fs;> khtl;l 
nrayfq;fs;> ghlrhiyfs;> Njrpa ,isQu; Nritfs; rig (NYSC)> fy;tp fy;Y}upfs; 
> ,yq;if njhopy;rhu; rq;fk;> ,yq;if njhopy; topfhl;ly; epWtdk; Nghd;w 
epWtdq;fspd; mikg;G  ,e;j gapyuq;fpy; fye;Jnfhz;ld. 
 
NkYk;. Career Connect, Liverpool ,Ue;J njhopy; topfhl;ly; rk;ge;jg;gl;l ,uz;L 
epGzu;fs;; tsthsu;fshf gl;liwapy; fye;J nfhz;ldu;. 
 

(<) njhopy;jUeu; gpujpepjpfSldhd fye;jhNyhrid 
ghlrhiyf; fy;tpf;Fk; jw;NghJs;s Ntiyr; re;ijf;Fk; ,ilapyhd 
nghUj;jkpd;ikfis ,dq;fz;L ghlrhiy njhopy; newp topfhl;lypy; njhopy; jUeu; 
<Lghl;il ,dq;fhZk; nghUl;L> ,yq;ifapd; Kf;fpa Gfo;ngw;w epWtdq;fspd; njhopy; 
toq;Fdu;fspd; gpujpepjpfspd; gq;fspg;Gld; 2019 Nk khjk; 10 Mk; jpfjp ,yq;if 
kd;wj;jpy; nrayku;T xd;W elj;jg;gl;lJ.  
 
(c) ,isQu; mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfSldhd fye;jhNyhrid  
NkYk;> njhopy; topfhl;ly; gw;wpa nfhs;ifia cUthf;Ftjw;fhd fUj;Jf;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F mur kw;Wk; mur rhu;gw;w ,isQu; mikg;Gfspd; gpujpepjpfSld; 
2019 Nk khjk; 15 Mk; jpfjp ,yq;if kd;wj;jpy; ,isQu;fspw;fhd Nguit xd;W 
Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ.  
 
(C) gpujhd – FO $l;lq;fs; 
njhopy; topfhl;ly; kPjhd nfhs;if tiuit Kd;ndLg;gjw;fhf Njrpa ,isQu; 
Nritfs; rig> kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;G mikr;R> rpwp n[atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk;> u[ul;l gy;fiyf;fofk; Nghd;wtw;wpd; cupa mYtyu;fspd; 
gq;fspg;Gld; 2019 Vg;uy; 25k; jpfjp NIE ,y; KjyhtJ Kf;fpa FO$l;lk; 
elj;jg;gl;lJ. 
 

Nkyjpfkhf> 2 tJ kw;Wk; 3tJ gpujhd - FO $l;lq;fs; 27 Mf];l; kw;Wk; 05 
nrg;lk;gu; 2019 md;W NECapy; elj;jg;gl;ld njhopy; topfhl;ly; kPjhd gl;liwfs; / 
$l;lq;fs; / fUj;juq;Ffs; Kjypad njhopy; topfhl;ly; / fUj;juq;Ffs; Kjypad 
gq;Fjhuu;fsplkpUe;J ngwg;gl;l cs;sPLfs; / fUj;Jf;fis fUj;jpy; nfhz;L njhopy; 
topfhl;ly; kPJ nfhs;if Kd;nkhopTfis tiua cjTfpd;wd.      
 

ghlrhiyfSf;fhd Njrpa nfhs;if Kd;nkhopTfspd; kPjhd Kd;tiuT nfhs;if 
Mtzk; - gq;fhsu;fsplkpUe;J ngwg;gl;l cs;sPLfs; / fUj;Jf;fisf; fUj;jpy; 
nfhz;L jahupf;fg;gl;l njhopy; topfhl;ly; gw;wpa tiuT MtzkhdJ 2019 entk;gupy; 
11k; jpfjp md;W eilngw;w 7tJ Mizf;FOtpd; 296MtJ Mizf;FOtpd; $l;lj;jpy; 
mjd; mq;fPfhuj;jpw;fhf itf;fg;gl;lJ. 
 

ghlrhiyia mbg;gilahf nfhz;l njhopy; topfhl;ly; njhlu;ghd nfhs;if 
Mtzj;jpd; nfhs;if Kd;nkhopTfis mKyhf;Ftjw;F jpl;l tiuglj;ij jahu; 
nra;Ak; nghUl;L> 2019 brk;gu; 04 Mk; jpfjp nfhOk;gpYs;s %td;gpf; N`hl;lypy; xU 
nrayku;T elj;jg;gl;lJ. 
 
,q;fpyhe;jpd; Nfupau; fndf;l; epWtdj;jpd; tsthsUk; ,e;j gapyuq;fpy; gq;Nfw;whu;.    
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1.2 ghlrhiyf; fy;tp Kiwikf;fhd nfhs;ifia tFj;jikj;jy; 
2016 Mk; Mz;L Njrpa fy;tp Mizf;FO nfhs;iff; rl;lfj;jpy; ghlrhiyf; fy;tp 
Kiwik gw;wpa mj;jpahak; xd;wpy;iyahifapdhy;> ghlrhiyf; fy;tp Kiwik gw;wpa 
nfhs;iff; fl;likg;nghd;wpid tFj;jikg;gjd; Njitg;ghL ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
 
,yq;ifapy; ghlriy Kiwik njhlHgpy; gy gpur;rpidfs; cs;sd. ghlrhiy 
KiwikapypUf;fpd;w ghupa gpur;rpidfspnyhd;W ghFghlhFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf> 
efug; gpuNjrq;fspypUf;fpd;w ,uz;lhk; jug; ghlrhiyfs; rpy fpuhkg; 
gpuNjrq;fspypUf;fpd;w ghlrhiyfspYk; ghHf;f mjpfsT Nky;epiyapypUf;fpd;wd. ,jd; 
tpisthf> mjpf vz;zpf;ifahd fpuhkg; gps;isfs; fpukhj;jpypUe;J efuj;jpw;F 
khWfpd;wdH. kj;jpa ghlrhiy Kiwik khjpup iftplg;gl;Ls;sjd; fhuzkhf 
,uz;lhtJ epiyf; fy;tp trjpfs; kw;Wk; tha;g;Gfs; fpuhkg; gpuNjrq;fspy; 
NghJkhdsT Kd;Ndw;wkile;Js;sd. 
 

NkYs;sjd;gb> ,yq;ifapy; jw;NghJs;s fy;tp Kiwikia kPs; ghHitapLtjw;F 
rg;gpufKt khfhzj;jpy; fzf;fha;nthd;W elhj;jg;gl;lJ. ,J njhlHgpy;> rg;gpufKt 
khfhz gpujk nrayhsUf;Fk;> fy;tpg; gzpg;ghsUf;Fkpilapy; $l;lnkhd;W 
eilngw;wpUe;jJ. >jd;gb> >e;jf; fzf;nfLg;gpw;F Njitahd epjpapid xJf;Ftjw;F 
rg;gpufKt khfhzj;jpd; gpujk nrayhsH >zq;fpAs;shH. rg;gpufKt khfhz mjpgHfs;> 
mrpupaHfs; kw;Wk; ngw;NwhHfsplkpUe;J tpdhj;jhs;fs; kw;Wk; NeHfhzypD}lhf 
juTfisj; jpul;Ltjw;F vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ. 
 
(m)  Xu; fye;JiuahlyhdJ njw;F khfhzk; jtpu;e;j Vida vl;L khfhzq;fspd; 

fy;tpg; gzpg;ghsHfSld; 2018 etk;gH khjk; 5k; jpfjp  elhj;jg;gl;lJ. 
(M)  Xu; re;jpg;ghdJ ,uj;jpdGup tyaf; fy;tp gzpg;ghsu;fSld; 23.11.2018 md;W 

Njrpa fy;tp epWtfj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. 

(,)  ,uj;jpdGupapy; rgufKt khfhzj;jpd; fy;tp gzpg;ghsu;fSld; 2018.12.18 Mk; 
jpfjp   fye;Jiuahly; eilngw;wJ 

(<)  2018.12.20 Mk; jpfjpad;W Nky; khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsu;fSld; Njrpa fy;tp 
epWtfj;jpy; fye;Jiuahly; xd;W eilngw;wJ. 

