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1.1. mwpKfk ; 

Xa;T+jpa  jpizf;fsk; “m” ju jpizf;fskhf 1970.12.23 Mk; jpfjp ];jhgpf;fg;gl;L jdJ 
gazj;jpy;  50 Mz;Lfis 2020 Mk; Mz;by; epiwTnra;Js;sJ. jpizf;fsj;jpd; 
nghd;tpohitf; Fwpf;Fk; ,e;j ngUikkpf;f tuyhw;Wf; jUzj;jpy;> Xa;T+jpaj; jpizf;fsk;> 
nghJ Nritapy; Xa;T+jpak; ngWNthu; kw;Wk; mtu;fisr; rhu;e;jtu;fspd; vjpu;fhyj;ij 
cWjpnra;Ak; Nehf;fpy; mur Copau;fs;/ ePjpj;Jiw Nrit mYtyu;fs; kw;Wk; 
Kg;gilfspd; mq;fj;jtu;fs; MfpNahuJ Xa;T+jpak; njhlu;ghf murhq;fj;jpd; 
nfhs;iffis nray;gLj;Jk; xU jdpj;Jtkhd gzpia nra;JtUfpwJ. 

,yq;ifapd; Xa;T+jpaj;jpw;Fg;  nghUe;jf;$ba rl;lq;fs; 23 Mk; jpfjp Mdp khjk; 1898 
Mk; Mz;by; 01 Mk; ,yf;f 1898 Mk; tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; fl;lis rl;lkhf 
mKy;gLj;jpajD}lf Muk;gpj;Jitf;fg;gl;lJ. md;Wnjhl;L Xa;T+jpaf; nfhLg;gdTr;  
nray;Kiw Kfhikj;Jk; nghJ jpiwNrupapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 

NkYk; 1934 Mk; Mz;L khrp khjk; 05 Mk; jpfjp Xa;T+jpa gpukhzf; Fwpg;G 
ntspaplg;gl;lJld; ,yq;ifapd; Fbapay; Xa;T+jpak; njhlu;ghd mbg;gil rl;l 
MtzkhfTk; Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;lJ mj;Jld; ,t; Xa;T+jpa gpukhzf; Fwpg;G 1901 
Mz;L njhlf;fk; 1947 Mk; Mz;bd; 02 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpd; gpupT 02 My; 
,yq;if rl;lj;jpd; xU gFjpahfTk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,Ug;gpDk;> Xa;T+jpa gpukhzf; 
Fwpg;G 1972 Mz;L itfhrp khjk; 05 Mk; jpfjp kPz;Lk; jpUj;jg;gl;lJ. 

jw;NghJ Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; nghJ Nritapd; cr;rj;jpy; cs;s xU Kd;dzp 
jpizf;fskhf muR mjpfhupfspd; Xa;T+jpa nray;Kiwia ntw;wpfukhf epu;tfpf;fpg;gJld; 
650>000 f;Fk; Nkw;gl;l gzdhsu;fisf; nfhz;l Xa;T+jpau;fspd; r%fj;jpw;F ed;ikfis 
toq;Fk; epWtdkhfTk; jpfo;fpwJ. 

NkYk; Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; Xa;T+jpaf; nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;tjw;F Nkyjpfkhf 
Xa;T+jpau;fSf;F cjtpfis toq;Fk; Nehf;fpy; etPd njhopy;El;gk; kw;Wk; Kfhikj;Jt 
Kiwfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; nray;Kiwia vspjhf;Ftjw;Fk;> rpwg;Gj; rYiffs; 
kw;Wk; trjpfis jdpahu; JiwAld; ,ize;J cWjp nra;tjw;Fk;  eltbf;iffis 
vLj;Js;sJ. 

Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; ,t;thz;L Xa;TngWk; muR Copau;fSf;F mjpf ghJfhg;ghd 
R+oiy cWjp nra;J> mt;topapy; jpizf;fsk; mjd; nghd;tpohit nfhz;lhLfpwJ. 
,jw;fpilapy;> Xa;T+jpak; ngwhj midj;J kf;fSk; gq;fspf;ff;$ba xU r%f ghJfhg;G 
jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd Njit Fwpj;J Kd;dpiyg;gLj;jpAs;s „midtUf;Fk; 
Xa;T+jpak;‟ vd;w jpl;lKd;nkhopT ehl;bd; midj;J kf;fSf;Fk; ghJfhg;ig 
tpupTgLj;JfpwJ. mjd;gb> r%fg; ghJfhg;G> nghUshjhuk; kw;Wk; Kfhikj;Jt Jiwfspy; 
cs;s rthy;fis vjpu;nfhs;tjw;fhd murhq;fj;jpd; Kaw;rpfspy; cjTtjw;fhd 
cWjpAld; jpizf;fsk; nraw;gl;Lf;  nfhz;bUf;fpd;w mNjNtis Fwpg;gplj;jf;f 
mjpfupg;igf;fhl;Lk; taJ te;NjhUf;fhd r%fj;ijAk; Kiwahf epu;tfpf;fpwJ. 

2020 epjpahz;by; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jhy; cWjpnra;ag;gl;l r%f ghJfhg;G 
eyd;fSf;fhd gzp njhlu;ghf ngsjPf kw;Wk; epjp eltbf;iffspd; Neu;kiwahd 
mk;rq;fs; gw;wpa jfty;fisf; nfhz;l ,e;j mwpf;if> nghJ epjpj; jpizf;fsj;jpd; 
02/2020 Mk; ,yf;f nghJ epjp Rw;wwpf;iff;fikthf  jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 
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1.2. Nehf;F> nraw;gzp kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fs; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwpf;Nfhs;fs; 

 Xa;T+jpa gpukhzf; Fwpg;G> tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpaf; fl;lis rl;lk;> 
tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpar; rl;lk; kw;Wk; mj;Jld; njhlu;Gila 
Vw;ghLfis mKy;gLj;JtjD}lhf  mtw;wpw;fpzq;f mur Copau;fspd; Xa;T+jpa 
gyd;fis toq;Fk; nray;Kiwia xOq;FgLj;Jjy;. 

 Xa;T+jpak; njhlu;ghd rl;l fl;likg;Gfs;> tpjpfs; kw;Wk; nfhs;if KbTfSf;F 
,zq;f muR Copau;fSf;fhd Xa;T+jpa cupikia toq;fy;. 

 khjhe;j Xa;T+jpa rYiffis njhlu;e;J nrYj;JtJld; nkhj;j njhifahf 
nrYj;jg;gLk; ed;ikf;fhd cupikia Kiwahf cUthf;Fjy.; 

 muR Copau;fspd; tUq;fhy itg;G epjpia xOq;FgLj;Jtjpld; ed;ikfSf;fhd 
cupikfis cUthf;Fjy;. 

 murhq;fj;jpd; rhu;ghf tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpa epjpf;fhd 
gq;fspg;Gfis Nrfupj;jy; kw;Wk; gpw tUtha;fis Nrfupj;jYk;  epu;tfpj;jYk. 

 MAjg;gilfspd; Xa;T+jpak; kw;Wk; gpe;ija ed;ikfis epu;tfpj;jy;.  

 Nritapd; NghJ fhzhkw;nghd kw;Wk; CdKw;w Kg;gilfs; kw;Wk; ,yq;if 
fhty;Jiw cWg;gpdu;fSf;F ,og;gPL> rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfis nrYj;Jjy.;  

 r%f ghJfhg;gpd; cyfshtpa Nghf;Ffisg; Muha;e;J etPd r%f ghJfhg;G 
Kiwikf;fhd nfhs;iffis tFf;f cjTjy;. 

 Mz;L tuT nryTj; jpl;lk; kw;Wk; mjd; Kd;Ndw;wj;jpw;F ghuhSkd;wj;jpw;F 
nghWg;Gf;$w Ntz;Lk;. 

 Njrpa Xa;T+jpau; jpdj;ij elj;Jjy.; 

 

Nehf;F 

nghUshjhu kw;Wk; r%f uPjpapy; jpUg;jp 
kpf;fNjhu; Xa;T+jpau; rKjhak ; 

nraw;gzp  

mur Nritapy; Xa;T+jpau;fSf;Fk; mtu;fspd; gadhspfSf;Fk; 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; epiyNgwhd Kfhikj;Jt Kiwfisg; 

gad;gLj;jp> jdpahu; kw;Wk; mur Jiwapdu; cs;slq;fpa 
NritngWeu;fspdJk; Nrit toq;Feu;fspdJk; jpUg;jpia cau; 

kl;lj;jpy; cWjpg;gLj;jp> rl;l uPjpahd  eyd;fis toq;Fjy;.  
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1.3. Kf;fpa nray;ghLfs; 

Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; gq;F  04 Kf;fpa nray;Kiwfspd; fPo; Kd;ndLf;fg;gLfpwJ. 

1.3.1. Xa;T+jpak; kw;Wk; ed;ikfis toq;Fjy; 

I. mur kw;Wk; ePjpj;Jiw mYtyu;fis Xa;T+jpa cupik cs;stu;fshf;Fjy; 
Xa;T+jpa gpukhzf; Fwpg;gpd; mbg;gilapy; mur Copau;fs;> ePjpj;Jiw mYtyu;fs;> 
gpupNtdhf;fspd; Mrpupau;fs;> jdpahu; gs;spfspd; Mrpupau;fs; kw;Wk; mYtyu;fis 
Xa;T+jpak; kw;Wk; gzpf;nfhil Mfpatw;wpw;F cupikAs;stu;fshf;Fk;nghUl;L  "l" 
ml;ltizapy; cs;slf;fy;. 

II. MAjg;gil mq;fj;jtu;fis Xa;T+jpa cupik cs;stu;fshf;Fjy; 
MAjg;gilfspd; mYtyu;fs; kw;Wk; gpw juepiy mzpfspy; cs;stu;fis Xa;T+jpak; 
kw;Wk; gzpf;nfhilf;F  jFjpAilatu;fshf;FtJld; CdKw;w Xa;T+jpak; kw;Wk; jq;fp 
tho;nthupf;fhd nfhLg;gdTfSf;F cupik ngWf;nfhLj;jy;. 

III. tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; my;yJ jGjhuu; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa 
cupikfis toq;Fjy;  
rptpy; mYtyu;fs;> ePjpj;Jiw mYtyu;fs; kw;Wk; MAjg;gilfspd; cWg;gpdu; MfpNahupd; 
kiwTf;Fg; gpwF tpjitfs; my;yJ jGjhuu; kw;Wk; mdhij Xa;T+jpaq;fis toq;Fjy;>  
flikapd NghJ  kw;Wk; gaq;futhj eltbf;iffs; fhuzkhf ,we;j mYtyu;fspd; 
kuzg; gzpf;nfhil kw;Wk; mdhijfs; kw;Wk; CdKw;w Xa;T+jpak; Mfpatw;wpw;F cupik 
ngWf;nfhLj;jy;. 

IV. muR Copau;fs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd; ed;ikfSf;Ffhd cupikfis ngw;Wf; 
nfhLj;jy;  
nghJ Nritapy; Xa;T+jpak; ngwhj epakdq;fis nfhz;Ls;stu;fSf;F Nritia epWj;Jk; 
NghJ ed;ikfis toq;fy;. 

1.3.2. nfhLg;gdTfis xOq;FgLj;jy;   

Xa;T+jpak;> tpjitfs;> jGjhuu; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpak; khjhe;jk; toq;Fjy;> muR 
Copau;fs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd; rYiffis nrYj;Jjy;> tpjitfs; kw;Wk; 
mdhijfspd; Xa;T+jpaj;jpd; gq;fspg;Gfisj; jpUg;gpr; nrYj;Jjy;> Xa;T+jpa gzf;nfhil 
kw;Wk; kuzg; gzf;nfhil nrYj;Jjy;> thupRfSf;F nfhLg;gdTfisr; nrYj;Jjy;> 
Xa;T+jpa cupikfs; ,y;yhky; Nritia tpl;L ntspNaWk; MAjg;gilfspd; mjpfhupfspd; 
Nrit gzpf;nfhil kw;Wk; rptpy; Nrit gzpf;nfhil jahupj;jy;> kw;Wk; ntspehl;by; 
thOk; Xa;T+jpajhuu;fSf;F Xa;T+jpak; kw;Wk; rpwg;G ,og;gPLfs; nrYj;Jjy; Nghd;w 
nfhLg;gdTfs;  Kiwahf xOq;FgLj;Jtjw;fhd nray;Kiw Nkw;nfhs;sg;gLtij cWjp 
nra;jy;. 

1.3.3. ngWiffis xOq;FgLj;jy;   

cs;Shuhl;rp tpjitfs;/ jGjhuu;  kw;Wk; mdhijfs; epjp> cs;Shuhl;rp muR Nritfs; 
Xa;T+jpa epjp> muR Copau;fs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd; gq;fspg;Gfs;> fl;blq;fSf;fhd 
thlif kw;Wk; tpLKiw tpLjpapypUe;J ngwg;gLk; tUkhdk; Nghd;wtw;wpd; ngWiffis 
xOq;FgLj;Jjy;. 
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1.3.4. mgptpUj;jp mZFKiw 

epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; kw;Wk; murhq;fj;jpd; nfhs;if fl;likg;ig miltij 
Nehf;fkhff; nfhz;l nfhs;if KbTfis vLg;gjw;F cjtpia cWjp nra;jy;>   r%f 
ghJfhg;Gf; nfhs;iffs; Fwpj;j epiyahd njhlu; Ma;Tfis cWjpnra;jy;> Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpy; ed;ikfisg; ngWgtu;fSf;F rpwg;G rYiffSf;F cupik cWjpg;gLj;Jk; 
mNj Neuj;jpy; muR kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fSld; njhlu;Gfis Vw;gLj;Jjy;> 
murhq;fj;jpd; ,yf;Ffis epiwNtw;Wtjw;fhf njhlu;e;J kdpj kw;Wk; ngsjPf tsq;fis 
mgptpUj;jpnra;tjw;F Njitahd eltbf;if vLj;jy;. 
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1.4. epWtd fl;likg;G tpsf;fg;glk;  
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1.5 jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa gpupTfs; 

 

தயினின் 

சனர் தயி சாருந்தும் செகய 
ெம் 

திட்டம் 

அனுநதிக்ைப்

ட்டசநாத்த 

எண்ணிக்கை 

தற்சாதுள் 

ஆணி 

ிபப்ப்

டசயண்டி

ன அணி 

மு
து

 
ிக


 

 

ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானைம் SLAS (யிசெட) SL-3-2016 1 1 0 

சநதிை ஓய்வூதினப் ணிப்ார் 

ானைம் 
SLAS ( யிசெட ) SL-3-2016 1 1 0 

நருத்துய அலுயர்  (ஒப்ந்த 

அடிப்கட) 
முதன்கந தபம் SL-2-2016 1 0 1 

ஓய்வூதினப் ணிப்ார் SLAS (யகுப்பு I) SL-1-2016 4 3 1 

ிபதந ைணக்ைார் SLAcS( யகுப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ிபதந உள்ைக் ைணக்ைாய்யார் SLAcS( யகுப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ிபதிப் ணிப்ார்/ உதயிப்  

ணிப்ார்  
SLAS( யகுப்பு II or III) SL-1-2016 10 7 3 

ைணக்ைார் 
SLAcS( யகுப்பு I) SL-1-2016 1 1 0 

ைணக்ைார் 
SLAcS( யகுப்பு II or III) SL-1-2016 9 8 1 

ிபதிப் ணிப்ார்/ உதயிப்  

ணிப்ார் 
SLITS( யகுப்பு II or III) SL-1-2016 1 1 0 

ெட்ட அலுயர் திகணக் SL-1-2016 1 1 0 

ைணிி சநன்சாருள் உருயாக்குர் 

(ஒப்ந்த அடிப்கட) 
திகணக் 

 
3 1 2 

 

   
34 26 8 

மூ
ன்


ா
ம்

 
ிக


 

ிர்யாை உத்திசனாைத்தர்  PMAS (அதியசெட) MN-7-2016 4 3 1 

சநாமிசனர்ப்ார்  ெிங்ைம்- தநிழ்  01    

ெிங்ைம்- தநிழ்  01 
TS MN-6-2016 2 1 1 

தையல் சதாமில் நுட் உத்திசனாைத்தர்  SLICTS MN-6-2016 5 1 4 

 

   
11 5 6 

இ
ப
ண்

ட
ா
ம்

 
ிக


 

சதாமில் நுட் உத்திசனாைத்தர் SLTS MN-3-2016 1 0 1 

ிதி உதயினார் RS MN-4-2016 1 1 0 

ஓய்வூதின அலுயர் திகணக் MN-4-2016 233 222 11 

அியிருத்தி உத்திசனாைத்தர் DOS MN-4-2016 505 417 88 

முைாகநத்துய செகயைள் அலுயர் MSO MN-2-2016 190 167 23 

தையல் சதாமில் நுட் உத்திசனாைத்தர் SLICTS MT-1-2016 5 4 1 

ஆயண உதயினார் திகணக் MN-1-2016 141 120 21 

உதயி சநகெ கைனாளுயர் திகணக் 
 

2 0 2 

 

   
1078 931 147 

மு
த

ன்
க

ந
 

ிக


 ங்ைாப் ாதுைாப்ார் திகணக் PL-1-2016 2 1 1 

ெகநனற்ைாபர்/ சதாட்டக்ைாபர் திகணக் PL-1-2016 4 3 1 

ொபதி DS PL-3-2016 12 11 1 

நின்ினல் யல்லுர் திகணக் PL-3-2016 1 0 1 

அலுயை உதயினார் OES PL-1-2016 56 44 12 

 
  

 
  75 59 16 

Nkhj;jk; 
1198 1021 177 

2020.12.31 ,y; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l Mszp 
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1.5. jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa gpupTfs  

epu;thfg; gpupT  

,g;gpupT jpizf;fsj;jpy; flikahw;Wk; midj;J mYtyu;fsJk; Ratpguf; NfhitfisAk; 
Ngzpg; ghJfhj;jy;> xOf;fhw;W eltbf;iffs; mlq;fyhf jpizf;fsj;jpw;fhd cl;fl;Lkhd 
trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;> fl;Lkhdg; gzpfs;> guhkupg;G gzpfs; kw;Wk;  Nritfis 
toq;fy;  nghd;w midj;J epu;thf eltbf;iffisAk; jdJ flikahf Mw;wptUfpwJ.  

Culq;F mKy;gLj;jg;gl;bUe;j fhyfl;lj;jpy;  nfhtpl; 19  
ngUe;njhw;Wf; fhuzkhf ,g;gFjp jdpikg;gLj;jg;gl;l tyakhf 
mwptpf;fg;gl;likahy; jpizf;fsk; %lg;gbUe;j epiyapYk; mtru 
miog;G ,yf;fk;; (1970) njhlu;Gila mYtyu;fsJ ifalf;f  
njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; ,izf;fg;gl;L Nkw;gb ,yf;fj;jpd; Clhf 
Xa;T+jpau;fshy; miog;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L vOg;gg;gl;l 
gpur;ridfSf;F jFe;j jPu;Tfis  toqfpajd; Clhf   
jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l jilawhr;  Nrit cWjpg;gLj;jg;gl;lJ. 
   
Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; ];jhgpf;fg;gl;l fhyk; njhlf;fk; jpizf;fsk; khj;jpuk; mf; 
fl;llq;fisg; gad;gLj;jhJ gy epWtdq;fspw;F fl;llq;fis thlif mbg;gilapy; 
toq;fp mf;fl;llq;fspy;,Ue;J khjhe;j thlifiar; Nrfupj;JtUfpwJ. mjw;fika> 2020 
Mk; Mz;by; fl;ll thlif %yk; Nrfupf;fg;gl;l khjhe;j tUtha; &13>824>450. 

Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; 2017 Mz;L Kjy; 2016 ,d; 12 Mk; ,yf;f jfty; mwpAk; 
cupikr; rl;lj;ij mKy;gLj;jp tUfpwJ. ,r; nrad;Kiwapd; fPo; 2020 Mk; Mz;by; 
Xa;T+jpau;fshy; 140 gpur;ridfs; Kd;itf;fg;gl;lJld; mtw;wpy; 133 gpur;ridfSf;F 
tpilaspf;fg;gl;Ls;sJ. Vt;thwhapDk; 07 gpur;ridfSf;fhd jpu;Tfs; 
toq;fg;glNtz;bAs;sJ. 

mNj Ntis Xa;T+jpau;fs; rKjhak; mlq;fyhf midj;J kf;fSk; gad;ngWk; tifapy;  
jpizf;fsj;jhy; guhkupf;fg;gl;LtUk; tpLKiw tpLjpfis epu;tfpg;gjw;Fk; njhlu;e;J 
mtw;iwg; guhkupg;gjw;Fk; eltbf;if vLg;gJld; mjd;%yk; mt;tpLKiw tpLjpfspypUe;j 
khjhe;j tUthiag; ngw;Wf;nfhs;jYk; MFk;. ,t;tpLKiw tpLjpfspypUe;j 2020 Mk; 
Mz;by; & 13>606>972.82 tUtha; Nrfupf;fg;gl;Ls;sJld; nfhtpl; 19 ngUe;njhw;W fhuzkhf 
Kd;gjpTfs; epWj;jpitf;fg;gl;bUe;jikahy; ,t;tUtha; xg;gPl;lstpy; fle;j tUlj;ij tpl 
Fiwtile;Js;sik mtjhdpf;fg;gl;LsJ.  

NkYk;> 2020 Mk; Mz;by; Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F [dhjpgjp nrayfj;jhy; 
Fwpg;gplg;;gl;bUe;j Xa;t+jpau;fsJ gpur;ridfSf;F cldbj; jPu;Tfis toq;Ftjw;F 
Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld. 

nfhtpl; 19 ngUe;njhw;Wf;F kj;jpapYk;> Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F jkJ gpur;ridfSld; 
tUif jUk; Xa;t+jpau;fspd; nrsfupaj;ijf; fUj;jpw;nfhz;L Rfhjhu mwpTWj;jy;fs; 
kw;Wk; topfhl;ly;fis gpd;gw;Wtjw;fhd midj;J rhj;jpakhd eltbf;iffisAk; 
jpizf;fsk; Nkw;nfhz;Ls;sJ. NkYk; mt;thwhd gpur;ridfSf;F jPu;Tfs; 
toq;Ftjw;fhd nray;Kiwapd; Kd;Ndw;wKk; kjpg;gha;T nra;ag;gl;lJ. mjw;fika> 
fle;jtUlj;jpy;  Vwj;jhs 5000 gpur;ridfs; Xa;t+jpau;fshy; vOg;gg;gl;lik 
mtjhdpf;fg;gl;lJld; mjw;fika mtw;Wf;F jPu;Tfs; ngwg;gl;l mNjNtis jPu;Tfs; 
ngwg;glhj rpf;fyu;fs; jw;Nghija Kd;Ndw;wj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  
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gd;Kfg;gLj;jg;gl;l Xa;t+jpag; gpupT.   

gd;Kfg;gLj;jg;gl;l Kiwikapd; Clhf Xa;T+jpa nfhilaspg;g nra;tjd; Kf;fpaj;Jtk;  
ahnjdpy; Xa;T+jpa nfhilaspg;g nra;tjw;fhd Kw;WKOjhf mjpfhuk; epWtdj; 
jiytUf;Nf toq;fg;gl;Ls;sik MFk.; vt;thwhapDk;> Xa;t+jpaj;ij nfhilaspg;Gr; 
nra;tjw;F Kd;duhf midj;J mur epWtdq;fshYk;  Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; 
Xa;T+jpak; njhlu;gpyhd mYtyu;fSf;F mt;tpz;zg;gq;fs; Kd;dpiyg;gLj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. Mt;thW tpz;zg;gq;fs; jpizf;fsj;jpw;F Kd;dpiyg;gLj;jg;gl Ntz;bajd; 
Kf;fpa Nehf;fk;>  Xa;T+jpaUf;fhd Xa;T+jpa ,yf;fk; toq;fy;> Kjy; Xa;T+jpaj;ij 
Muk;gpj;J itj;jy; kw;Wk; gzpf;nfhil toq;fy; Nghd;w tplaq;fis 
g+uzg;gLj;Jtjw;NfahFk;. 

mjw;fika> Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F tpz;zg;gj;ijr; rku;g;gpg;gjpy; ,Ue;J  
Muk;gpf;fpd;w midj;J  nray;KiwfSk; ,aq;fiyapDhlhfNt ifahsg;gLfpd;wd. 
NkYk; Xu; mYtyu; Xa;T ngw;Wr; nry;tjw;F 06 khjq;fspw;F Kd;duhfNt jdJ Xa;T+jpa 
tpz;zg;gj;ijr; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpwFr;; rku;g;gpf;ff; $ba trjpfs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. ngUik nfhs;Sk; tpjj;jpy; ,k;Kiwikapd; fPo;> Xa;T ngWk; 
jpfjpad;Nw Xa;Tjpaj;ij ngw;Wf;nfhs;Sk; re;ju;g;gk; toq;fg;gLk; mNjNtis 
ghul;Ljw;Fupa Nritia toq;fpa Xa;TngWk; mur mYtyUf;F cupa kupahijia toq;fp 
mu;fspd; ,isg;ghwYf;F jpizf;fsk; toptFf;fpd;wJ. 

ikag;gLj;jg;gl;l Xa;t+jpag; gpupT.   

Xa;T+jpaf; nfhLg;gdtpypUe;jhd midj;jr; nray;KiwfSf;fhd 
mjpfhuk; epWtdj;; jiytu;fSf;F gutyhf;fg;gltpy;iy > 16/1995 Mk; 
,yf;f nghJ epu;thfr; Rw;wwpf;iff;fika epWtdj; jiytu;fSf;F 
mjpfhuk;  toq;fg;gl;L nfhLg;gdT nra;ag;gLk; gd;Kfg;gLj;jg;gl;l 
Xa;T+jpak; jtpu;e;j Xa;t+jpa cupikfisr; ikag;gLj;jg;gl;l 

Xa;T+jpag; gpuptpdhNyNa rupghu;f;fg;gLfpwJ.  

,g;gpupthy; Mw;wk;gLk; gzpfs; 

 xOf;fhw;W mbg;gilfspy; Xa;tpy; mDg;gg;gLgtu;fSf;fhd Xa;T+jpa cupj;ij 
Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  12 Mk; gpupT)  

 jpwikapd;ik mbg;gilfspy; Xa;tpy; mDg;gg;gLgtu;fSf;fhd Xa;T+jpa cupj;ij 
Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  15 Mk; gpupT)  

 xOf;fhw;W mbg;gilfspy; Xa;tpy; mDg;gg;gLgtu;fSf;fhd Xa;T+jpa cupj;ij 
Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  7 Mk; gpupT)  

 gjtpfs; ,y;yhJ xopf;Fk;NghJ my;yJ epWtdq;fis %Lk;NghJ Xa;tpy; 
mDg;gg;gLgtu;fSf;fhd Xa;T+jpa cupj;ij Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; 
gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  7 Mk; gpupT)  

 epue;ju mbg;gilapy; tpLtpf;ifapy; mtu;fsJ Xa;T+jpa cupj;ij Vw;gLj;jpf; 
nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  48 Mk; gpupT)  

 jdpahu;ghlrhiy kw;Wk; gpupNtdhf;fspy; flikahw;Wk; Mrpupau;fspd; Xa;T+jpa 
cupj;ij Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;.  
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 04/2006, 07/2004 kw;Wk; 44/90 Mk; ,yf;f nghJ epu;thfr; Rw;wwpf;ifapd; fPo; 
Xa;T+jpa cupj;ij Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;.  

 kUj;Jt fhuzq;fspd;; fPo; Xa;T+jpa cupj;ij Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;. (xa;t+jpag; 
gpukhzf; Fwpg;gpd;  2 Mk; kw;Wk;  14 Mk; gpupT)  

 20 tUl Nritia G+u;jp nra;tjd; mbg;gilapy;; Xa;T+jpa cupj;ij Vw;gLj;jpf; 
nfhLj;jy;. (30/88 Mk; ,yf;f nghJ epu;thfr; Rw;wwpf;if)  

 Nritf;fhyk;> Xa;T+jpak; kw;Wk; epakdk; Mfpatw;wpy; nfhz;Ls;s gpur;ridfis 
nfhz;l Xa;T+jpa tpz;zg;gq;fspd; kPJ eltbf;if vLj;jy;. 

rj;fhu gpa];]   

Xa;ngw;w gpd;du; xUjlit khj;jpuk; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F 
Xa;t+jpauJ tUifia kl;Lg;gLj;Jtjw;fhd re;ju;g;gj;ij mtUf;F 
toq;Fk; Nehf;fj;JlDk; mt;tUifapd; NghJ mtUf;Fk; mtuJ 
FLk;g mq;fj;jtu;fSf;Fk; Xa;tpd; gpd;duhd midj;J 
ed;ikfisAk; Xa;T+jpa cupj;ijAk; cWjpg;gLj;Jtjw;fhfTk; 
2015 ,y; rj;fhu gpa];] ];jhgpf;fg;gl;lJ. Mifahy; Xa;T+jpa 
tpz;zg;gk; rupghu;f;fg;gl;L mDkjp toq;fg;gl;l gpd;du; kl;Lk; 

mtuJ Xa;T+jpaj;ij Muk;gpg;gjw;fhf rj;fhu gpa];]  Neu;fhzYf;F Xa;T+jpau; 
miof;fg;gLfpwhu;. Xt;nthU Xa;t+jpaUf;Fk; rj;fhu gpa];]  Neu;fhzYf;fhf 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l NeuKk; jpfjpAk; toq;fg;gLtJld; mj;jpdj;jpy; jpizf;fs mYtyu; 
Fwpj;j Xa;T+jpaUf;fhd Nritapid toq;ff; fhj;jpUg;ghu;.  

mt;Ntisapy; Xa;T+jpaupd; Ms; milahsk; rupghu;f;fg;gl;L Xa;T+jpak; Muk;gpf;fg;gLk;> 
jq;fptho;Nthu; njhlu;ghd jfty;fs;    rupghu;f;fg;gl;L Xa;T+jpa cupikg; gj;jpuk; 
toq;fg;gLk>; Xa;T+jpauJ iftpuy; milahsk; ngwg;gLtJld; Xa;T+jpau; milahs ml;il 
toq;fg;gLk;.   

