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இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு சாதகமான பங்களிப்ைபச் ெசய்  ெவளிநாட்  
ஒ க்குகைள அதிகாித் க்ெகாள்ள இய மான வைகயில் நன்ைம பயக்கும் சா 

ைறைமெயான்ைற அறி கப்ப த் வதற்காக கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் 
சட்ட ம் அதன் ஒ ங்கு விதிக ம் தி த்தியைமக்கப்பட்ட விேசட வ டமாகிய 2021 ஆம் 
ஆண் க்காக திைணக்களத்தினால் தயாாிக்கப்ப ம் ெசயலாற் ைக அறிக்ைகக்கு 
கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் என்ற ாீதியில்  ஆசிச்ெசய்திைய வழங்குவதற்கு சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைத பாக்கியமாகக் க கின்ேறன். 

 
 
ெகாவிட் 19 ெதாற் ேநாய் நிலைமயில் அரச ைற மாத்திரமன்றி தனியார் ைற ம் ஸ்தம்பிதம் அைடந்தி ந்த 2021 
ஆம் ஆண் ல் ேசைவப் ெப நர்க க்காக ேசைவகைள வழங்க மாகிய . அதன் லம் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகைள ம் விஞ்சி ேதசிய வ மானத்திற்கு 8.66 பில் யன் பா பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ந்தைத இங்கு 
மகிழ்ச்சி டன் நிைன  கூ கின்ேறன்.  

கு வ ேவார் மற் ம்  கு யகல்ேவார் சட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தி த்தங்க க்கு அைமய  ெவளிநாட்  
தலீ க க்கான சந்தர்ப்பங்கள் மற் ம் ெவளிநாட்  மாணவர்க க்கு இந்த நாட் ல் சாதகமான சா 
ைறெயான்ைற அறி கம் ெசய்தல் அவ்வாேற இரட்ைடக் கு ாிைமைய இழந் ள்ள ன்னாள் இலங்ைகயர்களின் 

அறி  மற் ம் ெபா ளாதார சக்திைய நாட் க்குப் ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா ட்  நிரந்தர வதிவிட சா 
ைறெயான்ைற அறி கம் ெசய்தல் ேபான்ற ேலாபாயங்களி டாக நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய 

உ திப்ப த் வதற்கு பங்களிப் ச் ெசய்ய ந்தைம கடந்த வ டம் நாம் ெபற்ற ெவற்றியாக க கின்ேறன். 
அவ்வாேற, ேசைவப் ெப நர்க க்கு  ேசைவ வழங்குவைத இலகுப த் வதற்காக கட ச்சீட் க்கைள ப்பிக்கும் 
ேபா  இைணய வழியில் விண்ணப்பங்கைள சமர்ப்பிக்க ைறைமெயான்  அறி கம் ெசய்யப்பட்ட ம் ேதசிய 
பா காப் க்கு அச்சு த்தலாக அைமயக்கூ ய ஆபத்தானவர்கள் நாட் க்குள் ைழவதற்கு ன்னர் அைடயாளம் 
கா ம் ெசயன் ைற வி த்தி ெசய்யப்பட்ட ம் க்கியமான ெசயற்பா களாக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.     

 
திய கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான ஏற் ைடய 

நடவ க்ைககைள நிைற  ெசய்தல், சர்வேதச தரநியமங்க க்கு அைமய இலத்திரனியல் கட ச்சீட்  ஒன்றிைன 
அறி கம் ெசய்தல், ெவளிநாட்  ஒ க்குகைள அதிகாிக்க மான வைகயில் திய சா ைறைமெயான்ைற 
அறி கம் ெசய்தல் ேபான்ற இலக்குக டன் 2022 ஆம் ஆண் ல் கால்பதித் ள்ள நாம், எம   ேநாக்கு, ெசயற்பணி 
மற் ம் ெசயற்பா கைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள வழிகாட்டல் வழங்கிய திைணக்களத்தின் அைமச்சரைவ 
அந்தஸ் ள்ள அைமச்சரான அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்ச க்கும் அைமச்சின் 
ெசயலாளர், ஏைனய அைமச்சுக்கள், திைணக்களங்கள், நியதிச்சட்ட நி வனங்கள் உள்ளிட்ட அைனத்  அரசாங்க 
நி வனங்க க்கும் கு ெபயர்ேவா க்கான சர்வேதச அைமப் க்கள் உள்ளிட்ட அைனத்  சர்வேதச 
நி வனங்க க்கும் தனியார் கவர் நி வனங்க க்கும் ேசைவ வசதிகைள வழங்கும் நி வனங்க க்கும் அைனத்  
ேசைவ ெப நர்க க்கும் என  மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா , விேசடமாக 
ெகாேறானா ெப ந்ெதாற்  நிலைமயி ம்  அவ்வாேற ஆண் தியில் இயலள க்கு ேமல் கிைடக்கப்ெபற்ற 
கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்கள்  ெதாடர்பி ம் மிக ம் அர்ப்பணிப் டன் ெதாடர்ச்சியாக ெபா மக்க க்கு ேசைவ 
வழங்கிய கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் ஒட் ெமாத்த பணியாட்ெதாகுதியினர ம் ேசைவையப் 
பாராட் வதற்கும் இதைன சந்தர்ப்பமாகக் க கின்ேறன்.  
 

. . சரத் பசிறி 
கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம், 
சுஹு பாய,  
பத்தர ல்ைல. 
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அத்தியாயம் 01 – நி வனத்தின் விபரம்  
 
1.1 அறி கம் 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம், 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார் மற் ம் 
கு யகல்ேவார் சட்டத்தினா ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய தி த்தங்கள் மற் ம் 1956 ஆம் ஆண் ன் கு வ ேவார் 
மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்திற்கு அைமய ஆக்கப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய 
தி த்தங்களினா ம் கு ாிைமைய வழங்கும் சட்ட ஏற்பா களினா ம் உாித்தாக்கப்பட் ள்ள சட்டத் 
தத் வங்களின் கீழ் இயங்கி வ கின்ற . 
 
ேதசியப் பா காப்ைப உ தி ெசய்த வண்ணம் இலங்ைகப் பிரைஜகள் அல்லாேதார் இலங்ைகக்குள் 
உட்பிரேவசிப்பைத ம் நாட் ந்  ெவளிேய வைத ம் கட் ப்ப த்தல், ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்,  
ெவளிநாட்டவர்க க்கு சா அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல், ெவளிநாட் ல் இலங்ைகயாின் 
அைடயாளத்ைத உ திப்ப த் ம் வைகயில் இலங்ைகப் பிரைஜக க்கு கட ச்சீட் க்கைள வழங்குதல், 
ெவளிநா களில் பிறக்கும் இலங்ைகப் பிரைஜகளின் பிள்ைளக க்கு இந்நாட் க் கு ாிைமைய வழங்குதல், 
இலங்ைகயின் கு ாிைமக்காக விண்ணப்பிக்கும் ஆட்க க்கு இந்நாட் க் கு ாிைமைய வழங்குதல் தலான 
பிரதான பணிகள் இத்திைணக்களத்தினால் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. அத்ேதா  ந ன ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தி ேசைவப் ெப நர்க க்கு மிக ம் விைனத்திறன்மிக்க நட் ற டன் கூ ய  ேசைவைய வழங்குவதற்காக 
பணியாட் ெதாகுதியினர் எப்ேபா ம் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட் வ கின்றனர். 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் சார்பில் நாட் க்கு வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகா க்கும் பாாிய பணியில் ஈ பட் வ ம் திைணக்களமாகும். உலகளாவிய ாீதியில் பரவிவந்த ெகாவிட் 19 
ெப ந்ெதாற்றின் காரணமாக 2021 ஆம் ஆண் ல் நி வனத்தின  ெமாத்த ெசயலாற் ைகக்கும் தைடேயற்பட்ட 
ேபாதி ம் மக்க க்கு அதன் அ த்தத்ைதப் பிரேயாகிக்கா  மக்கள  ேதைவகைள ர்த்திெசய் ம் ெபா ட்  
ெதாடர்ச்சியாக திைணக்களத்தினால் ேசைவகள் நிைறேவற்றப்பட்டன. விமான நிைலய மற் ம் ைற க கு வர , 
கு யகல்  கடைமகள் மற் ம் கட ச்சீட்  ேதைவப்பா க டன் ெதாடர் ைடய பணிகள் ஊரடங்கு நிலவிய 
காலப்பகுதியி ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. அதன் ெப ேபறாக 2021 ஆம் ஆண் ல் 8.66 பில் யன் பா ெதாைகைய 
ேதசிய வ மானத்திற்கு ஈட் க்ெகா ப்பதற்கு இய மாகிய .  
 
சட்டத் தத் வங்கள்  
 

 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப் . 
 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க கு ாிைமச் சட்ட ம் அதற்கான தி த்தங்க ம். 
 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்ட ம் அதற்கான தி த்தங்க ம். 
 1949 ஆம் ஆண் ன் 03 ஆம் இலக்க இந்திய, பாகிஸ்தான் கு யி ப்பாளர்களின் கு ாிைம 

ெதாடர்பான சட்டம். 
 1956 கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் ஒ ங்குவிதிக ம் அதற்கான தி த்தங்க ம். 
 1967 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க இந்திய –  இலங்ைக உடன்ப க்ைகைய நைட ைறப்ப த்  

வதற்கான சட்ட ம் அதற்கான தி த்தங்க ம். 
 1988 ஆம் ஆண் ன் 39 ஆம் இலக்க நாடற்ேறா க்கு பிரஜா ாிைம வழங்குவதற்கான சட்டம். 
 2003 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க இந்திய வம்சாவளி மக்க க்கு பிரஜா ாிைம வழங்குவதற்கான 

சட்டம். 
 2008 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க சீன வம்சாவளி மக்க க்கு பிரஜா ாிைம வழங்குவதற்கான சட்டம். 
 ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட சட்டங்க டன் ெதாடர் ைடய ஒ ங்குவிதிக ம் கட்டைளக ம். 
 கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தினால் காலத்திற்குக் காலம் ெவளியிடப்ப கின்ற 

சுற்றறிக்ைகக ம் அறி த்தல்க ம். 
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ேநாக்கு 

பிராந்தியத்தில் ன்ேனா  கு வர  மற் ம் கு யகல்  ேசைவயாகத் திகழ்தல் 

ெசயற்பணி 
ேதசியப் பா காப்ைப ம் ச க வி மியங்கைள ம் ேபணிப் பா காத்தல், ெபா ளாதார 

அபிவி த்திற்கான வாய்ப் கைள வழங்கிய வண்ணம் நாட் ந்  ெவளிேய ேவாைர ம் 

நாட் ற்குள் வ ேவாைர ம் ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் மற் ம் பிரைஜகள் ேசைவகைள 

வழங்குதல். 