(c)  ghlrhiy Kiwik njhlu;ghd nfhs;if cUthf;fk; njhlu;gpy; 2019 Vg;uy; 03 
Mk; jpfjp v`ypanfhl nkdupgpl;ba Mrpupau; gapw;rp epiyaj;jpd; rg;ufKt 
khfhz Mrpupau;fSld; nrayku;T xd;W eilngw;wJ.  

(C) jw;Nghija epiy kw;Wk; ghlrhiy Kiwik njhlu;ghd gpur;rpidfs; Fwpj;J 
tpthjpf;f $l;lkhdJ 2019 [_d; 13 md;W Njrpa fy;tp Mizf;FOtpy; 
eilngw;wJ. jkpo;g; ghlrhiyfs;> K];ypk; ghlrhiyfs;> mur ghlrhiyfs;> 
Njrpag; ghlrhiyfs;> jdpahu; ghlrhiyfs; Mfpatw;Wf;F nghWg;ghfTs;s fy;tp 
mikr;rpdJ gzpg;ghsu;fs; miof;fg;gl;bUe;jdu;. 

 K];ypk; rka fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu;> kju]h 
ghlrhiyfs; njhlu;ghd gpur;rpidfs; Fwpj;J fye;JiuahLtjw;fhf ,e;j 
$l;lj;jpy; fye;J nfhz;lhu;.  

(v) ,uz;L jdpj;jdp $l;lq;fshdit ru;tNjr ghlrhiyfspd; mjpgu;fSlDk;; 
jdpahu; ghlrhiy mjpgu;fSlDk; KiwNa 2019 [_d; 19 kw;Wk; 25 Mk; 
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jpfjpfspy; NIE ,y; jw;Nghija epiy kw;Wk; Kiwikapd; gpur;rpidfs; gw;wp 
fye;JiuahLtjw;fhf miof;fg;gl;bUe;jdu;. 
 

rg;ufKt khfhzj;jpid mbg;gilahf nfhz;l ghlrhiy Kiwik kPsha;T njhlu;ghd 
MNyhrid mlq;fpa Mtzk; Mizf;FO cWg;gpdu;fSf;F rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 
 
,yq;ifapy; fpilf;fg;ngWk; midj;J Ma;TfSk;> ghlrhiy Kiwik njhlu;ghd 
Ma;T mwpf;iffs; Nghd;wit Nkw;gb mwpf;ifapidj; jahupf;f Ma;T nra;ag;gl;ld.  
nghUshjhu xj;Jiog;G kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd mikg;G (OECD) kw;Wk; cyf tq;fp 
mwpf;iffSk; Muhag;gl;Ls;sd. 
 
1.3 Kd; gs;spf; fy;tp gw;wpa Njrpa nfhs;ifnahd;wpid tFj;jikj;jy; 
Njrpa nfhs;if rl;lfj;jpd; topfhl;ly; ,d;wp efUk; R+o;epiyapd; fPo; Kd;gs;spf; 
fy;tp gw;wpa nfhs;if xd;iw cUthf;fNtz;bajd; mtrpaj;ij Njrpa fy;tp 
Mizf;FO fz;lwpe;jJ. vdNt> Kd;gs;spf; fy;tp njhlu;ghd tpupthd nfhs;if 
Mtzj;ij cUthf;Ftjw;fhd midj;J gq;Fjhuu;fSlDk; nfhs;if 
fye;Jiuahliy Muk;gpg;gjw;F Njitahd Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. Kd;gs;spf; 
fy;tpf;fhd Njrpaf; nfhs;ifia cUthf;Ftjw;fhf epjp kw;Wk; njhopy;El;g 
cjtpfis Adpnrg; epWtdk; mjd; xj;Jiog;ig toq;fpapUe;jJ. 

fy;tp mikr;R> kfspu; kw;Wk; rpWtu; tptfhu mikr;R> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;> 
Njrpa fy;tp epWtdk;> Kd;gs;spf;F nghWg;ghd khfhz mjpfhupfs;> nghJf; 
fy;tpf;fhd Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; epiyf;FO cWg;gpdu;fs; kw;Wk; jdpahu; 
Kd;gs;spfspd; gpujpepjpfs; MfpNahu; fspd; gq;fspg;Gld; Njrpa fy;tp Mizf;FOtpy; 
07.06.2018 md;W Muk;g fl;l fye;Jiuahly; xd;W ,lk;ngw;wJ.  

NkYk;> 2tJ gapw;rpg; gl;liwahdJ 12.10.2018 md;W ,yq;if fy;tp mikr;rpd; 
gpujpepjpfSld; ,yq;if kd;wj;jpy; eilngw;wJ. khfhz fy;tp mjpfhupfs;> Njrpa 
rpWtu; mgptpUj;jp mjpfhurig> kfspu; tptfhu mikr;R> ,yq;if jpwe;j 
gy;fiyf;fofk;> Njrpa fy;tp epWtfk;> Kd;gs;spf; fy;tp epGzu;fs;> nghJf; 
fy;tpf;fhd Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; epiyf;FO cWg;gpdu;fs;> Adpnrg; kw;Wk; 
jdpahu; Kd;gs;sp gpujpepjpfs; Kd;gs;spf; fy;tp gw;wpa nfhs;if cUthf;fj;jpw;fhd 
fUj;Jf;fisAk; gupe;JiufisAk; ngWtjw;F tutiof;fg;gl;bUe;jdu;. 

Nkw;gb gapw;rpg;gl;liwapy; (m) rpWtu; nrayfk; (M) fy;tp mikr;R (,) fy;tp 
mikr;R> Nky; khfhzk; (<) Muk;g epiy Foe;ijg;gUtk; kw;Wk; Muk;gf; 
fy;tpjpizf;fsk;> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; (c) Njrpa fy;tp epWtdk; (C) 
iyrPk; ru;tNjr ghlrhiy Mfpad Kd;gs;spf; fy;tp njhlu;ghd xt;nthU 
mjpfhuq;fspd; gq;FfisAk; nghWg;Gf;fisAk; milahsk; fhZtJ njhlu;gpy; fhl;rp 
tpsf;fTiufis toq;fpapUe;jd. 

NkYk;> gapyuq;fpd; ,uz;lhtJ mku;tpy; Ie;J (05) FOf;fs; Ie;J jiyg;Gfspy; Ma;T 
nra;aTk; Kd;gs;spf; fy;tp njhlu;ghd nfhs;if Kd;nkhopTfs; kw;Wk; gupe;Jiufis 
rku;g;gpg;gjw;fhfTk; epakpf;fg;gl;ldu;. 

(m) Njrpa rpWtu; fy;tp mwf;fl;lis> ngUe;Njhl;l kdpj mgptpUj;jp mwf;fl;lis 
kw;Wk; jdpahu; Kd;gs;sp gpujpepjpfSld; 13.11.2018 md;W Kd;gs;spf; fy;tpapy; nghJ 
/ jdpahu; gq;fhz;ik gw;wp fye;JiuahLtjw;fhd xU $l;lk;. 

(M) 13.12.2018 md;W xU $l;lk; nghJ / jdpahu; Jiw gq;F jhuupd; gq;Nfw;Gld; 
Kd;gs;sp fy;tp fw;wy; R+oiy milahsk; fhz> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;> 
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Njrpa fy;tp epWtdk;> Njrpa Foe;ijfs; fy;tp mwf;fl;lis> Kd;Foe;ij tsu;r;rp 
mjpfhupfs; kw;Wk; nghJ fy;tp epiyf;FO cWg;gpdu;fs;. 

(,) 21.12.2018 md;W Kd;gs;sp Mrpupau; mgptpUj;jp njhlu;ghf Mrpupau; gapw;rp epWtd 
mjpfhupfSld; xU $l;lk;.  