Nfhs;ifg; gpupT  

,g; gpuptpd; Kf;fpa gq;F> muR mYtyu; kw;Wk; Xa;T+jpau;fspd; r%fj;jpw;F Xa;T+jpaj;ij 
toq;Ftjw;fhf tbtikf;fg;gl;l nfhs;if tplaq;fSf;F tpsf;fk; toq;Fjy;> 
R+o;epiyf;Nfw;g; nfhs;if tplaq;fisj; jpUj;Jjy; kw;Wk; Gjpa nfhs;if KbTfis 
vLg;gJk; MFk;.  

,g;gpupthy; Mw;wk;gLk; gzpfs; 

 Xa;T+jpak; njhlu;ghd nfhs;if tplaq;fs; njhlu;gpy; njhlu;Gila mikr;Rfs; 
kw;Wk; epWtdq;fSld; xUq;fpizg;ig cWjp nra;jy;. 

 Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; rl;lthf;f jpUj;jq;fSf;F 
nghUj;jkhd mwpTWj;jy;fs; fbjq;fis toq;fy;. 

 Xa;T+jpaf; nfhs;iffs; Fwpj;J jdpg;gl;l Kiwapy; Xa;T+jpau;fspd; r%fj;jpYk; 
midj;J muR epWtdq;fspd; kl;lj;jpYk;  Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fisj; jPu;g;gjw;Fj; 
Njitahd tpsf;fq;fs;/ mwpTWj;jy;fs; toq;Fjy;. 
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MAj Nritfs; Xa;T+jpag; gpupT 

MAj Nritfs; Xa;T+jpak; gpupT tpjpf;fg;gl;l rl;lq;fs;> tpjpfs; 
kw;Wk; tpjpKiwfspd;gb MAj Nritfs; Xa;T+jpak; kw;Wk; 
gzpf;nfhil Mfpatw;;iwr; nrYj;Jjy;  Nghd;w flikfis 1949 Mk; 
Mz;bd; 17Mk; ,yf;f ,yq;if ,uhZtr; rl;lk;> 1949 Mk; Mz;bd; 
41Mk; ,yf;f ,yq;if tpkhdg;gil rl;lk;; kw;Wk; 1950 Mk; Mz;bd; 
34 Mk; ,yf;f ,yq;if flw;gil rl;lk; Mfpatw;wpd; gpufhuk; Mw;wp 
tUtJld; ,r;rl;lq;fspd; fPo; ,yq;if ,uhZtk;> ,yq;if 
tpkhdg;gil kw;Wk; ,yq;if flw;gil Mfpait epWtg;gl;Ls;sd> 

NkYk; ,e;jr; rl;lq;fspy; mt;tg;NghJ jpUj;jq;fs; nra;ag;gl;LtUfpd;wd. 
 

,g;gpupthy; Mw;wk;gLk; gzpfs; 

 Nrit Xa;T+jpaj;jpw;F cupikia toq;fy;.  

 khw;wpa gzpf;nfhil> ,wg;G kw;Wk; Nrit gzpf;nfhil Nghd;wtw;iw nrYj;j  
eltbf;if vLj;jy.;;;   

 CdKw;w Xa;T+jpak;> jq;fptho;NthUf;fhd nfhLg;gdT> tpNrl ,og;gPL kw;Wk; 
Nritfis kPsha;T Nghd;w nray;fSld; ,izf;fg;gl;l gzpfspy; xUq;fpizg;ig 
cWjp nra;jy;. 

Ntspehl;L Xa;t+jpag; gpupT  

,uz;L tUlq;fSf;Fk; Nkyhf ntspehl;by; trpf;Fk; Xa;T+jpak; ngWNthu; kw;Wk; ,ul;il 
FbAupikAs;s Xa;T+jpak; ngWNthu; MfpNahu; njhlu;Gila  fpl;lj;jl;l 10>000 Xa;T+jpa 
Nfhitfspd; xUq;fpizg;G> epu;thfk; kw;Wk; Nkw;ghu;it Mfpait ntspehl;L Xa;T+jpa 
gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

tpjitfs; mdhijfs; Xa;t+jpag; gpupT  

,e;j gpupT 1898 Mk; Mz;bd; 01 Mk; ,yf;f tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa 
fl;lisr;rl;lk; kw;Wk; njhlu;Gila jpUj;jq;fs; kw;Wk; 1983 Mk; Mz;bd; 24 Mk; ,yf;f 
tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpar; rl;lk;> kw;Wk; 1970 Mk; Mz;bd; 18 Mk; 
,yf;f tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpak; (MAj Nritfs;) kw;Wk; mJ 
njhlu;Gila fl;lisfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa 
epjpr; rl;lj;jpd; tpjpfs; kw;Wk; flikapy; ,Uf;Fk;NghJ my;yJ Xa;T+jpak; ngw;wgpd;du;  
,we;j mYtyu;fspd; tpjit > jGjhuu;> mdhij my;yJ CdKw;w gps;isfSf;fhd 
Xa;t+jpa cupj;ij toq;FtJld; gjpTfisAk; Nkw;nfhs;jy;.  

,g;gpupthy; Mw;wk;gLk; gzpfs; 

 tpjitfs;/ jGjhuu;fs;; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa jpl;lj;jpd; fPo; rptpy; kw;Wk; 
ePjpj;Jiw Nritfspy; mjpfhupfis gjpT nra;jy;. 

 tpjitfs;/ jGjhuu;fs;; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpaj;jpw;fhd cupikia 
cUthf;Fjy;. 

 CdKw;w mdhijfis Xa;T+jpaj;jpw;F jahu;g;gLj;jy;;. 
 kuzg; gzpf;nfhil cupik cz;L. 
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fzf;Fg; gpupT 

Xa;T+jpau;fSf;fhd rYiffis nrYj;Jtjd; %yk; Kiwahd epjp epu;thfj;ij guhkupf;f 
,g;gpupT cjTfpwJ ,JNt jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa Fwpf;Nfhshfts;sJld;> jw;NghJs;s 
rl;lq;fs; kw;Wk; tpjpKiwfSf;F ,zq;f> 253 Mk; ,yf;f  thf;fpd; fPo; ghuhSkd;wj;jhy; 
toq;fg;gLk; xJf;fPLfisg; gad;gLj;JtJld; jpizf;fsj;jpy; gzpahw;Wk; mYtyu;fSf;F 
rk;gsk; kw;Wk; gpw trjpfis toq;Fjy;.  

khjhe;jf; nfhLg;gdTg; gpupt 

mur kw;Wk; jdpahu; tq;fpfs;> fpuhkpa mgptpUj;jp tq;fpfs; kw;Wk; $l;LwT rq;fq;fs; 
%yk; Xa;T+jpau;fSf;F khjhe;j Xa;T+jpak; toq;FtJ Nghd;w flikfis ,e;j gpupT 
nra;JtUfpwJ> mNj Neuj;jpy; ehl;bw;F cs;NsAk; ntspNaAk; thOk; midj;J 
Xa;T+jpau;fSf;Fk; khje;NjhWk; Xa;T+jpa toq;fiy xOq;FgLj;JfpwJ. 

gzpf; nfhj ilf; nfhLg;gdTg; gpupT  

midj;J Xa;T+jpau;fspdJk; kw;Wk; gpe;ija gadhspfspdJk; xNu ek;gpf;ifahd Xa;T+jpa 
gzpf;nfhil> kuzg; gzpf;nfhil kw;Wk; Nrit gzpf;nfhil Mfpa  nfhLg;gdTfspd; 
nkhj;j njhif gw;wpa jfty;fis guhkupj;jy; kw;Wk; nghJ jpiwNrupAldhd 
xUq;fpizg;ig cWjp nra;jy; Mfpait ,e;j gpuptpdhy; nra;ag;gLk; gzpfs; MFk;. 

Kuz;ghLfgs; gpupT  

,we;j mYtyu;fspd; Xa;Tf;Fg; gpd;du;; mt;tg;NghJ vLf;fg;gl;l nfhs;if KbTfspd;gb 
eilKiwg;gLj;jg;gLk; rk;gs jpUj;jq;fs; my;yJ khw;wpaikg;Gf;fspw;Nfw;g  Xa;T+jpaj;ij 
khw;wpaikj;jYk; Xa;T+jpaj;ij jpUj;JjYk; mj;Jld; Xa;T+jpa epYitj; njhifia 
nrYj;Jjy; Nghd;w gzpfis ,e;j gpupT nra;fpwJ.  

tpjitfs; mdhijfs; Xa;T+jpa gq;fspg;G epjpa Kfhikj;Jtg; gpupT  

kj;jpa muR> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp kd;w Copau;fspd; tpjitfs; kw;Wk; 
mdhijfs; gq;fspg;Gfis Nrfupj;jy;> muR Copaupd; Nritf;fhyj;jpy; mtu; nghJ 
Nritia tpl;L ntspNawpdhy; my;yJ gadhspfSf;F ve;j cupikAk; ,y;yhj epiyapy;  
gq;fspg;ghsu; kuzkile;jhy; tpjitfs;/ jGjhuu; mdhijfSf;fhd Xa;T+jpa cupik Nfhu 
gadhspfs; ,y;yhj epiyapy;; mur CopauplkpUe;J kPl;fg;gl;l gq;fspg;Gfis me;je;j mur 
Copau;fSf;F my;yJ mtuJ thupRfSf;F jpUg;gp toq;fy; Mfpait tpjitfs; kw;Wk; 
mdhijfs; Xa;T+jpa gq;fspg;G epjpa Kfhikj;Jtg; gpuptpd; Kf;fpa gzpfshFk;. 

ngWiffs; gpupT  

Kiwahd nfhs;Kjy; eilKiwf;fika tUlhe;j nfhs;Kjy; jpl;lj;jpd; ,yf;Ffspd;gb 
jpizf;fsj;jpd; Njitapd; mbg;gilapy; ngWjy;> thq;Fjy; kw;Wk; MNyhrid Nritfs;> 
ruf;Ffs; kw;Wk; Nritfs Mfpatw;wpd; tpepNahfk; ,e;j gpuptpd; fPo; mlq;FfpwJ.  
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Nkyjpf nfhLg;gdT kPl;nlLj;jw; gpupT  

nfhs;if rpf;fy;fs; fhuzkhf gy;NtW muR epWtdq;fshy; Xa;T+jpau;fSf;F 
nrYj;jg;gl;l Nkyjpf nfhLg;gdTfis kPl;nlLg;gJ kw;Wk; Nrit fhyj;jpw;Fs; 
nra;ag;gl;l jtWfs; kw;Wk; gpiofs; Mfpatw;wpw;fhd mguhj gzj;ij t#ypg;gJ> kw;Wk; 
Nkyjpf rk;gsf; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; Nkyjpf gp fzF kPjpia mwtpLtJ> Nkw;gb 
mwtPLfs; Xa;T+jpaupd; Xa;T+jpaj;jpypUe;J murhq;fj;jpw;F mwtpl;L mit njhlu;gpyhd 
jfty;fis rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fSf;F mDg;gpitj;jy mfpait ,e;j gpuptpd; Kf;fpa 
nghWg;Gfs; MFk;. 

nghJr; Nritfs; tUq;fhyitg;g epjpak;  

epue;ju gjtpfis tfpf;Fk;> khj rk;gsj;ijg; ngWk; Mdhy; mtu;fspd; Nritapd; Kbtpy; 
Xa;T+jpa cupj;jw;w Copau;fSf;F epjp rYiffis cWjp nra;tjw;fhf nghJ Nritfs; 
itg;G epjpak;  1942 Mk; Mz;L rpj;jpiu khjk; 01 Mk; jpfjp  18 Mk; ,yf;f nghJ 
Nritfs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd;; fPo; epWtg;gl;Ls;sJ. 

2003 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f jpUj;jr; rl;lj;jhy; Nehf;fq;fSk; Fwpf;Nfhs;fSk; 
tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJld; rhjhuz> jw;fhypf> xg;ge;jk; kw;Wk; jpdrup Cjpa mbg;gilapy; 
Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;l Copau;fs; Nghd;w gue;j mstpyhd Nritia cs;slf;fp 
ed;ikfis tpupthf;Fk; Nehf;fpy; mt;tg;NghJ Rw;wwpf;iffs; ntspaplg;gLfpd;wd. 

Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; epWtg;gl;ljd; %yk;> epjp mikr;rpd; fPo; ,af;fg;gl;l nghJ 
Nritfs; tUq;fhy itg;G epjpak; 1970.12.23 Mk; jpfjp  njhlf;fk; Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpd;; fPo; nfhz;L tug;gl;Ls;sJld; nghJ epu;thfj;jpd; tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd 
mikr;ruJ Nkw;ghu;itapy; epjp Kfhikj;Jt rig mjd; mjpfhuq;fs; ntspapLfpwJ. 

Kfhikj;Jt rig gpd;tUk; cWg;gpdu;fisf; nfhz;Ls;sJ. 

1. Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafk; (jtprhsu;) 

2. gpujpr; rl;lkh mjpgu; (nrhyprpl;lu; n[duy;) 

3. ,uz;L egu;fs;> mtu;fspy; xt;nthUtUk; murhq;fj; Jiwapd; jiytu; my;yJ 

mj;jifa Jiwj; jiytupd; gpujp my;yJ Kjd;ik cjtpahsu; 

4. epjpaj;jpy;; gq;fspg;ghsuhf ,Uf;Fk; xUtu; 

epjpaj;jpy; cWg;gpduhf ,Uf;Fk; mYtyupd; rk;gsj;jpypUe;J 8% fopf;fg;gLfpwJ> kw;Wk; 

Copau; gzpahw;Wk; epWtdj;jhy; toq;fg;gl;l 12% nghJ Nritfs; tUq;fhy itg;G 
epjpaj;jpw;F tuT itf;fg;gLfpwJ. 

rl;lg; gpupT   

cr;rePjpkd;wj;jhy; ngauplg;gLk;  rl;lkh mjpgu; jpizf;fsk;;> kdpj cupikfs; Mizak; 
kw;Wk; xk;G+l;];Nkd; cs;spl;l midj;J ePjpkd;wq;fspYk; jhf;fy; nra;ag;gl;l 
tof;FfSf;F Kd;dpiyahtJld;; Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; rhu;gpy; gjpyspj;jy; kw;Wk; 
Xa;T+jpak; toq;fy; kw;Wk; fz;fhzpg;Gld; njhlu;Gila midj;J rl;lq;fs; kw;Wk; 
fl;lisr; rl;lq;fs;; gw;wpa tpsf;fq;fs;> gupe;Jiufis Mfpatw;iw mDg;Gjy; Nghd;w 
gzpfisr; nra;a jpizf;fsj;jpd; rl;lg; gpupT epWtg;gl;Ls;sJ. 
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cs;sff; fzf;fha;Tg; gpupT  

jpizf;fsj;jpd; epjp eltbf;iffspy; gad;gLj;jg;gLk; jw;Nghija 
cs;sf epu;thf Kiwia Muha;tjd;; %yk; Nkhrbfs; kw;Wk; 
Fw;wq;fisj; jtpu;g;gjw;Fk; ntspg;gLj;Jtjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; cs;sf 
cWjpg;gLj;jypd; rupahd kw;Wk; Kiwahd nray;ghLfs; Fwpj;J 
RahjPdkhd kw;Wk; epiyahd kjpg;gPl;il Nkw;nfhs;s cssff;; 
fzf;fha;Tg; gpupT eltbf;if vLf;fpwJ. 

jfty; njhopy;El;gg; gpupt    

Xa;T+jpak; nrYj;Jk; nray;Kiwia kpfTk; jpwikahfTk; Jy;ypakhfTk; guhkupf;Fk; 
Nehf;fpy; Xa;T+jpak; ngWNthu; r%fk;> gpuNjr nrayfk; kw;Wk; nghJ epWtdq;fs; 
Mfpatw;iw njhlu;e;Jk; Gjpa jfty; njhopy;El;g Kiwikfis mwpKfg;gLj;JtjDhlhf 
jpizf;fsj;Jld;; Neubahf xUq;fpizf;Fk; eltbf;ifapy; ,e;j gpupT <L;gl;Ls;sJ. 

Clfg; gpuT 

midj;J nra;jpj;jhs;fshy; ftdk; nrYj;jg;gLk; Xa;T+jpak; 
njhlu;ghd midj;J jfty;fisAk; Nrfupg;gJld;> mj;jifa 
jfty;fis epu;thfj;jpd; Fwpg;Gf;fhf mDg;GtJk; Clf gpuptpd;  
Kf;fpa gq;F MFk;. NkYk; jfty; njhopy;El;gj; Jiwapd; 
tsu;r;rpAld; vjpu;ghu;f;fg;gLk; etPd njhopy;El;g trjpfs; %yk; 
jfty;fisj; njhlu;Gnfhstij Clfg; gpupT cWjp nra;fpwJ. 
,jw;fpilapy;> mjpfhug;G+u;t tiyj;jsk;> mjpfhug;G+u;t KfE}y; 
gf;fk;> mjpfhug;G+u;t A+bA+g; Nrdy;> ,izar; rQ;rpif kw;Wk; 
Xa;T+jpa thndhyp %yk; jfty;fisg; GJg;gpf;f eltbf;if 
vLf;fpwJ. NkYk; Clf gpupT ntspg;Gw Clf epWtdq;fSf;Fk; jfty;fisAk; 
toq;FfpwJ. 

mQ;ry; gpupT  

mQ;ry; gpupT> jpizf;fsj;jpd; cs; gupkhw;wj;jpd; Kf;fpa gad;Kiwahf Kd;dpiyg;gLj;j 
KbtJld; Mifahy; me;j eltbf;iffs; ed;F xUq;fpizf;fg;gLtij ,g;gpupT cWjp 
nra;fpwJ. jpizf;fsj;jhy; ngwg;gl;l kw;Wk; mDg;gg;gLk; midj;J fbjq;fs;/ 

Nfhitfis rk;ge;jg;gl;l gpupTfs;/ epWtdq;fSf;F ve;jnthU gytPdKk; ,y;yhky; 
jpwikahf mDg;GtNj gpuptpd; Kf;fpa nghWg;G. 

Xa;T+jpau; $l;likg;gpd; epu;thfKk; xUq;fpizg;Gk;.  

Xa;T+jpau;fspd; r%fj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; Xa;T+jpau;fs; rq;fq;fshy;> 
jpizf;fsj;jpw;F Kiwaplg;gLk;; gpur;rpidfs; Fwpj;J eltbf;if vLg;gjw;Fk;> rupahd 
jPu;Tfis toq;Ftjw;Fk;> jpizf;fsj;jpw;Fk; Xa;T+jpau;fSf;Fk; ,ilapy; rpwe;j 
njhlu;Gfis NgZtjw;Fk; xU mYtyu; rk;ge;jg;gl;l eltbf;iffis xUq;fpizg;gjw;fhf 
tpNrlkhf <LgLj;jg;gl;;Ls;shu;. 
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tu;j;jfj; Jiw xUq;fpizg;G   

Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; > taJ te;j nraw; jpwDs;s cWg;gpduhf Xa;T+jpaiu khw;Wk; 
Nehf;fj;Jld;;> nghJ kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fSld; ,ize;J khjhe;j Xa;T+jpaj;jpw;F 
mg;ghy; nrd;W mtu;fSf;F toptFf;Fk; tifapy; gy;NtW GJikahd jpl;lq;fis 
nray;gLj;JfpwJ. vdNt ,J njhlu;ghf jpizf;fsk; kw;Wk; jdpahu; Jiwf;F ,ilNa 
ey;y xUq;fpizg;G guhkupf;fg;gLfpwJ. 
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tpNrl fUj;jpl;lk; 

Xa;T+jpau;fspd; tpuyilahsj;ijg; ngw;Wf;nfhs;jy;. 

 capu; tho;r; rhd;wpjiog; ngWtjw;fhd eltbf;ifia jpizf;fsk;  vLj;Js;sJ> 
Xa;T+jpau; capUld; cs;shuh vd;gij cWjpg;gLj;Jk; Nehf;fpy; ,J Xa;T+jpauplkpUe;J 
,Jtiu vLf;fg;gl;LtUfpwJ> ,k; Kiwik gNahnkl;upf; Kiw %yk; etPd 
njhopy;El;g mikg;Gld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. Xa;T+jpau; jdJ capu;tho; rhd;wpjio 
tptuq;fisf; nfhz;l gbtq;fis G+uzg;gLj;jp rku;g;gpf;Fk; kpfTk; rpf;fyhd 
Kiwiag; gpd;gw;Wtjw;Fg; gjpyhf ,g; Gjpa Kiwik Xa;T+jpaUf;F nghUj;jkhd 
Neuj;jpy; jdJ tpuy; milahsj;ijg; gad;gLj;jp toq;Ftjw;fhd trjpia 
Vw;gLj;jpAs;sJ. mjd;gb Xa;T+jpak; ngWgtu; ,g;NghJ jdJ tpuy; milahsj;ij 
mtUf;Fupa gpuNjr nrayfj;jpNyh my;yJ  NtW ve;j gpuNjr nrayfj;jpNyh my;yJ 
xU tq.  

 

  

 

 

 

 

mjd;gb Xa;T+jpau; tpuy; milahsj;ijg; gad;gLj;jp mtu;fspd; capu;tho;r; 
rhd;wpjio toq;f 2020 Mk; Mz;by; 26 gpuNjr nrayfq;fspy; trjpfs; 
nra;ag;gl;Ls;sd. Nkw;$wpatw;iwj; jtpu jPT KOtJk; cs;s kf;fs; tq;fpapd; 75 
fpisfs;> ghd; Vrpah tq;fpapd; 84 fpisfs;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; 10 fpisfs; 
Mfpatw;wpy; tpuy; milahsk; toq;Fk; trjpfs; ,g;NghJ toq;fg;gl;Ls;sd. 

Xa;T+jpau;fSf;F ,Jtiu gad;gLj;jg;gl;l Gifapuj mizr; rPl;L 
toq;fy; Kiwia vspjhf;Fjy ;  

 ,Jtiu Xa;T+jpaUf;F cupj;Jila Gifapujg; gw;Wr; rPl;il ngWtjw;fhf 
eilKiwg;gLj;jg;gl;l nraw; jpl;lj;ij ,yFgLj;Jk; Nehf;fpy; Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsk;> ,yq;if Gifapujj; jpizf;fsk; kw;Wk; nkhgpnly; Mfpatw;Wld; 
,ize;J Xa;T+jpau;fs; jkJ Njrpa milahs ml;iliaNah my;yJ Xa;t+jpa 
milahs ml;iliaNah rku;g;gpg;gjd; Clhf Gifapujg; gw;Wr; rPl;il Neubahf 
ngw;Wf;nfhs;Sk; trjpia toq;f Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. Gjpa Kiwikapd; 
fPo; Xa;T+jpak; ngWgtu; jkJ Gifapujr; gw;Wr; rPl;il (,Uf;if) ,aq;fiyapy; rpy 
nehbfspy; Kd;gjpT nra;Ak; trjpiaf; ngw;Ws;sdu;. 

 

Mz;LNjhWk; MAs; rhd;wpjo; ngWtjw;fhd 
tpuy; milahs Kiwia nghJ epu;thf 
mikr;rpd; nrayhsu; jpwe;J itf;fpwhu;  

xU Xa;T+jpau; Gjpa trjpiag; gad;gLj;jp 
jdJ tpuy; milahsq;fis gjpT nra;fpwhu;  
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tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpaj;jpd; fPo; gjpit vspjhf;Fjy;  

 Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jhy; epu;tfpf;fg;gLk; 
mur mYtyu;fspd; gpe;ija gadhsu;fs; 
ed;ik ngWk; Nehf;fpy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl tpjitfs; kw;Wk; 
mdhijfspd; Xa;T+jpaj; jpl;lj;jpd; fPo; 
,Jtiu gad;gLj;jg;gl;l nfhLg;gdT 
nray;Kiwia vspjhf;Ftjd; %yk; 
tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; 
Xa;T+jpaj;ij nray;gLj;Jk; Nehf;fpy; 

jpizf;fsj;jhy; xU Gjpa Kiw 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;j Gjpa Kiw 
Fwpj;J midj;J gpuNjr nrayhsu;fs; 
kw;Wk; midj;J muR mjpfhupfSf;Fk; 
03/2020 Mk; ,yf;f nghJ epu;thf 
Rw;wwpf;if %yk; mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

CdKw;w Foe;ijfSf;fhd Xa;T+jpa cupikia cWjp nra;jy;  

 CdKw;w Foe;ijfSf;F CdKw;w Xa;T+jpaj;jpw;fhd 
cupikia toq;f ,Jtiu gad;gLj;jg;gl;l Kiwikapd; 
mbg;gilapy;> Foe;ijapd; ngw;Nwhupd; kiwTf;Fg; gpd;du; 
mf; Foe;ij kUj;Jt rigf;F mDg;gg;gl;L mtu;fsJ 
Cdk; gupl;rpf;fg;gLfpwJ. ,j;jifa R+o;epiyfspy; 
ngUk;ghyhd CdKw;w Foe;ijfs; jq;fs; CdKw;w 
Xa;T+jpaj;ijg; ngWtjpy; gy;NtW rpukq;fisAk; 
jhkjq;fisAk; re;jpf;f NeupLk;. ,e;j R+o;epiyia khw;Wk; 
Nehf;fpy;> mur mYtyu;fSf;F jkJ FLk;gj;jpy; cs;s 
CdKw;w Foe;ijfspd; > Cdj;ij guPl;rpf;f> me;je;j 
epWtdj; jiytUf;F Nfhupf;if itg;gjd; %yk mf; Foe;ijia kUj;Jt rigf;F  
mioj;J tUtjw;fhd xu re;ju;g;gk toq;fg;gl;L xU Gjpa tpjpKiw jpwk;gl 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpaj;ij 
nray;gLj;Jtjw;fhd Gjpa Md;iyd; 

Kiwiag; gw;wp gpuNjr nrayhsu;fSf;F 
njupag;gLj;Jjy; 
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 Xa;T+jpa jpfjpf;Fs; mYtyuJ Xa;T+jpar; rYiffisg;  
ngw;Wf;nfhLf;Fk; Fwpf;NfhSld;> mYtyu;fs; Xa;TngWk; 
jpfjpia milAk; NghJ FWe;jfty; %yk; Xa;T+jpak; njhlu;ghf 
mYtyu;fSf;F mwpe;J nfhs;Sk; trjp 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. nghJ Nritapy; Vwj;jhs 
mWE}whapuk; mYtyu;fs; tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; 
Xa;T+jpa gjpT Kiwikapd; fPo; gjpT nra;Js;sjhy;> 
,iog;ghWtjw;F jahu;gLj;j mtu;fspd; jdpg;gl;l Nfhg;Gf;fis 
,w;iwg;gLj;j Kiwikapd; jfty;fisg; gad;gLj;jp mtu;fSf;F 
mwptpf;f  eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ>  Xa;T+jpa jpfjpf;F MW khjq;fSf;F Kd;du;> 
,r; nray;ghL kpfTk; mtrpakhdJ. 
 