1.2 ேநாக்கு, ெசயற்பணி மற் ம் நி வனத்தின் குறிக்ேகாள்கள் 

குறிக்ேகாள்கள் 
 

 ேதசிய பா காப்  விடயத்தில் பிரதான தரப்ெபான்றாக ெசயற்ப தல். 
 சர்வேதச தரநியமங்களின் பிரகாரம் ெபயர் குறிக்கப்பட்ட இறங்கு ைறகள் ஊடாக சட்ட ாீதியாக நாட் ற்குள் 

பிரேவசிப்பைத ம் நாட் ந்  ெவளிேய வைத ம் விைனத்திறன்மிக்க வைகயில் காைம ெசய்தல். 
 இலங்ைகயாின் அைடயாளத்ைத ெவளிநா களில் உ திப்ப த்தல். 
 ேசைவ ெப நர்க க்கு தரமான மற் ம் விைனத்திறன்மிக்க ேசைவகைள வழங்குவத டாக அரசாங்கத் 

ைறயில் மிகச் சிறந்த நி வனமாகத் திகழ்தல். 
 

1.3 பிரதான பணிகள் 
 
 இலங்ைகப் பிரைஜகள் அல்லாேதார் இலங்ைகக்குள் உட்பிரேவசிப்பத்ைதக் கட் ப்ப த்தல், 

இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய வைத ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் மற் ம் இலங்ைகப் பிரைஜகள் அல்லாத 
வி ம்பத்தகாத ஆட்கைள இலங்ைகயி ந்  ெவளிேயற் தல். 

 இலங்ைகப் பிரைஜக க்கு கட ச்சீட் க்கைள விநிேயாகித்தல் மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள சா அ மதிப் 
பத்திரங்களின் காலத்ைத நீ த்தல். 

 ெவளிநாட் ப் பிரைஜக க்கு சா அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல் மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள சா 
அ மதிப்பத்திரங்களின் காலத்ைத நீ த்தல். 

 இலங்ைகக் கு ாிைமைய வழங்குதல் மற் ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய ெசயற்பா கள். 
 இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குதல் மற் ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய ெசயற்பா கள். 
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1.4  நி வனக் கட்டைமப்  
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1.5 திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் பிரதான பிாி க ம் கிைளக ம் 
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1.5.1  நி வாகப் பிாி  
 
திைணக்களத்தின் ெபா  நிர்வாகம், மனிதவள மற் ம் ெபௗதீக வளங்கள் காைமத் வம், அ வலக 

காைமத் வம், வாகனப் பராமாிப் , பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி நடவ க்ைககள், ெகாள் தல் நடவ க்ைககள், 
திைணக்களத்திற்குாிய பிராந்திய அ வலகங்கள் மற் ம் ஏைனய பணிக டன் ெதாடர் ைடய காணி சு காிப்  
நடவ க்ைககள் என்பன இப்பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அவ்வாேற, திைணக்களத்தின் உள்ளக மற் ம் 
ெவளிப் பிாி க டன் சிறந்த ஒ ங்கிைணப்ைப ம் காைமத் வத்ைத ம் ேபணி வ வ ம் நிர்வாகப் பிாிவினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . அப்பணிகள் பின்வ ம் கிைளகள் மற் ம் அலகுகள் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தப்ப  
கின்றன. இந்த அைனத்  நடவ க்ைகக ம் கட் ப்பாட்டாளர் (நிர்வாகம்) அவர்களினால் ேமற்பார்ைவ 
ெசய்யப்ப கின்ற .  
 

1. நி வாகக் கிைள 
2. பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்திக் கிைள 
3. ெகாள் தல் கிைள 
4. உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  அலகு 
5. ேபாக்குவரத் க் கிைள 
6. நலன் ாி அலகு 
7. ெபா மக்கள் தகவல் அலகு 
8. வரேவற்  க மபீடம் 
9. பியஸ வளாகம் 
 

1.5.1.1.  நி வாகக் கிைள 
 
இந்தப் பிாிவினால் திைணக்களத்தின் ெபா  நிர்வாக நடவ க்ைககள்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அவ்வாேற, 
மனிதவள மற் ம் ெபௗதீகவள காைமத் வம், அ வலக காைமத் வம் என்பன இப்பிாிவின் கீழ் 
ெசயற்ப த்தப்ப கின்றன. 
 
1.5.1.2. பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்திக் கிைள 
 
மனிதவள அபிவி த்தி நி வனத்தின் எதிர்கால ன்ேனற்றத்திற்கு அத்தியவசிய நியதியாக காணப்ப வேதா , 
திைணக்களத்தின் ெமாத்த ஆளணியின க்கும் பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள அைடயாளம் 
காணல், திட்டமிடல், ஏற்பா  ெசய்தல், வழிநடாத்தல் மற் ம் ெப ேப கைள மதிப்பீ  ெசய்தல்  என்பன 
இந்தக்கிைளயின் ேநாக்கங்களாகும். இத டாக நீண்டகால நி வன ேநாக்கங்கைள அைடந் ெகாள் ம் 
ெபா ட்  உயர் காைமத் வத்தின் வழிகாட்டல்கள், ஆேலாசைனகள் மற் ம் ன்ெமாழி கள் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்றன.  
 
நிைறேவற் த்தர, பதவிநிைல, இரண்டாம் நிைல மற் ம் ஆரம்ப நிைல மட்டங்களி ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்காக 
2021 ஆம் ஆண் ல் உள்நாட் ப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 24 நடாத்தப்பட் ள்ளேதா , உலகளாவிய ெகாவிட் 
19 ெதாற் ேநாய் காரணமாக ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக க்கு உத்திேயாகத்தர்கள் அ ப்பப்படவில்ைல.   
 
நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி ெசயற்பா கள் பற்றிய தகவல்கள் பக்கம் 90 –  94 இல் 
காட்டப்பட் ள்ளன.  
 
1.5.1.3. ெகாள் தல் கிைள 
 
திைணக்களத்தின் அைனத்  ெகாள் தல் நடவ க்ைகக ம் இந்தக் கிைளயினாேலேய நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 
இந்தத் திைணக்களத்திற்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப கின்ற ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகைள சாியாக ம் 
ெவளிப்பைடத் தன்ைம ட ம் அரசாங்கத்தின் ெப ைக வழிகாட்டல்  ேகாைவைய ம் அத டன் ெதாடர் ைடய 
சட்ட திட்டங்கைள ம் கைடபி த்  ெகாள் தல் நடவ க்ைககைள ெசவ்வேன ேமற்ெகாள்வ  இந்தக் கிைளயின் 
பிரதான ேநாக்கமாகும். 
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1.5.1.4  உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  அலகு 
 
2017 ஆம் ஆண்  நி வப்பட்ட இந்தப் பிாிவினால் இந்தத் திைணக்களத்தின் ேசைவகைள ேம ம் 
விைனத்திற ட ம் விைள ப் பய ட ம் ேமற்ெகாள்வதற்காக வ டம் ராக ம் பல்ேவ  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளன.  
 
அதன் ெப ேபறாக 2019 –  2021 ஆம் ஆண் க க்காக நடாத்தப்பட்ட ேதசிய உற்பத்தித்திறன் வி ப் ேபாட் யில் 
அந்த வ டத்தின் திைணக்களப் பிாிவில் அகில இலங்ைக ாீதியில் இரண்டாம் இடத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள ந்த . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1.5 ேபாக்குவரத் க் கிைள 
 
பிரதான அ வலகத்தின் மற் ம் நா  ராக ம் உள்ள ைற கங்கள், விமான நிைலயங்க க்கு மற் ம் பிராந்திய 
அ வலகங்க க்கு உத்திேயாகத்தர்கைள கடைமகளில் ஈ ப த் வதற்குத் ேதைவயான ேபாக்குவரத்  வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா ப்ப  ேபாக்குவரத் க் கிைளயின் பிரதான ெசயற்பாடாகும். தற்ேபா  திைணக்களம் வசம் 34 
வாகனங்கள் உள்ளன. 
 
1.5.1.6  நலன் ாி அலகு 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் நலன் ாிச் சங்கத்தினால் அதன் அங்கத்தவர்களின ம் அவர்கள  
கு ம்ப அங்கத்தவர்களின ம்  அேத ேபான்  திைணக்களத்தில்  ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்ள வ ம் 
ெபா மக்களின ம் ெவளிச் ச கத்தின ம் நலன்க தி பல்ேவ பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன. அதன் லம் உடல் மற் ம் உள ாீதியில் ஆேராக்கியமான மற் ம் தி ப்தி ள்ள 
ஆட்கைள உ வாக்குவதன் லம் ெபா மக்க க்கு தரமான  ேசைவைய வழங்குவ   நலன் ாிச்  சங்கத்தின் 
ேநாக்கமாகும். 
 
1.5.1.7  ெபா  மக்கள் தகவல் அலகு  
 
1962 எ ம் ெதாைலப்ேபசி இலக்கத்தின் கீழ் ெபா மக்கள் தகவல் அலகு திைணக்களத்தின் ஐந்தாம் மா யில் 
நி வப்பட் ள்ள . திைணக்களத்தினால் ெபற் க்ெகாள்ள மான ேசைவகள் பற்றிய அைனத்  தகவல்கைள ம் 
இந்த அலகினால் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  
 
 
1.5.1.8  வரேவற்  க மபீடம்  
 
திைணக்களத்தின் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள வ ைகத ம் ெபா மக்கள் இன் கத் டன்  வரேவற்கப்பட்  
உாிய பிாி க க்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப வர்.  
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1.5.1.9  பியஸ வளாகம் 
 
ேசைவைய எதிர்ப்பார்த்  திைணக்களத்திற்கு வ ைகத ம் ெபா மக்க க்கு ேதைவயான அறி த்தல்கைள 
வழங்குதல், விண்ணப்பங்கைள ஒப்பைடத்தல் மற் ம் ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக தன  சந்தர்ப்பம் வ ம் வைரயில் தங்கியி ப்பதற்காக பியஸ வளாகம் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள . 
ேம ம் கட ச்சீட்  மற் ம் சா க்கான  ைகப்படம் எ த்தல் மற் ம் விண்ணப்பங்கைள நிரப் வதற்கான உதவிச் 
ேசைவ, ெதாடர்பாடல் வசதிகள் மற் ம் உணவக வசதி என்பன ம் அங்கு காணப்ப கின்றன. 
  