(<) Kd;gs;spf; fy;tpf;F nghWg;ghd khfhzgzpg;ghsu;fspd; gq;fspg;Gld; 2019.01.11 Mk; 
jpfjpad;W Kd;gs;spf; fy;tp njhlu;ghf khfhzg; gq;F gw;wpa fye;Jiuahly;. 
 
nghJ kw;Wk; jdpahu; Jiw epWtdq;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; gq;Fjhuu;fspd; 
gq;fspg;Gld;> 2019 Mk; Mz;L Vg;uy; khjk; 09 Mk; jpfjp Kd;gs;sp fy;tp njhlu;ghd 
nrayku;T xd;W Njrpa fy;tp epWtdj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. fy;tp mikr;R> kfspu; 
kw;Wk; rpWtu; mYty;fs; mikr;R> Njrpa rpWtu; ghJfhg;G mjpfhu rig> ,yq;if 
jpwe;j gy;fiyf;fofk;> Njrpa fy;tp epWtdk;> Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsk;> epjp 
Mizf;FO> Kd;gs;sp khfhz cj;jpNahfj;ju;fs;> Kd;gs;spf; fy;tp epGzu;> nghJf; 
fy;tpf;fhd epiyf;FO cWg;gpdu;fs;> Adpnrg;> Nrt; j rpy;ud; Nghd;wdtw;wplkpUe;J 
nrayku;tpy; ngwg;gl;l fUj;Jf;fs; / Kd;nkhopTfspd; mbg;gilapy; jahupf;fg;gl;l 
tiuT nfhs;if Mtzj;jpd; tiutjw;F Nkw;gb tpNrl re;jpg;G Vw;ghL 
nra;ag;gl;bUe;jJ. 
 
fy;tp mikr;R> ngz;fs; kw;Wk; rpWtu; tptfhu mikr;R> Njrpa rpWtu; ghJfhg;G 
mjpfhu rig> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;> Njrpa fy;tp epWtdk;> Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsk;> epjp Mizf;FO> > Kd;gs;sp nghWg;gjpfhup> Kd;gs;sp fy;tp rpwg;G> 
nghJ fy;tp epiyf;FO cWg;gpdu;fs;> Adpnrg;> Nrt; j rpy;ud; Kjypad Kd; gs;sp 
fy;tp nfhs;if ,Wjp nra;tjw;F Kd; NkYk; fUj;Jf;fs; / cs;sPLfis ngWk; 
Nehf;fpy; 18k; jpfjp a+iy 2019 md;W gq;Fjhuu;fSldhd gapw;rp gl;liw xd;W Vw;ghL 
nra;ag;gl;bUe;jJ. 
 
2019 A+iy 24 Mk; jpfjp eilngw;w mjd; $l;lj;jpy; ,Wjp nfhs;if Mtzj;jpw;fhd 
nghJf; fy;tp f;fhd epiyf;FOtpdhy; mDkjp toq;fg;gl;lJ.  
 
2019 Mf];l; 08 Mk; jpfjp eilngw;w 293MtJ Mizf;FO$l;lj;jpy; nfhs;if 
Mtzj;ij mr;rpl;L [dhjpgjpaplk; rku;g;gpg;gjw;F Mizf;FOtpd; mDkjp Ak; 
toq;fg;gl;lJ. 
 
Kd;gs;spf; fy;tp gw;wpa nfhs;if Mtzk; 2019 xf;Nlhgu; 15 Mk; jpfjp [dhjpgjp 
mYtyfj;jpy; [dhjpgjpaplk; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. Kd;gs;spf; fy;tp gw;wpa nfhs;if 
Mtzj;ij Njrpa nfhs;ifahf gpufldg;gLj;Jtjw;fhd mikr;ruitapd; mDkjpiaf; 
Nfhup mjpcau; [dhjpgjpapdhy; mikr;ruitg; gj;jpuk; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 
 

2.  caH fy;tp kPjhd nrayhw;Wif 

2.1 caH fy;tp gw;wpa nfhs;ifia tFj;jikj;jy; 
caH fy;tp gw;wpa nfhs;ifia tFj;jikj;jy;> jw;NghjpUf;fpd;w caH fy;tpg; 
gpur;rpid fisj; njuptpg;gjw;F rpwe;j caH fy;tpf; nfhs;ifnahd;Wf;fhd Njitiaf; 
ftdj;jpy; nfhz;L caH fy;tp Kiwikf;fhd nfhs;if topfhl;liy mwpKfg;gLj;Jk; 
Nehf;fj; Jld; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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jw;NghjpUf;fpd;w nfhs;ifg; nghUslf;fj;ij kPs Nehf;Ftjw;Fk;> Kiwikapdhy; Kfk; 
nfhLf;fg;gl;l jw;NghjpUf;fpd;w gpur;rpidfis >dq;fhz;gjw;Fk;> Kd;Ds;s Nghf;Ffis 
>dq;fhz;gjw;Fk;  vl;L Muha;r;rp mzpfs; epakpf;fg;gl;bUe;jd. 
 
,jd;gb> gpd;tUfpd;w vl;L tplag;nghUl;fis NkTtjw;fhf epajpf; Fwpg;Gfs; 
jahupf;fg;gl;bUe;jd.  (m) MSif> epjp kw;Wk; ts Kfhikj;Jtk; (M) gl;lg;gpw;gbg;G 
fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp (,) khztH eyd;Gup kw;Wk; xOf;fk; (<) njhopy; topfhl;ly; 
kw;Wk; MNyhrid (c) caH fy;tp> khztH mDkjpia mZFjy; kw;Wk; Gjpa 
ghlq;fs; /xOf;fq;fSf;fhd Nfs;tpia ,dq;fhZjy; (C) jdpahH caH fy;tp kw;Wk; 
mur>jdpahH gq;Flik (v) fy;tp kw;Wk; fy;tprhuh gjtpapdupd; mgptpUj;jp (V) mur 
kw;Wk; muR rhuh caHfy;tp epWtdq;fspd; ju cWjpg;ghL kw;Wk; rhd;Wg;gLj;jy;. 
 
(m) NkYs;s cupa FOf;fsplkpUe;J ngwg;gl;l ,ilf;fhy mwpf;iffisAk;> Njrpa 

fy;tp Mizf;FOtpdhy; ngwg;gl;l midj;J ,Wjp tiuT Muha;r;rp 
mwpf;iffisAk; kPs Nehf;Ftjw;fhf 2018 Xf];l; 03 kw;Wk; 13 Mk; jpfjpfspy; 
>uz;L gapw;rpg;gl;liwfs; elj;jg;gl;ld. 

(M) mwpf;iffspy; rpytw;iw epiwTWj;Jtjw;F 2018 etk;gh; 26 bnrk;gH 17 Mk; jpfjp 
kPs; Nehf;F FohKld;; ,U gapw;rpg;gl;liwfs; elj;jg;gl;lJ. 

(,) nfhs;if Mtzj;ij NkYk; mgptpUj;jp nra;tjw;fhd cs;sPLfs;/fUj;Jf;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; gpujpepjpfs;> cg 
Nte;ju;fs;> gl;lg;gpd;gbg;G epWtdq;fspd; gzpg;ghsu;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fof 
q;fspd; gPlhjpgjpfs; cs;spl;l njhlu;Gila gq;fhsu;fspd; gq;Nfw;Gld; 2019 A+d; 
10 Mk; jpfjp ,yq;if kd;wj;jpy; nrayku;T xd;W ,lk;ngw;wJ. 

gy;fiyf;fof Mrpupau; rq;fj;jpd; (FUTA) $l;likg;G> cau;fy;tp mikr;R> jdpahu; 
Jiw cau; fy;tp mikg;Gfs; Nghd;wtw;wpd; gpujpepjpfis mioj;J ,uz;lhtJ 
nrayku;T 2019 Mk; Mz;L [_iy khjk; 01 Mk; jpfjp ,yq;if kd;wj;;jpy; 
eilngw;wJ.   
 
cau;fy;tp njhlu;ghd nfhs;if Mtzj;jpd; Mq;fpy gjpg;G 2019 Mf];l; 08k; jpfjp 
eilngw;w 293MtJ Mizf;FO $l;lj;jpy; toq;fg;gl;l mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk; 
mr;rplg;gl;lJ. 
 

3. njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; fy;tp kPjhd nrayhw;Wif 

3.1 njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; fy;tp gw;wpa nfhs;ifia tFj;jikj;jy; 

njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;; gw;wp jw;NghjpUf;fpd;w nfhs;iff; fl;Lg;ghL 
2009k; Mz;by; gpuRupf;fg;gl;lJ. r%f nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g mgptpUj;jpfs;> 
jw;NghjpUf;fpd;w nfhs;ifia kPs; Nehf;Ftjw;Fk;> Ntiy cyfpd; Njitg;ghLfis 
cWjpg;gLj;Jtjw;F Gjpa nfhs;if Mtznkhd;iw tFj;jikg;gjw;Fkhd Njitg;ghL 
fle;j jrhg;jj;jpd; NghJ cs;ehl;bYk; ru;tNjrj;jpYk; Vw;gl;Ls;sd. 
 