 Xa;T+jpau;fspd; jfty;fisg; gupkhwpf;nfhs;Sk; Kfkhf> juT 
gupkhw;wj;jpw;fhf Nju;jy; jpizf;fsj;jplkpUe;J xg;Gjy; 
ngwg;gl;Ls;sJld;; ,iza jsj;jpd; %yk; Xa;T+jpa 
Kfhikj;Jt juT jsj;Jld; xu; ,izg;G 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,t; topapy; xU muR mYtyu;p 
Xa;TngWk; Neuj;jpy; mtuJ tjptpl tptuq;fis rupghu;f;f 
trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 
  

 Aj;jfhyj;jpy; Aj;jk; eilngw;w gFjp kw;Wk; mjw;F mg;ghyhd gFjpfspy; flikapy; 
<Lgl;bUf;ifapy; gaq;futhj eltbf;iffspd; fhuzkhf ,we;jtu;fs; my;yJ 
CdKw;w Kg;gilfs; kw;Wk; ,yq;if fhty;Jiw cWg;gpdu;fSf;fhd kw;Wk; 
mtu;fspy; jq;fptho;Nthu; kw;Wk; CdKw;Nwhu; mtu;fs; thOk; fhyk; tiu 
mtu;fSf;fhd  rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfis toq;Ftjw;fhf jfty;fisr; 
cs;slf;fp xU ,aq;fiy Kiwik tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
 Xa;T+jpau; Xa;T+jpaj;jpw;F jFjpAilatuhf ,Uf;Fk; re;ju;g;gj;jpYk; mtu; Neubahf 

r%fk; je;J jdJ ed;ikfis ngw;Wf;nfhs;Sk; epiyapy; ,y;yhj re;ju;g;gj;jpy;;> 
mj;jifa Xa;T+jpau; jdf;fhd xu; mwq;fhtyiu epakpg;gjd; %yk;; Xa;T+jpaj;ijg; 

ngWtjw;fhd nraw;ghL  07/2020 Mk; ,yf;f Xa;T+jpa Rw;wwpf;if %yk; Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
 Xa;T+jpa tpz;zg;gk; kw;Wk; gpw njhlu;Gila Mtzq;fis KOikahf ,aq;fiyapy;; 

rku;g;gpg;gjw;fhd topia toq;Ftjw;fhf Xa;T+jpa Kfhikj;Jt mikg;G 
GJg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 Xa;tpy; mDg;gg;gLk; mYtyu;fspd; ed;ikfis cWjpnra;Ak; 

Nehf;fpy;> 03/2020 Mk;  ,yf;f 2020.12.31 Mk; jpfjpa nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if  ntspaplg;gl;lJld; mr; Rw;wwpf;ifapy;; 
mtu;fspd; nkhj;j Nrit fhyj;jpy; tpjitfs;/ jGjhuu;fs;; 
kw;Wk; mdhijfspd; epjpf;F Nkw;nfhz;l gq;fspg;Gfis 
kPl;nlLg;gjw;F vLf;f Ntz;ba eltbf;if njhlu;ghd 
topfhl;Ljy;fSkJ njhlu;gpy; mwpf;ifaply; kw;Wk; me;j 
tptuq;fis jdpg;gl;l Nfhitapy; Nru;g;gJ Nghd;w tplaq;fSk; 
cs;slf;fp ntspaplg;gl;lJ.  
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 vjpu;fhyj;jpy; midj;J Copau;fisAk; cs;slf;fpa  r%f ghJfhg;G Kiwfs; kw;Wk; 
Xa;T+jpak; nfhLg;gdT  nra;jy; njhlu;gpyhd Kf;fpakhd jfty;fis cs;slf;fpa;; 
"jiyKiwapd; ngUik" vd;w jiyg;gpy; jpdkpdh> kw;Wk; jpdfhud; gj;jpupiffSld; 
,ize;J xU Nkyjpf ,izg;ghf Xa;T+jpaj; jpizfsj;jpd; nghd; tpohitAk; 
Xa;T+jpau; jpd tpoh nfhz;lhl;lj;ijAk; xl;b ',yq;if Xa;T+jpak;' vDk; Gj;jfk; 
ntspaplg;gl;lJ. ,e;j epfo;T nfsut nghJ Nritfs;> khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;Suhl;rp mikr;ruJ mDruizapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jhy; 50 Mz;Lfs; epiwtile;jijf; Fwpf;Fk; tifapy; jghy; 
jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nghd;tpohitf; nfhz;lhl mQ;ry; Kj;jpiuAld; Kjy; 
ehs; jghy; ciw Mfpait toq;fg;gl;lJ. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"jiyKiwapd; ngUik" gj;jpupiffSld; 
Nkyjpf ,izg;ghf ntspaply; 

Nghd; tpoh Kjy; ehs; jghy; ciw  

Nghd; tpoh mQ;ry; Kj;jpiu  

',yq;if Xa;T+jpak;' vDk; Gj;jfk; ntspaply; 

 

Kjy; Nghd; tpoh mQ;ry; Kj;jpiu kw;Wk; mQ;ry; 
ciw  ntspaply; 
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 'midtUf;Fk; Xa;T+jpak;' vd;w fUg;nghUspd; fPo; r%f ghJfhg;Gf;fhd Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpd;; jpl;lq;fspd; njhFg;igj; Muk;gpj;jy;. 
  
,yq;ifapd; jw;Nghija r%f ghJfhg;G KiwikapYk; Xa;T+jpa jpl;lq;fis 
Nkk;gLj;JtjpYk; “nropg;G kw;Wk; mw;Gj Nehf;F” vd;w nfhs;if mwptpg;gpy; gy Kf;fpa 
jpl;lq;fs; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j nfhs;if mwptpg;gpd;; %yk;> jdpahu; Jiwapd; 
Copau;fs; kw;Wk; ntspehl;by; gzpGupAk; Copau;fs; cl;gl ehl;bd; xt;nthU FbkfDk; 
nghJ kw;Wk; jdpahu; Jiwfspy; Xa;TngWk; taij tpQ;Qhd mbg;gilapy; epu;zapj;J 
Xa;T+jpa jpl;lq;fis mwpKfg;gLj;j Kd;nkhopag;gl;Ls;sJld; jw;NghJs;s muR 
Copau;fspd; Xa;T+jpa jpl;lj;ijAk;  ghJfhf; eltbf;if vLf;fg;gL. 
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2020 Mk; Mz;by;  ntspaplg;gl;l Rw;wwpf;iffs; 

 

ntspaplg;gl;l 
jpfjp 

Rw;wpf;if 
,yf;fk;  

tplak; 

1 2020201208 1/2020 
Xa;T ngw;w muR mYtyu;fspd; kPs;Ntiytha;g;G kw;Wk; 
Xa;T+jpa jpUj;jk;  

2 2020201221 2/2020 

ifNuiffs; %yk; Xa;T+jpau;fspd; capu; rhd;wpjio 
cWjpg;gLj;jy; - Kd;Ndhbj;  jpl;lk; 

3 2020202210 2/2020(I) 

ifNuiffs; %yk; Xa;T+jpau;fspd; capu; rhd;wpjio 
cWjpg;gLj;jy; - Kd;Ndhbj;  jpl;lk; 

4 2020202225 3/2020 

tpjitfs;/ jGjhuu;/ mdhijfs; my;yJ CdKw;w 
Xa;T+jpaj;jpw;fhd tpz;zg;gj;ij ,aq;fiyapy;; 
rku;g;gpj;jy; 

5 2020204202 4/2020 

,iog;ghw;wg;glhj Xa;T+jpak; ngwNtz;ba Xa;T+jpau;fs; 
kw;Wk; Xa;T ngw;w Mdhy; Nfhtpl;-19 fhuzkhf 
,aq;fiyapy;; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f Kbahj 
Xa;T+jpau;fSf;fhd epthuzk; toq;fy;;.  

6 2020204206 4/2020(i) 

,iog;ghw;wg;glhj Xa;T+jpak; ngwNtz;ba Xa;T+jpau;fs; 
kw;Wk; Xa;T ngw;w Mdhy; Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W 
fhuzkhf ,aq;fiyapy;; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f 
Kbahj Xa;T+jpau;fSf;fhd epthuzk; toq;fy;;. 

7 2020204220 4/2020(ii) 

,iog;ghw;wg;glhj Xa;T+jpak; ngwNtz;ba Xa;T+jpau;fs; 
kw;Wk; Xa;T ngw;w Mdhy; Nfhtpl;-19 fhuzkhf 
,aq;fiyapy;; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f Kbahj 
Xa;T+jpau;fSf;fhd epthuzk; toq;fy;;.  

8 2020204229 4/2020(iii) 

,iog;ghw;wg;glhj Xa;T+jpak; ngwNtz;ba Xa;T+jpau;fs; 
kw;Wk; Xa;T ngw;w Mdhy; Nfhtpl;-19 fhuzkhf 
,aq;fiyapy;; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f Kbahj 
Xa;T+jpau;fSf;fhd epthuzk; toq;fy;;.  

9 2020205222 4/2020(iv) 

,iog;ghw;wg;glhj Xa;T+jpak; ngwNtz;ba Xa;T+jpau;fs; 
kw;Wk; Xa;T ngw;w Mdhy; Nfhtpl;-19 fhuzkhf 
,aq;fiyapy;; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f Kbahj 
Xa;T+jpau;fSf;fhd epthuzk; toq;fy;;.  

01 2020204220 5/2020 

cyfshtpa Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;wpd; fhuzkhf 
tPl;bypUe;J Ntiy nra;Ak; Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; nghJ 
Nritfis toq;Fjy;; (WFH) 

00 2020206209 6/2020 

cyfshtpa Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;wpd; fhuzkhf 
tPl;bypUe;J Ntiy nra;Ak; Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; nghJ 
Nritfis toq;Fjy;; (WFH) 
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02 2020206211 7/2020 

Xa;T+jpak; ngWgtu; jdJ Xa;T+jpaj;ijg; ngWtjpy; 
rpukj;ij vjpu;nfhs;Sk; Nghnjy;yhk; xU ghJfhtyiu 
epakpg;gjw;fhd xg;ge;jk;  

01 2020206211 8/2020 

Xa;T+jpau;fs; r%fj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf fld; 
trjpfis toq;Ftij tYg;gLj;Jjy; 

01 2020209222 2/2020 (ii) 
ifNuiffs; %yk; Xa;T+jpau;;fspd; capu;tho; rhd;wpjio 
rupghu;j;jy; - Kd;Ndhbj;  jpl;lk; 

01 2020207230 2/2017 (i) 

nghJ Nritfs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd; fPo; gjpT 
nra;jy; kw;Wk; gjpTnra;ag;gl;l cWg;gpdu;fspd; 
gq;fspg;Gfspd; tptuq;fis ,izak; %yk; 
,w;iwg;gLj;;jy; 

06 2020209222 2/2020 (iii) 
ifNuiffs; %yk; Xa;T+jpau;;fspd; capu;tho; rhd;wpjio 
rupghu;j;jy; - Kd;Ndhbj;  jpl;lk; 

07 2020211230 3/2015 (iv) 
Xa;T+jpa jpfjpapy; Xa;T+jpa eyd;fisg; ngWjy;. 
(Xa;T+jpa tpz;zg;gq;fis ,aq;fiyapy; rku;g;gpj;jy;) 

08 2020212202 1/2009 (i)  CdKw;Nwhu; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpak; nrYj;Jjy; 

09 2020212205 9/2020 2021 Mz;L Xa;T+jpa nfhLg;gdTfs;   

21 2020212208 10/2020 Jiz fld; jpl;lk; 

 

2020 Mk; Mz;by;  ntspaplg;gl;l Rw;wwpf;iff; fbjq;fs;fs; 

 ntspaplg;gl;l 
jpfjp 

Rw;wpf;if fbj 
,yf;fk;  

tplak; 

01 2020206217 01/2020 
Xa;T ngWk; MAj Nritfspy; cs;s mYtyu;fspd; 
Nrit Xa;T+jpaj;ij jpUj;Jtjw;fhd nray;Kiwia 
xOq;FgLj;jy;   

12 0202.07213 02/2020 
Xa;T+jpau;fspd; tptuq;fis ntsp jug;gpdUf;F 
toq;Ftij fl;Lg;gLj;Jjy; 

11 2020212203 úje$È'i$Ô'i$2021 Xa;T+jpau;fsJ tjptplr; rhd;wpjo;fs;  2021' 

11 2020211223 PEN/ADG/2020/DS 
Xa;t+jpa Nfhitfs; mw;w Xa;t+jpau;fsJ Xa;T+jpaj; 
jpUj;jk; 

11 2020212221 12/2020 
,uz;L tUlq;fSf;Fk; Nkyhf ntspehl;by; trpf;Fk; 
,yq;ifau;fspw;F 2021 Mk; Mz;bw;fhd; capu;tho;r;; 
rhd;wpjio toq;Fjy; 

16 2020212221 PEN/POL/1A/special 
Jiz tpoh fld; jpl;lk; - tq;fpfSf;fhd 
mwpTWj;jy;fs; 
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2020 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; mwpf;if 

rl;lg; gpupT 

Nfhg;Gfs; kw;Wk; 
vOj;Jf;fspd; tif 

vz;zpf;if 
toq;fg;gl;l 

mtjhdpg;Gfspd; 
vz;zpf;if  

MNyhridapy; 
gq;Nfw;w 
egu;fspd; 
vz;zpf;if 

Kbf;f Ntz;ba 
njhif 

kdpj cupikfs; 
njhlu;ghd Gfhu;fs; 

16 16 - - 

kdpj cupikfs; 
njhlu;ghd 
miog;ghiz 

21 21 21 11 

Xk;Gl;];kd; njhlu;ghd 
Gfhu;fs; 

012 011 - 12 

Vida fbjq;fs; 11 11 - - 

cr;rePjpkd;wj;jpy; 
jhf;fy; nra;ag;gl;l 
tof;Ffs; 

11 11 - 
03 tof;FfSf;F 

jPu;g;Gfs; 
toq;fg;gltpy;iy 

cau; ePjpkd;wj;jpy; 
jhf;fy; nra;ag;gl;l 
tof;Ffs; 

16 11 11 
jPu;g;Gfs; 

toq;fg;gltpy;iy 

khfhz 
cau;ePjpkd;wj;jpy; 
jhf;fy; nra;ag;gl;l 
tof;Ffs; 

12 12 10 
jPu;g;Gfs; 

toq;fg;gltpy;iy 

Rl;lkh mjpgu; 
jpizf;fsj;jpw;F 
mwpTWj;jy;fSf;fhf 
mDg;gg;gl;l Nfhg;Gfs;  

60 - - - 

epWtdq;fSld; 
cld;gbf;iffs; 

11 - - - 

mtjhdpg;GfSf;fhf  
Vida gpupTfspypUe;J 
Fwpg;gplg;gLk; 
Nfhitfs; 

28 28 - - 

Nkhj;jk; 269 211 21  

 

Nkw;$wpa tplaq;fSf;F ,zq;f ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; Vida epWtdq;fSldhd re;jpg;gpy;; 
toq;fg;gl;l mtjhdpg;Gfs; kw;Wk; gq;Nfw;w MNyhridfs; Vwj;jhs 260 MFk;> NkYk; 
nghJ kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fSld; Nkw;nfhs;sg;gl;l cld;gbf;iffs; 11 MFk;. 
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2020 Mk; Mz;bd;;  nfhLg;gdT nra;ag;gl;l khjhe;j Xa;T+jpar; RUf;fk;  
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2020 Mk; Mz;by; khjhe;jk; nrYj;jg;gl;l rptpy;> MAjg;gilfs; kw;Wk;  
tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa vz;zpf;if. 

Kjk; 

Nraw;gL epiy Xa;T+jpau;fs; vz;zpf;if  

Fbapay; 
kw;Wk; 

MAjggil 

tpjitfs; 
kw;w[k; 

mdhijfs; 
nkhj;jk; 

ij 456,499 183,803 640,302 

khrp 457,689 183,827 641,516 

gq;Fdp 459,308 184,108 643,416 

rpj;jpiu 461,034 184,145 645,179 

itfhrp 460,851 184,052 644,903 

Mdp 460,978 183,674 644,652 

Mb 461,255 183,953 645,208 

Mtzp 464,715 184,472 649,187 

Gul;lhjp 466,398 184,722 651,120 

Ig;grp 468,214 184,746 652,960 

fhu;j;jpif 474,369 184,797 659,166 

khu;fop 475,889 185,045 660,934 

 

2020 Mk; Mz;by; Gjpjhfr; Muk;gpf;fg;gl;l khjhe;j Xa;T+jpaj;jpd; 
vz;zpf;ifAk; mjw;fhf nrYj;jg;gl;l njhifAk;. 

khjk; 

Fbapay; tpjitfs; kw;w[k; mdhijfs; MAjggil 

Xa;T+jpau;fs; 
vz;zpf;if 

nrYj;jg;gl;l 
njhif   
(&.) 

Xa;T+jpau;fs; 
vz;zpf;if 

nrYj;jg;gl;l 
njhif   
(&.) 

Xa;T+jpau;fs; 
vz;zpf;if 

nrYj;jg;gl;l 
njhif   
(&.) 

ij 741 123,607,248 652 114,815,872 456 102,960,149 

khrp 1,456 278,582,765 781 145,532,883 998 270,442,847 

gq;Fdp 1,520 299,656,311 866 181,905,044 958 242,808,123 

rpj;jpiu 1,536 63,400,389 405 11,484,135 778 37,862,158 

itfhrp 519 99,309,464 384 58,444,848 109 37,539,096 

Mdp 659 136,270,138 287 55,884,845 498 115,621,097 

Mb 851 236,600,311 839 195,502,312 657 215,206,143 

Mtzp 2,965 843,325,138 1080 212,385,780 1585 548,120,242 

Gul;lhjp 1,461 294,404,053 841 176,479,702 1111 266,512,894 

Ig;grp 1,924 506,934,716 648 151,113,354 869 251,051,492 

fhu;j;jpif 5,913 738,573,125 585 96,785,722 1506 359,759,175 

khu;fop 1,704 201,165,605 750 174,669,967 832 205,888,678 

Nkhj;jk; 21,249 3,821,829,263 8,118 1,575,004,464 10,357 2,653,772,092 
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Xa;T+jpaj;jpw;fhd tUlhe;jr; nrytPdk; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 Mk; mz;by; Nritapy; ,Uf;Fk; nghJ kuzkile;j kw;Wk; CdKw;w 
Kg;gil mq;fj;jtu;fs;> fhty;Jiwapdu;  MfpNahUf;F nrYj;jg;gl;l 
,og;gPl;L rk;gsk;>  kw;Wk; nfhLg;gdTfs;  

 

 

 

 

 

 

gzpf;nfhil nfhLg;gdT 2020 

gzpf;nfhil tif 

nfhLg;gdT 
nra;ag;gl;l 
egu;fspd; 
vz;zpf;if 

nfhLg;gdT nra;j 
njhif &.kpy; 

Fbapay;> MAjg;gil> 
ikag;gLj;jg;gl;l  25,520 27,408,501,019 

MAjg;gil 29 5,057,963 

,wg;G  1103 632,808,553 

kPsha;T 3105 156,868,686 

NtW * 1,333 803,014,264 

nkhj;jk; 31,090 29,006,250,484 
 

* rpwg;G ,og;gPL> Nrit ,og;gPL> Nrit gzpf;nfhil> Nrit gzpf;nfhil- ,wg;G> (17)> 
kPs;-Ntiytha;g;G kPjhd gzpf;nfhil nfhLg;gdTfs; 

 

Mz;L nrytPdk &.kpy; 

2016 164,028,280,464.60 

2017 172,709,060,986.55 

2018 182,014,784,493.07 

2019 202,642,744,941.95 

2020 229,080,763,894.39 

epWtdk; 
 2020 Mk; Mz;L khu;fop tiu 

njhif 
 nfhLg;gdT nra;j 

njhif &.kpy; 

jiug;gil  36,814 33.36 

flw;gil 1,469 1.37 

thd;gil 578 0.57 

fhty;Jiw 2,043 2.16 

nkhj;jk; 40,904 37.46 
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tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpaj;jpd; ed;ikfis nrYj;Jjy; - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpa jpl;lj;jpy; gjpT nra;jy;   
 

 2020 Mk; Mz;by; tpjitfs;/ tpjitfs; kw;Wk; Xa;T+jpa jpl;lj;jpy; gjpT nra;a 

rku;g;gpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fspy; 29513 tpz;zg;gq;fSf;F tpjitfs;/ tpjitfs; 
mdhijfs; Xa;T+jpaj;jpw;fhd cWg;gpdu; ,yf;fq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 

jpUg;gpr; NrYj;jg;gl;l  tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpa jpl;lj;jpw;fhd 
mspj;j gq;fspg;Gfs; - 2020  

 
 Fbapay; MAjg;gil nghJ 92 

2019.12.31 Mk; jpfpa kPjp 197 0 388 

tpz;zg;gq;fspd; urPJ 1472 983 29 

tpz;zg;gq;fSf;fhd 
nfhLg;gdTfs; 914 973 31 

jpUg;gpaDg;gg;gl;l 
tpz;zg;gq;fs; 468 10 281 

2020.12.31 Mk; jpfpa kPjp 287 0 501 

 

 

 

 

 

 

khjk; 
tpjitf; 
Xa;T+jpak; 

mdhijfs; 
Xa;T+jpak; 

CdKw;Nwhu; 
Xa;T+jpak; 

NtW 

ij 572 32 24 24 

khrp 722 16 16 27 

gq;Fdp 743 50 35 38 

rpj;jpiu 385 12 3 5 

itfhrp 347 13 17 7 

Mdp 235 18 5 29 

Mb 723 48 17 51 

Mtzp 945 39 34 62 

Gul;lhjp 747 35 32 27 

Ig;grp 543 44 35 26 

fhu;j;jpif 553 18 1 13 

khu;fop 646 50 22 32 

nkhj;jk; 7,161 375 241 341 
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MAjg;gil gpuptpy; ,Ue;J kj;jpa juT jsj;jpy; Nru;f;fg;gl;Ls;s 
Xa;T+jpaq;fspd; vz;zpf;if 

 

XA;T+jpa tif 

nfhLg;gdTfspd; 
vz;zpf;if  

(jiug;gil/thd; 
gil/ fly;g;gil) 

Nrit Xa;T+jpaf; nfhLg;gdT  (10/ 12 
f;F fPo;) 

353 

CdKw;w Xa;T+jpa Kjy; nfhLg;gdT 778 

MAjg;gilfspd; jpUj;jq;fs; 2101 

jpUj;jq;fs; 346 

Kuzg; gzpf;nfhil 135 

Nritg; gzpf;nfhil 980 

capu;tho;T nfhLg;gdT 207 

jpUj;jq;fs; (10/12 f;F fPNo) 103 

 

Xa;T+jpak; toq;fg;gl;l ntspehl;by; jq;fpAs;s Xa;T+jpajhuu;fspd; tptuq;fs; 

khjk; Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if 

toq;fg;gl;l 
nfhLg;gdT  

(&.) 

ij 9780 250,090,365 

khrp 9815 244,680,271 

gq;Fdp 9845 302,211,723 

rpj;jpiu 9855 225,587,117 

itfhrp 9869 309,333,207 

Mdp 9870 256,158,297 

Mb 9869 305,759,867 

Mtzp 9881 261,062,289 

Gul;lhjp 9880 442,883,616 

Ig;grp 9857 308,134,677 

fhu;j;jpif 9872 264,001,770 

khu;fop 9865 264,248,148 

nkhj;jk;  3,434,151,347 
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nghJ Nritfs; tUq;fhy itg;G epjpaj;jpd; ngWiffSk; nfhLg;gdTfSk; 
(8%+12%) - 2020 

khjk; ngWiffs;  
(&.) 

nfhLg;gdTfs;   
(&.) 

ij 77,355,694 33,971,631 

khrp 71,472,673 23,099,709 

gq;Fdp 30,360,619 31,988,316 

rpj;jpiu 7,410,912 3,027,355 

itfhrp 44,858,950 19,336,686 

Mdp 76,308,381 24,767,386 

Mb 213,487,273 19,421,915 

Mtzp 80,342,063 29,346,143 

Gul;lhjp 132,460,293 58,190,680 

Ig;grp 40,056,422 35,506,612 

fhu;j;jpif 13,138,810 18,188,702 

khu;fop 61,457,155 45,170,288 

nkhj;jk; 848,709,245 342,015,423 

 

cWg;gpdu; gFg;gha;T 

khjk; 
mfw;wg;gl;l 

mq;fj;jtu;fspd; 
vz;zpf;if  

Gjpjhf ,ize;j 
mq;fj;jtu;fspd; 
vz;zpf;if  

ij 793 728 

khrp 450 732 

gq;Fdp 141 1,083 

rpj;jpiu 84 76 

itfhrp 111 232 

Mdp 219 1,142 

Mb 303 472 

Mtzp 400 773 

Gul;lhjp 452 1,084 

Ig;grp 129 763 

fhu;j;jpif 214 581 

khu;fop 285 460 

nkhj;jk; 3,581 8,126 
 

2019.12.31 Mk; jpfjpad;whd mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if   - 231,339 
$l;Lf  – Gjpjhf ,ize;j mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if   - 8126 

 239,465  

fopf; Gjpjhf ,ize;j mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if      - 3,581 

2020.12.31 Mk; jpfjpad;whd mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;if   - 235,884 
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ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

jpizf;fs mYtyu;fsplkpUe;J mjpf tpidj;jpwDs;s cw;gj;jp Nritiag; ngWk; 
Nehf;fpy;> mYtyf tshfq;fs; khw;wpaikf;fg;gl;Ls;sd> mYtyu;fs; jkJ Nritfis 
jpUg;jpfukhf toq;Ftjw;fhf ftu;r;rpfukhdJk;; nghUj;jkhdJkhd mYtyfr; R+oiy 
,f;fl;llj; njhFjp  nfhz;Ls;sJ. 

,r; nray;Kiwapd; fPo; gpd;tUk; khw;wq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 jpizf;fsj;jpd; tpjitfs; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpaf;fpis kw;Wk; jpizf;fsj;jpd; 
cs; gbf;fl;Lfs; Mfpatw;wpw;F epwr;rhe;J G+rg;gl;lJ.  

 4 tJ khbapd; nfhLg;gdT gpupit kw;Wk; Xl;Leu;fspd; fhj;jpUg;G miw Mfpait 
Fsp&l;lg;gl;Ls;sd. 

 rhg;gpLk; miwf;F mUNf epWtg;gl;bUf;Fk; Nkhl;lhu; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; 
jpwe;j gFjpia cs;slf;fp Ntyp mikj;jy;. 

 jpizf;fsj;jpd; ghJfhg;G mjpfhupfs; jq;fs; flikfisr; nra;Ak; jpizf;fsj;jpd; 
fz;fhzpg;G miwia rupnra;jy;. 

 mDuhjGuj;jpd; Etufk;gyj;J gpuNjr nrayfk; kw;Wk; Nghu; fpwtw;; gpuNjr nrayfk;> 
fq;ftj;j> NfhuNy kw;Wk; fz;bapd; al;bjpDtu Mfpa gpuNjr nrayfq;fspd; Xa;T+jpa 
gpupTfs; kw;Wk; gjpT miwfis khw;wpaikj;jy;. 

 Nfydpah> NtjKy;y Mfpa tpLKiw tpLjpfspd; ,uz;L khb fl;blj;jpw;F epwr;rhe;J 
g+Rjy; kw;Wk; khw;wpaikj;jy;. 

 

rthy;fs;   

 ,e;j fhyfl;lj;jpy;> Nfhtpl; 19 njhw;WNeha;f;F Kfq;nfhLj;J jdpikg;gLj;jy; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;s jPT KOtJk; Culq;F cj;juT mwptpf;fg;gl;lJk;> 
jpizf;fsk; mike;Js;s gFjp G+l;lg;gl;lNghJk; jilapd;wp Nrit toq;Ftij cWjp 
nra;tjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;lik> Rfhjhu Kd;ndr;rupf;if tpjpKiwfis 
filgpbj;J flikf;F xU Fwpg;gpl;l vz;zpf;ifapyhd mYyu;fNs miof;fg;gl;lik. 

 2020 Mk; Mz;bd; fpuhr;Rl;bfis nrYj;Jtjw;F jpizf;fsj;jpw;F NghJkhd epjp 
tpjpfs; xJf;fg;glhik. 

Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; vjpu;fhyj; jpl;lq;fs; 

 jw;NghJs;s nkhj;j kf;fs;njhifapy; KjpNahu; njhif fpl;lj;jl;l 12.5% Mf 
cs;sJ vd;W Gs;sptptu fzpg;Gfshy; njuptpf;fg;gLfpwJ> ,J 2050 Mk; Mz;by; 
24.8% tiu mjpfupf;Fk;. vdNt> ,e;j R+o;epiyia vLj;Jf; nfhz;lhy;> tskhd 
vjpu;fhyj;jpy; ed;F ghJfhf;fg;gl;l KjpNahu; r%fj;ij guhkupg;gjw;fhd nghUshjhu 
ed;ikfis toq;Fk; Nehf;fpy; %d;W fl;rpfspd; gq;fspg;Gld; mjhtJ murhq;fk;> 
njhopy;KidNthu; kw;Wk; ciof;Fk; kf;fs;> ed;F ghJfhf;fg;gl;l KjpNahu; 
r%fj;ij guhkupg;gjw;fhf> KO kf;fSk; mlq;fyhf midtUf;Fk; Xa;T+jpaj;ij 
cWjp nra;tjw;fhf ,yq;if murhq;fj;jpd; rhu;ghf> rupahd Neuj;jpy; xU jpl;lj;ij 
mwpKfg;gLj;Jtjw;F Kd;Ndhbahd Jiwahf Xa;Tjpaj; jpizf;fsk; 
,Uf;fNtz;baJ vjpu;Nehf;Fk; rthy;fspy; Kf;fpakd xd;whFk;. mjd;gb> 
'midtUf;Fk; Xa;T+jpak;” vDk; jpl;lq;fspd; njhFg;gpw;F nfhs;if xg;Gjy; 
ngwg;gl Ntz;Lk;;. 
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 Xa;T+jpa gpukhzf; Fwpg;G kw;Wk; tpjitfs; kw;Wk; mdhijfspd; Xa;T+jpaf; 
fl;lisr; rl;lk; Mfpait jw;Nghija midj;J jpUj;jq;fisAk; 
cs;slf;fpAs;sd. mt;tg;NghJ murhq;fk; vLf;Fk; nfhs;if KbTfspd; 
mbg;gilapy; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jhy; toq;fg;gl;l Rw;wwpf;iffspy; fhzg;gLk; 
rpy gytPdq;fisj; jtpu;j;J me;j Rw;wwpf;iffisg; GJg;gpg;gjw;fhd jpl;lq;fis 
rku;g;gpf;fTk;> rpf;fy;fisj; jtpu;g;gjw;F nra;a Ntz;ba khw;wq;fis milahsk; 
fhzTk; mt;tg;NghJ nra;ag;gl;l jpUj;jq;fs; fhuzkhf Xa;T+jpak; 
nrYj;Jtjw;fhd nray;ghl;by; fhzg;gl;l rpf;fy;fisj; jtpu;g;gjw;fhf nra;a 
Ntz;ba khw;wq;fis milahsk; fhzTk;> mNj Neuj;jpy; Xa;T+jpa gpukhzf; 
Fwpg;G> fl;lisr; rl;lk; kw;Wk; xOq;FKiwfspy; cs;s FiwghLfisj; jtpu;f;Tk; 
$Ljy; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

 2020 Mk; Mz;bw;fhd capu;thor; rhd;wpjo;fisg; ngWtjw;fhd mQ;ry; 
NritfSf;F gjpyhf kpd;dZ njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;j eltbf;if 
vLf;fg;gLfpwJ.  