 
1.5.2 கட ச்சீட் ப் பிாி  
 
கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்கிவ ம் இப்பிாிவான  ெபா  மக்க க்கு 
மிக ம் ெந ங்கிய பிாிவாகும். இலங்ைகயர்க க்கு தங்கு தைடயின்றி ெவளிநா க க்குப் பயணிப்பதற்கும் 
தங்கியி ப்பதற்கும் தி ம்பி வ வதற்கும் ஏற்றவா  சர்வேதச தரநியமங்க டன் கூ ய கட ச்சீட்  
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற . கட ச் சீட் க்கள் ஒ நாள் ேசைவ, சாதாரண ேசைவ என்ற அ ப்பைடயில் 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற அேத ேவைள ஒ  நாள் ேசைவ பிரதான  அ வலகத்தினால் மாத்திரம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 
 
ேநாக்கங்க ம் ெசயற்பா க ம் 

 
1. சாியான மற் ம் உண்ைமயான தகவல்கள் அடங்கிய ெவளிநாட் க் கட ச்சீட்ைட இலங்ைகயர்க க்கு 

வழங்கும் ெபா ட்  வழி ைறகைளப் பின்பற் தல்.  
2. இலங்ைகயின் கட ச்சீட் ன  தரத்ைத பா காப்பதற்கும் வி த்திெசய்வதற்கும் ஏற் ைடய 

ெகாள்ைககைள அ ல்ப த்தல்.  
3. இலங்ைகயர்களின் கு வர  மற் ம் கு யகல்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பிலான நீதிமன்ற உத்தர கைள 

அ ல்ப த்தல்.  
4. இலங்ைகயர்களின் கு வர  மற் ம் கு யகல்  நடவ க்ைகக க்கு ஏற் ைடய அரச பா காப் ப் 

பிாி கள் மற் ம் அரச நி வனங்க டன் சிறந்த ஒ ங்கிைணப் டன் ெசயற்ப தல். 
 

இந்தப் பிாிவின் ெசயற்பா கள்  அதன் 5 கிைளகள் ஊடாக ம் பிராந்திய அ வலகங்கள் 4 ஊடாக ம் 
ெசயற்ப த்தப்ப கின்றன. அதாவ , 
 

 கட ச் சீட் க் கிைள 
 கட ச்சீட்  தயாாிப் க் கிைள 
 கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைள 
 ெவளிநாட்  தரகக் கிைள 
 தபால் கிைள 
 பிராந்திய அ வலகங்கள் –  கண் , மாத்தைற, கு நாகல், வ னியா 

 
1.5.2.1 கட ச் சீட் க் கிைள 
 
நாளாந்தம் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான ேசைவப் ெப நர்கள் வ ைகத் த ம் கிைள இ வாகும். ஆயி ம் COVID 19 
ெதாற்  ேநாய்ப் பரவல் காரணமாக நாளாந்தம் ச கமளிக்கும் ேசைவப் ெப நர்களின் எண்ணிக்ைகயில் 2021 ஆண்   

தல் இரண்  காலாண் களி ம் பாாிய ழ்ச்சி காணப்பட்ட . ஆயி ம் 2021 ஆம் ஆண் ன் ஒக்ேடாபர், நவம்பர் 
மற் ம் சம்பர் மாதங்களில் எதிர்பாராத அள  ேசைவப் ெப நர்களின் வ ைக அதிகாித்த . ெபா மக்க க்கு 
மிக ம் ெந ங்கிய, விைனத்திறன்மிக்க மற் ம் ாித ேசைவைய வழங்கும் ேநாக்கில் சாதாரண ேசைவயின் கீழ் 
பிராந்திய ாீதியில் கட ச் சீட் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளவதற்காக கண் , மாத்தைற, கு நாகல், வ னியா ஆகிய 
பிரேதசங்களில் 04 பிராந்திய அ வலகங்கள் நி வப்பட் ள்ளன. இந்தப் பிராந்திய அ வலகங்கள் 04 பிரதி / உதவிக் 
கட் ப்பாட்டாளர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்குகின்றன. 
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2021 ஆம் ஆண் ல்  நிைறேவற்றப்பட்ட விேசட ெசயற்பா கள் 
 

 திைணக்களத்தின் ேசைவகைள விஸ்தாிக்கும் ேநாக்கில் திய பிராந்திய அ வலகங்கள் 4 ஐ நி வதற்கு 
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா , இரத்தின ாி மற் ம் அம்பாைற அ வலகங்கைள ஆரம்பிப்ப  ெதாடர்பில் 

ஆரம்ப கலந் ைரயாடல் நடாத்தப்பட் ள்ள .  

 விண்ணப்பதாாிக க்கு மிக ம் தரமான அவர்களின் உயிர்மானத் தகவல்கைள உள்ளடக்கி சர்வேதச மட்டத்தில் 

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட இலத்திரனியல் கட ச்சீட்ைட விநிேயாகிப்பதற்கான ஆரம்ப நடவ க்ைககள் 2021 ஆம் 
ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .  


 தற்ேபா  கட ச்சீட் ப் ெபற் க்ெகாண் ள்ள விண்ணப்பதாாிக க்கு திய கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் 

ெகாள் ம் ேபா  இைணய வழியில் தன  கட ச்சீட் க்கைள ெபற் க்ெகாள்வதற்காக விண்ணப்பங்கைள 
சமர்ப்பிக்க சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்ட .  

1.5.2.2 கட ச்சீட்  தயாாிப் க் கிைள 
 
கட ச்சீட் க் கிைளயிடமி ந் ம் ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயிடமி ந் ம் திய கட ச்சீட் க்கைளத் 
தயாாிப்பதற்காக இக்கிைளக்கு கிைடக்கப் ெப கின்ற விண்ணப்பங்கள் உாிய பாீட்சித்தல்க க்கு 
உட்ப த்தப்பட்டதன் பின் பின்வ மா  நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
 
தர கைளப் பதிதல் (Data Entry ) ,  அத்தர கைள மீண் ம் பாீட்சித்தல் (Validate) ,  விண்ணப்பதாாியின் 

ைகப்படத்ைத ம் ைகெயாப்பத்ைத ம் வ  எ த்தல் (Capture ) ,  அச்சி தல் (Print ) , அச்சிடப்பட்ட 
கட ச்சீட் களில் மாற்றங்கள், அவதானிப் க்கள் இ ப்பின் அவற்ைற 4 ஆம் பக்கத்தில் அச்சி தல் (Observation 
Print ) ,  தரக் கட் ப்பா  (Quality Assurance ) ,  கட ச்சீட் கைள ெலமிேனட் ங் ெசய்தல், பாீட்சித்தல், ஒப்பிட் ப் 
பார்த்த ம் 4 ஆம் பக்கத்ைத வ  எ த்தல் (Compare & 4th Page Scan ) , இ தி தரப் பாிேசாதைன (Quality Con-
firm )  தலான கட்டங்களின் பின்னர், ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற கட ச்சீட் க்கள், 
கட ச்சீட் க்கள் விநிேயாகிக்கப்ப ம் க மபீடங்க க்கும் சாதாரண ேசைவயின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற 
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கட ச்சீட் க்கள் தபால் கிைளக்கும் ெவளிநாட் த் தரகங்க க்கு அ ப்ப ேவண் ய கட ச்சீட் க்கள் 
ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளக்கும் அ ப்பி ைவக்கப்ப கின்றன. 
 
இதற்கு ேமலதிகமாக கட ச்சீட்  தி த்தங்க க்காக கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைளயினால் அ ப்பப்ப கின்ற 
விண்ணப்பங்கள் உாிய பாீட்சித்தல்களின் பின்னர் தர கைளப் பதிதல் (Data Entry ) , அத்தர கைள மீண் ம் 
பாீட்சித்தல் (Validate ) ,  தி த்தங்கைள 4 ஆம் பக்கத்தில் அச்சி தல் (Observation Print )  ேபான்ற பணிக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
 
1.5.2.3 கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைள 
 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் களில் கட ச்சீட்  உாிைமயாளர்களினால் பின்னர் ன்ைவக்கப்ப கின்ற 
ேகாாிக்ைககைளக் க த்திற்ெகாண்  பல்ேவ  வைககளின் கீழ் கட ச்சீட் களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் இந்தக் கிைளயினால் ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
 
1.5.2.4 ெவளிநாட் த் தரகக் கிைள 

 
ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கான கட ச்சீட் க்கள் இந்தக் கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்ப கின்றன. 
குறித்த நாட் ல் அைமந் ள்ள ெவளிநாட் த் தரகத்தி டாக சமர்ப்பிக்கப்ப ம் கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்கள் 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு ஊடாக இந்தத் திைணக்களத்திற்கு அ ப்பி ைவக்கப்ப கின்றன. அவ்வா  
அ ப்பப்ப கின்ற விண்ணப்பங்க க்கான திய கட ச்சீட் க்கள் தயாாிக்கப்பட்  மீண் ம் ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்  ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் தரங்க டாக உாிய 
விண்ணப்பதாாிகளிடம் ேசர்ப்பிக்கப்ப கின்றன. 
 
விேசட ெசயற்பா கள் 

 
 கட ச் ெகாவிட் 19 ெதாற்  ேநாய் காரணமாக விமான அஞ்சல் ஊடாக விண்ணப்பங்கள் 

கிைடக்கப்ெப வதில் ஏற்ப ம் தாமதத்ைத தவிர்ப்பதற்காக மின்னஞ்சல் ஊடாக விண்ணப்பங்கைள 
த வித்  கட ச் சீட் க்கைள தயாாிக்கும் பணி  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .   