,jd;gb> 2017 Mk; mz;by; Muk;gg; gapw;rpg;gl;liwnahd;iw elhj;Jtjd; %yk; 
njhopy; El;gk; kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; fy;tp kPjhd nfhs;iffis tFj;jikg;gjid 
Njrpa fy;tp Mizf;F Muk;gpj;Js;sJ. Xd;gJ (09) nfhs;if tFj;jikf;Fk; FOf;fs; 
epakpf;fg;gl;bUe;jJld;> rku;g;gpf;fg;gl;l mwpf;iffs;> 2018 A+iy khjj;jpy; mf;fiwjhuH 
gapw;rpg;gl;liwapy; rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jd. ,Wjp tbtnkLj;jpUe;j mwpf;iffSf;F 
njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; kPjhd epiyapay; FOtpd; mq;fPfhuk; 
ngwg;gl;bUe;jJ. 
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Kd;nkhopag;gl;l nfhs;if Mtzk; xd;gJ tplag;gug;Gfspy; mtjhdQ; nrYj;Jfpd;wJ. 
(m) njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; fy;tpg; gapw;rpia miltjid mjpfupj;jy; 
(M) ngsjPf> epjp kw;Wk; kdpj tsq;fspd; cr;rg; gad;ghL (,) nra;jij kPz;Lk; 
nra;tjidf; Fiwg;gjw;F gpuhe;jpa kl;lj;jpy; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; mwpTrhu; 
tpsf;fk; (<) njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; fy;tpg; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 
cfe;jjd;ik kw;Wk; juk; (c)  nghJf; fy;tp kw;Wk; caH fy;tpAld; njhopy;El;gk; 
kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy; fy;tpg; gapw;rpf;Fkpilapyhd njhlHG (C)fy;tprhu; kw;Wk; 
epu;thfj;Jiw Copau;fspd; TVET Jiwapd; Ntiytha;g;G epakdq;fs; kw;Wk; 
njhopw;Jiw Kd;Ndw;wk; (v) ghjpg;gilaf;$ba> trjpaw;w kf;fs; njhopy;El;gk; kw;Wk; 
tho;f;ifj;njhopy; fy;tpg; gapw;rpapid miljy; (V) jfty;fisr; Nrfupj;jy;> gug;Gjy; 
kw;Wk; njhopy; topfhl;ly; 
 
njhopy;El;g kw;Wk; njhopy; fy;tp njhlu;ghd mr;rplg;gl;l nfhs;if MtzkhdJ 2019 
Nk 3 Mk; jpfjp [dhjpgjp mYtyfj;jpy; mjpNkjF [dhjpgjpaplk; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 
mjpcau; [dhjpgjpapdhy; mikr;ruitg; gpukhzf; Fwpg;Gf;fhf rku;gpf;fg;gl;L  gpd; 
njhopy;El;g kw;Wk; njhopy; fy;tp kPjhd Njrpa nfhs;iff;fhd mikr;ruitapd; 
mq;fPfhuk; 2019 Xf];l; 20 Mk; jpfjp toq;fg;gl;lJ.   
 
njhopy; kw;Wk; tu;j;jf ePz;lfhy ,lk;ngau;e;Js;stu;fspd; kPs;FbNaw;wk;> $l;LwT 
mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy; gapw;rp kw;Wk; jpwd;fs; mgptpUj;jp mikr;Rld; ,ize;J 
TVET Jiwapd; gq;Fjhuu;fSf;F njhopy;El;g kw;Wk; njhopy; fy;tp njhlu;ghd Njrpa 
nfhs;if Mtzj;jpy; cs;s nfhs;if topfhl;ly;fs; gw;wpa tpsf;fj;jpid 
toq;Ftjw;fhf 2019 xf;Nlhgu; 10 Mk; jpfjpad;W nfhs;if gug;Gif fUj;juq;F xd;W 
BMICH ,y; elhj;jg;gl;lJ.  
 
2019 xf;Nlhgu; 10 Mk; jpfjp BMICH ,y; eilngw;w fUj;juq;fpw;Fg; gpd;du; njhopy; 
kw;Wk; tu;j;jf ePz;lfhy ,lk;ngau;e;Js;stu;fspd; kPs;FbNaw;wk;> $l;LwT mgptpUj;jp 
kw;Wk; njhopy; rhu; gapw;rp kw;Wk; jpwd;fs; mgptpUj;jp mikr;rpd; nrayhsu; 
mtu;fshy;; tUfpd;w 2020 Mk; Mz;L Kjy; njhopy;El;g kw;Wk; njhopy;rhu; fy;tp 
njhlu;ghd nfhs;if Kd;nkhopTfis eilKiwg;gLj;JtJ njhlu;ghd tplaq;fs; 
njhlu;gpy; fye;JiuahLtjw;fhf 2019 xf;Nlhgu; 11 Mk; jpfjp mikr;rpy; 
fye;Jiuahly; eilngw;wJ. 
 
NkYk;> jiytupd; jiyikapy; MNyhridf; FO xd;W mikf;fg;gl;lJ. %d;whk; 
epiyf;fy;tp kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FO> nfhs;if Mtzj;jpy; 
Kd;nkhopag;gl;Ls;s nfhs;if Kd;nkhopTfspd; mbg;gilapy; TVET mgptpUj;jpj; 
jpl;lj;ijj; jahupf;fTk;> MNyhridf; FOtpd; rpy $l;lq;fs; Vw;fdNt 
$l;lg;gl;bUe;jd.  
 

NkYk;> jpwd; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; tUk; midj;J gapw;rp toq;Fdu;fisAk; 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; cj;jpNahfj;ju;fs; mlq;fpa Ie;J nraw;FOf;fs; ,e;j 
tplaj;jpy; epakpf;fg;gl;ld.   
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31.12.2019 md;W Njrpa fy;tp Mizaj;jpd; gzpahsu;fspd; tptuq;fs; gpd;tUkhW. 

 

gjtp mq;fPfupf;fg;gl;l 
Mszp 

jw;NghJs;s 
gjtpazp 

fhyp ,lq;fs 

nrayhsu; 1 1 - 
rpNu];l nfhs;if 
Muha;r;rp mYtyu 

5 2 3 

Jizr; 
nrayhsu;/cjtpr; 
nrayhsu; 

1 1 - 

fzf;fhsu; 1 - 1 
nfhs;if Muha;r;rp 
mYtyu; 

4 2 2 

epu;thf mYtyu; 1 1 - 
epfo;r;rpj; jpl;l 
mYtyu; (epjp) 

1 - 1 

epfo;r;rpj; jpl;l 
mYtyu; (nfhs;if 
jpl;lkply;) 

4 2 2 

epfo;r;rpj; jpl;l 
mYtyu; (jfty;) 

1 1 - 

mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

4 - 4 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu;fs; 

10 7 3 

biutu; 6 5 1 
ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

2 2 - 

mYtyf 
cjtpahsu; 

4 4 - 

nkhj;jk; 45 28 17 
 

kdpj ts mgptpUj;jp 

Muha;r;rp kw;Wk; Ma;Tfs; nfhs;if cUthf;fj;jpw;F fl;lhakhdJk; 
mtrpakhdJkhFk;. NkYk; jpwikahd Copau;fs; mj;jifa gzpfisr; nra;a 
Ntz;baJk; mtrpakhdjhFk;. ,J njhlu;ghf> Vw;fdNt cs;s midj;J 
fhypaplq;fis epug;g eltbf;if vLf;fg;gl;L tUfpwJ.  