 
 
 
 
 
 

v.

 

[fj; b. la];

 
Xa;T+jpag; gzpg;ghsu; ehafk;
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3.1. epjp nray;jpwd; mwpf;if   
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3.2. epjp epiy mwpf;if    
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3.3. fhRg; gha;r;ry; mwpf;if   
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3.4. epjp mwpf;iffSf;fhd Fwpg;G    
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3.5.  tUtha; Nrfupg;gpy; nray;jpwd ;    

                       &.  , 000 

tUtha; 
FwpaPL 

tUtha; FwpaPl;bd; 
tpguk; 

tUtha; kjpg;gPL Nrfupf;fg;gl;l tUtha; 

Kjyhk; 
kjpg;gPL 

,Wjp 
kjpg;gPL 

njhif 
(&) 

kjpg;gPl;bd; 
rjtPjkhf 
,Wjp 
tUtha; 

 r%f ghJfhg;Gf;fhd 
gq;fspg;Gfs; 

    

2004.1 kj;jpa murhq;fk; 19,000,000 21,000,000 21,394,268 101.87% 

2004.2 khfhz rigfs; 11,700,000 12,000,000 11,022,784 91.86% 

8186 

Mrpupau;fSf;fhd 
tpjitfs; mdhijfs; 
Xa;t+jpa epjpak; 

104,000 104,000 263,356 253% 

2002.01.01 
thlif %ykhd 
tUtha; 36,832 35,708 16,266 54.45% 

 cs;Suhl;rp epjpak;     

- 

cs;Suhl;rp 
NritfSf;fhd 
tpjitfs; mdhijfs; 
Xa;t+jpa epjpak; 

- - 4 - 

- 
tpjitfs; mdhijfs; 
Xa;t+jpa epjpak; 

- - 145 - 

- 

cs;Suhl;rp 
NritfSf;fhd 
Xa;t+jpa epjpak; 

- - 75,241 - 

 

3.6. xJf;fg;gl;l epjp Vw;ghl;bw;fhd gad;ghl;bd; nray;jpwd   
                                               &.  >000 

Vw;ghl;bd; 
tif 

xJf;fPL nra;ag;gl;l  Vw;ghL  
cz;ikahd  
nrytPdk; 

KOikahfr; nrytplg;gl;l 
Vw;ghLfspd; rjtPjkhf 

gad;gLj;jg;gl;l  
Vw;ghLfs; 

KjyhtJ 
Vw;ghLfs; ,Wjp Vw;ghLfs; 

kPz;LtUk; 301,857,860 301,857,860 295,940,873 98% 

%yjdk; 25,200 25,200 15,923 63% 
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3.7. ep.V.208 ,w;fikthf ,j; jpizf;fsk;/ khtl;lr; nrayfk;/ Vida 
mikr;Rf;fspd; xU gpujpepjpahf cs;s khfhzrigfs;/jpizf;fsq;fs; 
Mfpatw;wpw;F toq;fg;gl;l Vw;ghLfs ; 

                          &.  , 000 

njh.
,y  

mikr;R/ 
jpizf;fsj;jpyp 

Ue;J 
nra;ag;gl;Ls;s 

Vw;ghLfs;  

Vw;ghl;bd; 
Fwpf;Nfhs; 

Vw;ghLfs; 
cz;ikahd  
nrytPdk; 

nrytplg;gl;l 
epjp Vw;ghLfspd;; 

rjtPjkhf 
gad;gLj;jg;gl;l  

Vw;ghLfs; 

KjyhtJ 
Vw;ghLfs; 

,Wjp 
Vw;ghLfs; 

01 
Nju;jy; Mizf; 
FO (20) 

Nju;jy; 
flikfSf;fhd 
nfhLg;gdT 
toq;Ftjw;fhf 

1080 1080 1080 100% 

02 

jpiwNrupfs;  
nraw;ghl;Lj; 
jpizf;fsk; 
(249) 

gzpf;nfhil> 
fld; jtiz 
kw;Wk; tl;b 
nrYj;Jtjw;F 

10,686,633 10,686,633 10,686,633 100% 

 

3.8. epjp my;yhj nrhj;Jf;fis mwpf;ifapLtjpy; nray;jpwd  
       &.  > 000 

nrhj;Jf; 
FwpaPL 

FwpaPl;bd; 
tpguk; 

fzpg;gPl;Lr;rig 
(Board of 

Survey ) 
mwpf;iff;fika 

2020.12.31 
Md;whd kPjp  

epjp epiy 
mwpf;iff;fika 

2020.12.31 
Md;whd kPjp 

rupahd 
Neuj;jpy; 

fzf;fplg;gl 
Ntz;Lk; 

Kd;Ndw;wj;ij 
xU 

rjtPjkhfg; 
mwpf;ifaply; 

9151 
fl;blq;fs; 
kw;Wk; 
nghUl;fs; 

581,259 581,259 - 100% 

9152 ,ae;jpuhjpfs; 228,197 228,197 - 100% 

9153 epyk; 1,198,405 1,198,405 - 100% 

9154 
njhl;Lzu 
Kbahj 
nrhj;Jfis 

- - - - 

9155 
capupay; 
nrhj;Jf;fs; - - - - 

9160 
ele;J 
nfhz;bUf;fpd;w 
gzpfs; 

- - - - 

9180 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;l 
nrhj;Jfs; 

- - - - 
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3.9. fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if  

  

து.இ. ல்.ஈ.டிள்பெ/டி/டிஏி/02/50(1)                         2021 பேக 30 

 

 

ணிப்ார் ானைம், 

ஏய்வூதினத் திகணக்ைம். 

 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியிற்ைகநன  

2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதிபெடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தின் 

ிதிிக அிக்கைைள் நீதா ைணக்ைாய்யார் ானைத்தின் அிக்கை. 

 
 

1. ிதிிக அிக்கைைள் 

1.1.  தகுதியாய்ந்த அிப்ிபானம் 

2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதினில் இபைந்த ிதி ிக அிக்கை நற்பொம் ிதி செனல்தின் அிக்கை 

நற்பொம் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ணப் ாய்ச்ெல் அிக்கை ஆைினயற்க உள்டக்ைின, 2020 

டிெம்ர் 31 ஆம் திைதிபெடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தின்  ிதிிக 

அிக்கைைிற்ைா ைணக்ைாய்வு, இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 

154(1) ஆம் ிாியன் யிதிைிற்ைகநன து யமிைாட்டுதலின் ைீழ், 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ற்ாடுைளுக்கு இகென தநற்சைாள்ப்ட்டது. 2018 ஆம் 

ஆண்டின் ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 11(1) ஆம் ிாியின் அடிப்கடனில் ஏய்வூதினத் 

திகணக்ைத்திற்குச் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட இந்த அிக்கைனில் து ைபைத்துைளும் அயதாிப்புைளும் 

தெர்க்ைப்ட்டுள். இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 154(1) ஆம் 

ிாியன் யிதிைிற்ைகநன 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 10 

ஆம் ிாியின் ற்ாடுைளுக்கு இகென து அிக்கை உாின திைதினில் ாபாளுநன்த்தில் 

ெநர்ப்ிக்ைப்டும். 

ன் ைபைத்துப்டி, 2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதினன்ா  ிதிிக அிக்கைைள் ஏய்வூதினத் 

திகணக்ைத்தின்  ிதி ிக குித்த உண்கநனா நற்பொம் ினானநா ார்கயகன 

யமங்குயதுடன், இவ்யாண்டிற்ைா அதன் ிதி செனல்தின் நற்பொம் அதன் ணப்ாய்ச்ெல் 

சாதுயாை ற்பொக்சைாள்ப்ட்ட ைணக்ைினல் சைாள்கைைளுக்கு ற் கடசற்பொள்து. 

 

1.2. தகுதியாய்ந்த அிப்ிபானங்ைளுக்ைா அடிப்கட 

இங்கை ைணக்ைாய்வு தபிகைளுக்கு (SLAuSs) ற் து ைணக்ைாய்கய டத்திதன். து 

அிக்கைனின் ிதி அிக்கைைள் ிாியின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யார் சாபொப்புைின் அந்த 

தபங்ைின் ைீழ் து சாபொப்புைள் தநலும் யியாிக்ைப்ட்டுள். ான் சற் ைணக்ைாய்வுச் 

ொன்பொைள் து தகுதியாய்ந்த ைபைத்துக்ைளுக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநாதும் 

சாபைத்தநாதும் ன்பொ ான் ம்புைிதன். 

 

1.3. ிதிிக அிக்கைைளுக்ைா ைணக்ைீட்டு உத்திதனாைத்தாின் சாபொப்புைள் 

சாதுயாை ற்பொக்சைாள்ப்ட்ட ைணக்ைினல் சைாள்கைைள் நற்பொம் 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 38 ஆம் ிாியில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி 

உண்கநனா நற்பொம் ினானநா ார்கயகன யமங்கும் ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்து 
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ைணக்ைீட்டு உத்திதனாைத்தாின் சாபொப்ாயதுடன், ிதிிக அிக்கைைகத் தனாாிக்கும் தாது  

பைாகநத்துயம் தீர்நாிப்து தான் அயெினநா உள்ை ைட்டுப்ாட்டுடன் தநாெடி அல்து 

ிகமனின் ைாபணநாை சாபைள் தயா யிக்ைங்ைள் அற் ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்து 

அயெினநாகும். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 16 (1) ஆம் ிாியில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி  திகணக்ைத்தின் ிதிக் ைட்டுப்ாட்டிற்ைாை  ஏய்வூதினத் 

திகணக்ைம் அதன் யபையாய், செவுைள், சொத்துைள் நற்பொம் சாபொப்புைக பகனாை பாநாிக்ை 

தயண்டும். 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 38 (1) ஆம் ிாியில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி, திகணக்ைத்தின் ிதி ைட்டுப்ாட்டிற்ைாை எபை உள்ை 

உற்த்தித்தின் ைட்டுப்ாட்டு பககநசனான்பொ தனாாிக்ைப்ட்டுயகதபெம் அது  

பாநாிக்ைப்டுயகதபெம் உபொதிப்டுத்துயதுடன்  தநலும் ததகயனா நாற்ங்ைக அவ்யப்தாது 

அவ் பககநனின் உற்த்தித்திக நதிப்ாய்வு செய்து அகத பாநாிப்கபெம்  ைணக்ைீட்டு 

அலுயர் உபொதி செய்ன தயண்டும். 

 

1.4. ிதி அிக்கைைின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யாாின் சாபொப்புைள் 

எட்டுசநாத்தநாை ிதிிக அிக்கைைள் தநாெடி அல்து ிகமனின் ைாபணநாை சாபைள் தயாை 

இல்ாதயாபொ , ினானநா உத்தபயாதத்கதப் சபொயதும்  து ைபைத்கத உள்டக்ைின 

ைணக்ைானவு அிக்கைகன சயினிடுயதும் து குிக்தைாள்ைள் அகும். ினானநா உத்தபயாதம் 

ன்து உனர் நட்ட உத்தபயாதநாகும், ஆால் இங்கை ைணக்ைாய்வு தபத்திற்கு ற் டத்தப்டும் 

ைணக்ைாய்வு ப்தாதுதந எபை சாபைள் தயாை இபைப்கத ைண்டிபெம் ன்தற்ைா உத்தபயாதம் 

அல். தநாெடி அல்து ிகமனிலிபைந்து தயா ைபைத்துக்ைள் மாம் ன்துடன் இந்த ிதிிக 

அிக்கைைின் அடிப்கடனில் டுக்ைப்ட்ட னர்ைின் சாபைாதாப படிவுைில் திப்ட்ட 

பகனில் அல்து சநாத்தநாை அகய ினானநா தாக்ைத்கத ற்டுத்தும்  திர்ார்க்ைாம். 

 

இங்கை ைணக்ைாய்வுத் தபத்திற்கு ற் ைணக்ைாய்யின் எபை குதினாை, ான் சதாமில்பக 

தீர்ப்கப் னன்டுத்துைிதன் ன்துடன் ைணக்ைாய்வு பளயதும் சதாமில்பக ெந்ததைத்கத 

சைாண்டிபைக்ைிதன். க்கும் கூட: 

 

 ிதி அிக்கைைின் சாபைள் தயா அிக்கைனின் அானங்ைக அகடனாம் ைண்டு 

நதிப்ிடுதல், தநாெடி அல்து ிகம ைாபணநாை இபைந்தாலும், அந்த அானங்ைளுக்கு திிக்கும் 

யகைனில் ைணக்ைாய்வு கடபகைக யடியகநத்து செனல்டுத்துதல் நற்பொம் து 

ைபைத்துக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநா நற்பொம் சாபைத்தநா தணிக்கை ொன்பொைகப் 

சபொதல். தநாெடினின் யிகயாை ற்டும் எபை தயா தையகக் ைண்டினாத ஆத்து, 

ிகமனின் யிகயாை ற்டும் அானத்கத யிட அதிைநாை உள்து, சில் தநாெடி கூட்டு, 

தாலி, தயண்டுசநன்த யிடுடுதல், தயாைப் ிபதிலித்தல் அல்து உள் ைட்டுப்ாட்கட 

நீபொதல் ஆைினயற்க உள்டக்ைினது. 

 

 சூழ்ிகைிற்குப் சாபைத்தநா ைணக்ைாய்வு  கடபகைக யடியகநப்தற்ைாை 

ைணக்ைாய்வுக்கு உட்ட்ட உள்ை ைட்டுப்ாடு ற்ின புாிதகப் சபொதல், ஆால் 

ிபொயத்தின் உள்ை ைட்டுப்ாட்டின் செனல்தின் குித்த ைபைத்கத சயிப்டுத்தும் 

தாக்ைத்திற்ைாை அல். 
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 னன்டுத்தப்டும் ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் ற்புகடன தன்கந நற்பொம் ைணக்ைினல் 

நதிப்பீடுைின் ினானத்தன்கந நற்பொம் ிர்யாைத்தால் செய்னப்ட்ட சதாடர்புகடன 

சயிப்ாடுைக நதிப்பீடு செய்தல். 

 

 சயிப்ாடுைள் உட்ட ிதி அிக்கைைின் எட்டுசநாத்த யிக்ைக்ைாட்ெி, ைட்டகநப்பு நற்பொம் 

உள்டக்ைத்கத நதிப்பீடு செய்தலும் ிதி அிக்கைைள் ினானநா யிக்ைக்ைாட்ெிகன 

அகடபெம் யகைனில் அடிப்கட ாியர்த்தகைள் நற்பொம் ிைழ்வுைக 

ிபதிிதித்துயப்டுத்துைின்யா ன்கத நதிப்பீடு செய்னதலும். 

து ைணக்ைாய்யின் தாது ான் அகடனாம் ைாணும் உள்ை ைட்டுப்ாட்டில் ததனும் 

குிப்ிடத்தக்ை குகாடுைள் உள்யா ன்து அடங்ைாை நற்ன யிடனங்ைில், 

குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைாய்வு ைண்டுிடிப்புைள் குித்தும் ான் ைணக்ைீட்டு அலுயபைடன் சதாடர்பு 

சைாள்ைிதன். 

 

1.5. ி ெட்டத் ததகயைள் ற்ின அிக்கை 

ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு 6 (1) (d) ஆம் ிாியின் டி ின்யபைம் யிடனங்ைக ான் 

இதன்பம் கூபொைிதன். 

 

 யமங்ைப்ட்ட ிதிிக அிக்கைைள் பந்கதன யபைடத்துடன் எத்துப்தாைின். 

 பந்கதன ஆண்டு சதாடர்ா ிதிிக அிக்கைனில்  ந்திைள் 2.1 (a), (b), (c), (e), 2.3, 2.5 

ஆைினகய குித்து ான் செய்த ாிந்துகபைள் செனல்டுத்தப்டயில்க. 

 

1.6 .  ிதிிக அிக்கைைள் ற்ின ைபைத்துைள் 

1.6.1. ிதி செனல்தின் அிக்கை 

1.6.1.1. யபைநாம் இல்ாத ற்பொச்ெீட்டுைள்ைள் 

குிபடு  04 இன் ைீழ் ி ிபொயங்ைளுக்ைா நதிப்ாய்யில் இவ்யாண்டு திகணக்ைத்தால் 

தெைாிக்ைப்ட்ட சநாத்த யபைநாத்தில் நதிப்பு ப.1,024,621,786, இது ிதி செனல்தின் அிக்கைனில் 

யபைநாநற் ற்பொச் ெீட்டுக்ைின் ைீழ்  நற் ற்பொச்ெிட்டுைாைக்  ைாட்டப்டயில்க. தய ிதி 

செனல்தின் அிக்கைனில் உள் சநாத்த ற்பொச்ெிட்டுைின் நதிப்பு அந்தத் சதாகைனால் குகத்து 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

1.6.1.2 கடபகக் ைணக்கு 

அவ் யபைடத்திற்கு உள்ளூர் நற்பொம் சயிாட்டு னணங்ைளுக்ைா செவீம் ப .2,397,956  

நற்கன சாபைட்ைள் நற்பொம் தெகயைளுக்ைா செயின் ைீழ் ிதி செனல்தின் அிக்கைனில் 

ைாட்டப்ட தயண்டும், இது ெம்ம், கூலி நற்பொம் ஊமினர்ைளுக்ைா ி ெலுகைைளுக்ைா 

செயின் ைீழ் ைாட்டப்ட்டுள்து. இதன் யிகயாை, ஊமினர்ைளுக்ைா ெம்ம், கூலி நற்பொம் இதப 

ெலுகைைளுக்ைா செவு நிகைப்டுத்தப்ட்டுள்துடன் கன சாபைட்ைள் நற்பொம் 

தெகயைளுக்ைா செவு அந்தத் சதாகைனால் குகத்து நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

1.6.2. ிதி ிக அிக்கை 

சொத்து யபைநாம் இல்க 

ஆண்டின் இபொதினில் திகணக்ைத்தின் நதிப்ாய்வு செய்னப்ட்ட இபண்டு  ிகனா 

சொத்துைின் நதிப்பு CIGAS திட்டத்தின்டி ப. 59,767,636 நற்பொம் ிதிிக அிக்கைனின் டி 

அதன் நதிப்பு ப.74,977,453. தய ிதி அிக்கைனின்டி நதிப்பு ப.15,209,817 அதிைநாை 
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நதிப்ிடப்ட்டுள்து. தநலும் திகணக்ைத்தின் ிகனா சொத்துைின் ான்கு சாபைட்ைின் 

நதிப்பு CIGAS திட்டத்தின்டி ப.125,931,241 நற்பொம் ிதிிக அிக்கைனின் டி அதன் நதிப்பு 

ப.102,556,055 ஆகும். தய ிதிிக அிக்கைைின்டி நதிப்பு ப .23,375,186 குகத்து 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. இத்தகைன சூழ்ிகனில் ிதி அிக்கைைள் நற்பொம் CIGAS திட்டத்திற்கு 

இகடதன ப.8,165,369 ிைப தயபொாடு ைாணப்டுைிது. 

 

1.6.3. பாநாிக்ைப்டாத  ஆயணங்ைள் நற்பொம் புத்தைங்ைள் 

ிதி எளங்குயிதி 89 (1) இன் டி ாதுைாப்பு யமங்கும் அலுயர்ைின் யியபம் அடங்ைா 

திகணக்ைத்தால் ாதுைாப்பு  திதயடு துவும் தனாாிக்ைப்டயில்க. 

 

2. ிதி ஆய்வு 

2.1 யபையாய் பைாகநத்துயம் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் செய்னப்டுைின். 

 

யபையாய்க் குிபடு 20:04:01:00 (நத்தின அபசு) 

(அ).திபைப்ிச் செலுத்தப்ட்ட யபையாகன உபொதி செய்யதற்ைாை, 2001 ஜயாி 15 ஆம் திைதினிட்ட 

01/2001 ஆம் இக்ை ஏய்வூதின சுற்ிக்கைனின் 1 (a) ஆம் ிாியின் டி 2021 ஜூன் யகப 

ெம்ந்தப்ட்ட ிபொயங்ைிலிபைந்து ற்பொ அியிப்புைள் யபயில்க அதாயது நதிப்ாய்வு 

செய்னப்ட்ட ஆண்டில் ப .13,563,414. 

(ஆ).2015 ஜூக 20 ஆம் திைதினிட்ட 01/2015 ஆம் இக்ை சாது ிதி சைாள்கை சுற்ிக்கைனின் 

07 ஆம் ந்தினின் டி, யபையாய்க்ைா ைணக்ைீட்டு அலுயர்ைால் அது சதாடர்ா யபையாய் 

குிபடுைள் சதாடர்புகடன நாதாந்த அிக்கைைள் அடுத்த நாதத்தின்  10 ஆம் திைதிக்கு 

பன்தாை சாது ிதி சைாள்கை ணிப்ாாிடம் ெநர்ப்ிக்ைப்ட தயண்டும். இபைப்ினும் 

அந்த நாதாந்த செனல்தின் அிக்கைைள் 07 நாதங்ைளுக்கு 41 பதல் 107 ாட்ைள் யகப 

தாநதத்துடன் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட. யகபவு சுபைக்ை அிக்கைக்கு ஏய்வூதின ணிப்ார் ானைம் 

அித்த திலின் அடிப்கடனில், தைாயிட் -19 சதாற்பொதானால் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

தகடனில்ா தெகய யமங்குயகத உபொதி செய்ன இனாகந இத்தகைன தாநதத்திற்கு ைாபணம் 

க் ைாட்டப்ட்டுள்து. 

(இ).யிதகயைள்/ தபுதாபர்ைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதினத்திற்ைா ங்ைிப்பு ற்பொச்ெீட்டுைள் 

(நாைாண ெகைள்) நதிப்ாய்வு செய்னப்ட்ட ஆண்டின் யபையாய் நதிப்பீடு ப.12,000,000,000 

நற்பொம் தெைாிக்ைப்ட்ட ிைப யபையாய் ப.11,022,784,468 ஆகும். ிைப யபையாய் குகவு யபையாய் 

நதிப்பீட்டில் இபைந்து 8% அதாயது ப. 977,215,532 ஆகும். 

(ஈ).யபையாய் குிபடு 20.04.02.00 க்ைா நாைாண ெகைில் இபைந்து யிதகயைள்/ தபுதாபர்ைள் 

நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதின ிதிக்கு ங்ைிப்புைின் ற்பொச்ெீட்டுைள் நற்பொம் 

ிபொயங்ைள் நற்பொம் ங்ைிப்ார்ைின் ிலுகயனில் உள் ங்ைிப்புைக அகடனாம் 

ைாண தபவுத் தம் தனாாிக்ைப்டயில்க. தநலும் உள்ளூபாட்ெி ிபொயங்ைின் யபையாய் 

ிலுகயனாை அியிக்ைப்ட்டுள் சபொநதி, ிதிிக அிக்கைனில் ிலுகயனில் உள் 

யபையானாை ைணக்ைிடப்ட்டுள். அதன்டி ஆண்டின் இபொதினில் நீாய்யின் ப.823,984,589 

நதிப்புள் ிலுகயனில் உள் ொினா  யபையாகன  உபொதி செய்ன இனாது. தநலும் 

ங்ைிப்ார்ைிடநிபைந்து தெைாிக்ைப்ட்ட ற்பொச் ெீட்டுைள் ப.11,021,652,894 இத்சதாகை 

ங்ைிப்ார்ைின் ைணக்குைின்டி அகடனாம் ைாண படினயில்க. அதன்டி, 

யிதகயைள்/ தபுதாபர்ைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதினத்கத செலுத்தும்தாது எவ்சயாபை 

ங்ைிப்ாாிடநிபைந்தும் ங்ைிப்புைள் சதாடர்ந்து சப்ட்டதா ன்கத 

திகணக்ைத்திலிபைந்து உபொதிப்டுத்த படினயில்க. தநலும் ஏய்வூதினத் திகணக்ைம் 
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ிலுகயனில் உள் யபையாகன தாநதநின்ி நீட்சடடுக்ைத் தயியிட்டது நற்பொம் அதற்ைாைத் 

ததகயனா ற்ாடுைகத் தனாாிக்ைவும் தயியிட்டது. 

(உ) ஏய்வூதின ணிப்ார் ானைத்தால் யமங்ைப்ட்ட 2001 ஜயாி 15 ஆம் திைதினிட்ட 1/2001  

ஆம் இக்ை சுற்ிக்கைனின் 2.2 ஆம் ிாியின் அடிப்கடனில், அகத்து அலுயர்ைதும் 

ங்ைிப்புைளுக்கு எபை ைாதொகனாை யமங்கும் தாது அடுத்த நாதம் 15 ஆம் தததிக்கு பன் 

எவ்சயாபை நாதபம் நீட்ை அகமப்பு யிடுக்ை டயடிக்கை டுக்ை தயண்டும் ஆால் இத்தகைன 

ங்ைிப்புைள் 5 நாைாண ெகைால் 29 பக அனுப்ப்ட்டது, இதற்ைா தாநதம் 15 

ாட்ைள் பதல் 96 ாட்ைள் யகப நாபொடுைின்து. தநலும் சதன் நாைாண ெக நற்பொம் ஊயா 

நாைாண ெகனால் எவ்சயாபை நாதத்திற்கும் ங்ைிப்புைக அனுப்பும் தாது, அகய சநாத்தத் 

சதாகைனாை அனுப்ாநல் ாைங்ைாை அனுப்ிபெள். தய ாிந்துகபக்ைப்ட்டகத யிட 

16 ாட்ைள் பதல் 132 ாட்ைள் யகப தாநதநாை அனுப்ப்ட்ட 20 ெந்தர்ப்ங்ைள் 

ைாணப்ட்ட. 

 

ைட்டடங்ைது யாடகை  

(ஊ).2009 ஆம் ஆண்டு பதல் 31 டிெம்ர் 2015 யகபனிா ைாப்குதினில் ததெின வீட்டகநப்பு 

அியிபைத்தி அதிைாப ெக, ைப அியிபைத்தி அதிைாப ெக நற்பொம் நத்தின சுற்ாடல் 

அியிபைத்தி அதிைாப ெக தான் ிபொயங்ைிடநிபைந்து யசூலிக்ைப்ட தயண்டின ைட்டிட 

யாடகை ிலுகயத் சதாகை ப.24,605,333 ஆகும். தநற்கூின ிபொயங்ைள் ஏய்வூதினத் 

திகணக்ைத்துடன் சநற்சைாண்ட யாடகை எப்ந்தம் அல்து யாடகை செலுத்துயதற்ைாை 

நாதந்ததாபொம் யமங்ைப்ட்ட யிகப்ட்டினல்ைகச் ெநர்ப்ிக்குநாபொ தைாாினிபைந்தும், 

அத்தகைன ஆயணங்ைக ெநர்ப்ிக்ை திகணக்ைம் தயியிட்டது. 

() ைட்டிட யாடகை ிலுகயத் சதாகை, 2020 ஜூன் 30 ியபப்டி 07 ிபொயங்ைால் 

செலுத்தப்ட தயண்டும், இது ப .2,036,600 ஆகும் நற்பொம் தப குப்ாய்யின் டி எபை 

யபைடத்தில் ிலுகயத் சதாகை ப .299,000 ஆகும். 

 

2.2 சாபொப்புைள் நற்பொம் ைடகநைிற்குள் ிபதயெம் 

ற்ாடுைக நீின சாபொப்புைள் 

253-1-2-4 ன் இக்ைத்தின் ைீழ் ஏய்வூதினம் சபொதயாபைக்ைா ணிக்சைாகட செலுத்துயதற்ைா 

யாக்ைின் ைீழ் நீாய்யின் ஆண்டின் இபொதினில் யமங்ைப்ட்ட நீதபள் சதாகை ப.5,349,310,643 

ன்ாலும், சாபொப்புைின் அிக்கைனின்டி அந்த யாக்ைின் ைீழ் சாபொப்பு ப.5,392,442,185 

ஆகும். தய ற்ாடுைக நீின சாபொப்பு ப.43,131,542. 

 

2.3 ைணக்ைீட்டு அதிைாாினால் செய்னப்ட தயண்டின ொன்ிதழ்ைள் 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 38 ஆம் ிாியில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி ைணக்ைீட்டு அலுயர் ின்யபைம் யிடனங்ைள் குித்து 

ொன்ிித்தல் செய்ன தயண்டும் ஆால் அதற்குப் ததகயனா  டயடிக்கைைள் ின்ற்யில்க. 

 

(அ) திகணக்ைத்தின் ிதி ைட்டுப்ாட்டிற்ைாை எபை உற்த்தி தின் உள்ை ைட்டுப்ாட்டு பககந 

தனாாிக்ைப்ட்டு பாநாிக்ைப்டுயதாை ைணக்ைீட்டு அலுயர் உபொதினிக்ை தயண்டும் 

ன்துடன் தநலும் ததகயனா யிநர்ெங்ைக அிபைப்டுத்தும் அதத தபத்தில் 

உற்த்தித்தின் குித்து அவ்யப்தாது தநலும் நதிப்ாய்வுைள் பாநாிக்ைப்டதயண்டும். 