 இைணய வழியில் விண்ணப்பங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள கணினித் தர த் தளெமான்ைற தயாாிக்கும்  
ஆரம்பப் பணிகள் நிைறவைடந் ள்ளன.   

 கட ச்சீட்  விண்ணப்பத் டன் சமர்ப்பிக்க ேவண் ய ஏற் ைடய ஆவணங்களின் அவசியப்பாட்ைட 
மீளாய்  ெசய்  அைனத்  வராலயங்க க்கும் ஒ மித்  அந்த ஆவணங்கைள சமர்ப்பிக்க 

மான சுற்றறிக்ைகெயான்  ெவளியிடப்பட்ட .   
 

1.5.2.5 தபால் கிைள 
 
சாதாரண ேசைவயின் கீழ் ஒப்பைடக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்க க்குாியதாக தயாாிக்கப்ப கின்ற கட ச்சீட் கைள 
தாமதமின்றி பதி த் தபால் லம் விண்ணப்பதாாிக க்கு அ ப்பி ைவப்பேத  இந்தப் பிாிவின் பிரதான பணியாகும். 
 
1.5.2.6 பிராந்திய அ வலகங்கள் 
 
மாத்தைற, கண் , வ னியா மற் ம் கு நாகல் ஆகிய மாவட்டங்களில் கு வர  மற் ம் கு யகல் த்  
திைணக்களத்தின் பிராந்திய அ வலகங்கள் அைமந் ள்ளேதா , சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட்  விநிேயாகம் 
மற் ம் கட ச் சீட் க்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம் பணிகள் அவற்றின் லம் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
திைணக்களத்தின் பணிகைள மாகாண மட்டத்தில் பரவலாக்கம் ெசய்வதற்கான ஆரம்ப நடவ க்ைககள் 

ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
 

1.5.3  ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் ப் பிாி  
 
கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள்ைக, அபிவி த்தி, ம சீரைமப் ) / பிரதி ஆைணயாளர் (இந்தியா –  இலங்ைக) அவர்களின் 
ேமற்பார்ைவயின் கீழ் ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் க் கிைள, இந்தியா –  இலங்ைகப் பிரைஜகள் 
கிைள, சட்டக் கிைள என்பன இயங்கி வ கின்றன. 
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1.5.3.1  ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் க் கிைள 
 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் அபிவி த்தி மற் ம் ெகாள்ைக வகுப்  நடவ க்ைககைள நன்கு திட்டமிட்ட 
அ ப்பைடயில் சீராக அ ல் ெசய் ம் ேநாக்குடன் இந்தக் கிைள நி வப்பட் ள்ள .  
 
நிைறேவற்றப்ப ம் பிரதான பணிகள் 
 
1. திைணக்களத்தின் பிரதான பணிகைள நிைறேவற் வ டன் ெதாடர் ைடய ெகாள்ைககைள / திட்டங்கைள 

வகுத்தல். 
2. திைணக்களத்திற்குாிய சட்டதிட்டங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல். 
3. உள்ளக சுற்றறிக்ைககள், நடவ க்ைக ைறகைளத் தயாாித்  ெவளியி தல், வழிகாட்டல் ைகேய கைளத் 

தயாாித்தல் மற் ம் இற்ைறப்ப த்தல். 
4. வ டாந்த ெசயல் திட்டத்ைத (Action Plan )  தயாாித்தல் மற் ம் அைத நைட ைறப்ப த்த ஏற் ைடய 

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 
5. கடந்த ஆண் க்குாிய  ெசயலாற் ைக அறிக்ைகையத் தயாாித்தல்.  
6. ஏைனய நி வனங்க க்கு அ ப்ப ேவண் ய மாதாந்த மற் ம் காலாண்  ன்ேனற்ற அறிக்ைககைளத் 

தயாாித்தல் மற் ம் உாிய திகதியில் அந்த நி வனங்க க்கு அ ப் தல். 
7. நிரல் அைமச்சின் மற் ம் ஏைனய நி வனங்க டன் ெகாள்ைக ாீதியான நடவ க்ைகக க்கு ஏற் ைடய 

கடைமகைள ஒ ங்கிைணத்தல். 
8. திைணக்கள ேதைவப்பா க க்கு அைமய அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனங்கைளத் தயாாித் , அதற்கு 

அைமச்சரைவயின் அ மதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல் மற் ம் ேவ  
அைமச்சுக்களினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனங்க க்கு அவதானிப் ைரகைள 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல்.  

9. பாரா மன்றத்தில் வாய்ெமாழியாக பதில்கைள எதிர்பார்த்  வினவப்ப ம் ேகள்விக க்கு பதில்கைளத் 
தயாாித்தல்.  

10. திைணக்களத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் விேசட க த்திட்டங்கைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல் மற் ம் 
வ டாந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் லதனக் க த்திட்டங்களின் ன்ேனற்றம், ஒ ங்கிைணப் , வழிநடாத்தல் 
மற் ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்தல். 

 
2021 ஆம் ஆண் ல் நிைறேவற்றப்பட்ட விேசட பணிகள்  
 

 திைணக்களத்தின் கீ ள்ள பிராந்திய அ வலகங்கைள மதிப்பீ  ெசய்வதற்காக திய நைட ைற 
ெயான்ைறத் தயாாித்தல்.  


 திய பிராந்திய அ வலகங்கைள நி வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்.  

 வத்தைள பிரேதச ெசயலகப் பிாிவின் எல்பிட் வல கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவின் மில்லகஹவத்த எ ம் 

இடத்தில் ெவளிநாட்டவர்கைள தற்கா கமாக த த் ைவக்கும் நிைலயெமான்ைற நி வதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 


 லதனக் க த்திட்டங்கள் 93% ன்ேனற்றத் டன் நிைற ெசய்ய ேதைவயான ெதாழிற்பாட்  

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 
 

1.5.3.2 இந்தியா –  இலங்ைக பிரைஜகள் கிைள 
 

கு வர  மற் ம் கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் பதவி வழியில் இந்திய வம்சாவளி மக்கைள பதி  
ெசய்வதற்கான ஆைணயாளர் பதவிைய வகிப்ப டன், கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள்ைக, அபிவி த்தி, ம சீரைமப் ) 
பதவி வழியாக இந்திய வம்சாவளி மக்கைள பதி  ெசய்வதற்கான பிரதி ஆைணயாளராக ெசயற்ப வார். 
 
1949 ஆம் ஆண் ன் 03 ஆம் இலக்க இந்திய, பாகிஸ்தான் கு யி ப்பாளர்களின் கு ாிைம ெதாடர்பான சட்டம், 
1967 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க இந்திய –  இலங்ைக உடன்ப க்ைகைய நைட ைறப்ப த் வதற்கான சட்டம், 
1988 ஆம் ஆண் ன் 39 ஆம் இலக்க நாடற்ேறா க்கு பிரஜா ாிைம வழங்குவதற்கான சட்டம், 2003 ஆம் ஆண் ன் 35 
ஆம் இலக்க இந்திய வம்சாவளியின க்கு பிரஜா ாிைம வழங்குவதற்கான சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின் கீழ் தைகைம 
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ெப ேவா க்கு குறித்த சட்டம் அ க்கு வந்த திகதியி ந்  ெசயற்ப ம் வண்ணம் இலங்ைகக் கு ாிைம 
உாித்தாகின்ற . இலங்ைகயில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி மக்க க்கு கு ாிைமைய வழங்குவ ம் அத டன் 
ெதாடர் ைடய பிற பணிகைள நிைறேவற் தல் மற் ம் சீன வம்சாவளி மக்கைளப் பதி ெசய் ம் 2008, இல. 38 எ ம் 
சீன வம்சாவளி ள்ளவர் க்கு பிரஜா ாிைம வழங்கும் சட்டத்திற்கு அைமய பிரஜா ாிைம வழங்குதல் மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய பிற ெசயற்பா கள் இந்தப் பிாிவின் பிரதான பணிகளாகும். 
 
1.5.3.3 சட்டக் கிைள 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பணிக டன் ெதாடர் ைடய சட்ட திட்டங்க டாக 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள சட்டத் தத் வங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான ஆேலாசைனகைள ம் 
ஒத் ைழப்ைப ம் வழங்குவதன் லம் ேதைவக்கு ஏற்றவா  குறித்த சட்ட திட்டங்களில் தி த்தங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்  திைணக்களத்தின் பணிகைள விைனத்திற டன் ெசவ்வேன 
நிைறேவற் வதற்கு இந்தக் கிைள டாக ஒத் ைழப்  வழங்கப்ப கின்ற . 
 
சட்டப் பிாிவினால்   ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணிகள்: 
 
நீதிமன்ற நடவ க்ைககள் 
 

(i) திைணக்களத்தினால் ெதா க்கப்ப ம் வழக்குகளின்  அைழப்பாைணகள், பி யாைணகைள ெகா ம்   
நீதிவான் நீதிமன்றத்தி ந்   ெபற் க்ெகாள்ளல் மற் ம் அந்த அைழப்பாைணகள், பி யாைணகைள 
உாியவர்களிடம் ேசர்ப்பித்தல். 

 
(ii) கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் அல்ல  திைணக்களத்தின் ேவ  உத்திேயாகத்தெரா வர் பிரதிவாதியாக ெபயர் 

குறிப்பிடப்பட் க்கும் வழக்குக க்கு ஏற் ைடய அவதானிப் ைரகைள வழங்குதல்.  
 
(iii) கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் அல்ல  திைணக்களத்தின் ேவ  உத்திேயாகத்தெரா வர் நீதிமன்றத்தில் 

சாட்சியம் வழங்க அைழப்பாைண வழங்கப்பட் க்குமிடத்  ஏற் ைடய தகவல்கள் மற் ம் ேகாைவகைளத் 
தயாாித்  ெபா த்தமான உத்திேயாகத்தர்கைள அன்ைறய தினத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதற்கு 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். இக்காலப் பிாிவில் திய வழக்குகள் 103 மற் ம் ஏற்கனேவ 
இ ந்த 160 வழக்குகள் ெதாடர்பில் ேதைவயான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளன. 