 

Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; gzpahl;njhFjpapd; ,dq;fhzg;gl;l gapw;rpj; 
Njitfisf; fUj;jpw;nfhz;L tpupthd kdpj ts mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;F Vw;g jpwd; 
tpUj;jpf;fhd tha;g;Gf;fis toq;Fjy; mtrpakhFk;. 
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Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; gzpahl;nlhFjpf;fhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; gw;wpa 
tpguq;fs; 

,y epfo;r;rp gq;Nfw;ghsupd; ngau; gjtp fhy 
msT 

1 fy;tp gl;lg;gpd; 
gbg;G 

lgps;A+.V.b.b. 
n[arpq;` 

epho;r;rp jpl;l 
mYtyu; (jfty;) 

nrg;lk;gu; 
2019 Kjy;     

2 fy;tp gl;lg;gpd; 
gbg;G 

jpUkjp lgps;A+.b.V.Nf. 
jkad;jp 

epfo;r;rp jpl;l 
mYtyu; 
(nfhs;if/jpl;lkply;) 
 

2015 [_d; 
Kjy 

3 nfhs;Kjy; 
topfhl;Ljy;fs;> 
xOq;FKiwfs; 
kw;Wk; jpl;lkply; 

jpUkjp [p.vy;. epNk~h Kfhikj;Jt 
cjtpahsu 

[_iy 
24>25 
kw;Wk; 26 

4 juTg; gFg;gha;tpy; 
rhd;wpjo; ghlnewp 

jpU. Mu;. V. Mu; 
fUzhuj;d 
 
jpUkjp lgps;A.V.b.b. 
[arpq;f 
 
jpUkjp vr;. X. rp 
FzNrfu 

nfhs;if Muha;r;rp 
cj;jpNahfj;ju; 
 
jpl;l mYtyu; 
(jfty; jpl;l 
mYtyu;) 
 
(nfhs;if/jpl;lkply;) 

2018.09.30 
(04 
khjq;fs;) 
Kjy; 
 

5 nghJ epWtdj;jpy; 
xOf;f 
Kfhikj;Jtk; 

jpU. vr;. vg;. rp. N[. 
nghd;Nrfh 

epu;thf 
cj;jpNahfj;ju; 

Mf];l; 
05>06 
kw;Wk; 07 

6 muR 
mYtyfj;jpw;fhd 
vf;n]y; (MS 

EXCEL) jpwd;fs; 

jpU. vk;. V. 
gpn`whNlh 
 

jpUkjp. vk;. V. b. 
jdQ;rpdp 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 
 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

Mf];l; 27 
kw;Wk; 28 

7 Kd;$l;ba 
Gs;sptptugFg;gha;T 

jpU. rp.Mu;. kA+ud; jpl;l mYtyu; 
(nfhs;if/jpl;lkply;) 

nrg;lk;gu; 
04>05 
kw;Wk; 06 
 

8 muR Cjpag; 
gl;bay; Kiw 
gapw;rp 

jpUkjp. vk;. V. b. 
jdQ;rpdp 
 
jpUkjp [p.vy;. epNk~h 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 
 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu 

xf;Nlhgu; 
02>03 
kw;Wk; 04 

9 tpidj;jpwd; kpf;f 
fhl;rp toq;fy; 
jpwd;fs; gw;wpa 
nrayku;T 

jpU.Mu;.V.Mu;.fUdhuj;d 
 
jpU.rp.Mu;.kA+ud; 

nfhs;if Muha;r;rp 
cj;jpNahfj;ju; 
 

jpl;l mYtyu; 
(nfhs;if/jpl;lkply;) 

etk;gu; 21 
kw;Wk; 22 
 

10 ruf;F kw;Wk; 
nrhj;J Kfhik 

jpU. vk;. V. 
gpn`whNlh 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 
 

mf;Nlhgu; 
27>28 
kw;Wk; 29 

11 Copau; 
tpLKiwfs;> 
xOq;FKiwfs; 
kw;Wk; tpgj;J 
Nfhuy;fs; 

jpU. vk;. V. 
gpn`whNlh 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 
 

nrg;lk;gu; 
17 
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வரவு செலவு ஏற்பாடுகள் மற்றும் நிதி முன்னேற்றம்- 2019 
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இணைப்பு I 

 

நிணலயாே சொத்துக்கள் ணகயகப்படுத்தல் 2019 

tplak; njhif ngWkjp(&) 

பிாிண்டர் 3        39,000.00  

fzzp nkhT]; 

5          3,500.00  

Nghl;Nlh nfhhg;gp ,ae;jpuk; 

2      366,850.00  

Nghl;Nlh nfhhg;gp ,ae;jpuk; uk; 

1        12,900.00  

Nkirf; fzzp uk; 

1          7,500.00  

kbf; fzzp ngl;lhp 

1          9,500.00  

kbf; fzzp fhl; b];f; 

1          7,750.00 

kbf; fzzp jpiu 

1          9,500.00 

njhiyNgrp PAPX njhFjp 

1      118,800.00 

njhiyNgrp 

7          9,975.00 

nkhj;jk;         585,275.00 
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இணைப்பு II 

epjp epiyikf;$w;W  2019 
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இணைப்பு III 

VohtJ Mizf;FO 

VohtJ Mizf;FOthdJ> 2017 nrg;lk;gh ; 07 Mk; jpfjp mjpNkjF rdhjpgjp 
mtHfspdhy; epakpf;fg;gl;Ls;sJld;> Muk;g FOf; $l;lk; 2017 xf;Nlhk;gh; 19 Mk; jpfjp 
eilngw;wpUe;jJ. VohtJ Mizf;FOthdJ KbtilAk; fhyk; 2019 brk;gh; 05 jpfjp 
MFk; 

 

Mizf;FOtpd; cWg;Gupik 

jtprhsH               : NguhrpupaH lgps;A.I.rpwptPu  

cg jtprhsH (nfhs;if)  : fyhepjp.[p.gp.Fztu;jd 

cg jtprhsu; (jpl;lkply;)  : fyhepjp.up.V.gparpwp 

 

gjtptop cWg;gpdu;fs;: 

jtprhsH>gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO  NguhrpupaH.Nkhfd;.b.rpy;th 

jtprhsH> cau; fy;tp kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy; 
fy;tp  

NguhrpupaH.jahde;j tp[aNrfu 

fy;tp kw;Wk; cah; fy;tp mikr;rpd; gpujpepjp  NguhrpupaH.Mh;.vr;.fy;tJu 

epjp kw;Wk; jpl;lkply; mikr;rpd; gpujpepjp 

 

jpU.V.vd;.fGfyu 

 

cs;Suhl;rp kw;Wk; khfhz rig (nrayhsh;) 
mikr;rpd; gpujpepjp  

jpU.vr;.up.fkhy; gj;krpwp 

jpUkjp. eadh ehjtpjhuz  
(2019.07.04 jpfjp tiu) 

 

epakpf;fg;gl;l cWg;gpdu;fs;: 

tz.fyhepjp.mFwupa ee;j ehaf NjuH  

NguhrpupaH Nf.fe;jrhkp  

NguhrpupaH.vk;.V.EFkd; 

NguhrpupaH.b.V.je;jpupnfhl  

fyhepjp.v];.gP.Vfehaf 

fyhepjpjp.kypf fUzuj;d 

jpUkjp.tP.gp.gP.Nf.tPurpq;f 
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இணைப்பு IV 

 

கைக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்ணக 2019 

எனது இயக்க்: இடீயூ/பீ/என்இசி/எப்ஏ/2019 

திகதி: - 2021 ம 29 

தலயல ்

மதசி கய்வி ஆலைக்குழு   

 

தேசி கய்வி ஆணைக்குழுவின் 2019 திச்ப் 31 ஆ் திகதியிய் முடிவணைந்ே 

ஆை்டிம்கான நிதிக் கூம்றுக்கர் தோை்பாக 2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க 

தேசி கைக்கா்வு சை்ைே்தின் 11 (1) ஆ் பிிவின் பிகா் கைக்கா்வார் 

அதிபதி தவரியிடு் சுயக்க அறிக்ணக  

 

1. நிதிக் கூம்றுக்கர்  

1.1  முணனப்பழியுர்ர அபிப்பிா்   

மதசி கய்வி ஆலைக்குழுவின் 2019 திச்ப ் 31 ஆ் திகதிமய் உர்ரலாமான நிதி 

நிலயக் கூம்று ம்று் அத்திகதிமய் முடிலலைந்த ஆை்டிம்கான நிதி சாந்்த 

சசயாம்றுலகக் குறிப்பு ம்று் காசுப் பா்சச்ய்கர் உர்ரைங்கி 2019 திச்ப ்

ாத் 31 ஆ் திகதிமய் முடிலலைந்த ஆை்டிம்கான லருானக் கூம்றுக்கர், 2018 

ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி கைக்கா்வு சை்ைத்தின் ஏம்பாடுகளுைன் 

மசத்்து லாசிக்க மலை்டி இயங்லக னநாக மசாசலிஷ குடிசின் 

அசியலப்பின் 154 (1) ஆ் உறுப்புலமலுர்ர ஏம்பாடுகரின் பிகா் 

கைக்கா்வு சச்ப்பை்ைன. 2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி 

கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 11 (1) ஆ் பிிவின் பிகா் மதசி கய்வி 

ஆலைக்குழுவுக்கு குறிப்பீடு சச்ப்படு் இந்த நிதிக் கூம்று பம்றி எனது 

அபிப்பிாமு் அலதானிப்பு் இந்த அறிக்லகமய் உர்ரைக்கப்பைட்ுர்ரன. 