தநலும் யிநர்ெங்ைள் ளத்துப்பூர்யநாை செய்னப்ட தயண்டும் ன்துடன் நதிப்ாய்வுைின் 

ைக ைணக்ைாய்யார் ானைத்திடம் ெநர்ப்ிக்ை தயண்டும். ினும் அத்தகைன ஆய்வு 

செய்னப்ட்டதாை ந்த அிக்கைபெம் ைணக்ைாய்வுக்கு  ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க. 
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(ஆ).ைணக்ைாய்யார் ானைத்தின் ததகயக்தைற் அகத்து ைணக்ைாய்வு னயிாக்ைளுக்கும் 

குிப்ிட்ட ைாத்திற்குள் தில்ைள் யமங்ைப்டுயகத ைணக்ைீட்டு அலுயர் உபொதி செய்ன 

தயண்டும் ினும், 2020 ிதினாண்டு ளப்ப்ட்ட 17 ைணக்ைாய்வு னயிாக்ைால் 

சதாடர்ாை  ைணக்ைாய்வு னயிாக்ைளுக்குப் தில்ைள் அிக்ைப்டயில்க ன்துடன் 

ைணக்ைாய்வு னயிாக்ைால்  சதிவுடுத்தலுக்ைாை ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட சபொநதி  

ப.45,980,603 ஆகும். 
 

2.4. ெட்டங்ைள், யிதிைள் நற்பொம் எளங்குபகைளுக்கு இணங்ைாதகய 

அயதாிப்புைள் 

 

ெட்டங்ைள், யிதிைள் நற்பொம் 

எளங்குபகைின் குிப்பு 

சபொநதி 

ப. 
இணக்ைம் இல்ாதகய 

ஏய்வூதினச் சுற்ிக்கை 

(i) 2015 செப்டம்ர் 14 ஆம் 

திைதின 09/2015 ஆம் இக்ை 

நற்பொம் ஆம் திைதின 08/2011 

ஆம் இக்ை ஏய்வூதின 

சுற்ிக்கைைள் 

  

 22 யனதிற்குட்ட்ட ெிார்ைின் யங்ைிப் 

புத்தைங்ைள் திம்ிாிைஸ்னான, ஸ்ரீ சஜனயர்த்தபுப 

தைாட்தட நற்பொம் னடினுயாபா ஆைின ிபததெ 

செனைங்ைால் ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க, 18 

யனகத ட்டின ிகும் அயர்ைின் தற்தாகதன 

பையாிைக ைண்டுிடிக்ை படினாதுள்  தநலும் 

அயர்ைளுக்கு  ிகவூட்டல்ைள் அனுப்ின 

ின்பைம் அயர்ைள் யங்ைிப் புத்தைத்கத ச 

யபயில்க. தநற்கூினயற்ில் 20 யங்ைிப் 

புத்தைங்ைகப் புதுப்ித்த திைதினிலுள் சநாத்த 

சபொநதி ப.2,145,720. 

(ii) 2013 டிெம்ர் 03 ஆம் 

திைதின 06/2013 ஆம் இக்ை 

ஏய்வூதின சுற்ிக்கை நற்பொம் 

2011 பேன் 14 ஆம் திைதின 02 

ஆம் இக்ை ஏய்வூதின 

சுற்ிக்கைக் ைடிதம்  

 ெம்ந்தப்ட்ட நாதத்திற்கு அடுத்த நாதத்தில் 

செலுத்தப்டாத ஏய்வூதினங்ைள் திகணக்ைத்திற்கு 

திபைப்ித் அனுப்ப்ட தயண்டும் ினும், 

திம்ிாிைஸ்னா நற்பொம் ஹாிஸ்த்துய ிபததெ 

செனைங்ைள் சாது கயப்பு ைணக்ைில் ப.1,848,838 

 07 பதல் 14 நாதங்ைள் யகப கயத்திபைக்ைின். 

 

2.5. பற்ணத்கத தீர்தலும் யமங்ைலும் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் சப்டுைின். 

(அ) ைணக்ைாய்வுக்கு ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட சாது அலுயர்ைின் பற்ண ைணக்கு ல்லிணக்ை 

அிக்கைனின் அடிப்கடனில், இகடீக்ைம் செய்னப்ட்ட, தயிசயிதாக்ைப்ட்ட,  

இடநாற்ம் செய்னப்ட்ட 12 அலுயர்ைிடநிபைந்து நீட்ைப்ட தயண்டின நீதபள் சதாகை, 

ப.718,350  ஆகும் ன்துடன் இந்த ிலுகயைள் சதாகைனின் ிலுகய ைாம் 05 

யபைடங்ைளுக்கு தநல், ைணக்ைாய்வுத்  திைதிக்குள் சைாடுத்து தீர்க்ைப்டயில்க. 

(ஆ) திகணக்ைத்தின் புத்தைங்ைின்டி, 2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதின ியபப்டி, சாது 

அலுயர்ைின் பற்ணக் ைணக்ைின் திர் இபைப்பு யகைப்டுத்தலின் சுபைக்ைத் சதாகைனின்  

சநாத்த ப.168,586,842 நற்பொம் அத்சதாகை ைட்டுப்ாட்டு ைணக்ைின் ிபைாபம்  நீதி 

ப.168,558,187 ஆகும். தய இந்த ிலுகயைளுக்கு இகடதன ப .298,655 யித்தினாெம் 

ைாணப்ட்டது. இபைப்ினும், ொிசெய்னப்ட்டின்ர் திகணக்ைத்தின் 

புத்தைங்ைிற்ைிகடதனபெம், திகதொி ைணிி அச்ெிடப்ட்ட புத்தைங்ைளுக்கு இகடதனபெம் 
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ந்த யித்தினாெபம் இல்க ன்பொ ொன்ிக்ைப்ட்டுள்து ஆால் அது ொினாதல் 

ன்து  அயதாிக்ைப்ட்டது. 

 

3. செனல்ாட்டு ஆய்வு 

3.1. செனல்தின் 

3.1.1. திட்டநிடல் 

யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதினத்கத சதாடர்புகடன னாிைளுக்கு யமங்குயததாடு 

அதற்கு தநதிைநாை, 

2020 யபவு செவுத் திட்ட நதிப்பீட்டின் யிதெட பன்னுாிகநைின் ைீழ், ங்ைிப்பு ஏய்வூதினத் 

திட்டம் ஊமினர்ைின் யபைங்ைா கயப்பு ிதிக்கு தநதிைநாை (semi government banks) அபெ 

ொர்ா யங்ைிைள் நற்பொம் தினார் துகைளுக்கு அிபைப்டுத்தப்ட தயண்டும். 

ினும் அந்த டயடிக்கைைள் செனல் திட்டத்தில் தெர்க்ைப்டயில்க. ணிப்ார் ானைத்தால் 

யகபவு அிக்கைக்கு அித்த திலின் டி, ங்ைிப்பு ஏய்வூதினத் திட்டத்கத 

அிபைப்டுத்துயதற்ைா தபடி செல்யாக்கு செலுத்த, யமிப்டுத்த அல்து எளங்கு செய்ன 

இதுயகப திகணக்ைத்தால்  ந்த டயடிக்கைபெம் டுக்ையில்க. 

 

3.1.2. யபைடாந்திப செனல்தின் அிக்கை 

2020 ஆைஸ்ட் 28 ஆம் திைதின 2/2020 ஆம் இக்ை சாது ிதி சுற்ிக்கை 10.2  ஆம் ந்தினின் 

அடிப்கடனில், சாது ிதித் திகணக்ைத்தால் யமங்ைப்ட்ட 14 ஆம் இக்ை யமிைாட்டுதல்ைில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் நாதிாி  டியத்திற்ைகநன யபைடாந்த செனல்தின் அிக்கை தனாாிக்ைப்ட 

தயண்டும். வ்யாானினும், ிதி ைணக்ைாய்வு அிக்கைைளுடன் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட யபைடாந்த 

செனல்தின் அிக்கை அபெ ைணக்ைாய்வுப்  ிாியிால் எவ்சயாபை ிாியிலும் சுனாதீநாை 

சப்ட்ட தையல்ைளுடன் ெநபெம் செய்னப்டும்தாது ின்யபைம் தயபொாடுைள் ைாணப்ட்ட. 

 

சதா. 

இ 
யிபம் 

செனல்தின் 

அிக்கைனின் 

டி இபைப்பு 

ப. 

சதாடர்புகடன ிாியிால் 

ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட 

தையலின் டி இபைப்பு 

ப. 

தயபொாடு 

 

ப. 

01 

டிெம்ர் நாதத்திற்ைா 

சாதுச் தெகய யபைங்ைா 

கயப்பு ிதிக்கு ற்பொச் 

ெீட்டுைள் 

61,399,468 61,457,155 57,687 

02 

ப்பல், தந நாதங்ைள் 

சதாடர்ாை சாதுச் 

தெகய யபைங்ைா கயப்பு 

ிதிக்கு ணம் செலுத்துதல் 

38,364,041 22,364,041 16,000,000 

03 யட்டிக்கு யபைநாம் 30,360,072,498 31,562,748,355 1,202,675,857 

04 

ெியில் நற்பொம் 

ஆபெதப்கடைில் 

ணிக்சைாகட 

செலுத்துதல்  

(i) இக்ைம் 

(ii) சபொநாம் 

24,149 

 

 

26,237,294,814 

24,524 

 

 

26,808,301,923 

375 

 

 

571,007,109 
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3.2 சபொகைைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் ைண்டினப்டுைின். 

 

3.2.1. ைட்டுநா எப்ந்தங்ைின் ஆய்வு  

(அ) ிதி எளங்கு யிதி 701 (i) இன் டி, படிக்ை தயண்டின ைாக்சைடு நற்பொம் தாநதநா 

ைாத்திற்ைா இமப்புைள் தான் யிடனங்ைள் எப்ந்தத்தில் தெர்க்ைப்ட தயண்டும் ன்பொ 

அியிக்ைப்ட்டுள்து, ஆால் இது 03 ைட்டுநா எப்ந்தங்ைில் டத்தப்ட்ட நாதிாி 

தொதகனில் ப.5,909,881 எப்ந்தத்திற்ைா  சபொநதி இந்த ிாிவுைில் தெர்க்ைப்டயில்க 

ன்து ைண்டினப்ட்டது. 

(ஆ) தநலும், சபொகை யமிைாட்டுதல்ைின் 8.12.2  ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்ட யிதிைள் நற்பொம் 

ிந்தகைளுக்கு இணங்ை ணிைள் படிக்ைப்ட்டுள் ன்தற்ைா ொன்ிதழ் 

சாினார்/ ஆதாெைபால் யமங்ைப்ட தயண்டும், அத்தகைன ொன்ிதழ் இந்த 

எப்ந்தங்ைின் ொர்ில் யமங்ைப்டயில்க. 

(இ)  சபொகை யமிைாட்டுதல்ைின் 2.14.1 ஆம் ிாியில் 35 ஆம் துகணப் ிாியின் 2 ஆம் ந்தினில்  

குிப்ிடப்ட்ட தன் அடிப்கடனில், ைட்டுநா எப்ந்தங்ைளுக்ைா  கூபொயிகசைாபல்ைள் 

திவு செய்னப்ட்ட எப்ந்ததாபர்ைிடநிபைந்து சைாபப்ட தயண்டும், ஆால், சயதபல்ா, 

ைினில் உள் யிடுபக யிடுதினின் நாற்ினகநப்பு நற்பொம் பாநாிப்புக்ைாை எபை 

எப்ந்ததாபர் ததர்ந்சதடுக்ைப்ட்டதாது சதாகதெி தைாப்பு புத்தைத்தின் யாயில் 

க்ைங்ைில் குிப்ிடப்ட்டுள் 03 எப்ந்ததாபர்ைிடநிபைந்து கூபொயிக தைாாினதன் பம் 

அவ் எப்ந்ததாபர் ததர்ந்சதடுக்ைப்ட்டுள்ார். தநலும் ின்யபைம் வீங்ைளும் 

அயதாிக்ைப்ட்ட. கூபொயிக தைாபைம்தாது ிகனா எப்ந்த ஆயணங்ைள் 

னன்டுத்தப்டயில்க. தநலும் செனல்தின் பி ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க நற்பொம் எப்ந்த 

உடன்டிக்கை ிகனா ஆயணங்ைின்டி ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க. 

 

3.3.1 ிதி பகதைடுைின் இனல்ா ாியர்த்தகைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் ைண்டினப்டுைின். 

 

(அ) ிபததெ செனைங்ைளுக்ைிகடதன ஏய்வூதினக் தைாப்பு நாற்ப்ட்டாலும், தபவுத்தம் 

இற்கப்டுத்தப்டாகநனால் ைங்ைாயட்ட தைாபத ிபததெ செனைத்கதச் தெர்ந்த ஏர் 

ஏய்வூதினபைக்கு ஆைஸ்ட் 2004 பதல் டிெம்ர் 2019 யகப ஏய்வூதின இக்ைங்ைள் 01-603037 

நற்பொம் 01-1603037 இன் ைீழ் இபண்டு ஏய்வூதினங்ைள் தநாெடினாை யமங்ைப்ட்டுள். 

F.R.104 இன் ைீழ் டத்தப்ட்ட ஆய்யின் பம் ஜயாி 2008 பதல் டிெம்ர் 2019 

யகபனிா ைாத்திற்கு அதிைநாை செலுத்தப்ட்ட சதாகை ப.2,169,551  

நதிப்ிடப்ட்டிபைந்தாலும், 2008 ஆம் ஆண்டுக்கு பன் 41 நாதங்ைளுக்கு தநதிைநாை 

யமங்ைப்ட்ட ஏய்வூதினத் சதாகை ைணக்ைிடப்டயில்க. இந்த ஏய்வூதினதாபர் 2021 நார்ச் 

02 அன்பொ இந்துள்ார் தநலும் ஏய்வூதினம் ிபொத்தப்ட்ட திைதி பதல் இக்கும் திைதி யகப 

அயாிடநிபைந்து ிலுகயத் சதாகைகனக் ைமித்த தாதும் நீட்ைப்ட தயண்டின ப.1,839,320 

க்கும் அதிைநா ிலுகயத் சதாகை இபைந்தது. 

 

(ஆ) 2011 தந 16 ஆம் திைதின 04/2011 ஆம் இக்ை ஏய்வூதின சுற்ிக்கை, 2012 டிெம்ர் 20 ஆம் 

திைதின 05/2012 ஆம் இக்ை ஏய்வூதின சுற்ிக்கை நற்பொம் 2014  யம்ர் 03 ஆம் திைதின 

13/2014 ஆம் இக்ை ஏய்வூதின சுற்ிக்கை ஆைினயற்ின் ிபைாபம்,  ஏய்வூதினங்ைக 

இகணத்து ஏய்வூதினம் யமங்ைப்டும் தாது இகடக்ைா சைாடுப்வு ைட்டானநாை 
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எபைங்ைிகணந்த ெம்த்திற்கு யமங்ைப்ட தயண்டும். நாதிாி தொதகைில் 

சயிப்டுத்தப்ட்ட யிடனங்ைின்டி, 

         இகடக்ைா சைாடுப்யாை ைட்டாா ிபததெ செனைத்தின் 03 ஏய்வூதினர்ைளுக்கு 

அதிைநாை செலுத்தப்ட்ட சதாகைனில் இபைந்து ிலுகயத் சதாகைனாை ப .867,317  30 ஜூன் 

2021 ிலுகயனில் உள்து. தநலும் யாாினசா ிபததெ செனைம் 03 ஏய்வூதினர்ைளுக்கு 

யமங்ைப்ட்ட ப.623,750 இகடக்ைா சைாடுப்வு ஜூன் 2021 க்குள் 

நீட்சடடுக்ைப்டயில்க. 

(உ).நாதிாி தொதகைில் சயிப்டுத்தப்ட்ட யிடனங்ைின்டி, ஏய்வூதினம் சபொதயாாின் 

இப்கத் சதாியிப்தில் தாநதம் ற்ட்டதன் ைாபணநாை அயர்ைது ஏய்வூதினத்தின் ைீழ் 

அதிைப்டினா ணம் செலுத்தப்ட்டதா ன்கத ொிார்க்ைாகநனால் திம்ிாிைஸ்னானா 

ிபததெ செனைத்தின் ஏர் ஏய்வூதினபைக்கு ப.352,030 நதிப்புள் ஏய்வூதினம் அதிைநாை 

யமங்ைப்ட்டுள்து. ினும் ைணக்ைாய்வுத் திைதிக்குள் கூட அந்த அதிைப்டினா சதாகைகன 

யசூலிக்ை ந்த டயடிக்கைபெம் டுக்ைப்டயில்க. 

(ஊ).ஏய்வூதினாின் நபணத்கத அியிப்தில் தாநதம் ைாபணநாை ஏய்வூதினத்தில் அதிைப்டினா 

ணம் செலுத்தப்டும் இதுதான் ெந்தர்ப்ங்ைில், டிம் அட்கடைக னன்டுத்தி 

யங்ைிக் ைணக்ைிலிபைந்தும்  கன ர்ைால் இகணந்த ைணக்குைிலிபைந்தும் ணம் 

டுக்ைப்டும்தாது அக் ைணக்குைில் தாதுநா இபைப்பு இல்ாகநனால் இத்தகைன 

அதிைப்டினா சைாடுப்வுைக நீட்ை படினயில்க. ைணக்ைாய்வு  நாதிாி தொதகைில், 

சநாத்தம் ப.2,904,712 நீதபள் ர்ைிடநிபைந்து 2020 டிெம்ர் 31  க்குள் நீட்ைப்ட 

தயண்டும் ன்து சதாினயந்தது, அத்தகைன ணத்கத தநாெடினாை சற்யர்ைள் நற்பொம் 

சதாகைனின் யியபங்ைள் ின்யபைநாபொ. திம்ிாிைஸ்னான ிபததெ செனைம் 16 ெந்தர்ப்ங்ைில் 

நீட்ை தயண்டின சதாகை ப.1,125,6900 நற்பொம் ஸ்ரீ சஜனயர்த்தபுப தைாட்தட ிபததெ 

செனைத்தால் 13 பக நீட்ைப்ட தயண்டின சதாகை ப .1,779,112. 

() ஏய்வூதினம்/ யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதினம் அதிைநாை யமங்ைப்ட்டு, 

ஏய்வூதினாின் நபணத்கத சதாியிப்தில் தாநதம் ற்டும் ெந்தர்ப்ங்ைில், தாதுநா இபைப்பு 

இபைந்து ணத்கத திபைப்ித் தபையதாை அியித்த ிகும் யங்ைி திிக்ையில்க ன்ால்,  

அயெினம் சதாகைகன நீட்ை டயடிக்கை டுக்ை தயண்டும். வ்யாானினும், 94 பகக்கு 

தநல் செலுத்தப்ட்ட ிலுகயத் சதாகை ப .8,643,512  கய நீட்ை திம்ிாிைஸ்னா ிபததெ 

செனைம் நற்பொம் ஸ்ரீ சஜனயர்தபுப தைாட்தட ிபததெ செனைம் ஆைினகய ந்த 

டயடிக்கைபெம் டுக்ைப்டயில்க ன்து நாதிாி தொதகைில் சதாினயந்தது. ஸ்ரீ 

சஜனயர்தபுப தைாட்தட ிபததெ செனைத்தில் தநற்கூினயற்ிலிபைந்து அதிைப்டினா 

ணம் செலுத்தப்ட்ட ைாம் 1 பதல் 4 ஆண்டுைள் யகப நாபொடும். 

() ஏய்வூதினர்ைளுக்கு டத்தப்ட்ட நாதிாி தொதகனில், உனிர்யாழ்ச் ொன்ிதழ்ைக 

ெநர்ப்ிக்ைாததால் ஜூக 2021 நற்பொம் ஜூன் 2019 இல் ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தால் 

ஏய்வூதினம் ிபொத்தப்ட்டயர்ைள்,  திம்ிாிைஸ்னான ிபததெ செனைம் நற்பொம் ைடுசயகய 

ிபததெ செனைம்  ஆைினயற்கச் தெர்ந்த பகதன 10 நற்பொம் 03 ஏய்வூதினர்ைின் 

உனிர்யாழ்ச் ொன்ிதழ்ைள் ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க ன்து சதாினயந்தது, தநலும் ஏய்வூதினத் 

திகணக்ைத்திற்கு ஏய்வூதினாின் நபணத்கத சதாியிக்ையில்க ன்துடன்  இந்த 

ாிலிபைந்து ஏய்வூதினத்கத படிக்கும் திைதி யகப கூடுதல் சதாகை ப.5,050,228  

ைிபாநதெகயனாபைக்தைா அல்து ஏய்வூதினாின் உவுயிர்ைளுக்தைா  சைாடுப்வு 

செய்னப்ட்டுள்து. தநலும் தநதிைநாை செலுத்தப்ட்ட சதாகைகன அகடனாம் ைாணவும் 

ிதி எளங் யிதி 103 நற்பொம் 104 ன் டி நீட்ைவும் ிபததெ செனைம் டயடிக்கை 

டுக்ையில்க. 
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() னடினுயாபா ிபததெ செனைத்தின் 0-4-0303/0-06-3031  ஆம் ஏய்வூதின இக்ைம் சைாண்ட 

ஏய்வூதினபைக்கு அதிைநாை செலுத்தப்ட்ட இகடக்ைா சைாடுப்வு 01 யம்ர் 2015 பதல் 31 

நார்ச் 2020 யகப ப .75,250 நற்பொம் அது தபவுத்தத்தில் உள்ிடப்ட்டுள்து ஜூன் 2021 

பதல் நாதாந்தம் ப .1500 நீட்ைப்ட்டுைிது . இபைப்ினும் தநலும் நீட்ை தயண்டின சதாகை 

ப.73,750. 

 

3.3.2. இமப்புைள் நற்பொம் தெதங்ைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் ைண்டினப்டுைின். 

 

(அ) ிதிிக அிக்கைனின் குிப்பு இக்ைம் 01 இன் டி, ஆண்டின் இபொதிக்குள் தநலும் 

நீாய்யில் தநதிைக் சைாடுப்வு செய்னப்ட்ட  ஏய்வூதினத்திலிபைந்து ப.521 நில்லினன் 

சதாகை  நீட்ைப்ட தயண்டும். இந்த இபைப்பு ப.4.8 நில்லினக 10 யபைடங்ைளுக்கும் 

தநாைவும், நீதபள்து ப .66 நில்லினன் 5-10 யபைடங்ைாைவும் நற்பொம் ப .450 நில்லினன் 5 

யபைடங்ைளுக்கும் குகயாைவும் உள்து. 

 (ஆ) ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தின் நீட்பு நீதி சதாகை 04 ிபததெ செனைங்ைின் புத்தைங்ைின்டி 

ப.1,998,087 ன்துடன்  இமப்புைள் நற்பொம் தெதங்ைின் தியின் டி இது ப .1,826,567 

ஆகும். அதன்டி இமப்புைள் நற்பொம் தெதங்ைின் தியின் டி நீதம் ப.171,547 குகத்து 

நதிப்ிடப்ட்டது. திகணக்ைத்தின் புத்தைங்ைின்டி 02 ிபததெ செனைங்ைின் இபைப்பு 

ப.1,741,957 ஆைவும், இமப்பு நற்பொம் தெதங்ைின் தியின்டி நீதி ப .1,908,799 ஆைவும் 

இபைப்தால், இமப்பு நற்பொம் தெதங்ைின் தியின் டி நீதி ப .166,842 அதிைநாை 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

(இ) ைங்ைாயட்ட தைாபத ிபததெ செனைத்தால், ீக்ைப்ட்ட ஏய்வூதினபைக்கு அதிைநாை 

யமங்ைப்ட்ட ப.72, 600 சதாகை ப .93,600 சதாகைனில் இபைந்து 2021 ஜூக 01 க்குள் 

நீட்ைப்ட தயண்டும். 

 

 3.4.  பைாகநத்துயக் குகாடுைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள்  தநற்சைாள்ப்டுைின். 

(அ) 2015 ஜூக 01 சதாடக்ைம் 2020 ஆைஸ்ட் 10 யகப 4-50111 னும் ஏய்வூதின 

இக்ைத்கதபெகடன  ஏய்வூதினபைக்கு  நாதாந்த யாழ்யாதாபக் சைாடுப்யாை செலுத்தப்ட 

தயண்டின ப .6,855  சதாகைகன ப .20,860 சதாகைனாை ிபததெ செனைம் 

செலுத்திபெள்தால், செலுத்தப்ட்ட அதிைப்டினா சதாகை ப .687,790. அதன்டி, 

ஏய்வூதினம் ிபொத்தி கயக்ைப்ட்ட ைாத்திற்கு சதாடர்புகடன ப .128,553 

அயிடப்ட்டின்ர்  நீட்ைப்ட தயண்டின ப.559,236 சதாகை குித்து FR.104 இன் டி 

யிொபகண டத்துநாபொ ிபததெ செனாபைக்கு அியிக்ைப்ட்டுள்து, ஆால் அதிைநாை 

செலுத்தப்ட்ட சதாகை நீட்ைப்டயில்க. 

(ஆ)   ஏய்வூதினர், 21-800003 ன் ஏய்வூதின இக்ைத்தின் ைீழ் யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் 

ஏய்வூதினத்கதப் சபொைிார், 16.12.2009 அன்பொ நீண்டும் திபைநணம் செய்து சைாண்டார், 

ஆால் அயர் அகத திகணக்ைத்திற்கு சதாியிக்ையில்க. அத்தகைன சூழ்ிகனில், 

குமந்கதக்கு 18 யனகத அகடபெம் யகப குமந்கதனின் யங்ைி ைணக்ைில் எபை குதிகன யபவு 

கயப்தற்கும், நீதபள் குதிகன ாதுைாயபைக்கு யபவு கயப்தற்கும், அயபைக்கு 

உாிகநனா யிதகயைின் ஏய்வூதினத்கத யமங்குயதற்கும் ஏய்வூதினம் தனாாிக்ைப்ட 

தயண்டும். ினும் அவ்யாபொ செய்னாநல், அந்த குமந்கதக்கு 26 யனகத ட்டும்யகப, 16 

டிெம்ர் 2009 பதல் 24 ிப்பயாி 2019 யகப சநாத்தத் சதாகைனா ப.1,737,978 

ாதுைாயபைக்கு பளகநனாை யமங்ைப்ட்டது. 
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 (இ) 2868 ெதுப அடி யாைம் 05 அலுயைங்ைளுக்கு யாடகை அடிப்கடனில் 

சைாடுக்ைப்ட்டிபைந்தாலும், யாடகை எப்ந்தங்ைள் கைசனளத்திடப்டயில்க. 

 (ஈ)  யாைத்தில் தங்ைள் அலுயைங்ைக பாநாித்து யந்த 04 ிபொயங்ைின் யாடகை ைாம் 

படியகடந்தாலும், 31 டிெம்ர் 2020 க்குள் கூட எப்ந்தங்ைக புதுப்ிக்ை ந்த 

டயடிக்கைபெம் டுக்ைப்டயில்க. 

 (உ) எவ்சயாபை ஏய்வூதினபைக்கும் எபை ஏய்வூதினக் தைாகய பாநாிக்ைப்ட தயண்டும் ன்ாலும், 

திம்ிாிைஸ்னானா ிபததெ செனைத்தில் 369 ஏய்வூதினர்ைின் தைாகயைள் 

தயயடப்ட்டுள்கந நது நாதிாி தொதகைில் சதாினயந்தது. 

(ஊ) ஏய்வூதின தபவுத் தத்தில் செப்டம்ர் 2020 இன் சைாடுப்வு தபகய ஆய்வு செய்ததில், 

சாது ிர்யாை சுற்ிக்கை 6/2006 இன் டி 3906 ஏய்வூதினக் தைாகயைின் ஏய்வூதினம் 

திபைத்தப்டயில்க ன்து சதாினயந்தது. சாது ிர்யாை சுற்ிக்கை 03/2016 நற்பொம் 

14/2019 ைின் டி அகத்து அபசு அலுயர்ைின் ஏய்வூதினத்கத ொிசெய்த தாதும், 01 

ஜயாி 2017 க்கு பன் ஏய்வு சற்யர்ைள், 01 ஜூன் 2019 அன்பொ 11 ஜூன் 2019 திைதின 

ஏய்வூதின சுற்ிக்கை 01/2019  இன் பம் செய்னப்ட தயண்டும்.   ததெின அகடனா 

அட்கட இக்ைம் ைிகடக்ைாதகந நற்பொம் தார் நற்பொம் ி ைாபணங்ைால் தைாப்புைள் 

தயயடப்ட்டகந  ஆைின ைாபணங்ைால் 13 ஜயாி 2021 க்குள் திபைத்தப்டாத ஏய்வூதினக் 

தைாப்புைின் ண்ணிக்கை 39,373 ஆகும். 

  

3.5 . செனல்ாட்டு திகநனின்கந 

ஏய்வூதினத் திகணக்ைம் யிதகயைள் / தபுதாபர்ைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதினத் திட்டத்திற்கு 

ங்ைிக்கும் அதிைாாிைின் தபவுத் தத்கத பாநாிக்ை டயடிக்கை டுக்ையில்க. 