 
(iv) நீதிமன்ற கட்டைளகைள நைட ைறப்ப த்த யாத, தகவல்கள் ரணமற்ற நீதிமன்றக் கட்டைளகள் 

ெதாடர்பில் அறி ட்டல் க தங்கள் மற் ம் நீதிமன்றங்க க்கு சமர்ப்பிக்கப்படேவண் ய 1052 அறிக்ைககள் 
தயாாிக்கப்பட்  ஏற் ைடய நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்க க்கு அ ப்பப்பட் ள்ளன. 

 
உடன்ப க்ைகக டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககள் 
 

(i) இராஜதந்திர மற் ம் உத்திேயாக ர்வ கட ச் சீட் க்கைள ைவத்தி ப்பவர்க க்காக இ தரப்  சாக்கைள 
வி விக்கும் உடன்ப க்ைககைளத் தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான ஒ ங்கிைணப்  பணிகைள  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சுடன்  இைணந்  ேமற்ெகாள்ளல்.  

 
(ii) திைணக்கள நடவ க்ைகக டன் ெதாடர் ைடய பணிக க்காக உள்நாட்  நி வனங்க டன் 

திைணக்களம் ெசய் ள்ள  ஒப்பந்தங்கள் ெதாடர்பில் அவதானிப் ைரகைளச் சமர்ப்பித்தல்.  
 
(iii) இந்தத் திைணக்களத்தின் விடயப் பரப் க்குள் வரக்கூ ய  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு, பா காப்  

அைமச்சு மற் ம் ேவ  அைமச்சுக்கள் ெவளிநா க டன் ைகச்சாத்திட ள்ள ெவளிநாட்  
உடன்ப க்ைககள்  ெதாடர்பில் அவதானிப் ைரகைள வழங்குதல் மற் ம் இந்தத் திைணக்களத்தின் விடயப் 
பரப் க்கு ஏற் ைடயதாக பா காப்  அைமச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் உடன்ப க்ைககள் ெதாடர்பில் 
அவதானிப் ைரகைள சமர்ப்பித்தல்.   

 
(iv) மீள் அ மதி உடன்ப க்ைககைள (re-admission) தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான உதவிைய வழங்குதல் 

மற் ம் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சுடன் இைணந்  ேதைவயான ஒ ங்கிைணப் ப் பணிகளில் ஈ படல்.  
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(v) திைணக்களப் பணிகைள  ேமற்ெகாள்வதற்குத்    ேதைவயான கட் டங்கள், கள் ெதாடர்பில் ஏற் ைடய 
தரப் க்க டன் ேமற்ெகாள் ம் குத்தைக ஒப்பந்தங்கைளத் தயாாிப்பதற்குத்  ேதைவயான சட்ட  
ஆேலாசைனகைள வழங்குதல் மற் ம் அதற்குத் ேதைவயான பணிகைள ேமற்ெகாள்ளல். (கண் , கு நாகல், 
மாத்தைற, வ னியா அ வலகங்களின் மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட, தி ேகாணமைல, யாழ்ப்பாணம் ஊழியர் 
ஓய்  வி திகளின் குத்தைக ஒப்பந்தங்கள்)  

 
(vi) ேசைவ வழங்கும் அரச சார்  நி வனங்கள் மற் ம் தனியார் ைற நி வனங்க டன் ெசய் ெகாண் ள்ள 

ஒப்பந்தங்க க்கான சட்ட வி விப் க்கைள வழங்குதல்.  
 
(vii) இந்தத் திைணக்களம் ேவ  அரசாங்க நி வனங்க டன் ெசய் ெகாள் ம் ஒப்பந்தங்கள் ெதாடர்பில் 

அவதானிப் க்கைள வழங்குதல், சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தின் சிபாாிசுகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல் 
மற் ம் ைகெயாப்பமி ம் நடவ க்ைககைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல்.  

 
ேவ  ைறப்பா கள் 
 

(i) ெபா ஸ் நிைலயப் ெபா ப்பதிகாாிகள், ேவ  நி வனங்கள் மற் ம் ஆட்களினால் கு வர , கு யகல் த்  
சட்டங்க க்கு ஏற் ைடயதாக  நிக ம்  ேமாச கள் ெதாடர்பில் இந்தப் பிாி க்கு அறிவிக்கப்பட்ட 30 
க தங்கள் ெதாடர்பில்  நடவ க்ைக எ த்தல். 

 
தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத் டன் ெதாடர் ைடய விடயங்கள் 
 

(i) தகவல் அறி ம்  உாிைமச் சட்டத்தின் கீழ்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 27  ேகாாிக்ைகக க்கு அந்தச் சட்டத்திற்கு 
அைமய தகவல்கைள வழங்குதல்.  

 
(ii) தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்தின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 04 ேமன் ைறயீ க க்கு அந்தச் சட்டத்தின் 

பிரகாரம் பதிலளித்தல். 
 
விேசட கடைமகைள   ேமற்ெகாள்ளல் 
 
 சட்டத்திற்கு நிரந்தர வதிவிட சாைவ அறி கம் ெசய்தல் மற் ம் சட்டத்தில் சாைவ வழங்கும் காலப் 

பிாிைவ நீ ப்பதற்கான தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத 
தி த் வ  ெதாடர்பான நடவ க்ைகக க்கு பா காப்  அைமச்சின்  ஆேலாசைனக் கு வில் மற் ம் சட்டம் 
ெதாடர்பிலான பாரா மன்ற விவாதத்தின் ேபா  அதற்கு ச கமளித்தல்.  

 
 ேமாட்டார் வாகனப்  ேபாக்குவரத்  திைணக்களம், எல்ைல அபாய மதிப்பீட்  நிைலயம் (BRAC )  ஆகிய 

நி வனங்க டன் இந்தத் திைணக்களம் ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தங்கைளத் தயாாித்தல் மற் ம் 
ைகெயாப்பமி வதற்கான ஒ ங்கிைணப்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்.  

 
1.5.4 சா மற் ம் எல்ைலக் கட் ப்பாட் ப் பிாி  
 
கட் ப்பாட்டாளர் ( சா மற் ம் எல்ைலக் கட் ப்பா ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இந்தப் பிாி  
இயங்குகின்ற . சா நடவ க்ைககள் சா கிைள டாக ம், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  நடவ க்ைககள் ைற க, 
விமான நிைலய மற் ம் விசாரைணக் கிைள டாக ம் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 
1.5.4.1 சா கிைள 
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் (iii )  ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகப் 
பிரைஜ அல்லாேதார் இலங்ைகக்குள் பிரேவசிப்பைத கட் ப்ப த் வதற்குாிய ஏற்பா கள் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. 
அந்தச் சட்டத்திற்கு அைமய ஆக்கப்பட்ட 1956 ஆம் ஆண்  கு வர  மற் ம் கு யகல்  ஒ ங்கு விதிகளில் 02 
ெதாடக்கம் 35 வைரயிலான ஒ ங்கு விதிகளின் பிரகாரம் இலங்ைகயின் ேதசிய பா காப்ைப உ திப்ப த் ம் 
வைகயில் இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ெவளிநாட்டவர்க க்கு இந்த நாட் ல் சட்ட ர்வமாகத் தங்கியி ப்பதற்கான 

சா அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல் மற் ம் சா நீ ப்  தலான பணிகள் இந்தப் பிாிவினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
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சாக்கைள விநிேயாகித்தல் மற் ம் நீ ப் ச் ெசய்வதன் லம் நாட் க்கு  ேபாதியள  வ மானத்ைத ஈட் க் 
ெகா த்தல் மற் ம் அத்தியவசிய ைறகளில் ெவளிநாட்டவர்க க்கு ெதாழி ல் / ேசைவயில் ஈ ப வதற்கு 
வசதிகைளச் ெசய்வதன் லம் ேதசிய ெபா ளாதார அபிவி த்திக்குப் பங்களிப் ச் ெசய்தல் மற் ம் நாட் க்கு 
சாதகமான சா ெகாள்ைககைள அ ல் ெசய்தல் என்பன இந்தக் கிைளயின் பிரதான ேநாக்கங்களாகும். 
 
வதிவிட சா / வசிப்பதற்கான சா  (Resident Visa) 
 
விேசட ேநாக்கங்க க்காக இலங்ைகயில் நீண்ட காலம் வசிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கும் பின்வ ம் ெதாகுதிகைளக் 
ெகாண்ட இலங்ைகயர் அல்லாதவர்க க்கு இவ்வாறான சாக்கள் வழங்கப்ப கின்றன.  

 
1. ெதாழில் ாிேவார் 

 தலீட் ச்  சைபயின் கீழ் க த்திட்டங்களில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளார்.  
 அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் ஊழியர்கள்  
 ெவளிநாட்  தரகங்களின் கீ ள்ள நி வனங்களில் பணியாற் ம் ஊழியர்கள்  
 தனியார் கம்பனிகள் / அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் க த்திட்டங்களில் 

பணியாற் ம் ஊழியர்கள்   
2. தலீட்டாளர்கள் 

 இலங்ைகயில் நிதி லதனத்ைத த ேவார்  
 இலங்ைகயில் வியாபார நடவ க்ைகயில் ஈ பட் ள்ேளார்   

3. மத அ வல்க க்காக வ ைக த பவர்கள்  
 மத கு மார் 
 மத வழிபாட் த் தளங்கைள நிர்மாணிப்பவர்கள் / பணிவிைட ெசய்பவர்கள்   

4. மாணவர்கள் 
 பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் 
 அரசாங்கத்தினால் அ மதிக்கப்பட்ட கல்வி நி வனங்களின் மாணவர்கள்   

5. 1967 ஆம் ஆண்  இலங்ைக இந்திய ஒப்பந்தத்தினால் உள்வாங்கப்பட்  பதி ெசய்யப்பட்ட இந்தியர்கள்   
6. ன்னாள் இலங்ைகயர்கள் மற் ம் அவர்களில் தங்கி வாழ்ேவார்   
7. இலங்ைகயர் ஒ வாின் கு ம்ப அங்கத்தவர்கள்  

 கணவன் அல்ல  மைனவி  
 ெவளிநாட்  ேதசியத்ைதக் ெகாண்ட பிள்ைளகள்   

8. இலங்ைகயி ள்ள ெவளிநாட் த் தரகங்களில் பணியாற் பவர்கள் மற் ம் அவர்களில் தங்கி 
வாழ்ேவார்    

9. என  கன   சா (My Dream Home)  
10. வி ந்தினர் சா (Residence Guest Scheme)  
11. ம த் வக் காரணிகள் மீ  தங்கியி ப்ேபார்  

 
வ ைக த வதற்கான சா (Visit Visa) 
 
ெவளிநாட் ள்ள இலங்ைகத் தரகங்கள் லம் மற் ம் இலத்திரனியல் பயண அ மதியின் கீழ் அல்ல  வியாபார 
நடவ க்ைகக க்காக கு கியகால அ ப்பைடயில் ெவளிநாட்டவர்க க்கு இந்த சாக்கள் வழங்கப்ப கின்றன.     