இயங்லக னநாக மசாசலிஷ குடிசினது அசியலப்பின் 154 (6) ஆ் 

உறுப்புலயுைன் மசத்்து லாசிக்க மலை்டி 2018 இன் 19 ஆ் இயக்க மதசி 

கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 10 ஆ் பிிவின் பிகா் சப்்பிக்க மலை்டி 

கை்ககா்லார ் தலயல அதிபதி சலரிமடு் அறிக்லக காயக்கித்திய் 

பாாளுன்மத்திம்கு சப்்பிக்கப்படு்.         

 

இந்த அறிக்லகமலுர்ர 1.6 ஆ் பந்திமய் விலிக்கப்பைட்ுர்ர விைங்கரின் 

தாக்கங்கர் தவி, 2019 ஆ் ஆை்டு திச்ப ்ாத் 03 ஆ் திகதி 271/2019 ஆ் 

இயக்க சபாதுக் கைக்குகர் பம்றி சும்மறிக்லகமன் ஏம்பாடுகளுக்கு இைங்க 

தாித்த நிதிக் கூம்றுக்கர் 2019 திச்ப ் 31 ஆ் திகதிம்கு மதசி கய்வி 

ஆலைக்குழுவின் நிதி நிலயலயு், அந்தத ் திகதிமய் முடிலலைந்த 

ஆை்டிம்கான அதன் நிதி சாந்்த சசயாம்றுலகலயு் ம்று் காசுப் 

பா்சச்ய்கலரயு் சபாதுலாக ஏம்றுக் சகார்ரப்பை்ை இயங்லக கைக்கீைட்ு 
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நிங்களுக்கு ஏம்ப  உை்லாகவு் நிாாகவு் பிதிபலிக்கின்மன என்பது 

எனது அபிப்பிாாகு்.   

 

1.2  முணனப்பழியுர்ர அபிப்பிாே்திம்கான அடிப்பணை   

இயங்லக கைக்கா்வு நிங்களுக்கு (SLAuSs) ஏம்ப எனது கைக்கா்லல நான் 

மம்சகாை்டுர்மரன். நிதிக் கூம்றுக்கர் சதாைப்ான எனது சபாறுப்பு,  

கைக்கா்லாரக்ரின் சபாறுப்புக்கர் எனு் பந்திமய் மலு் விலிக்கப் 

பைட்ுர்ரது. எனது முலனப்பழியுர்ர அபிப்பிாத்திம்கான அடிப்பலைல 

முன்லலப்பதம்கு மபாதிரவு சபாருத்தான கைக்கா்வு சான்றுகலர நான் 

சபம்றுக் சகாை்மைன் என ந்புகின்மமன்.      

 

1.3  தபாறுப்புக் கூறு் ேணயண அதிகாிக்கு் ம்று் தபாறுப்புக் 

கூறு் அதிகாிக்கு் நிதிக் கூம்றுக்கர் தோைப்ாக இயக்கின்ம 

தபாறுப்புக்கர்   

சபாதுலாக ஏம்றுக் சகார்ரப்பை்ை கைக்கீைட்ு மகாை்பாடுகளுக்கு இைங்க 

உை்லான நிாான நிலயல பிதிபலிக்கின்ம லலகமய், 2019 ஆ் ஆை்டு 

திச்ப ் ாத் 03 ஆ் திகதி சலரிமைப்பை்ை 271/2019 ஆ் இயக்க சபாதுக் 

கைக்குகர் பம்றி சும்மறிக்லகமன் ஏம்பாடுகளுக்கு இைங்க நிதிக் கூம்றுக்கலர 

தாித்து லறங்குலது் அத்தலக நிதிக் கூம்றுக்கர் மாசடி அய்யது பிலற 

அய்யாத பிமற்கூம்று நீங்கிதா என்பலத உறுதிப்படுத்து் சபாருைட்ு உர்ரகக் 

கைட்ுப்பாடுகலர மம்சகார்லது் சபாறுப்புக் கூறு் தலயல அதிகாிமன் 

சபாறுப்பாகு். 2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 16 

(1) ஆ் பிிவின் பிகா் மதசி கய்வி ஆலைக்குழுவின் லருைாந்த ம்று் காய 

ீதிான நிதிக் கூம்றுக்கலர தாிக்கக் கூடிலாறு சகய லருானங்கர், 

சசயவினங்கர், சசாத்துக்கர், சபாறுப்புக்கர் என்பன சதாைப்ான 

புத்தகங்கலரயு் பதிமலடுகலரயு் முலமாக மபணுதய் மலை்டு். குறித்த 

மதசி கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 38 (1) (இ) உப பிிவின் பிகா் பனுர்ர ரு 

உர்ரகக் கைட்ுப்பாைட்ு முலமல தாிக்கப்பைட்ு மபைப் படுகின்மதா என்பலத 

சபாறுப்புக் கூறு் தலயல அதிகாி உறுதிப்படுத்திக் சகார்ரவு் ம்று் அதம்கு 

இைங்க அத்தலக முலமலமன் பனுர்ர தன்ல பம்றி அல்லப்சபாழுது ரு 

மீரா்லல மம்சகார்ரத் மதலலான ாம்மங்கலர சச்வு் மலை்டு்.      

  

1.4  நிதி கூம்றுக்கர் தோைப்ாக கைக்கா்வாரயக்கு உர்ர 

கைக்கா்வு பம்றி தபாறுப்புக்கர்   

ைட்ுசாத்தாக நிதிக் கூம்றுக்கர் மாசடி அய்யது தலறு காைாக ஏம்பைக் 

கூடி அலனத்து சபாருை்லான பிமற் கூம்றுக்கரிலிருந்து நீங்கி 

இருக்கின்மனலா என்பதம்கான ரு நிாான உறுதிப்பாைல்ைப் சபம்றுக் 

சகார்லது் எனது அபிப்பிாத்லத உர்ரைக்ககின்ம ரு கைக்கா்லார ்

அறிக்லகல சபம்றுக் சகாடுப்பது் எனது குறிக்மகாராகு். நிாான ரு 

உறுதிப்பாடு, உறுதிப்பாை்டின் ரு உ ் நிலயாக காைப்பை்ைாலு் இயங்லக 

கைக்கா்வு நிங்களுக்கு இைங்க மம்சகார்ரப்படுகின்ம கைக்கா்விய் 

சபாருை்லான ரு புமற்கூம்று காைப்பை்ைாய் அதலன எய்யா மநங்கரிலு் 

கை்டுபிடிக்கு் என்பதம்கு அது உத்தலாதரிக்காது. மாசடி அய்யது தலறு 
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காைாக பிமற் கூம்றுக்கர் எறக்கூடு் என்பதுைன் அலம்றின் மபாதிரலான 

தன்ல இந்த நிதி கூம்றுக்கலர அடிப்பலைாக சகாை்டு பிசீயலனாரக்ராய் 

மம்சகார்ரப்படு் சபாருராதா் சா ் தீ்ானங்கர் மீதான தாக்கத்தின் 

அடிப்பலைமய் தங்கிமருக்கு்.  