னாிைளுக்கு யமங்ைப்ட தயண்டின உபொப்ிர்ைின் ண்ணிக்கை குித்த ொினா தையல்ைள் 

இல்ாததால், உாிகநைகச் யமங்கும் தாது யிதகயைள்/ யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் 

ஏய்வூதினத் திட்டத்தின் உாிகநதைாபல்ைள் நற்பொம் ங்ைிப்புைக  நீப்சல்  தான்கய  

பகனாைவும் சதாடர்ச்ெினாைவும் சப்ட்டதா ன்கதத்  திகணக்ைத்திலிபைந்து ொிார்க்ை 

இனாதுள்து. 

 

4. ல்ாட்ெி 

4.1 உள்ைக் ைணக்ைாய்வு 

ிதி ைட்டுப்ாட்டு பக ற்ின அடிப்கட ஆய்வு, யிடுபக நற்பொம் தநதிை தப சைாடுப்வு 

ஆய்வு, சாது நக்ைால் செய்னப்ட்ட நனுக்ைள் நீது டயடிக்கை டுப்து தான் உள்ை 

ைணக்ைாய்வு திட்டத்தின் டி திட்டநிடப்ட்ட டயடிக்கைைள் ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தின் செனல் 

திட்டத்தில் தெர்க்ைப்டயில்க. தநலும், யபையாய் தெைாிப்பு ஆய்வு, னிற்ெி செனல்பக ஆய்வு, 

ைட்டுநா எப்ந்தங்ைள் நற்பொம் சைாள்பதல் தான் துகைில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்ைாை 

தனாாிக்ைப்ட்ட உள்ை  ைணக்ைாய்வுத்  திட்டத்தில் ையம் செலுத்தப்டயில்க. 
 

4.2 ைணக்ைாய்வு  நற்பொம் பைாகநத்துய குள 

ைணக்ைாய்வு  நற்பொம் பைாகநத்துய குளயின் எதப எபை கூட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டில் டத்தப்ட்டது. 

 
ாி.ஜி..த்நிி 

உதயிக் ைணக்ைாய்யார் ானைம், 

ைணக்ைாய்யார் ானைத்திற்ைாை. 
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ணிப்ார் ானைம், 

ஏய்வூதினத் திகணக்ைம். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியிற்ைகநன  

2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதிபெடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ிதி அிக்கைைள் நற்பொம் சாதுச் 

தெகய யபைங்ைா கயப்பு ிதினின் ி ெட்ட நற்பொம் எளங்குபக ததகயைள் ற்ின 

ைணக்ைாய்யார் ானைத்தின் சுபைக்ை அிக்கை. 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. ிதிிக அிக்கைைள் 

1.1. ைபைத்து  நபொப்பு 

சாதுச் தெகய யபைங்ைா கயப்பு ிதினத்தின் 2020 டிெம்ர் 31 உடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா 

ிதிிக அிக்கைைின்  நீதா ைணக்ைாய்வு  யபையாய் நற்பொம் செவு ைணக்கை 

உள்டக்ைினதுடன் ிதிிக அிக்கைைளுக்ைா குிப்புைள் நற்பொம் ின்ர் படியகடந்த 

ஆண்டிற்ைா குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் சுபைக்ைம் ஆைினகய, 1942 ஆம் அண்டின் 

18 ஆம் இக்ை சாதுச் தெகய யபைங்ைா கயப்பு ிதினக் ைட்டகச்ெட்டத்தின் 62(1) ஆம் 

அத்தினானத்தின் 24(1) ஆம் ிாியிற்கு இகெயாைவும்,   இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் 

அபெினகநப்ின் 154(3) ஆம் ிாியன் ற்ாடுைிற்ைகநனவும், 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ற்ாடுைளுக்கு இகெனவும் து யமிைாட்டுதலின் ைீழ் 

தநற்சைாள்ப்ட்டது. இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 154 (6) ஆம் 

ிாியன் ற்ாடுைளுக்கு இகென து அிக்கை உாின திைதினில் ாபாளுநன்த்தில் 

ெநர்ப்ிக்ைப்டும். 

ிதினத்தின் ிதிிக அிக்கைனில் ான் து ைபைத்துக்ைகத் சதாியிக்ையில்க. பக்ைினத்துயம் 

ைாபணநாை ைணக்ைாய்வு ைபைத்துக்ைா அடிப்கடகன யமங்குயதற்ைாை தாதுநா நற்பொம் 

சாபைத்தநா ைணக்ைாய்வு ொன்பொைக ன்ால் ச படினயில்க. 

 

1.2 ைபைத்து நபொப்புக்ைா அடிப்கட 

(அ) இங்கை சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைின் 01 ஆம் இக்ை தபிகனின் டி ிதி 

சாது அிக்கைனிக்ைா ைணக்குைள் திபட்டப்ட்டதாை ிதி சயிப்டுத்தினிபைந்தாலும், 2.4 (9 

ெி) (ii) ஆம் இக்ை ைணக்ைினல் சைாள்கைனின் ிதி அிக்கைைில் ங்ைிப்புைள் ண 

அடிப்கடனில் ைணக்ைிடப்டுைின்  குிப்ிடப்ட்டுள்து. அதன்டி ப. 328,201,324, 

யபைடத்தில் சப்ட்ட ைட்டான ங்ைிப்பு ண அடிப்கடனில் ைணக்ைிடப்ட்டது. 

 

(ஆ)  ைணக்ைாய்வுக்ைா ஆதாபம் இன்கந 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் செய்னப்டுைின். 

(i) ஊமினர் தெநா ிதினின் திப்ட்ட ைணக்குைக பகனாை பாநாிக்ை டயடிக்கை 

டுக்ைப்டாதிபைத்தல், நதிப்ாய்வு செய்னப்ட்ட ஆண்டின் சதாடக்ைத்திலும் படியிலும் 

உபொப்ிர்ைக ொிார்ப்தற்ைாை உபொப்ிர்ைின் திவு ைணக்ைாய்வுக் குளயிற்குச் 

ெநர்ப்ிக்ைப்டயில்க. இத்தகைன சூழ்ிகனில், ங்ைிப்புைின் தைாாிக்கைைின்டி 2020 

டிெம்ர் 31 அன்பொ ைட்டான ங்ைிப்புக் ைணக்ைின் ப.28,972,771,536 இபைப்பு, தன்ார்ய 
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ங்ைிப்பு ைணக்ைின் சதாகை ப .44,799,765 நற்பொம் அபசு ங்ைிப்பு ைணக்ைின்  சதாகை 

ப.44,820,450,342 ஆைினயற்க தித்தினாை அகடனாம் ைாண இனாது. 

(ii) ல்தயபொ அபொங்ை ிபொயங்ைால் ிதினத்தின் ைணக்ைில் யபவு நற்பொம் ற்பொக்ைள் சதாடர்ாை 

அகடனாம் ைாணப்டாத ிலுகயைள்  நாதாந்த ைணக்குச் சுபைக்ைங்ைள்  ஊடாை எபை ெீபக்ைல் 

ைணக்ைில் தினப்டும். அதற்ைகநன ெீபாக்ைல் ைணக்ைில்  ஆண்டுைாை நீதபள் 

அகடனாம் ைாணப்டாத ிலுகயத் சதாகை  2020 டிெம்ர் 31  ஆம் திைதின ியபப்டி 

ப.29,811,314 ஆகும். எபை யிாியா அட்டயகண ெநர்ப்ிக்ைப்டாததால், ைணக்ைாய்யில் 

திபைப்திைபநா அயில் அந்த இபைப்பு குித்து எபை ைணக்ைாய்வுக் ைண்ைாணிப்க டத்த 

இனாது. தநத யியாிக்ைப்ட்டடி, இபைப்புிக, யபையாய் நற்பொம் செவு ைணக்கு நற்பொம் 

ணப்ாய்ச்ெல் அிக்கை ஆைினயற்ில் தெர்க்ைப்ட்ட அவுைகதனா சபொநாங்ைகதனா, 

நாற்பொ பகைகப் னன்டுத்தி ன்ால் உபொதிப்டுத்ததயா ொிார்க்ைதயா படினயில்க. 

அத்தகைன சூழ்ிகனில், இபைப்புிக, யபையாய் நற்பொம் செவு ைணக்கு நற்பொம் ணப்புமக்ை 

அிக்கை ஆைினயற்ால் சதாகைைள் அல்து சாபைட்ைில் அிக்கைனிடப்ட்ட அல்து 

சப்டாத சதாகைைில் அல்து ாியர்த்தகைில் ததனும் திபைத்தம் ததகயனா ன்கத 

ன்ால் தீர்நாிக்ை படினயில்க. 

 

1.3. ிர்யாைத்தின் சாபொப்புைளும் ிதி அிக்கைைளுக்ைா ைட்டுப்ாட்டுடன் 

சாபொப்ாயர்ைளும் 

இங்கை சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைள் இல் குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி 

உண்கநனா நற்பொம் ினானநா ார்கயகன யமங்கும் ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்து 

ைணக்ைீட்டு உத்திதனாைத்தாின் சாபொப்ாயதுடன், ிதிிக அிக்கைைகத் தனாாிக்கும் தாது  

பைாகநத்துயம் தீர்நாிப்து தான் அயெினநா உள்ை ைட்டுப்ாட்டுடன் தநாெடி அல்து 

ிகமனின் ைாபணநாை சாபைள் தயா யிக்ைங்ைள் அற் ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்து 

அயெினநாகும். 

 

ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்தில், ிதினத்தின் திக அதாயது ிபொயம் தது 

ைடகநைகச் ெநாிக்ை நற்பொம் திர்ைாத்தில் தது செனற்ாடுைகத் சதாடப தாதுநா ிதி 

ிகனில் உள்து ன்கத சதாடர்ந்து நதிப்ிடுயதற்கு பைாகநத்துயம் சாபொப்ாயதுடன் 

சாபைந்தும் யகைனில், ிபொயம் தது ைடகநைகச் ெநாிக்ைவும் திர்ைாத்தில் தது 

செனற்ாடுைகத் சதாடபவும் தாதுநா ிதி ிகனில் உள்து ன்து சதாடர்ா 

யிடனங்ைக சயிப்டுத்துைிது அத்துடன் பைாகநத்துயம் ிதிகன குகக்ைதயா அல்து 

செனல்ாடுைக ிபொத்ததயா, அல்து அவ்யாபொ செய்யகதத் தயிப தயபொ னதார்த்தநா நாற்பொ 

இல்க ன்ால் ைணக்ைினலின் ிபொயம் தது ைடகநைகச் ெநாிக்ைவும் திர்ைாத்தில் தது 

செனற்ாடுைகத் சதாடபவும் தாதுநா ிதி ிகனில் உள்து னும் அடிப்கடகனப் 

னன்டுத்துதல். 

 

ிர்யாைத்தின் சாபொப்ாயர்ைள் ிதினின் ிதினினல் அிக்கைனிடல் செனல்பககன 

தநற்ார்கயனிடும் சாபொப்ில் உள்ர். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 16(1) ஆம் ிாியின் 

ற்ாடுைளுக்கு இகென ிதி நற்பொம் யபையாய், செவுைள், சொத்துக்ைள் நற்பொம் சாபொப்புைள் ற்ின 

ொினா புத்தைங்ைள் நற்பொம் திவுைக பாநாிக்ை தயண்டினது அயெினம். 
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1.4. ிதி அிக்கைைின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யாாின் சாபொப்புைள் 

இங்கை ைணக்ைாய்வுத் தபத்திற்கு இணங்ை டத்தப்ட்ட ைணக்ைாய்யின் அடிப்கடனில் ிதினின் 

ிதிிக அிக்கைனில் ைணக்ைாாின் அிக்கைகன சயினிடுயதத து சாபொப்பு. 

 

2. கன ெட்ட நற்பொம் எளங்குபக ததகயைள் ற்ின அிக்கை 

2.1. 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ற்ாடுைள் ின்யபைம் 

ததகயைளுக்ைா குிப்ிட்ட யிதிைக உள்டக்ைினது. 

2.1.1.  ிதினத்தின் ிதிிக அிக்கைைள், 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின 

ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு 6 (1) (d)(iii) ஆம் ிாியின் ததகயைளுக்கு  இணங்குைின். 

2.1.2. யமங்ைப்ட்ட ிதிிக அிக்கைனில்,  ந்தி 1.2. (அ) (ஆ) இல் செய்னப்ட்ட அயதாிப்புைள் 

தயிர்ந்த, 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு  6 (1) (d) (iv) 

இன் ததகயனின் டி பந்கதன ஆண்டில் ான் செய்த அகத்து ாிந்துகபைளும் அடங்கும். 

 

3. செனல்ாட்டு ஆய்வு 

3.1.செனல் தின் 

ஏய்வூதினநில்ாத தயிைக யைிக்கும் அபசு ஊமினர்ைளுக்கு ன்கநைக யமங்குயதன் பக்ைின 

தாக்ைத்துடன் சாதுச் தெகய யபைங்ைா கயப்பு ிதி ிபொயப்ட்டுள்து. அதன்டி, ாிெீக 

செய்னப்ட்ட ஆண்டின் டிெம்ர் 31 யகப ிதினத்தின் ன்கநைகப் சபொயதற்ைாை ிதினத்தின் 

உபொப்ிர்ைால் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட 5188 யிண்ணப்ங்ைில் 987 யிண்ணப்ங்ைளுக்கு ணம் 

செலுத்தப்டயில்க. தநலும் சைாயிட்-19 சதாற்பொதாகன ைாபணநாை திகணக்ைத்கத 

படப்ட்டகநனால் அலுயர்ைக ணிக்கு அகமக்ை படினாகநதன ணம் செலுத்துயதில் தாநதம் 

ற்ட்டகநக்ைா ைாபணம்  ிதினின் தகயர் சுட்டிக்ைாட்டிபெள்ார். 

 

 

 

 

டிள்பெ.ி.ெி.யிக்பநபத், 

ைணக்ைாய்யார் ானைம். 
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ணிப்ார் ானைம், 

ஏய்வூதினத் திகணக்ைம். 

 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியின் 

அடிப்கடனில்  2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதிபெடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ஆெிாினர்ைள் 

யிதகயைள் நற்பொம் அாகத ஏய்வூதின ிதினின் ிதிிக அிக்கைைள் நற்பொம் ி ெட்ட நற்பொம் 

எளங்குபக ததகயைள் ற்ின ைணக்ைாய்யார் ானைத்தின் அிக்கை. 

___________________________________________________________________________________ 

 

1. ிதிிக அிக்கைைள் 

1.1. தகுதியாய்ந்த அிப்ிபானம் 

ஆெிாினர்ைள் யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் ஏய்வூதின ிதினின் 2020 டிெம்ர் 31 உடன் 

படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ிதிிக அிக்கைனின் ைணக்ைாய்வு  யபையாய் நற்பொம் செவு 

ைணக்கை உள்டக்ைினதுடன் ிதிிக அிக்கைைளுக்ைா குிப்புைள் நற்பொம் ின்ர் 

படியகடந்த ஆண்டிற்ைா குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் சுபைக்ைம், 1953 ஆம் அண்டு 

44 ஆம் இக்ைம் டொக ஆெிாினர்ைின் ஏய்வூதின ைட்டகச் ெட்டத்தின்  5 நற்பொம் 9 ஆம் 

ிாியின் ைீழ் உள் 6 (1) ஆம் உிாியி ற்ாடுைின் அடிப்கடனிலும், இங்கை ஜானை 

தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 154 (3) ஆம் ிாியன் யிதிைிற்ைகநனவும், 2018 ஆம் 

ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ற்ாடுைளுக்கு இகெனவும் து 

யமிைாட்டுதலின் ைீழ் தநற்சைாள்ப்ட்டது. இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் 

அபெினகநப்ின் 154 (6) ஆம் ிாியன் யிதிைிற்ைகநன து அிக்கை உாின திைதினில் 

ாபாளுநன்த்தில் ெநர்ப்ிக்ைப்டும். 

 

ன் ைபைத்துப்டி, து அிக்கைனின் தகுதியாய்ந்த ைபைத்துப் ிாியின் அடிப்கடனில் 

யியாிக்ைப்ட்டுள் யிடனங்ைின் யிகவுைகத் தயிப, அதனுடன் கூடின ிதிிக அிக்கைைள் 

31 டிெம்ர் 2020 அன்பொ ிதினின் ிதி ிககனப் ற்ின உண்கநனா நற்பொம் ினானநா 

ார்கயகன அிப்துடன்  அதன் ிதி செனல்தின் நற்பொம் அதன் ணப்ாய்ச்ெல் ின்ர் இங்கை 

சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைளுக்கு ற் படிவுபொத்தப்ட்டது. 

 

1.2 தகுதியாய்ந்த அிப்ிபானங்ைளுக்ைா அடிப்கட 

இங்கை சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைின் 01 ஆம் இக்ை தபிகனின் டி ிதி சாது 

அிக்கைனிக்ைா ைணக்குைள் திபட்டப்ட்டதாை ிதி சயிப்டுத்தினிபைந்தாலும், 1988 ஆம் 

ஆண்டிலிபைந்து 3 உதயிப் ள்ிைள் சதாடர்ாை 2019 ஆம் ஆண்டு யகபனா ைாத்திற்ைா 

ங்ைிப்ாை ப.1,631,064 சப்ட்டது, இது யபையாய் நற்பொம் செவுக் ைணக்ைில் நதிப்ாய்வு 

செய்னப்ட்ட ஆண்டின் ங்ைிப்புைாைக் ைணக்ைிடப்ட்டுள்து. தநலும், பந்கதன 

ஆண்டுைளுடன் எப்ிடும்தாது 2021 ஆம் ஆண்டில் உதயி சற் ள்ிைிலிபைந்து சப்ட்ட 

ப.1,552,883  சதாகைனின் சநாத்த சதாகை ப.1,735,673   ஆகும் ன்துடன் ப.182,790 

ங்ைிப்புைாை சப்ட தயண்டும், ிதி அிக்கைைில் ங்ைிப்புைாைப் சற்தாைக் 

ைாட்டப்டயில்க. 
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இங்கை ைணக்ைாய்வு தபிகைளுக்கு (SLAuSs) ற் து ைணக்ைாய்கய டத்திதன். து 

அிக்கைனின் ிதி அிக்கைைள் ிாியின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யார் சாபொப்புைில் அந்த 

தபங்ைின் ைீழ் தநலும் யிாிக்ைப்ட்டுள். ான் சற் ைணக்ைாய்வுச்  ொன்பொைள் து 

தகுதியாய்ந்த ைபைத்துக்ைளுக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநாதும் சாபைத்தநாதும் ன்பொ 

ான் ம்புைிதன். 

 

1.3 ிர்யாைத்தின் சாபொப்புைளும் ிதி அிக்கைைளுக்ைா ைட்டுப்ாட்டுடன் சாபொப்ாயர்ைளும் 

இங்கை சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைிற்கு ற் உண்கநனா நற்பொம் ினானநா 

ார்கயகன யமங்கும் ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்தற்கு  பைாகநத்தும் சாபொப்ாயதுடன் 

தநாெடி அல்து ிகம ைாபணநாை, சாபைள் தயாை இல்ாத ிதிிக அிக்கைைகத் 

தனாாிப்தற்கு பைாகநத்துய தீர்நாம் தான் உள் ைட்டுப்ாடு  அயெினம். 

ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்தில், ிதினத்தின் திக அதாயது ிபொயம் தது 

ைடகநைகச் ெநாிக்ை நற்பொம் திர்ைாத்தில் தது செனற்ாடுைகத் சதாடப தாதுநா ிதி 

ிகனில் உள்து ன்கத சதாடர்ந்து நதிப்ிடுயதற்கு பைாகநத்துயம் சாபொப்ாயதுடன் 

சாபைந்தும் யகைனில், ிபொயம் தது ைடகநைகச் ெநாிக்ைவும் திர்ைாத்தில் தது 

செனற்ாடுைகத் சதாடபவும் தாதுநா ிதி ிகனில் உள்து ன்து சதாடர்ா 

யிடனங்ைக சயிப்டுத்துைிது அத்துடன் பைாகநத்துயம் ிதிகன குகக்ைதயா அல்து 

செனல்ாடுைக ிபொத்ததயா, அல்து அவ்யாபொ செய்யகதத் தயிப தயபொ னதார்த்தநா நாற்பொ 

இல்க ன்ால் ைணக்ைினலின் ிபொயம் தது ைடகநைகச் ெநாிக்ைவும் திர்ைாத்தில் தது 

செனற்ாடுைகத் சதாடபவும் தாதுநா ிதி ிகனில் உள்து னும் அடிப்கடகனப் 

னன்டுத்துதல். 

 

ிர்யாைத்தின் சாபொப்ாயர்ைள் ிதினின் ிதினினல் அிக்கைனிடல் செனல்பககன 

தநற்ார்கயனிடும் சாபொப்ில் உள்ர். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 16(1) ஆம் ிாியின் 

ற்ாடுைளுக்கு இகென ிதி நற்பொம் யபையாய், செவுைள், சொத்துக்ைள் நற்பொம் சாபொப்புைள் ற்ின 

ொினா புத்தைங்ைள் நற்பொம் திவுைக பாநாிக்ை தயண்டினது அயெினம். 

 

1.4. ிதி அிக்கைைின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யாாின் சாபொப்புைள் 

எட்டுசநாத்தநாை ிதிிக அிக்கைைள் தநாெடி அல்து ிகமனின் ைாபணநாை சாபைள் தயாை 

இல்ாதயாபொ , ினானநா உத்தபயாதத்கதப் சபொயதும்  து ைபைத்கத உள்டக்ைின 

ைணக்ைானவு அிக்கைகன சயினிடுயதும் து குிக்தைாள்ைள் அகும். ினானநா உத்தபயாதம் 

ன்து உனர் நட்ட உத்தபயாதநாகும், ஆால் இங்கை ைணக்ைாய்வு தபத்திற்கு ற் டத்தப்டும் 

ைணக்ைாய்வு ப்தாதுதந எபை சாபைள் தயாை இபைப்கத ைண்டிபெம் ன்தற்ைா உத்தபயாதம் 

அல். தநாெடி அல்து ிகமனிலிபைந்து தயா ைபைத்துக்ைள் மாம் ன்துடன் இந்த ிதிிக 

அிக்கைைின் அடிப்கடனில் டுக்ைப்ட்ட னர்ைின் சாபைாதாப படிவுைில் திப்ட்ட 

பகனில் அல்து சநாத்தநாை அகய ினானநா தாக்ைத்கத ற்டுத்தும்  திர்ார்க்ைாம். 
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இங்கை ைணக்ைாய்வுத் தபத்திற்கு ற் ைணக்ைாய்யின் எபை குதினாை, ான் சதாமில்பக 

தீர்ப்கப் னன்டுத்துைிதன் ன்துடன் ைணக்ைாய்வு பளயதும் சதாமில்பக ெந்ததைத்கத 

சைாண்டிபைக்ைிதன். க்கும் கூட: 

 

 ிதி அிக்கைைின் சாபைள் தயா அிக்கைனின் அானங்ைக அகடனாம் ைண்டு 

நதிப்ிடுதல், தநாெடி அல்து ிகம ைாபணநாை இபைந்தாலும், அந்த அானங்ைளுக்கு 

திிக்கும் யகைனில் ைணக்ைாய்வு கடபகைக யடியகநத்து செனல்டுத்துதல் நற்பொம் 

து ைபைத்துக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநா நற்பொம் சாபைத்தநா தணிக்கை 

ொன்பொைகப் சபொதல். தநாெடினின் யிகயாை ற்டும் எபை தயா தையகக் ைண்டினாத 

ஆத்து, ிகமனின் யிகயாை ற்டும் அானத்கத யிட அதிைநாை உள்து, சில் தநாெடி 

கூட்டு, தாலி, தயண்டுசநன்த யிடுடுதல், தயாைப் ிபதிலித்தல் அல்து உள் 

ைட்டுப்ாட்கட நீபொதல் ஆைினயற்க உள்டக்ைினது. 

 சூழ்ிகைிற்குப் சாபைத்தநா ைணக்ைாய்வு  கடபகைக யடியகநப்தற்ைாை 

ைணக்ைாய்வுக்கு உட்ட்ட உள்ை ைட்டுப்ாடு ற்ின புாிதகப் சபொதல், ஆால் அது 

ிபொயத்தின் உள்ை ைட்டுப்ாட்டின் செனல்தின் குித்த ைபைத்கத சயிப்டுத்தும் 

தாக்ைத்திற்ைாை அல். 

 னன்டுத்தப்டும் ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் ற்புகடன தன்கந நற்பொம் ைணக்ைினல் 

நதிப்பீடுைின் ினானத்தன்கந நற்பொம் ிர்யாைத்தால் செய்னப்ட்ட சதாடர்புகடன 

சயிப்ாடுைக நதிப்பீடு செய்தல். 

 ைணக்ைினலின் அடிப்கடனில்  ிபொயம் திர்ைாத்தில் அதன் ைடகநைக ிகதயற்வும் 

அதன் யணிைத்கதத் சதாடபவும் ிதிகன ிர்யாைத்தின் ிகனா னன்ாட்டின் ொினா 

தன்கநகனபெம், சப்ட்ட ைணக்ைாய்வு ொன்பொைின் அடிப்கடனில் ிபொயம் திர்ைாத்தில் 

அதன் ைடகநைக ிகதயற்வும் அதன் யணிைத்கதத் சதாடபவும் தாதுநா ிதி 

ிககனத் சதாடர்யதற்கு ிைழ்வுைள் சதாடர்ா எபை சாபைள் ிச்ெனநற் தன்கந உள்தா 

அல்து ிதினின் திில் குிப்ிடத்தக்ை ெந்ததைத்கத ற்டுத்தக்கூடின ிககநைள் உள்தா. 

எபை சாபைள் ிச்ெனநற் தன்கந இபைப்தாை ான் படிவு செய்தால், ிதி அிக்கைைில் 

சதாடர்புகடன சயிப்ாடுைளுக்கு து ைணக்ைாய்யார் அிக்கைனில் ையத்கத செலுத்த 

தயண்டும் அல்து அத்தகைன சயிப்ாடுைள் தாதுநாதாை இல்ாயிட்டால், து ைபைத்கத 

நாற்ினகநக்ை தயண்டும். து படிவுைள் து ைணக்ைாய்யார் அிக்கைனின் திைதி யகப 

சப்ட்ட ைணக்ைாய்வுச் ொன்பொைின் அடிப்கடனில் அகநந்துள்து. து படிவுைள் து 

தணிக்கைனார் அிக்கைனின் தததி யகப சப்ட்ட தணிக்கை ொன்பொைின் அடிப்கடனில் 

அகநந்துள்து. வ்யாானினும், திர்ைா ிைழ்வுைள் அல்து ிந்தகைள் ிதிகன அதன் 

ைடகநைக ிகதயற்வும் அதன் யணிைத்கதத் சதாடபவும் ிதி ாீதினாை சதாடர்ந்து 

ிகசாயகத  தடுக்ைக்கூடும். 

 சயிப்ாடுைள் உட்ட ிதி அிக்கைைின் எட்டுசநாத்த யிக்ைக்ைாட்ெி, ைட்டகநப்பு நற்பொம் 

உள்டக்ைத்கத நதிப்பீடு செய்தலும் ிதி அிக்கைைள் ினானநா யிக்ைக்ைாட்ெிகன 

அகடபெம் யகைனில் அடிப்கட ாியர்த்தகைள் நற்பொம் ிைழ்வுைக 

ிபதிிதித்துயப்டுத்துைின்யா ன்கத நதிப்பீடு செய்னதலும். 

 

து ைணக்ைாய்யின் தாது ான் அகடனாம் ைாணும் உள்ை ைட்டுப்ாட்டில் ததனும் 

குிப்ிடத்தக்ை குகாடுைள் உள்யா ன்து அடங்ைாை நற்ன யிடனங்ைில், 

குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைாய்வு ைண்டுிடிப்புைள் குித்தும் ான் ைணக்ைீட்டு அலுயபைடன் சதாடர்பு 

சைாள்ைிதன். 
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2. ி ெட்டத் ததகயைள் ற்ின அிக்கை 

 

2.1. 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ற்ாடுைள் ின்யபைம் 

ததகயைளுக்ைா குிப்ிட்ட யிதிைக உள்டக்ைினது. 

2.1.1.  ிதினின் ிதிிக அிக்கைைள், 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் 

ெட்டத்தின் ிாிவு 6 (1) (d)(iii) ஆம் ிாியின் ததகயைளுக்கு  இணங்குைின். 

2.1.2. யமங்ைப்ட்ட ிதிிக அிக்கைனில்,  2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின 

ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு  6 (1) (d) (iv) இன் ததகயனின் டி பந்கதன ஆண்டில் ான் செய்த 

அகத்து ாிந்துகபைளும் அடங்கும். 

 

3. செனல்ாட்டு ஆய்வு 

 

3.1 ெட்டங்ைள், யிதிைள், எளங்குபகைளுக்கு இணக்ைநற்கய 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் செய்னப்டுைின். 

(அ) 1953 ஆம் ஆண்டின் 44 ண் ள்ி ஆெிாினர் ஏய்வூதினச் ெட்டத்தின்டி யிதிக்ைப்ட்ட, 

எவ்சயாபை உதயிபெம் யமங்ை தகுதிபெள் ர்ைின் யியபங்ைள் அடங்ைின ஆயணம் நற்பொம் 09 (a)  

ஆம் இக்ை ைட்டகனின்டி  பாநாிக்ைப்டாத ணம் செலுத்தும் ர்ைள். 