 
1. சுற் லா சா (Tourist Visa)  

 இலங்ைகயில் பிரயாணம் ெசய்தல், உறவினர்கைள சந்தித்தல், ஆ ர்ேவத சிகிச்ைச, ேயாகா மற் ம்  

தியானம் ேபான்ற நடவ க்ைகக க்காக  கு கிய காலத்திற்கு வ ைகத்த ம்  ெவளிநாட்டவர்க க்கு 
இலத்திரனியல் பயண அ மதியின் கீழ் 30 நாட்க க்கு அல்ல  அதன் ஒ  குறித்த காலப்பகுதிக்கு 
இத்தைகய சாக்கள் விநிேயாகிக்கப்ப கின்றன.  
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2. சுற் லா  ேநாக்கம் அல்லாத விடயங்க க்காக விநிேயாகிக்கப்ப ம் சா (Business Visa )  
 
 சுற் லா ேநாக்கம் அல்லா   கு கிய காலத்திற்கு வியாபார ேநாக்கங்க க்காக இலங்ைகக்கு 

வ ைகத்த ம்  ெவளிநாட்டவர்க க்கு  இத்தைகய சாக்கள் வழங்கப்ப கின்றன.  இதன் ெபா ட்   
ஏற் ைடய விடயத்ைத உ திப்ப த் வதற்கான ஆவணங்கைள சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். (இதன் கீழ் 
ெசயலமர் கள், க த்தரங்குகள், கைல நிகழ்ச்சிகள், வியாபார கலந் ைரயாடல்கள், நி வன 
ெசயலமர் கள்  ேபான்றவற்றில் பங்குபற் தல்)  
 

இைடத்தங்கல் சா (Transit Visa) 
 

 இலங்ைகக்கு  ெவளிேய  ேவ  நாெடான்றி ந்  இன் ெமா  நாட் க்கு பயணிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 
தங்கிச்  ெசல்வதற்காக கு கிய காலத்திற்கு இலங்ைகக்குள் ைழவதற்கு  வழங்கப்ப ம் சாவாகும். இ  
அதிகபட்டசமாக 02 நாட்க க்கு இலவசமாக வழங்கப்ப ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.4.2  ைற க மற் ம் விமான நிைலயக் கிைள 
 
இலங்ைகப் பிரைஜகள் அல்லாதவர்கள் இலங்ைகக்குள் ைழவைதக் கட் ப்ப த்தல், அத்தைகய கட ச்சீட் க்கள் 
ைவத்தி ப்பவர்கைள இலங்ைகயி ந்  ெவளிேயற் வைத ைறைமப்ப த்தல், இலங்ைக கட ச்சீட்ைட 
ைவத் ள்ள ஒட் ெமாத்த கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவாாின் தைடநீக்க நடவ க்ைககைள  விைனத்திற டன் 
பயன்மிக்க வைகயில் ேதசியப் பா காப் க்கு ன் ாிைம வழங்கி இலங்ைகையச் சூழ ள்ள அைனத்  
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்கள் மற் ம் விமான நிைலயங்களில்   ேமற்ெகாள்வ    இந்தக் கிைளயின் பிரதான 
பணியாகும். 
 

ைற க மற் ம் விமான நிைலயக் கிைளயின் ெசயற்பா கள் 
 
 இலங்ைகக்கு வ ைக த கின்ற மற் ம் இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய கின்ற பயணிகளின் தைடநீக்க 

(Clearance )  நடவ க்ைககைள நிைறேவற் தல். 
 
 ெவளிநாட் த் தரகங்கள் இலங்ைகயில் அைமயப் ெபற்றில்லாத நா க க்குச் ெசல்லத் ேதைவப்ப ேவா க்கு 

அந்த நா க க்கு பிரேவசிப்பதற்குத் ேதைவயான சாக்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அந்த நா களின் 
தரகங்கள் அைமந் ள்ள நாெடான்றிற்கு கட ச்சீட்ைட விைரவான ெபாதிச் ேசைவ (கூாியர்)  லம் 

அ ப் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல். 
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 இலங்ைகயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்களில் நங்கூரமிடப்ப கின்ற கப்பல்களின் கப்பற் பணியாட் 
ெதாகுதியின க்கு தங்கா கமாக தைரக்கு வ வதற்கு அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல். 

 
 இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ெவளிநாட் க் கப்பற் பணியாட்ெதாகுதியின க்கு பிைண றி (ஸ்ாிக்கர்கைள) 

விநிேயாகித்தல். 
 
 ெவளிநா  ெசன் ள்ள பயணிகளின் கு வர , கு யகல்  ெதாடர்பான தகவல்கள்/ விபரங்கள் அடங்கிய 

க தங்கைள பல்ேவ  நி வனங்க க்கு அந்த நி வனங்களின்  ேகாாிக்ைகக்ேகற்ப வழங்குதல். 
 
 இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம் (ETA)  இன்றி இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் சுற் லாப் பயணிக க்கு அந்தந்த 

விமான நிைலயங்களில் மற் ம் ைற கங்களில் ைவத்  இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் (ETA )  
ெபற் க் ெகா த்தல். 

 
 இந்த நாட் ந்  ெவளிேய வைத மற் ம் நாட் ற்குள் வ வைத தைட ெசய்  நீதிமன்றங்களினால் 

பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள உத்தர கைள நைட ைறப்ப த்த ம் பயணிகள் நாட் ந்  ெவளிேய தல் மற் ம் 
நாட் ற்குள் வ ைக த தல் ெதாடர்பான விபரங்கைள / தகவல்கைள உசாவி அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் 
ெதாடர்பான கடைமகள். 

 
 இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய ம் ேபா ம் இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ேபா ம் ைற கங்களில் மற் ம் 

விமான நிைலயங்களில் பயணிகளினால் ரணப்ப த்த ேவண் ய கு வர , கு யகல்  பத்திரங்கைள 
விநிேயாகித்தல். 

 
 ைற கங்கள் மற் ம் விமான நிைலயங்களில் இைணக்கப்பட் ள்ள கு வர , கு யகல்  உத்திேயாகத்தர் 

களினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற ேசைவகைள வழிநடாத்தல், ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் மீளாய்  ெசய்தல் மற் ம் 
இற்ைறப்ப த்தல். 
 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட உள்வ ம் மற் ம் ெவளிச்ெசல் ம் ைற கங்க ம்  விமான நிைலயங்க ம் 
 

1. பண்டாரநாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலயம் –  கட் நாயக்க 
2. மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச விமான நிைலயம் –  மத்தைள 
3. ெகா ம்  விமான நிைலயம் –  இரத்மலாைன 
4. ெகாக்கைல விமான நிைலயம் 
5. யாழ்ப்பாணம் சர்வேதச விமான நிைலயம் 
6. ெகா ம் த் ைற கம் 
7. கா த் ைற கம் 
8. கு  மாகம் ர மஹிந்த ராஜபக்ஷ ைற கம் 
9. தி ேகாணமைலத் ைற கம் 

10. தைலமன்னார் இறங்கு ைற 
11. ைரச்ேசாைல ைற கம் 
12. ஒ வில் ைற கம் 
13. திக்ஓவிட்ட ைற கம் (ெகா ம் த் ைற கத்தின் திக்ஓவிட்ட இறங்கு ைற) 

 

ெவளிநாட்  கப்பல் ைற பணியாட்க க்கு பிைண றி (ஸ்ாிகர்) விநிேயாகித்தல். 
 
அைனத்  கப்பல் ைறப் பணியாளர்க ம் நாட் க்குள் ைழவதற்கு ன்னர் பிைண றிெயான் க்கு  
ைகெயாப்பமிட ேவண் ெமன்பேதா , அதற்காக . 1150.00 பிைண றிக் கட்டணம் அறவிடப்ப ம். இலங்ைகக்கு 
வ ைகதந்  கப்ப ல் பணிக்குச் ெசல் ம்  ெவளிநாட்டவர்க க்கும் கப்ப ல் பணியாற்றி இலங்ைகயி ந்   
ெவளிேய ம் ெவளிநாட்டவர்க க்கும் இந்த பிைண றி விநிேயாகிக்கப்ப ம். ஏற் ைடய பிைண றிக் கட்டணத்ைத 
நாட் க்குள் பிரேவசிப்பவாின் இந்நாட்  பிரதிநிதியால் கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு 
ெச த் தல் ேவண் ம். 
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2021 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விேசட பணிகள்   
 
 சர்வேதச தரநியமங்க க்கு அைமய திய பா காப்  ைறக டன் வ ைகத்த ம் ேபா  மற் ம் ெவளிேய ம் 

ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்களின் உத்திேயாக ர்வ த்திைரகள் மற் ம் அந்த 
உைறகைள திதாக தயாாித்தல். இதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 


 ைரச்ேசாைல ைற கத்திற்கு அண்ைமயி ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு வசதிகைள ஏற்ப த்தல். 

 திக்ஓவிட்ட மீன்பி த் ைற கத்திற்கு அண்ைமயில் கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்கள அ வலகம் 

ஒன்ைற நி தல் மற் ம் அங்கி ந்  ஆரம்ப உத்திேயாகப் ர்வ கடைமகைள ஆரம்பித்தல். 

 இரத்மலாைன விமான நிைலயத்தில் கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்கள அ வலக வளாகங்கைள 

ேமம்ப த்தல், உத்திேயாகத்தர்  ஓய்வைறைய ஆரம்பித்தல் மற் ம் ஏைனய வசதிகைள வழங்குதல்.   