என்னாய் சதாழிய்முலம தீப்்பினது் ஐத்தினது் அடிப்பலைமய் இயங்லக 

கைக்கா்வு நிங்களுக்கு இைங்க கைக்கா்வு சச்ப்பை்ைது.  மலு்:     

• மாசடி அய்யது தலறு காைாக நிதிக் கூம்றுக்களுக்கு ஏம்பைக் 

கூடி தலமான கூம்றுக்கரின் சபாருை்லான இைக்லர 

இனங்கை்டு திப்பிடு் சபாருைட்ு  சமாசித உகந்த கைக்கா்வு 

நலைமுலமகர் திை்ைமிைப்பைட்ு சசய்படுத்தப்பை்ைன. மாசடியு் 

தலறு் காைாக ஏம்படு் இைக்லர தவித்்துக் சகார்ளு் சபாருைட்ு 

மபாதி உகந்த சபாருத்தான கைக்கா்வு சான்றுகலர சபம்றுக் 

சகார்லது எனது இந்த கைக்கா்வுக்கான அபிப்பிாத்தின் 

அடிப்பலைாகு். மபாதிரலான உை்லான கூம்றுக்கரிலிருந்து 

எழு் இைக்லர விைவு், மாசடிாக நிகற்கின்ம இைக்ர் 

கடுலானலலாக இருப்பது அலல சபா்ான, மபாலிான 

ஆலைங்கலர தாித்தய், மலை்டுசன்று விைட்ுவிடுதய், தலமாக 

காைட்ுதய் அய்யது உர்ரகக் கைட்ுப்பாடுகரிலிருந்து வியகுதய்  மபான்ம 

காைங்கரினாயாகு்.  

   

• சமாசித கைக்கா்வு நலைமுலமல திை்ைமிடு் மபாது மதசி 

கய்வி ஆலைக்குழுவின் உர்ரகக் கைட்ுப்பாை்டின் பன்த குதன்ல 

பம்றி ரு அபிப்பிாத்லத சலரிப்படுத்த எனக்கு எை்ை் 

கிலைாது.    

  

• சலரிப்படுத்தய்கர் உர்ரைங்கி நிதிக் கூம்றுக்கரின் கை்ைலப்பு, 

உர்ரைக்க் என்பலம்றுக்குி அடிப்பலைான சகாடுக்கய்லாங்கய்கர் 

ம்று் ச்பலங்கர் ஆகின உகந்தலாறு நிாான விததத்திய் நிதிக் 

கூம்றுக்கரிய் உர்ரைக்கப்பைட்ுர்ரனலா என திப்பிைப்பை்ைது.     

 

• ைட்ுசாத்தாக நிதிக் கூம்றுக்கலர சப்்பிக்கு் மபாது, குறித்த 

நிதிக் கூம்றுக்கரின் கை்ைலப்பு ம்று் உர்ரைக்க் 

ஆகிலம்றுக்குி அடிப்பலை சகாடுக்கய்லாங்கய்கர் ம்று் 

ச்பலங்கர் ஆகின உி விதத்திலு் ம்று் நிாாகவு் 

உர்ரைக்கப்பைட்ுர்ரன.           

 

1.5 ஏணன சைை்ே் தேணவப்பாடுகர் பம்றி அறிக்ணக 

2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி கைக்கா்வு சை்ைத்தினது 6 (ஈ) பிிவின் 

பிகா் கீற்காணு் விைங்கலர நான் சலரிப்படுத்துகின்மமன்.   

(அ) நிதிக் கூம்று முன்லன ஆை்டுைன் த்ததாக காைப்படுகின்மல.  

(ஆ) முன்லன ஆை்டு சதாைப்ாக நிதிக் கூம்றுக்கர் பம்றி என்னாய் 

சச்ப்பை்டிருந்த சிபாிசுகர் நலைமுலமப்படுத்தப்பை்டிருந்தல.  
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1.6 நிதிக் கூம்றுக்கர் பம்றி அபிப்பிா் 

1.6.1. நிதி நிணயக் கூம்று 

1.6.1.1. வசக்கை்டுநிதிக் கைக்கு நிதி நிலுணவ 

திலமமசிக்கு தீப்்பனவு சச் மலை்டி லசக்கைட்ு நிதி நிலுலலானது 

திலமமசிமன் கைனி குறிப்புக்கு இைங்க, 637,183.38 ரூபாலாக இருந்தது. 

ஆலைக்குழுவின் கைக்கு புத்தகத்திம்கு இைங்க அந்த சதாலக 638,728 ரூபா என 

பதிலாமருந்தது.  

 

2. நிதி சா ்மீரா்வு 

2.1. தசயவின முகாணே்துவ்    

 பின்லரு் அலதானிப்புகர் மம்சகார்ரப்படுகின்மன.   

(அ) நிதிப் பிாைக் குறிப்பின் 50 (ii) ஆ் ம்று் (iii) ஆ் பந்திகரின்படி 

கூடுான லல மும்றிலு் சிாகவு் சுருக்காகவு் ம்று் விலனத் 

திமனானவு், கலனாகவு் திப்பீடுகலர தாிக்காததாய் லருைந்த 

லவுசசயவு துக்கீடு, குலமநிப்பு திப்பீைட்ு நிதிமம்பாடு, நிதிப் பிாைக்கு 

குறிப்பு 66 இன் பிகாமுர்ர ாம்மய்கர் ம்று் கை்ைா மசமிப்புகர் என்பலம்றின் 

பின்ன ்லரு் மதறி வித்திாச் 49,745,500 ரூபாலாக இருக்க மலை்டி மதறி 

சசயவு 44,360,118 ரூபாலாக கைக்கு காை்ைப்பை்ைதாய் 5,385,382 ரூபா மிலக 

திப்பீடு அலதானிக்கப்பை்ைது.  அதிய் நூம்றுக்கு 35 முதய் நூம்றுக்கு 100 லலான 

நிதிமாம்பாைட்ு மிலககர் அலதானிக்கப்பை்ைன.     

 

(ஆ) இை்டு மூயதன சசயவு விைங்களுக்குி கை்ைா மசமிப்புகரின் பின்ன ்

அதிகித்திருந்த மிலக முலமம 25,775 ரூபாலாகவு் ம்று் 86,658 ரூபாலாகவு் 

காைப்பை்ைது.  

 

2. 2. பம்றுக்களுக்கு் ம்று் கைப்பாடுகளுக்குான உைன்பாைண்ை 

எைட்ுேய்  

3 மீை்சைழு் சசயவின விைங்களுக்குி மதறி நிதிமம்பாைட்ு மிலகப் பம்று 

அரவு 770,404 ரூபாலாக காைப்பை்ைது.  

 

2.3. பிோன தபாறுக் கூறு் அதிகாி தச் தவை்டி 

உறுதிப்படுே்ேய் 

2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 38 ஆ் 

பிிவிலுர்ர ஏம்பாடுகரின் பிகா், பிதான சபாறுக் கூறு் அதிகாிாய் 

மதசி கய்வி ஆலைக்குழுவின் நிதிக் கைட்ுப்பாடு நிமித்த் ரு பனுர்ர 

உர்ரகக் கைட்ுபாைட்ு முலமல தாிக்கப்பைட்ு அது மபைப்படுகின்மது 

என்பதம்கு அந்த பிதான சபாறுக் கூறு் அதிகாி உறுதிப்பாடு அரித்தய் 

மலை்டு் என்று் அத்தலக கைட்ுப்பாைட்ு முலமல பம்றி அல்லப்சபாழுது 
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மீரா்வு சச்ப்பைட்ு அதன் பிகா் அந்தக் கைட்ுப்பாைட்ு முலமலல 

பனுர்ரதாக மபைிசச்சய்லதம்கு மதலலாக ாம்மங்கர் சச்ப்படுதய் 

மலை்டு் என்று் அந்த மீரா்வு எழுத்துமூய் மம்சகார்ரப்பைட்ு அந்த மீரா்வு 

அறிக்லகமன் ரு பிதி கைக்கா்லார ் அதிபதிம்கு சப்்பிக்கப் படுதய் 

மலை்டு் என்று் குறிப்பீடு சச்ப்பைட்ுர்ர மபாதிலு், அத்தலக ரு 

மீரா்வு சச்ப்பை்ைலக்கான அத்தலக ரு கூம்று கைக்கா்வுக்கு 

சப்்பிக்கப்பை்டிருக்கால பம்றி உறுதிப்பாடு அரிக்க மலை்டிமருந்து், 

அல்லாறு சச்ப்பை்டிருக்கவிய்லய.          