(ஆ1953 ஆம் ஆண்டின் 44 ண் ள்ி ஆெிாினர் ஏய்வூதினச் ெட்டத்தின் 04ஆம் இக்ை 

ைட்டகனின்டி 

யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைள் ஏய்வூதினம் ஆெிாினர்ைின் யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைின் 

ங்ைிப்புைகக் ைண்டியதன் பம் யமங்ைப்ட தயண்டும்.  ினும் ங்ைிப்பு தெைாிப்பு 

நற்பொம் ணம் செலுத்துயதற்ைாை தி யங்ைி ைணக்கு பாநாிக்ைப்டயில்க அத்துடன் 

ங்ைிப்புைள் ணிப்ார் ானைத்தின் யங்ைிக் ைணக்ைில் தெைாிக்ைப்ட்டுள்துடன் அச் 

செவீங்ைள் ஏய்வூதினத் திகணக்ைத்தின் யாக்குைின் ைீழ் செலுத்தப்ட்டுள். 

 

3.2 ிர்யாைத்தின் செனல்ாடுைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் செய்னப்டுைின். 

(அ) யிதகயைள் நற்பொம் அாகதைள் ிதினில் ங்ைிப்புைள் யமங்ைப்ட்டிபைந்தாலும், அங்ைெத்தயர் 

இக்ைங்ைள் அந்தந்த உபொப்ிர்ைளுக்கு யமங்ைப்டயில்க ன்து 

அங்ைத்தயத்கதசபொயதற்ைாை யிண்ப்த்த உதயிப் ாடொகைில் டத்தப்ட்ட நாதிாி 

தொதக பம் சதாினயந்தது. 

(ஆ) ங்ைிப்புைகப் சபொயது உட்ட உபொப்ிர்ைின் ிதினின் ைீழ் தபவுத் தம் இல்ாததால், 

ங்ைிப்ிலிபைந்து நீட்ைப்ட்ட சதாகைகன யபாற்பொத் தாளுடன் ொிார்த்து டயடிக்கை 

டுக்ைப்ட்டிபைந்தாலும், ங்ைிப்கத் திபைப்ிச் செலுத்தும்தாது ங்ைிப்ாாின் 

ங்ைிப்பு ிதனில் ொினாைப் சப்ட்டதா ன்கத ொிார்க்ை இனாது. 

 

 

டிள்பெ.ி.ெி.யிக்பநபத், 

ைணக்ைாய்யார் ானைம். 
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ணிப்ார் ானைம், 

ஏய்வூதினத் திகணக்ைம். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியிற்ைகநன  2020 

டிெம்ர் 31 ஆம் திைதிபெடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா ிதி அிக்கைைள் நற்பொம் உள்ளூபாட்ெி 

தெகயைள் ஏய்வூதின ிதினத்தின் ி ெட்ட நற்பொம் எளங்குபக ததகயைள் ற்ின ைணக்ைாய்யார் 

ானைத்தின் சுபைக்ை அிக்கை. 

_________________________________________________________________________________ 

1. ிதிிக அிக்கைைள் 

 

1.1. தகுதியாய்ந்த ைபைத்து  

உள்ளூபாட்ெி தெகயைள் ஏய்வூதின ிதினத்தின் 2020 டிெம்ர் 31 உடன் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா 

ிதிிக அிக்கைைின்  நீதா ைணக்ைாய்வு இபைப்பு ிக குிப்புடன் செவு ைணக்கை 

உள்டக்ைினதுடன் ிதிிக அிக்கைைளுக்ைா குிப்புைள் நற்பொம் படியகடந்த ஆண்டிற்ைா 

குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் சுபைக்ைம் ஆைினகய, உள்ளுபாட்ெி ைட்டகச் 

ெட்டத்தின் 62 ஆம் ிாிவுடன் (264 ஆம் அத்தினானம்) இகணந்த 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை 

ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 154 

(3) ஆம் ிாியன் ற்ாடுைிற்ைகநனவும், து யமிைாட்டுதலின் ைீளம் தநற்சைாள்ப்ட்டது. 

இங்கை ஜானை தொெலிெ குடினபெின் அபெினகநப்ின் 154 (6) ஆம் ிாியன் ற்ாடுைளுக்கு 

இகென து அிக்கை உாின திைதினில் ாபாளுநன்த்தில் ெநர்ப்ிக்ைப்டும். 

ன் ைபைத்துப்டி, 2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதினன்ா  ிதிிக அிக்கைைள்   ிதி ிக குித்த 

உண்கநனா நற்பொம் ினானநா ார்கயகன யமங்குயதுடன், இவ்யாண்டிற்ைா அதன் ிதி 

செனல்தின் நற்பொம் அதன் ணப்ாய்ச்ெல், சாதுயாை ற்பொக்சைாள்ப்ட்ட ைணக்ைினல் 

சைாள்கைைளுக்கு ற் கடசற்பொள்து. 

1.2. தகுதியாய்ந்த அிப்ிபானங்ைளுக்ைா அடிப்கட 

(அ)  இங்கை சாதுச் தெகயக்ைா ைணக்ைாய்வுத் தபிகனின் 1 ஆம் இக்ைத்திற்கு ற் ிதி 

திபட்டப்ட்ட ைணக்குைக தனாாிக்ை தயண்டும் ினும், ப.72,558,585 நதிப்புக்ைா 

ங்ைிப்புைள் இபைந்ததாதும், யபைநாம் நற்பொம் செவுக் ைணக்ைில் நதிப்ாய்வு செய்னப்ட்ட 

ஆண்டிற்கு சப்ட தயண்டினகய, ததகயக்தைற் யபவு கயக்ைப்ட்டுள், ஆால் இந்த 

யபைடத்தில் சப்ட்ட சதாகை ப .72,230,921 ஆகும்,  இது ைடந்த ஆண்டுைிற்ைா 

ங்ைிப்புைள் ஆகும்,   இந்த ஆண்டு சதாடர்ா தநற்ைண்ட ைணக்ைில் ற்பொ 

கயக்ைப்ட்டுள்து.  அதன்டி ப .2,672,336 நதிப்ில் ைாணப்ட்ட தயபொாடு, 

ற்ாக்குகனாை அகடனாம் ைாணப்ட்டது. 

(ஆ)  ிதி அிக்கைனின்டி 2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதினன்ா  ிதிப் ங்ைிப்புைக செலுத்தி 

யந்த உள்ளுபாட்ெி ிபொயங்ைின் ண்ணிக்கை 302 அத்துடன் அந்த ிபொயங்ைிடநிபைந்து 

நீட்ைப்ட தயண்டின ிலுகயத் சதாகை ப.1,143,420,252. ினும் ைணக்ைாய்வுக்ைாை 

ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட ிதி அிக்கைைின் டி 97 உள்ாட்ெி ிபொயங்ைில் இபைந்து ச 

தயண்டின சதாகை ப. 760,406,356 ஆகும்.  ஆால் அத்சதாகை அவ்யாா ிபொயங்ைால் 
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செலுத்தப்ட தயண்டின ங்ைிப்புைாை ைாட்டப்டயில்க. தநலும்  கன  103  

உள்ாட்ெி ிபொயங்ைால் ிதினத்திற்கு செலுத்த தயண்டின ங்ைிப்புைள் ப. 278,494,348, 

ஆால் அத்தகைன ிபொயங்ைின் ிதி அிக்கைைின்டி செலுத்த தயண்டின சதாகை ப. 

184,054,767. தய இது ப.94,439,581 ஆை  நிகைப்டுத்தப்ட்டுள்து.  22 உள்ாட்ெி 

ிபொயங்ைில் இபைந்து ச தயண்டின ங்ைிப்புைள் ப.14,868,309, அந்த ிபொயங்ைின் 

ிதி அிக்கைனின்டி செலுத்த தயண்டின ங்ைிப்புைள் ப.19,567,394. தய இது 

ப.4,699,085  ஆை  குகத்து நதிப்ிடப்ட்டுள்து.  

இங்கை ைணக்ைாய்வுத் தபத்திற்கு (SLAuSs) இணங்ை ான் ைணக்ைாய்கய தநற்சைாண்டுள்தன். 

டத்தப்ட்ட ைணக்ைாய்யின் அடிப்கடனில் ைணக்ைாய்யாாின் சாபொப்புைிற்தைற் ிதினிக்கை 

நீதா ைணக்ைாய்வு அிக்கைகன சயினிடுயதத து சாபொப்ாகும். ான் சற் ைணக்ைாய்வுச்  

ொன்பொைள் து தகுதியாய்ந்த ைபைத்துக்ைளுக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநாதும் 

சாபைத்தநாதும் ன்பொ ான் ம்புைிதன். 

1.3. ிர்யாை அிக்கைைள் நற்பொம் ிதிிக அிக்கைைளுக்ைா ிர்யாைப் சாபொப்பு எதுக்ைப்ட்ட 

உத்திதனாைத்தாின் சாபொப்புைள் 

இங்கை சாதுத்துக ைணக்ைினல் தபிகைளுக்கு ற்   உண்கநனா நற்பொம் ினானநா 

ார்கயகன அிக்கும் இந்த ிதிிக அிக்கைைக தனாாிப்தற்கும், தநாெடி அல்து ிகம 

ைாபணநாை சாபைள் தயாை இல்ாத ிதிிக அிக்கைைகத் தனாாிப்தும் ததகயனா 

உள்ைக் ைட்டுப்ாட்கட ிர்ணனிப்தும் பைாகநத்துயத்தின்  சாபொப்ாகும்  

ிதிிக அிக்கைைகத் தனாாிப்தில், தகடனற் ிதிக்ைட்டகநப்க பூர்த்திசெய்தல் தான்  

செனல்ாடுைக சதாடர்யதற்ைா இனலுகநகன நதிப்ிடல், சயிப்டுத்துதல், சாபைந்தும் 

யகைனில், தகடனற் ிதிக்ைட்டகநப்பு  சதாடர்ா யிடனங்ைள்  நற்பொம் ிர்யாைம் ிதிகன 

ைகக்ை அல்து செனல்ாடுைக ிபொத்த ிகத்தால் அல்து அவ்யாபொ செய்யகதத் தயிப தயபொ 

னதார்த்தநா நாற்பொ இல்ாத ெந்தர்ப்த்தில் அ வ்யாபொ அபல்டுத்தல்  தான்கய 

பைாகநத்துயத்தின் சாபொப்புைள் ஆகும்.  

ிதி ிர்யாைத்கத  ற்பொ டாத்துயர்ைள்  ிதி அிக்கைனிடல் செனல்பககன தநற்ார்கயனிடும் 

சாபொப்ிலும் உள்ர்.  

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 16 (1) ஆம் ிாியில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிைின்டி  ிதி நற்பொம் யபைடாந்த நற்பொம் அவ்யப்தாதா ிதிிக 

அிக்கைைக தனாாிப்தற்கு, அதன் அகத்து யபைநாம், செவு, சொத்துக்ைள் நற்பொம் 

சாபொப்புைள் ற்ின ொினா புத்தைங்ைள் நற்பொம் திவுைக  பகனாைப் பாநாிக்ை தயண்டும். 

1.4. ிதி அிக்கைைின் ைணக்ைாய்வுக்ைா ைணக்ைாய்யாாின் சாபொப்புைள் 

எட்டுசநாத்தநாை ிதிிக அிக்கைைள் தநாெடி அல்து ிகமனின் ைாபணநாை சாபைள் தயாை 

இல்ாதயாபொ , ினானநா உத்தபயாதத்கதப் சபொயதும்  து ைபைத்கத உள்டக்ைின 

ைணக்ைானவு அிக்கைகன சயினிடுயதும் து தாக்ைநாகும்.  ினானநா உத்தபயாதம் ன்து 

உனர் நட்ட உத்தபயாதநாகும், ஆால்   இங்கை ைணக்ைாய்வு தபத்திற்கு ற் டத்தப்டும் 

ைணக்ைாய்வு ப்தாதுதந எபை சாபைள் தயாை இபைப்கத ைண்டிபெம் ன்தற்ைா உத்தபயாதம் 

அல். தநாெடி அல்து ிகமனிலிபைந்து தயா ைபைத்துக்ைள் மாம் ன்துடன் ,இந்த ிதிிக 

அிக்கைைின் அடிப்கடனில் டுக்ைப்ட்ட னர்ைின் சாபைாதாப படிவுைில் திப்ட்ட 

பகனில் அல்து சநாத்தநாை அகய ினானநா தாக்ைத்கத ற்டுத்தும்  திர்ார்க்ைாம். 
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இங்கை ைணக்ைாய்வுத் தபத்திற்கு ற் ைணக்ைாய்யின் எபை குதினாை, ான் சதாமில்பக 

தீர்ப்கப் னன்டுத்துைிதன் ன்துடன் ைணக்ைாய்வு பளயதும் சதாமில்பக ெந்ததைத்கத 

சைாண்டிபைக்ைிதன். க்கும் கூட: 

 தநாெடி அல்து ிகம ைாபணநாை இபைந்தாலும், அந்த அானங்ைளுக்கு திிக்கும் 

யகைனில் ைணக்ைாய்வு கடபகைக யடியகநத்து செனல்டுத்துயதற்ைாை ிதி 

அிக்கைைின் சாபைள் தயா அிக்கைனின் அானங்ைக அகடனாம் ைண்டு 

நதிப்ிடுதல், நற்பொம் து ைபைத்துக்ைா அடிப்கடகன யமங்ை தாதுநா நற்பொம் 

சாபைத்தநா ைணக்ைாய்வுச் ொன்பொைகப் சபொதல். தநாெடினின் யிகயாை ற்டும் எபை 

தயா தையகக் ைண்டினாத ஆத்து, ிகமனின் யிகயாை ற்டும் அானத்கத யிட 

அதிைநாை உள்து, சில் தநாெடி கூட்டு, தாலி, தயண்டுசநன்த யிடுடுதல், 

தயாைப் ிபதிலித்தல் அல்து உள் ைட்டுப்ாட்கட நீபொதல் ஆைினயற்க உள்டக்ைினது. 

 ிபொயத்தின் உள்ை ைட்டுப்ாட்டின் செனல்தின் குித்த ைபைத்கத சயிப்டுத்தும் 

தாக்ைத்திற்ைாை அல்ாத ஆால் சூழ்ிகைிற்குப் சாபைத்தநா ைணக்ைாய்வு  

கடபகைக யடியகநப்தற்ைாை ைணக்ைாய்வுக்கு உட்ட்ட உள்ை ைட்டுப்ாடு ற்ின 

புாிதகப் சபொதல். 

 னன்டுத்தப்டும் ைணக்ைினல் சைாள்கைைின் ற்புகடன தன்கந நற்பொம் ைணக்ைினல் 

நதிப்பீடுைின் ினானத்தன்கந நற்பொம் ிர்யாைத்தால் செய்னப்ட்ட சதாடர்புகடன 

சயிப்ாடுைக நதிப்பீடு செய்தல். 

 ைணக்ைினல் சதாடர்ா தகடனற் ிதிக்ைட்டகநப்பு அடிப்கடனில் ிர்யாைத்தின் 

னன்ாட்டின் ொினா தன்கந நற்பொம் சப்ட்ட ைணக்ைாய்வு ொன்பொைின் 

அடிப்கடனில், ிைழ்வுைள் அல்து ிந்தகைளுடன் சதாடர்புகடன எபை சாபைள் 

ிச்ெனநற் தன்கந ிபொயத்தின் சதாடர்ச்ெினா தகடனற் ிதிக்ைட்டகநப்பு திில் 

குிப்ிடத்தக்ை ெந்ததைத்கத ற்டுத்தாம். எபை சாபைள் ிச்ெனநற் தன்கந இபைப்தாை 

ான் படிவு செய்தால், ிதி அிக்கைைில் சதாடர்புகடன சயிப்ாடுைளுக்கு து 

ைணக்ைாய்யார் அிக்கைனில் ையத்கத ஈர்க்ை தயண்டும் அல்து அத்தகைன 

சயிப்ாடுைள் தாதுநாதாை இல்ாயிட்டால், து ைபைத்கத நாற்ினகநக்ை தயண்டும். 

வ்யாானினும், திர்ைா ிைழ்வுைள் அல்து ிந்தகைள் எபை ிகனா  

ிதிக்ைட்டகநப்பு சதாடர்யகத ிபொத்தக்கூடும். 

 சயிப்ாடுைள் உட்ட ிதி அிக்கைைின் எட்டுசநாத்த யிக்ைக்ைாட்ெி, ைட்டகநப்பு 

நற்பொம் உள்டக்ைத்கத நதிப்பீடு செய்தலும் ிதி அிக்கைைள் ினானநா 

யிக்ைக்ைாட்ெிகன அகடபெம் யகைனில் அடிப்கட ாியர்த்தகைள் நற்பொம் ிைழ்வுைக 

ிபதிிதித்துயப்டுத்துைின்யா ன்கத நதிப்பீடு செய்னதலும். 

து ைணக்ைாய்யின் தாது ான் அகடனாம் ைாணும் உள்ை ைட்டுப்ாட்டில் ததனும் 

குிப்ிடத்தக்ை குகாடுைள் உள்யா ன்து அடங்ைாை நற்ன யிடனங்ைில், 

குிப்ிடத்தக்ை ைணக்ைாய்வு ைண்டுிடிப்புைள் குித்தும் ான் ைணக்ைீட்டு அலுயபைடன் சதாடர்பு 

சைாள்ைிதன். 

2. ி ெட்டத் ததகயைள் ற்ின அிக்கை 

2.1. 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் குித்த ற்ாடுைள் 

ின்யபைம் ததகயைக உள்டக்ைிபெள்து.  

2.1.2 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு 6 (I)(d)(iii)ஆம் 

ிாியில் குித்சதாதுக்ைப்ட்ட  ததகயைின் டி யமங்ைப்ட்ட ிதிிக அிக்கைைில் குித்த 

யிடனங்ைள் பந்கதன யபைடத்துடன் எத்துப்தாைின். 
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2.1.2 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை ததெின ைணக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் ிாிவு 6 (I)(d)(iv)ஆம் 

ிாியின் டி யமங்ைப்ட்ட ிதிிக அிக்கைைில் பந்கதன ஆண்டில் ன்ால் செய்னப்ட்ட 

ாிந்துகபைள், ிதிிக அிக்கைனில் தெர்க்ைப்ட்டு ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட. 

3. செனல்ாட்டு ஆய்வு 

3.1. ெட்டங்ைள், யிதிைள் நற்பொம் எளங்குபகைளுக்கு இணங்ைாதகய 

(அ) 2018 ஆைஸ்ட் 28 ஆம் திைதின 2/2018 ஆம் இக்ை சாது ிதி சுற்ிக்கைனின் 5 ஆம் ந்தினின் 

அடிப்கடனில், ைடந்த 02 ஆண்டுைில் செனல்டாத ெி ிதிைள் இபைந்தால், அத்தகைன ிதிைகச் 

செனற்டுத்தி படிவுபொத்த தயண்டும் தநலும் ிதினங்ைின் குிக்தைாள்ைக அபொங்ைத்தின் யபவு 

செவுத் திட்டத்தால் அகடன படிந்தால், அத்தகைன ெந்தர்ப்த்தில் 2020 ஆைஸ்ட் 28 ஆம் திைதின 

1/2020 ஆம் இக்ை சாது ிதி சுற்ிக்கைனின் 15 (2) (ஆ) ஆம் ந்தினின் பம் அியிக்ைப்ட்டு 

அத்தகைன ிதிச் செனற்ாடுைக படிவுபொத்த தயண்டும். இந்த ிதினின் செனல்ாடுைள் ஏய்வூதினத் 

திகணக்ை யாக்குைின் ைீழ்  யபவு செவுத் திட்டற்ாடுைிற் தைற் 

கடபகப்டுத்தப்டுயதுடன் இன் ிதி செனல்டயில்க ன்து 04 ஆம் இக்ை ைணக்கு  

குிப்புைின் பம் சதாினயந்துள்து. இபைப்ினும் தற்தாதுள் சுற்ிக்கைைின் 

ற்ாடுைின்டி ிதிகன படிவுபொத்த ததகயனா டயடிக்கை டுக்ைப்டயில்க.  

4. சத்தக்ை ைணக்குைள் 

இது சதாடர்ாை ின்யபைம் அயதாிப்புைள் சப்ட்ட 

(அ) 2012 ிப்பயாி 08 ஆம் திைதின 01/2021 ஆம் இக்ை ஏய்வூதின சுற்ிக்கை டி, எவ்சயாபை 

நாதத்திலுநா உபொப்ிர்ைின் நபணம் குித்த அிக்கைைக அடுத்த நாதம் 25 ஆம் தததிக்கு 

பன் நாயட்டச் செனார்ைிடநிபைந்து சற்பொ நபணித்த உபொப்ிர்ைின் ிதினில் ததகயனா 

திபைத்தத்கத ொினா தபத்தில் செய்ன டயடிக்கை டுக்ை தயண்டும்.  

ினும் 2014 சதாடக்ைம் 2020 யகபனிா ைாைட்டத்தில் 647 உபொப்ிர்ைள் சதாடர்ாை ப. 

2,306,611 நதிப்புக்ைா ங்ைிப்புைள் ஆண்டுததாபொம் ொிசெய்தல் செய்னப்டாததால் நதிப்ாய்வு 

செய்னப்ட்ட யபைடத்தில் தள்ளுடி செய்னப்ட்டுள்து. 

  (ஆ) 2020 டிெம்ர் 31 ஆம் திைதின ிதி அிக்கைைின் அடிப்கடனில், 302 உள்ாட்ெி 

ிபொயங்ைில் இபைந்து ச தயண்டின ங்ைிப்புைள் ப. 1,143,420,252. ஆகும். வ்யாானினும், 88 

உள்ளூபாட்ெி ிபொயங்ைில் இபைந்து சப்ட தயண்டின  ப.459,007,662 சதாடர்ா ந்த 

சதாகைபெம், இது சதாடர்ாை ிதி அிக்கைைளுடன் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட அட்டயகணைின் டி 

நதிப்ாய்வு செய்னப்ட்ட ஆண்டில் அம் நீதி சப்டயில்க.  

 

 

எப்ம்  

டிள்பெ.ி.ெி.யிக்பநபத், 

ைணக்ைாய்யார் ானைம். 
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4.1. epWtdj;jpd; nray;jpwd; Fwpfhl;bfs; (nray;j;jpl;lj;jpd; mbg;gilapy;)   

nraw;ghL 
 

cg nraw;ghL 
 

nray;jpwd; 
Fwpfhl;bfs; 

kjpg;gpl
g;gl;l 
njhif 

vjpu;ghu;j;j ntspaPl;bd; cz;ikahd 
ntspaPL rjtPjkhf  

100%-

90% 

75%-

89% 

50%-

74% 

49% 
,Yk; 
Fiwe;j  

Gjpa Xa;T+jpa 
mspg;G 
 

gutyhf;fg;gl;l 
gpupT- Xa;T+jpa 
mspg;G 

2020 Mk; 
Mz;by; 
Xa;T+jpa 
mspg;Gr; 

nra;ag;gl;l 
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if 

30,000 
 82.05%  

 

ikag;gLj;jg;g
l;l gpupT - 
Xa;T+jpa 
mspg;G 

1,500   68.60%  

tpjitfs; 
mdhijfs; 
gpupT - 
Xa;T+jpa 
mspg;G 

8,000 
94.87%   

 

jpUj;jg;gl;l 
nfhLg;gdTfs; 

gutyhf;fg;gl;l 
gpupT - 
jpUj;jg;gl;l 
nfhLg;gdTfs; 

jpUj;jg;gl;l 
Xa;T+jpaj;jpypUe;
J nrYj;jg;gl;l 

njhif  

5,000    *** 
32.22% 

ikag;gLj;jg;g
l;l gpupT - 
jpUj;jg;gl;l 
nfhLg;gdTfs; 

600    
*** 
32% 

gzpf; 
nfhilAk; 
Vida  
nfhLg;gdTf
Sk; 
 

kuzg; gzpf; 
nfhil  1,100 

100.27%   
 

CdKw;Nwhu; 
Xa;T+jpak;  5,000 

93.24%   
 

rj;fhu gpa];] 

Neu;fhzYf;F 
miof;fg;gl;l 
egu;fspd; 
vz;zpf;if 

30,000 
  67.64% 

 

khjhe;j 
Xa;T+jpak; 

khjhe;j 
Xa;T+jpak; - 
Fbapay; 

khje;NjhWk; 
ed;ikfisg; 

ngw;w  
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if>  

460,000 
100%   

 

 

gzpf; nfhil 
nfhLg;gdTk; 
fld;jtizf;f
l;lzKk; 

khje;NjhWk; 
ed;ikfisg; 

ngw;w  
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if> 

30,000 
 83.35%  

 

r%f eyd; 
Kg;gilfs; 
kw;Wk; 
fhty;Jiw 

khje;NjhWk; 
ed;ikfisg; 

ngw;w  
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if> 

42,183 
97%   
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nraw;ghL 
 

cg nraw;ghL 
 

nray;jpwd; 
Fwpfhl;bfs; 

kjpg;gpl
g;gl;l 
njhif 

vjpu;ghu;j;j ntspaPl;bd; cz;ikahd 
ntspaPL rjtPjkhf  

100%-

90% 

75%-

89% 

50%-

74% 

49% 
,Yk; 
Fiwe;j  

tpjitfs; 
mdhijfs; 
Xa;T+jpak; 

tpjitfs; 
mdhijfs; 
Xa;T+jpaf; 
nfhLg;gdT 

khje;NjhWk; 
ed;ikfisg; 

ngw;w  
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if> 

185,000 
100%   

 

tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpa 
tUtha; 

kj;jpa 
murhq;fk; khj tUtha; 19000* 

102.41%   
 

khfhz 
rigfs; 

khj tUtha; 
11700* 

94.18%   
 

Mrpupau;fsJ 
tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpak; 

khj tUtha; 

104* 
231.96%   

 

kPs;nfhLg;gdt 
nra;ag;gl;l 
tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpag; 
gq;fspg;G 

Fbapay; gazhspfspd; 
vz;zpf;if 1500 

  59.13% 
 

MAjg;gil 
gazhspfspd; 
vz;zpf;if 1300 

  74.85% 
 

Mrpupau;fsJ 
tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpak; 

gazhspfspd; 
vz;zpf;if 40 

  67.50% 
 

nghJ Nrit 
ek;gpf;if 
epjpak; 
 

ngh.Nr.e.ep 
cWg;gpdu;fspd; 
vz;zpf;if. 

Mz;LNjhWk; 
,izAk; Gjpa 
cWg;gpdu;fspd; 
vz;zpf;if 

7,000 
116.08%   

 

gq;fspg;Gfspd; 
nfhLg;gdT 

gazhspfspd; 
vz;zpf;if 

7,200 
   *** 

49.73% 

gq;fspg;Gfspd; 
ngWiffs; 

khjhe;j 
gq;fspg;G 8% 

kw;Wk;12% 
760* 

112%   
 

KjyPL 
,t;Mz;by; Gjpa 

KjyPLfs; 
nra;ag;gl;Ls;sd 

6400* 114.75%    

kdpjts 
mgptpUj;jp 

Nfhit 
Kfhikj;Jtk; 

,w;iwg;gLj;jg;gl;
l Nfhitfs;  

100%   
 

jpwd; 
mgptpUj;jp 

gapw;rp jpl;lj;jpd; 
gb gapw;rp 
jpl;lq;fis 
elj;Jjy; 

 
  60% 

 

fzdpj; 
njhFjp 
Nkk;ghl;L 
nray;ghLfs; 

fzdpj; 
njhFjp 
guhkupg;g 

mikg;Gfspy; 
Jy;ypakhd 
nray;ghL 

 
100%   
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nraw;ghL 
 

cg nraw;ghL 
 

nray;jpwd; 
Fwpfhl;bfs; 

kjpg;gpl
g;gl;l 
njhif 

vjpu;ghu;j;j ntspaPl;bd; cz;ikahd 
ntspaPL rjtPjkhf  

100%-

90% 

75%-

89% 

50%-

74% 

49% 
,Yk; 
Fiwe;j  

td;nghUl;fsp
d; mgptpUj;jp 
 

kbf; 
fzdpfspd; 
nfhs;tdT 

kbf; fzdpfspd; 
vz;zpf;if 

10 
100%   

 

Nkirf; 
fzdpfspd; 
nfhs;tdT 

Nkirf; 
fzdpfspd; 
vz;zpf;if 

10 
100%   

 

epWtdj;jpd; 
Rw;Wr; R+oiy 
Nkk;gLj;Jjy; 

tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpag; 
gpupit 
khw;wpaikj;jy; 2020 Mk; 

Mz;Lf;Fs; 
midj;J 

jpl;lq;fisAk; 
KbTWj;jy; 

 
  50% 

 

fsdp kw;Wk;; 
NtjKy;yh 
tpLKiw tpLjp 
fl;blj;jpw;F 
tz;z rhe;J 
G+rp 
khw;wpaikj;jy; 

 
100%   

 

Xa;T+jpa 
epYitj; 
njhif 
nfhLg;gdT 

Fbapay; 
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if 

 
8,000 

115.03%   
 MAjg;gil 

Kuz;ghl 

ntspehl;L 
Xa;T+jpa 
nfhLg;gdT 

Fbapay; 
Xa;T+jpak; 

tpjitfs; 
kw;Wk; 

mdhijfs; 
Xa;T+jpau;fspd; 
vz;zpf;if 

320 
100.31%   

 

tpjitfs; 
kw;Wk; 
mdhijfspd; 
Xa;T+jpak; 

300 
   *** 

40.66% 

Xa;T+jpa 
jpUj;jk; 500 

*2180.20

% 
  

 

Xa;T+jpaj;jpy; 
epYitj; 
njhifia 
nfhLg;gdT 
nra;jy; 

1000 
** 

782.40% 
  

 

 

*14/2019  Mk; ,yf;f nghJ epu;thf Rw;wwpf;ifapd;  gb ntspehl;by; jq;fpAs;s 
Xa;T+jpau;fspd; Kuz;ghLfis mfw;w eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ> NkYk; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l Nkw;nfhs;sg;glNtz;ba  jpUj;jq;fspd; vz;zpf;if Vwj;jhs 500 
MFk;. ,Ug;gpDk; me;j Mz;by; 10>091 jpUj;jq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd. ,J xU rjtPjkhf 
2180.20% MFk;. 
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** 2020 Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gplg;gl;l epYitj; njhifapd; mst Vwj;jhs 1000 mj;Jld; 
tUlhe; gadhspfs; vz;zpf;if 7>824 tiu mjpfupj;Js;sJ. ,J 782.40% rjtPjkhFk;. 