 கா த் ைற கத்திற்கு அண்ைமயில் திய அ வலக மற் ம் ஓய்வைறக் கட் டத்ைத நி வதற்காக 

இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப மற் ம் ஏைனய நி வனங்க டன் இைணந்  ேதைவயான ஆரம்பப் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்ளல். 


 மா மிக க்கான பிைண றிைய ப்பிப்பதற்காக கு வர  மற் ம் கு யகல் க் கட் ப்பாட்டாளர் 

நாயகத்திற்கு பாிந் ைரகைள வழங்குதல். 

 மா மிக க்கான பிைண றிகைள இைணய வழியில் ேமற்ெகாள்வ  ெதாடர்பில் ேதைவயான ஆரம்பப் 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ளல். 

 யாழ்ப்பாண சர்வேதச விமான நிைலயத்திற்கு அண்ைமயில் அ வலக நடவ க்ைகக க்காக ம் நிரந்தரக் 

கட் டெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக காணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான சாத்தியப்பாட்ைட ேத ப்பார்த்தல். 
 
 

1.5.4.3 லனாய் ப் பிாி  
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டம் மற் ம் அந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட 
1956 கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் சர்வேதச சட்ட திட்டங்க க்கு அைமய, 
இலங்ைகக்குள் பிரேவசிக்கும் மற் ம் இலங்ைகயில் தாித்தி க்கும் ெவளிநாட்டவர்களின் ெசயல் நடவ க்ைகைள 
கண்காணித்தல், கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறி இலங்ைகயில் தங்கியி க்கும் ெவளிநாட்டவர்கள் 
ெதாடர்பில் லனாய் கைள ேமற்ெகாண்  அவர்கைள ைக  ெசய்தல், த த்  ைவத்தல், அவர்கைள நாட் ந்  
ெவளிேயற் தல் அல்ல  நா கடத்தல் ெதாடர்பான விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்ளல் மற் ம் சட்ட நடவ க்ைககைள 
எ த்தல் என்பன இந்தப் பிாிவின் பிரதான பணிகளாகும். 
 
இந்தக் கிைள 5 பிாி கைளக் ெகாண்  இயங்குகின்ற .  

 
1. லனாய் க் கிைள 
2. ஆட்கடத்தைல த க்கும்  ேதசிய வள நிைலயம் (NAHTRC) 
3. இடர் மதிப்பீட்  நிைலயம்  (RISK ASSESSMENT CENTER )  
4. த ப்  காம்கள் (DETENTION CENTERS) 
5. எல்ைல கண்காணிப்  அலகு  (BORDER SURVEILLANCE UNIT)   
 
 
 

1.5.4.3.1 லனாய்  அலகு 
 
கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறி இந்த நாட் ல் தங்கியி க்கும் ெவளிநாட்டவர்கைள ைக  
ெசய்தல், த த்  ைவத்தல் மற் ம் நாட் ந்  ெவளிேயற் ம் பணிகள் இந்தப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றன. 
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ெவளிநாட்டவர்கள் நாட் ந்   ெவளிேயற்றப்பட்டதற்கான காரணங்கள் 
 

1. சாக்  காலம் கடந்  நாட் ல் தங்கியி த்தல்.  
2. சா நிபந்தைனகைள மீ தல் (உதா : சுற் லா சாவில் ெதாழில் ாிதல் அல்ல  ச க விேராத ெசய ல் 

ஈ படல்)  
3. நீதிமன்றக் கட்டைளக்கு அைமய, 

 
ெவளிநாட்டவர்க க்கு நாட் க்குள் ைழவதற்கு அ மதி வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள்:- 
 

1. உண்ைமயான சுற் லாப் பயணியாக இல்லாதி த்தல்.  

2. ேபா யான கட ச்சீட்ைடப் பயன்ப த்தல். 
3. ைறயான சா ெபற்றி க்காைம ( சா வழங்க யாத நா கள் மற் ம் பிற)  
4. இதற்கு ன்னர் கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறியதன் ேபாில் இந்தநாட் ந்  

ெவளிேயற்றப்பட்டவராக இ த்தல்.  
5. கைறநிர ல்  ேசர்க்கப்பட்டவராக இ த்தல். 
6. இலத்திரனியல் பயண அ மதிையப்  ெபற்றி க்காைம. (No ETA)  
7. ேபாதியள  பணம் ைவத்தி க்காைம.  
8. மீண் ம் ெசல்வதற்கான விமானச் சீட்ைட ைவத்தி க்காைம.  
9. சர்வேதச ெபா ஸாாின் சிவப்  எச்சாிக்ைக மற் ம் தர கள். 
10. நீதிமன்ற கட்டைளகள்.   
11. கு வர  மற் ம் கு யகல் க் கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் கட்டைளகள். 

 
 

1.5.4.3.2 ஆட்கடத்தைல கட் ப்ப த் ம் ேதசிய வள நிைலயம்  (NAHTRC )  
 
இ  இலங்ைகயில்  மற் ம் சர்வேதச  ாீதியில் இலங்ைகையப் பாதிக்கும் ஆட்கடத்தல்  ேமாச  ெதாடர்பில்  
தைலத் க்கும்  அச்சு த்தைல குைறப்பதற்கு  தாபிக்கப்பட் ள்ள கிைளயாகும். இதன் லம் ஆட்கடத்தல் 
ெதாடர்பான உள்நாட் ச் சட்டம்  2006 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க தண்டைனச் சட்டக் ேகாைவ (தி த்திய) 
சட்டத்தின் 360 (இ) பிாிைவ அ ல்ப த்தி நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.அத்ேதா  திட்டமிடப்பட்ட 
குற்றச் ெசயல்கள் ெதாடர்பில் சர்வேதச உடன்ப க்ைககளின் பிரகாரம் இலங்ைகயின் ெபா ப்ைப 
நிைறேவற் வதற்கு ஒத் ைழப்  வழங்குதல். 
 
ெசயற்பா கள் 
 
 இலங்ைகயர்கள் மற் ம்   ெவளிநாட்டவர்கள் ஆட்கடத்த ல்  அல்ல  ஆட்கடத்தல் வியாபாரத்தில் 

ஈ பட் ள்ளனரா என்பைத ேத ப் பார்த்  பாதிக்கப்பட்டவர்கைள அைடயாளம் காணல்,  விசாரைணக க்கு 
உட்ப த்தல், விசாரைணகளில் பங்ேகற்றல் மற் ம் விசாரைணகள் ற்ற பின்னர் தாய் நாட் க்கு  தி ப்பி 
அ ப் ம் பணிக்கு ஒத் ைழப்  வழங்குதல்.  

 
 நீதி அைமச்சின் கீ ள்ள ஆட்கடத்தல் வியாபாரத்ைத இல்லாெதாழிக்கும் ெசயலணியினால் தயாாிக்கப்ப ம் 

வ டாந்த திட்டத்தில் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்காவினால் வ டாந்தம் தயாாிக்கப்ப ம் ஆட்கடத்தல் வியாபாரம் 
பற்றிய அறிக்ைகக்கு (TIP report )  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பிரதிநிதித் வத்ைத 
வழங்குதல். 

 
 கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்ைத பிரதிநிதித் வம் ெசய்  பல்ேவ பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் 

ஆட்கடத்தல் வியாபாரத்ைத த க்கும் ெபா ட்  நடாத்தப்ப ம் ெசயலமர் களில் பங்ேகற்றல் மற் ம் அவற்றின் 
வளவாளர்களாக ெசயற்ப தல். 
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 சர்வேதச ாீதியில் திட்டமிடப்பட்ட வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் குற்றங்கைள த ப்பதற்காக பயிற்சிப் 
பிாி டன் இைணந்  அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் சிேரஷ்ட அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கைள பயிற் வித்தல், அவர்கள  அறி  மற் ம் அ பவ வி த்திக்கு பங்களிப் ச்  ெசய்தல் 
மற் ம் சர்வேதச மற் ம் உள்நாட்  நி வனங்க டன் ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 

 
 ேமற்ப  ெசயற்பா க க்கு ேமலதிகமாக அகதிகள் பற்றிய தகவல் தளெமான் ம் இப்பிாிவினால் 

ேபணப்பட் வ கின்றன. 2005 ஆம் வ டத்தில் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சுடன் ெசய் ெகாண்ட 
ஒப்பந்தத்திற்கு அைமய  இந்த நாட் ல் இயங்கிவ ம் ஐக்கிய நா கள் அைமப் டன் இைணந்த அரச சார்பற்ற 
நி வனமான ஐக்கிய நா கள் அகதிக க்கான ஆைணயாளர் அ வலகத்தின் லம் (United Nations High 
Commissioner for Refugees )  அகதிகள் (Refugees) அந்தஸ்ைத ேகா ம் (Asylum Seekers )  
ெவளிநாட்டவர்கள் பதி ெசய்யப்ப வேதா  அகதிகள் அந்தஸ்  வழங்கப்பட்டவர்கள் மீண் ம் ன்றாவ  
நாெடான் க்கு வசிப்பதற்காக அ ப்பப்ப கின்றனர். கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் இந்தப் 
பிாிவின் லம்  இவ்வா  தங்கியி க்கும்  ெவளிநாட்டவர்கள் ெதாடர்பில் இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட தகவல் 
ேகாப்  ஒன்  ேபணிவரப்ப கின்றேதா  ேதசியப் பா காப் டன் ெதாடர் ைடய ஏைனய அரசாங்க 
நி வனங்க க்குத் ேதைவயான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த தகவல்கைள வழங்குதல் மற் ம் அந்த 
ெவளிநாட்டவர்கள் ெதாடர்பில் கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்திற்கு ஏற் ைடய ேமற்பார்ைவ 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ கின்றன.    

 
 
ேவ  நடவ க்ைககள் 
 
 எல்ைல பா காப் ப் பிாி க்கு நியம ெசயற்பாட் த் திட்டெமான்ைற அறி கம் ெசய்தல்.  
 எல்ைல பா காப் ப் பிாிவின் லம் அைடயாளம் காணப்பட்ட ைறயற்ற கு ப்ெபயர்  ெதாடர்பிலான 

அறிக்ைககைள ஏற் ைடய பிாி கைள அறி ட்டல்.  
 