 

3. தசம்பாைட்ு மீரா்வு் தசயாம்றுணகயு் 

சப்்பிக்கப்பை்டிருக்கு் நிதிக் கூம்றுக்கரிய் குறிப்பிைப்பைட்ுர்ர லருான், 

சசயவுகர், சசாத்துக்கர் ம்று் சபாறுப்புக்கர் என்பன பம்றி சசம்பாைட்ு 

மீரா்வு, நிலயான அபிவிருத்தி, நய்யாை்சி ம்று் னித லர 

முகாலத்துல் என்பன சதாைப்ான கைக்கா்வு அலதானிப்புகர் மம்குறித்த 1.1 

ஆ் பந்திமய் குறிப்பிைப் பை்டிருக்கு் 2018 ஆ் ஆை்டின் 19 ஆ் இயக்க மதசி 

கைக்கா்வு சை்ைத்தின் 10 ஆ் பிிவின் பிகா் சப்்பிக்கப்படு் குறித்த 

அறிக்லகமய் உர்ரைக்கப்படு்.  

 

 

எ்.ஐ. புஷ்பா மோலி  

உதவிக் கைக்கா்லார ்அதிபதி  

கைக்கா்லார ்அதிபதிம்காக                                                                                         
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Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; 2019 brk;gh; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtile;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;W njhlh;ghf 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa 
fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 11 (1) Mk; gphptpd; gpufhuk; fzf;fha;thsh; jiyik 

mjpgjpapd; RUf;f mwpf;if 
jiyg;G 12 

 
,yf;fk; fzf;fha;T mtjhdpg;Gf;fs; gjpy; 
1.6 epjpf; $w;W njhlh;gpy; fUj;Jj; njhptpj;jy; 
1.6.1 epjp epiyik Fwpj;j $w;W 
1.6.1.1 fl;Lepjpf; fzf;fpd; kPjp 

jpiwNrhpf;F jPh;f;fg;gl;l fl;Lepjp 
kPjpahdJ jpiwNrhpapd; fzpdp 
mr;Rf; Fwpg;Gf;fspd; gb &. 
637>183.38 Mff; fhzg;gl;lJld;> 
Mizf;FOtpd; Gj;jfq;fspd; gb 
mJ &. 638>728 Mf ,Ue;jJ. 
 

epWtdk; rhh; tq;fpf; fzf;fpy; 
gzj;ij itg;gpypLifapy; 
jtWjyhf &. 1>545.00 Nkyjpfkhf 
itg;gpyplg;gl;ljhy; ,e;j 
tpj;jpahrk; Vw;gl;lJ. 

2 epjp kPsha;T 
2.1 nryT Kfhikj;Jtk; 
(m)  epjp xOq;Ftpjpfs; 50 (ii) kw;Wk; 

(iii) ge;jpfspd; gb ,ad;wsT    
KOikahf rhpahfTk; rpf;fdk; 
kw;Wk; tpidj;jpwd; Fwpj;J 
fUj;jpw; nfhz;Lk; kjpg;gPl;ilj; 
jahhpf;fhikapd; fhuzkhf 
tUlhe;j tuT nryT xJf;fPL> 
Fiwepug;G kjpg;gPl;L Vw;ghLfs;> 
ep.x. 66 khw;wy;fs; kw;Wk; 
fl;lhar; Nrkpg;Gf;fspd; gpd;dh; 
nkhj;j xJf;fPL &. 49>745>500 
MfTk; nkhj;jr; nrytpdk; &. 
44>360>118 MfTk; ,Ue;jjd; 
fhuzkhf &. 5>385>382 
ngWkjpahd kpif kjpg;gPL 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  mtw;Ws; 
E}w;Wf;F 35 Kjy; E}w;Wf;F 100 
tiuahd %yjd Vw;ghLfspd; 
Nrkpg;Gf;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 
 

gzj;ij rpf;fdkhf nryT nra;jy; 
njhlh;gpy; 2019 Mk; Mz;by; 
ntspaplg;gl;l tuT nryT 
Rw;wwpf;iffspy; (,yf;fk; 04Æ2019> 
05Æ2019> 07Æ2019) Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
MNyhridfspd; gpufhuk;  
midj;J nrytpdq;fisAk; 
fl;Lg;ghl;Lld; Nkw;nfhs;tjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  
NkYk;> mjpYs;s MNyhridfspd; 
gpufhuk; Fwpj;j Rw;wwpf;if 
ntspaplg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; 
Muk;gpf;fg;glhjpUe;j ngWif 
eltbf;iffSk; 
eilKiwg;gLj;jg;gltpy;iy. 
 
mNjNghd;W> Muk;g ghlrhiyf; 
fy;tp Fwpj;j nfhs;ifia 

tFg;gjd; nghUl;L UNICEF 
epWtdj;jplkpUe;Jk; ghlrhiyia 
mbg;gilahff; nfhz;l njhopy; 
rhh; topfhl;ly; Njrpa nfhs;ifia 
tFg;gjw;F gphpl;b\; 
fTd;rpyplkpUe;Jk; ngw;Wf; nfhz;l 
mDruid fhuzkhf mjw;fhf 
nrytpltpUe;j gzk; kPjkhfpaJ. 

(M) ,uz;L %yjd nryT 
tplaq;fSf;F mikthf fl;lha 
Nrkpg;Gf;fspd; gpd;duhd 
kpifahdJ KiwNa &. 25>775 
kw;Wk; &. 86>658 Mf ,Ue;jJ. 
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2.2 nghWg;Gf;fs; kw;Wk; flikfis Nkw;nfhs;sy; 

3 kPz;L tUk; nryT tplaq;fSf;F mikthf nkhj;j Vw;ghl;il 
tpQ;rpa nghWg;Gf;fspd; njhif &. 770>404 Mf ,Ue;jJ. 
 
Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; gzpfspd; nghUl;L fdp\;l 
gzpf;FOtpdUf;F nrYj;j Nehpl;l Nkyjpf Neu nryTfSf;F 
jpiwNrhpapd; mDkjpf;F mika ngw;Wf; nfhz;l Nkyjpf Vw;ghLfs; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 

2.3 gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jhpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba 
cWjpg;gLj;jy; 
 
2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f 
Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 38 
Mk; gphptpd; Vw;ghLfs; gpufhuk; 
gpujhd fzf;fPl;L 
cj;jpNahfj;jhpdhy; Njrpa fy;tp 
Mizf;FOtpd; epjpf; 
fl;Lg;ghl;Lf;F nraw;jpwdhd 
cs;sff; fl;Lg;ghl;L Kiwik 
xd;W tFf;fg;gl;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf 
gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jh; 
cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gJld;> 
mk; Kiwikapd; nraw;jpwd; 
Fwpj;J mt;tg;NghJ kPsha;T 
nra;J mjw;fika Kiwikia 
tpisj;jpwdhdjhf 
Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd 
khw;wq;fis nra;jy; Ntz;Lk; 
vdTk;> mk; kPsha;Tfis vOj;J 
%ykhf Nkw;nfhz;L mjd; 
gpujpia fzf;fha;thsh; jiyik 
mjpgjpaplk; rkh;g;gpf;f Ntz;b 
,Ue;Jk;> mt;thwhd kPsha;Tfs; 
Nkw;nfhz;ljhf ntspg;gLj;jy;fs; 
fzf;fha;tpw;F 
rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;fhik njhlh;gpy; 
cWjpg;gLj;j Ntz;bapUe;Jk;> 
mjw;fikthf eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; epjpf; 
fl;Lg;ghl;Lf;F nraw;jpwdhd 
cs;sff; fl;Lg;ghl;L Kiwik 
xd;iw tFj;J Nkw;nfhs;tjw;F 
jiythpdhy; khjhe;j Kd;Ndw;w 
kPsha;Tf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld.  
,Ug;gpDk;> mjd; NghJ vLf;fg;gl;l 
jPh;khdq;fs; njhlh;gpy; 
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F 
mwpTWj;Jtjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  
mjw;fikthf> 2020 Mk; Mz;L 
Kjy; ,J njhlh;gpy; mtjhdk; 
nrYj;jp> Njitahd 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjhf 
jaTld; mwpaj; jUfpNwd;.  
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                         இணைப்பு V 

நிறுவே கட்டணமப்பு 

 