*** jPT KOtJk; gutyhd njhw;WNeha; fhuzkhf mYtyf nray;ghLfis rhjhuz 
Ntfj;jpy; Nkw;nfhs;s Kbatpy;iy vd;gjhy;> ngwg;gl;l tpz;zg;gq;fspd; vz;zpf;if 
kjpg;gplg;gl;l njhifia tpl Fiwe;j kl;lj;jpy; ,Ue;jjhy;> Kd;Ndw;wj;jpy; rupT 
fhl;lg;gl;lJ. 
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5.1. milahsk; fhzg;gl;l epiyahd tsu;r;rp ,yf;Ffs;   

,yf;F / 
Fwpf;Nfhs; 

,yf;F  
rhjidfSf;fhd 
Fwpfhl;bfs; 

,Jtiu nra;j rhjidfspd; 
Kd;Ndw;wk; 

0%-49% 50%-74% 75%-100% 

ve;j ,lj;jpYk; 
ve;j 
kl;lj;jpYk; 
fhzg;gLfpw 
tWikia 
,y;yhnjhopj;jy; 
 

epiyNgwhd 
kw;Wk; r%f 
ghJfhg;G 
mikg;Gfis 
cUthf;FjYk;  
epWTjYk; 

ghypd 
mbg;gilapy; 
Xa;T+jpak; ngWk; 
KjpNahu; kf;fs; 
njhif 

   

 

5.2. epiyahd tsu;r;rp ,yf;Ffspd; rhjidfSk;; mjd; rthy;fSk.  

* epue;ju kw;Wk; Xa;T+jpak; ngwf;$ba gjtpapy; gzpahw;wpa gpd;du; nghJ Nritapy; 
,Ue;J Xa;TngWk; egu;fspd; Xa;T+jpa cupj;ij toq;FtJ Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpd; 
Kf;fpa gq;F MFk;. nkhj;j kf;fs; njhifapy; Xa;T+jpau;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 
fpl;lj;jl;l 3% MFk;. 

  * ,yq;ifapd; kf;fs; njhifapd; vjpu;fhy fzpg;GfisAk; NjitfisAk; fUj;jpy; 
nfhz;L> 2020 Mk; Mz;by; 'midtUf;Fk; Xa;T+jpak;' vd;w ngaupy; xU Kd;nkhopT 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  ,jd; %yk;> xt;nthU FbkfDf;Fk; Xa;T+jpak; ngWk; 
tifapy; jpl;lq;fs; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. me;jf; nfhs;ifNah my;yJ Nkw;$wpatw;iwg; 
gad;gLj;jp Nkk;gLj;jg;gl;l NtW VNjDk; nfhs;ifNah Xa;T+jpaj;jpw;fhd murpd; 
nfhs;ifahf mq;fPfupf;fg;gl;lhy;> epiyNgwhd tsu;r;rp ,yf;FfSf;F nghUe;jf;$ba 
Jiz Fwpfhl;b njhlu;ghd Fwpf;Nfhs;fis mila KbAk;. 

* mj;jifa nfhs;if gad;gLj;jg;gLk;NghJ> Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F Nkyjpfkhf 
r%f Nritfs; mikr;R> njhopyhsu; jpizf;fk;> kw;Wk; tptrha fhg;GWjpr; rig; kw;Wk; 
gpw ru;tNjr kw;Wk; muR rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fspd; Nghd;wtw;wpd; 
gq;fspg;igAk; xj;Jiog;igAk; ngw Ntz;Lk;. 
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6.1. Mszp Kfhikj;Jtk;  

 mDkjpf;fg;gl;l 
Mszp 

fhzg;gLk; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

ntw;wplk; 
(Nkyjpfk;) 

rpNu];l 34 26 8 

3Mk; epiy 11 05 6 

,uz;lhk; epiy 1078 931 147 

Kjd;ik 75 59 16 

nkhj;jk; 1198 1021 177 

 

6.2. kdpj ts mgptpUj;jp   

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ngau; 

gapw;Wtpf;fg;gl;l 
mYtyu;fspd; 
vz;zpf;if 

 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
fhymsT 

nkhj;j KjyPL  
(&) 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
tif 

(cs;ehL / 

ntspehL) 

 
cs;ehL ntspehL 

Mz;L mwpf;iffs; 
jahupj;jy; - APFA 

2 xU ehs; 8000  

cs;ehL 
 

muR Cjpa Kiwik - 
kpNyhlh 

2 03 ehl;fs; 36"000  

nghUshjhu mgptpUj;jp 
Fwpj;j bg;Nshkh - AXrp 
b.Nf.Mu;.V. 

1 01 tUlk; 91"500  

nfhOk;G khtl;l gpuNjr 
nrayhsu;fspd; Xa;T+jpa 
eyd;fs; njhlu;ghd 
gapw;rpg; gl;liw 

40 xU ehs; 21"425  

KJfiy gl;lg;gbg;G 
jpl;lk; - nfh.g 

1 01 tUlk; 147"500  

W & OP Gjpa ,aq;fiy 
Kiwik 

60 xU ehs; 33"090  

W&OP jPtpd; cs; 
midj;J 
fzf;fha;thsu;fSf;Fk;; 
Gjpa ,aq;fiy Kiwik 

65 xU ehs; 36"025  

muR Cjpa Kiwik - 
kpNyhlh 

2 03 ehl;fs; 36"000  

Xa;T+jpak; Fwpj;J 
tpopg;Gzu;T Vw;gLj;Jjy;- 
Nkhduhfiy khtl;lk; 

85 xU ehs; 55"549  

tzpf epu;thf KJkhkzp 2 01 
tUlq;fs; 

1"150"000  
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epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ngau; 

gapw;Wtpf;fg;gl;l 
mYtyu;fspd; 
vz;zpf;if 

 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
fhymsT 

nkhj;j KjyPL (&) 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
tif 

(cs;ehL / 

ntspehL) 

 
cs;ehL ntspehL 

`k;ghe;Njhl;il khtl;l 
nrayfj;jpy; Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpd; 
Copau;fSf;F tpjitfs; 
kw;Wk; mdhijfspd; 
Xa;T+jpaj;jpd; ,aq;fiy; 
Kiwik Fwpj;j 
tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jjy; 

32 xU ehs; 190"000  

cs;ehL 
 

nfhOk;G khtl;l 
nrayfj;jpy; Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpd; 
Copau;fSf;F tpjitfs; 
kw;Wk; mdhijfspd; 
Xa;T+jpaj;jpd; ,aq;fiy; 
Kiwik Fwpj;j 
tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jjy; 

63 05 ehl;fs; 7"700  

fz;b> EtNuypah> 
khj;jis kw;Wk; Nffhiy 
khtl;l nrayfq;fspy; 
cs;s; Xa;T+jpaj; 
jpizf;fsj;jpd; 
Copau;fSf;F tpjitfs; 
kw;Wk; mdhijfspd; 
Xa;T+jpaj;jpd; ,aq;fiy; 
Kiwik Fwpj;j 
tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jjy;  

90 xU ehs; 67"300  

tuT nryTj; jpl;l 
nrytpdq;fSf;fhd 
kjpg;gPLfis jahupj;jy; 
2021.  

60 xU ehs; 
43,200  
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njh.,y nghUe;jf;$ba Njitfs; 

,zf;fj;jpd; 
jd;ik 
(,zq;f/ 

,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;iyn
adpy; 

RUf;fkhd 
njspT. 

vjpu;fhyj;jpy; 
,JNghd;w 
,zf;fkw;w 

R+o;epiyfisj; 
jtpu;f;f 

Kd;nkhopag;gl;l 
nghUj;jkhd 
eltbf;if 

1. 
gpd;tUk; epjpepiy mwpf;iffs;/ 
fzf;Ffs; cupa Njjpapy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 

 
  

1.1 Mz;L epjpepiy mwpf;iffs; ,zq;fpaJ 
  

1.2 mur mYtyu;fspd; Kw;gzf; 
gpfzf;f  ,zq;fpaJ 

  

1.3 tu;jf kw;Wk; cw;gj;jpfspd; Kw;gzf; 
fzf;F (tu;jf Kw;gzf; fzf;F) 

nghUj;jkw;wJ 

  

1.4 fsQ;rpa  Kw;gzf; fzf;F   

1.5 tpNrl Kw;gzf; fzf;F     

1.6 ,ju    

2. Gj;jfq;fs; kw;Wk; gjpNtLfspd; 
guhkupg;G  (ep.x. 445) 

 
  

 

2.1 

267/2018 Mk; ,yf;f ngh.ep. 
Rw;wwpf;ifapd; gb Njitahd 
,w;iwg;gLj;jYld; nrhj;J 
gjpNtl;il guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

2.2 

Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld; 
jdpg;gl;l Cjpa gjpNtL / $yp 
ml;ilfs; Mfpatw;iwg; 
guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

2.3 
Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld; 
fzf;fha;T Iatpdhf;fspd; 
gjpNtLfisg; guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

2.4 
Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld; 
cs;sf fzf;fha;T Iatpdhf;fspd; 
gjpNtLfisg; guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 
  

2.5 

midj;J khjhe;j fzf;F 
RUf;fq;fisAk; (CIGAS) jahupj;jYk; 
mtw;iw nghJ jpiwNrupf;F cupa 
jpfjpapy; rku;g;gpj;jYk;. 

,zq;fpaJ 

  

2.6 
Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld; 
fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf;fl;lisg; 
gjpNtl;il guhkupj;jy;  

,zq;fpaJ 
  

2.7 Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld 
,Ug;Gfis guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ   

2.8 Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld 
fsQ;rpag; gjpNtl;il guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 
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2.9 
Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld; 
,og;Gfs; kw;Wk; Nrjq;fSf;fhd 
gjpNtl;il guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 
  

2.10 Njitahd ,w;iwg;gLj;;jYld;; 
nghWg;G gjpNtl;il guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ   

2.11 
Njitahd GJg;gpj;jYld; vjpu; 
Nrit gjpNtl;ilg;; guhkupj;jy;  (GA 
- N20)  

,zq;fpaJ 
  

03 epjpf; fl;Lg;ghl;Lf;fhd gzpfis 

ifaspj;jy;  (ep.x. 135) 
 

  

3.1 epWtdj;jpw;Fs; epjp fl;Lg;ghl;Lf;fhd 
mjpfhuj;ij ifaspj;jy; 

,zq;fpaJ   

3.2 

epWtdj;jpw;Fs; epjpf; 
fl;Lg;ghl;Lf;fhd mjpfhuj;ijf; 
ifaspj;jy; gw;wpa tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;Jjy; 

,zq;fpaJ 

  

3.3 

xt;nthU guptu;j;jidAk; ,uz;L 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
mjpfhupfshy; mq;fPfupf;fg;gLtij 
cWjp nra;tjw;fhd mjpfhuj;ij 
toq;Fjy; 

,zq;fpaJ 

  

3.4 

11.05.2014 jpfjpapl;l 171/2004 Mk; 
,yf;f nghJ fzf;F Rw;wwpf;ifapd; 
gb mur rk;gs nkd;nghUs; 
njhFg;igg; gad;gLj;Jk; NghJ 
fzf;Ffspd; fl;Lg;ghl;Lf;F cl;gl;L 
eltbf;if vLj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

4 Mz;L jpl;lq;fis jahupj;jy;    

4.1 tUlhe;j nray; jpl;lj;ij jahupj;jy; ,zq;fpaJ   

4.2 tUlhe;j ngWif jpl;lj;ij 
jahupj;jy; 

,zq;fpaJ   

4.3 tUlhe;j cs;sff;fzf;fha;Tj; 
jpl;lj;ij jahupj;jy; 

,zq;fpaJ   

4.4 

tUlhe;j kjpg;gPl;ilj; jahupj;jy; 
kw;Wk; mjw;fhd jpfjpapy; ghjPl;Lj; 
jpizf;fsj;jpw;Fr; rku;g;gpj;jy; ^ 

NBD & 

,zq;fpaJ 

  

4.5 

tUlhe;jpu gzg;gha;r;ry; 
mwpf;iffis jpiwNrup  
nray;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpw;F cupa 
Njjpapy; rku;g;gpj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

5 fzf;fha;T Iatpdhf;fs;     

5.1 
fzf;fha;thsu; ehafj;jpdhy; 
vOg;gpa midj;J Iatpdhf;fSf;Fk;; 
cupa jpfjpapy; gjpy;fis toq;Fjy; 

,zf;fkpy;iy 

*fzf;fha;thsu; 
ehafj;jpw;Fg; 
gjpy;fis 
rku;g;gpg;gjpy; 
jhkjk; 
Vw;gLfpwJ> 
Vnddpy; ,J 
gpuNjr 
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nrayfq;fs; 
kw;Wk; 
,izf;fg;gl;l 
gpw 
epWtdq;fspypU
e;J gjpy;fis 
ngwNtz;baJl
d;  
jpUj;jq;fisAk; 
nra;a Ntz;Lk;. 

6 cs;sff; fzf;fha;T   
  

6.1 

134 (2) (b.vk;.V / 1-2019) Mk; ,yf;f 
epjp xOq;FKiw gb Mz;bd; 
njhlf;fj;jpy; tUlhe;j fzf;fha;Tj; 
jpl;lk; fzf;fha;thsu; ehafj;Jld;; 
fye;Jiuahba gpd;du; jahupj;jy;  

,zq;fpaJ 

  

6.2 
xt;nthU cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iff;Fk; xU khj fhyj;jpw;Fs; 
gjpy;fis cUthf;Fjy; 

,zq;fpaJ 
  

6.3 

midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffspd; gpujpfisAk; 
fzf;fha;T Kfhikj;Jt  
jpizf;fsj;jpw;F 2018 Mk; Mz;bd; 
19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T; 
rl;lj;jpd; Jizg;gpupT 40 (4) ,d; 
gb rku;g;gpj;jy;. 

,zq;fpaJ 

  

6.4 

134 (3) Mk; epjp xOq;FKiwapd; gb 
cs;sf fzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujpfis fzf;fha;thsu;ehafj;jpw;F 
rku;g;gpj;jy;. 

,zf;fkpy;iy 

  

7 fzf;fha;T Kfhikj;Jtf; FO    

7.1 

1-2019 Mk; ,yf;f b.vk;.V 
Rw;wwpf;ifapd; gb ,t; Mz;Lf;Fs; 
Fiwe;jJ fzf;fha;T Kfhikj;Jtf; 
FOtpd; 04 $l;lq;fis elj;Jjy;. 

,zf;fkpy;iy 

COVID 19 
njhw;WNeha;fS
f;F ,ilNa 
vOe;j epiyik 
fhuzkhf 
mjpfhupfs; 
ntsp 
epWtdq;fSf;F
r; nry;y 
Ntz;lhk; vd;W 
fl;lhag;gLj;jg;g
l;ljhy; 
$l;lq;fs; jil 
nra;ag;gl 
Ntz;bapUe;jJ. 
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8 nrhj;J kfhikj;Jtk;     

8.1 

nrhj;J Kfhikj;Jt Rw;wwpf;if ,y; 
01/2017 ,d; mj;jpahak; 07 ,d; gb 
nrhj;Jf;fis thq;Fjy; kw;Wk; 
mfw;WtJ gw;wpa tptuq;fis 
nryTf; fl;Lg;ghl;lhsu; mjpgjp; 
mYtyfj;jpw;F rku;g;gpj;jy;. 

,zq;fpaJ 

  

8.2 

13 tJ mj;jpahaj;jpd; gb Nkw;fz;l 
Rw;wwpf;ifapy; cs;s tpjpfis 
xUq;fpizg;gjw;F nghUj;jkhd 
mjpfhupia epakpj;jy; kw;Wk; 
epakpf;fg;gl;l mjpfhupapd; 
tptuq;fis nryTf; fl;Lg;ghl;L 
mjpfhupaplk; njuptpj;jy; 

,zq;fpaJ  

 

8.3 

01/2020 Mk; ,yf;f nghJ epjp 
Rw;wwpf;ifapd; gb fzpg;gPl;Lr; 
rigfis elj;Jjy; kw;Wk; 
mwpf;iffis fzf;fha;thsu; 
ehafj;jpw;F cupa jpfjpapy; 
rku;g;gpj;jy;. 

,zq;fpaJ 

  

8.4 

tUlhe;j fzpg;gPl;L FOtpy; 
vOg;gg;gl;l cgupfs;> FiwghLfs; 
kw;Wk; gpw gupe;Jiufs; Fwpj;j 
Rw;wwpf;ifahy; gupe;Jiuf;fg;gl;l 
fhyj;jpw;Fs; eltbf;iffs; vLg;gJ. 

,zq;fpaJ 

  

8.5 F. R. 772 ,d; gb gad;ngwKbahj 
Kbahj nghUl;fis mfw;WtJ 

,zq;fpaJ (2019 
Mk; Mz;bd; 
fzpg;gPl;Lf; 
FOtpy; 

milahsk; 
fhzg;gl;l 
nghUl;fs; 

mg;Gwg;gLj;jg;g
l;Ls;sd) 

  

9. thfdq;fspd; Kfhikj;Jtk;     

9.1 

nghJghtid thfdq;fSf;fhd 
jpdrup kw;Wk; khjhe;jk; ,af;Fk; 
tpsf;fg;glq;fisj; jahupj;jy; kw;Wk; 
mtw;iw fzf;fha;thsUf;F cupa 
jpfjpapy; rku;g;gpj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

9.2 

mj;jifa thfdq;fs; Nritf;f 
cfe;jjy;yhj NghJ 06 
khjq;fSf;Fs; thfdq;fis 
mfw;WtJ 

,zq;fpaJ 
  

9.3 
Njitahd GJg;gpj;jYld; 
thfdq;fspd; gjpT Gj;jfq;fis 
guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 
  

9.4 
xt;nthU thfd tpgj;Jf;Fk; epjp 
xOq;FKiw vz; 103>104>109 kw;Wk; 
110 d; gb eltbf;if vLg;gJ 

,zq;fpaJ 
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9.5 

29.12.2016 Mk; jpfjpapl;l nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if 30/2016 ,d; ge;jp 
3.1 ,d; tpjpfspd;gb thfdq;fspd; 
vupnghUs; Efu;T kW Ma;T nra;jy; 

,zq;fpaJ 

  

 

9.6 

Fj;jif fhyj;jpd; Kbtpy; 
khw;wg;gl;l thfdq;fspd; cupikiag; 
ngWjy;. 

,zq;fpaJ 

  

10 tq;fp fzf;Ffspd; Kfhikj;Jtk;  
  

10.1 

tq;fp ey;ypzf;f mwpf;iffis 
cupa jpfjpapy; jahupj;jy; kw;Wk; 
Njitahd rhd;wpjo;fSld; 
fzf;fha;Tf;Fr; rku;g;gpj;jy;. 

,zq;fpaJ 

  

10.2 

Ke;ija Mz;Lfspy; my;yJ 
kjpg;gha;T nra;ag;gl;l Mz;bypUe;J 
Kd;itf;fg;gl;l nrayw;w 
fzf;Ffspd; jPu;T 

,zq;fpaJ 

  

10.3 

xU khjj;jpw;Fs; tq;fp ey;ypzf;f 
mwpf;ifahy; ntspg;gLj;jg;gl;l 
epYitfs; Fwpj;j epjp 
tpjpKiwfspd;gb eltbf;if vLg;gJ 
kw;Wk; mtw;iw rupnra;J. 

,zq;fpaJ 

  

11 epjp Vw;ghLfis gad;gLj;jy;   
  

11.1 jug;gl;l Vw;ghl;bd; vy;iyia 
kPwhjthW jhq;fp nrytply;. 

,zq;fpaJ   

11.2 

 

ep.x 94 (1) ,wfika toq;fg;gl;l 
Vw;ghbdJ gad;ghl;bd; gpd;du; 
Vw;ghl;bd; ,Ug;Gf;fhd vy;iyia 
kPwf;$lhJ vd;gjw;fhd nghWg;Gfis 
cUthf;fy; 

,zq;fpaJ 

  

12 mur mYtyu;fspd; Kw;gz gp 
fzf;F  

 
  

12.1 tuk;GfSf;F ,zq;f Ntz;Lk;  ,zq;fpaJ   

12.2 
epYitj;njhifia Fwpj;j 
fhyj;jpDs; gFg;gha;t nra;jy; 
Ntz;Lk;  

,zq;fpaJ 
  

12.3 
xU tUlj;jpw;F Nkyhf 
nrYj;jg;glhj fld; epYit kPjpia 
jPu;jy; 

,zf;fkpy;iy 

* kPjpj; 
;njhifia 
,uj;Jr; nra;a 
mDkjp Nfhup  
mt; tpguk; 
nghJ epu;thf 
mikr;rpd; 
nrayhsuJ  
mDkjpf;fhf 
Kd;dpiyg;gLj;
jg;gl;Ls;sJ 
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13 nghJ itg;Gf; fzf;F   
  

13.1 
ep.x 571 ,d; gpufhuk; ,oe;j 
itg;Gfs; njhlu;gpy; eltbf;if 
vLj;jy;. 

,zq;fpaJ 
  

13.2 
nghJ itg;G fzf;fpd; 
fl;Lg;ghl;ilg; Njitahd 
,w;iwg;gLj;jYld; guhkupj;jy; 

,zq;fpaJ 
  

14 fl;Lepjpf; fzf;F     

14.1 

jpiwNrup nraw;ghLfs; 
jpizf;fsj;jpw;F  kjpg;gha;tpw;fhf 
tUlKbtpy; fhRg; gjpNtl;il 
mDg;Gjy;  

,zq;fpaJ 

  

14.2 

ep.x 371 ,d; gpufhuk; Ntiy 
Kbtile;J xU khjj;jpw;Fs; 
jw;fhypf fl;L epjp fzf;F 
toq;fg;gl;L jPu;f;fg;gly; Ntz;Lk;  

,zq;fpaJ 

  

14.3 

jw;fhypf fl;L epjp fzf;F ep.x 371 
,d; gpufhuk;; mDkjpf;fg;gl;l 
vy;iyia jhz;lhj 
tifapy;toq;fy; 

,zq;fpaJ 

  

14.4 
Khjhe;j fl;L epjpf; fzf;F kPjp 
nghJj; jpiwNrup fzf;Fg; 
Gj;jfj;Jld; rkg;gly; Ntz;lk; 

,zq;fpaJ 
  

15 tUtha;f fzf;F     

15.1 
nghUj;jkhd rl;l jpl;lq;fspw;Nfw;g 
ngwg;gl;l tUtha;f;F gzj;ijr; 
jpUg;gpr;nrYj;Jjy;  

,zq;fpaJ 
  

15.2 
Nrfupf;fg;gl;l tUthia itg;Gf; 
fzf;fpy; tut itf;fhJ tUthapy; 
Neubahf tuT itj;jy;  

,zq;fpaJ 
  

15.3 
ep.x 176 ,d; gpufhuk;; epYit 
tUtha; mwpf;ifia fzf;fha;thsu; 
ehafj;jpw;Fr; rku;g;gpj;jy; 

,zq;fpaJ 
  

16 kdpj ts Kfhikj;Jtk;      

16.1 
mDkjpf;fg;gl;l Mszp vy;iyf;Fs; 
mYtyu;fs; vz;zpf;ifiag; 
NgZjy; 

,zq;fpaJ 
  

16.2 
midj;J mYtyu;fSf;Fk; vOj;J 
%yk; flikg; gl;baiy toq;Fjy;  
 

,zq;fpaJ 
  

16.3 

04/2017 Mk; ,yf;f 20.09.2017 Mk; 
jpfjpa vk.v];b Rw;wwpf;iff;fika 
midj;J mwpf;iffisAk; 
Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpj;jy;  

,zq;fpaJ 
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17 nghJ kf;fSf;F jfty;fis 
toq;fy; 

   

17.1 

jfty;fis toq;Fk; mYtyiu 
epakpj;jYk; jfty;fis mwpAk; 
cupikr; rl;lk; kw;Wk; gpw 
rl;lq;fspw;fika jfty;fis 
toq;fYk; gjpNtLfis NgzYk; 

,zq;fpaJ 

  

17.2 

epWtdj;jpd; jfty;fis ,izaj; 
jsj;jpd; Clhf toq;fYk; NkYk; 
nghJkf;fSf;fhd mtu;fsJ 
Gfhu;fisAk;/ ghul;LfisAk; 
,izaj; jsj;jpDhlhfNth NtW 
topfspNyh ngWtjw;fhd trjpfis 
cWjpg;gLj;jy;  

,zq;fpaJ 

  

17.3 

Mz;L my;yJ miuahz;L 
mwpf;iffis 08 kw;WK; 10 Mk; 
,yf;f jfty;fis mwpAk; cupikr; 
rl;lj;jpd; fPo; rku;g;gpj;jy; 

,zq;fpaJ 

  

18 Nrit ngWdu; gl;laj;ij 
mKy;gLj;jy; 

   

18.1 

05/2018 (1) Mk; ,yf;f nghJ epu;thf 
Kfhikj;Jt mikr;rpd; 
Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Nrit 
ngWdu; gl;laj;ij jahupj;jYk; 
mKy;gLj;jYk; 

,zf;fkpy;iy  

 

18.2 

Nkw;gb Rw;wwpf;ifapd; 2.3 Mk; 
ge;jpapd; gpufhuk; Nrit ngWdu; 
gl;laj;ij jahupj;jiyAk;; 
mKy;gLj;jiyAk; fz;fhzpg;gjw;Fk; 
kjpg;gpLtjw;Fkhd xu nray;Kiwia 
cWjpg;gLj;jy; 

,zf;fkpy;iy 

  

19 kdpjtsj; jpl;lj;ij jahupj;jy;    

19.1 

02/2018 Mk; ,yf;f 2018.01.24 Mk; 
jpfjpa nghJ epu;thf Kfhikj;Jt 
mikr;rpd; Rw;wwpf;ifapd; 02 Mk; 
,izg;gpd; gpufhuk; kdpjtsj; 
jpl;lj;ijj; jahupj;jy; 

,zf;fkpy;iy 

 
02Mk; 
,izg;gpd; 
gpufhuk; ,j;; 
jpl;lj;ijj; 
jahupj;jypy; 
Vw;gLk; 
eilKiwr; 
rpf;fy;fs; 
mtjhdpf;fg;gl;
ld.  MfNt 
epWtdj;jpw;Fg; 
Njitahd 
nghUj;jkhd 
kdpj ts 
jpl;lj;ij 
jahupf;f 
eltbf;if 
vLf;fg;gLfpwJ. 
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19.2 

Xt;nthU mYtyu;fSk; kdpjts 
jpl;lj;jpd; gb tUlnkhd;wpw;F 
Fiwe;jJ 12 kzpj;jpahyk; gapw;rp 
newp fpilf;Fk; re;ju;gk; 
cWjpg;gLj;jg;gLfpwJ. 

,zf;fkpy;iy 

Mjpfupj;J 
nry;Yk; Nfhtpl; 
19 ngUe; 
njhw;wpd; 
fhuzkhf 
Rfhjhu 
topfhl;ly;fspw;
fika 
elhj;jg;gl;l 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 
kl;Lg;gLj;jg;gl;
ld. 

 

19.3 

Nkw; Fwpg;gplg;gl;l Rw;wwpf;ifapd; 01 
Mk; ,izg;gpy; jug;gl;l khjpupapd; 
mbg;gilapy; midj;J 
mYtyu;fSlDk; tUlhe;j 
Kd;Ndw;w mwpf;iff;fhd xg;ge;jk; 
ifr;rhj;jply; 

,zf;fkpy;iy 

,t; xg;ge;jk;  
gjtp epiy 
mYtyu;fSlD
k; khj;jpuk; 
ifr;rhj;jplg;gL
fpwJ 

 

19.4 

Nkw; Fwpg;gplg;gl;l Rw;wwpf;ifapd; 6.5 
Mk; ge;jpapd; gpufhuk; jpwd; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid     
Nkk;gLj;jYk; kdpjts jpl;lj;jpidj; 
jahupj;jYk; mj;Jld; jpwd; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid 
mKy;gLj;Jtjw;f nghWg;ig xU 
rpNu];l mYtyuplk; ifaspj;jy;. 

,zq;fpaJ 

  

20 fzf;fha;T ge;jpfspw;F gjpy;fis 
cUthf;fy; 

 
  

20.1 

fle;j fhyq;fspw;F fzf;fha;thsu; 
ehafj;jhy; toq;fg;gl;l fzf;fha;Tg; 
ge;jpfshy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
FiwghLfspy; jpUj;jk;. 

,zq;fpaJ 
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