 
1.5.4.3.3 இடர் மதிப்பீட்  நிைலயம் (RISK ASSESSMENT CENTER) 
 
 2019 ஆம் ஆண்  ேம மாதத்தில் லனாய் ப் பிாிவின் கீழ் நி வப்பட்ட இந்த நிைலயத்தின் லம் எல்ைலக் 

கட் ப்பாட்  நடவ க்ைகக டன் ெதாடர் ைடய லனாய் த் தகவல்கைள ேசகாித்தல், தயாாித்தல், 
திட்டமிடல் மற் ம் பகுப்பாய்  ெசய்வதன் லம் இலங்ைகக்கு வ ைகத்தர உத்ேதசிக்கும், நாட் க்குள் 
பிரேவசிக்கும், நாட் ள் தங்கியி க்கும் மற் ம் இலங்ைகயி ந்   ெவளிேய ம்  ஆபத்தான பயணிகள்  
மற் ம்    அவர்கள  ேபாக்குகைள ன்னேர  இனங்காண்பதன் லம் அவர்கள் நாட் க்குள் வ வைத  
அல்ல  ெவளிேய வைத த த்தல் மற் ம் அந்தத் தகவல்கைள  பா காப் டன் ெதாடர் ைடய ஏைனய 
நி வனங்க டன் பாிமாற்றிக்ெகாள்வ  இந்தப் பிாிவின்  பணியாகும். 

 
 இந்தப் பிாிவினால் ஆட்கடத்தல்காரர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆள் ேமாச க் காரர்கள், சட்ட விேராத 

இடப்ெபயர்வாளர்கள், திட்டம்தீட் ம் குற்றவாளிகள், அவர்கள் அதற்காகப் பயன்ப த் ம் பயண வழிப் 
பாைதகள் இனம்காணப்ப கின்றன. 

 
 பயணி ஒ வர் நாட் ற்குள் ைழ ம் ேநாக்கத்திற்காக அவர் இலத்திரனியல் (ETA) சா ஒன்றிைனப் 

ெபற் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம். அதைன அ மதிக்க ன்னர் அவைரப் பற்றித் ேத ப்பார்க்கும் பணி 
இப்பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 
 பிரயாணி ஒ வர் நாட் ற்குள் ைழ ம் சந்தர்ப்பத்தில் விமான நிைலயத்தில் ஏற் ைடய பயணிைய நாட் ற்குள் 

அ மதிக்க மா என்ப  பற்றிய ேமலதிக பாீட்சிப்ெபான்ைற ெசய்வதற்கு கு வர , கு யகல்  
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழிகாட் வதற்கும் நாட் ற்குள் ைழந்த பயணி ஒ வர் கு வ ேவார் கு யகல்ேவார் 
சட்டத்ைத மீ ம் சந்தர்ப்பத்தி ம் லனாய்  நடவ க்ைகக க்கு ேதைவயான தகவல்கைள வழங்குவதன் 

லம் லனாய்  உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஒத் ைழப்  வழங்குவ  இப்பிாிவின் பணியாகும். 
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1.5.4.3.4 ெவளிநாட்டவர் த ப்  நிைலயங்கள் (ெவ சைற மற் ம் மிாிஹாைன) (Detention 
Centers )  

 
கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறி இலங்ைகயில் தங்கியி க்கும் ெவளிநாட்டவர்கள் மற் ம் 
இலங்ைகயில் பல்ேவ பட்ட குற்றங்கள் ெதாடர்பில் ைக ெசய்யப்பட்ட பின்னர் அந்த ெவளிநாட்டவர்கைள இந்த 
நாட் ந்  அகற்றப்ப ம் வைரயில் த த் ைவத்தல் மற் ம் அ  வைரயில் அவர்கள  அ ப்பைடயில் 
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்தல் மற் ம் ேதைவயான ம த் வ சிகிச்ைசக க்கு ன்னிைலப்ப த்தல் என்பன இந்த 
த ப்  நிைலயத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
 
இந்த ெவளிநாட்  த ப்  நிைலயத்தில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள  ெவளிநாட்டவர்கள்: 
 

01. லனாய் ப் பிாிவின் லம் கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறியதன் காரணமாக 
ைக ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள்  

02. நீதிமன்றக் கட்டைளயின் மீ  நாட் ந்  நா க த் வதற்காக கு வர  மற் ம் கு யகல் த் 
திைணக்களத்திற்கு  ஒப்பைடக்கப்ப ம் ெவளிநாட்டவர்கள்  

03. கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறியதன் காரணமாக இலங்ைக ெபா ஸாாினால் 
ைக ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள் 

04. கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறி சுயமாக திைணக்களத்திற்கு ஆஜராகும்  
ெவளிநாட்டவர்கள்  

 
1.5.4.3.5 எல்ைலக்  கண்காணிப்  அலகு (BORDER SURVEILLANCE UNIT )   
 
திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் ெசயலாகக் க தப்ப ம் ஆட்கடத்தல் வியாபாரத்ைதக் கட் ப்ப த் ம் ேநாக்கில் ேமற்ப  
அலகு  2019 ஆம் ஆண்  ைல மாதத்தில் கட் நாயக்க சர்வேதச  விமான நிைலயத்தில் நி வப்பட்ட . 
 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெசயற்பா கள் 
 
 இதன் லம் ஆட்கடத்தல் வியாபாாிகள் மற் ம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆட்கடத்தல் காரர்கள் சுற் லா 

சாக்கைள ஷ்பிரேயாகம் ெசய்ேவார் ஆகிேயாைர அைடயாளம் காண்ப  தீவிரப்ப த்தப்ப கின்ற . இந்த 
அலகின் லம்  கண்டறியப்ப ம் லனாய் த் தகவல்கைள லனாய் ப் பிாி க்கு  மற் ம் ஆட்கடத்தைல 
த க்கும் ேதசிய வள நிைலயத்திற்கு அறிவிப்பதன் லம் ஆட்கடத்தல் / சட்ட விேராத வியாபாரம் அல்ல  
ேவ  திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் பற்றிய லனாய் கள்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அவ்வாேற, லனாய் ப் 
பிாிவினால் கண்டறியப்ப ம் லனாய் த் தகவல்கள் அந்தப் பிாி க்கு அறிவிக்கப்ப வதனால் விமான 
நிைலயத்தில் அதிகாாிகளின் க ைமயான பாீட்சிப் க்கு ஆளாக்கப்ப வர். விமான நிைலயத்தி ள்ள ஆவணக் 
காப்பகம் இந்த அதிகாாிகளின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் ெசயற்ப கின்ற . 

 
 ைறயற்ற கு ப்ெபயர்  அல்ல  ஆட்கடத்தல் வியாபரம் ெதாடர்பில் கட் நாயக்க சர்வேதச விமான நிைலய 

வளாகத்தில் உள்நாட்  அல்ல   ெவளிநாட்  பயணிகள் ேமற்ெகாள் ம் குற்றங்கைள இனங்காணல், 
சட்டாீதியாக நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு ஆற் ப்ப த்தல் ேபான்ற பணிகள் இந்தப் பிாிவினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  2021 ஆம் ஆண்  வ ைகத் த ம் தளத்தில் இனங்காணப்பட்ட 15 சம்பவங்க ம் 
ெவளிேய ம் தளத்தில் இனங்காணப்பட்ட சம்பவங்கள் 37 உம் அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளன. அதன்  ேபா  
இனங்காணப்பட்ட சம்பவங்கள் குறித்  சட்ட நடவ க்ைககள்  ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. 

 
 இந்தப் பிாி க்கு இைணப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள ஆவணங்கள் பாீட்சிப்  ஆய் கூடம் (Document Lab )  லம் 

ந ன ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ஆவணங்களின் உண்ைமத்தன்ைமைய உ திப்ப த்திக்ெகாள்வேதா , 
அந்த நிலைமகள் இந்தத் திைணக்களத்தின் உத்திேயாகத்தர்க க்கு மற் ம் விமான ேசைவ கம்பனிக க்கு 
மற் ம் ஏைனய அரசாங்க நி வனங்க க்கும் வழங்கப்ப கின்றன. 
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1.5.5 தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாி  
 
கட் ப்பாட்டாளாின் (தகவல் ெதாழில் ட்பம்) ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இப் பிாி  இயங்குகின்ற . 
திைணக்களத்தின் தற்ேபா  பயன்பாட் ள்ள ெமன்ெபா ள் ைறைமகைள ம், வன்ெபா ள் ைறைமகைள ம் 
தைடயின்றி ேபணிச் ெசல்வ ம் ெபா  மக்க க்கு உயாிய ேசைவகைள வழங்குவ ம் அரசுக்கு உச்ச நன்ைம 
கிைடக்கும் விதத்தில் திய ெதாழில் ட்ப ைறைமகைள அறி கம் ெசய்த வண்ணம் தகவல் ைறைமைய வி த்தி 
ெசய்வ ம் தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாிவின் பிரதான பணிகளாகும். 
 
அேத ேபான் , இந்தத் திைணக்களத்தின் கணினி ைறைமக்கான ேசைவகைள வழங்கும் ெவளி நி வனங்க டன் 
ெசய்  ெகாண் ள்ள ஒப்பந்தங்கைள உாியவா  இற்ைறப்ப த்தல், ஒப்பந்தங்களின் பிரகாரம் நடவ க்ைககைள 
ேபணிச் ெசல்லல் மற் ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் என்பன ம் இந்தப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற மற் ம் சில 
பணிகளாகும். 
 
இதற்கு ேமலதிகமாக, கீழ்க் கா ம் க்கிய பணிக ம் தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 
 திைணக்களத்தின் ேதைவக க்கு ஏற்ப தர த் தளங்கள் மற் ம் ெமன்ெபா ள் அபிவி த்திக்கு   ேதைவயான 

ெதாழில் ட்ப உதவிைய வழங்குதல். 
 
 திைணக்களத்திற்கு இைணயத்தளெமான்ைற  நிர்மாணித்தல் மற் ம் இற்ைறப்ப த்தல்.  
 
 திய கணினி உபகரணங்கைள  ெகாள்வன  ெசய்  மிக ம்  சிறந்த ேசைவைய வழங்கும் ேநாக்கில்  

பயன்பாட் ள்ள வன்ெபா ட்கள் மற் ம் ெமன்ெபா ள்  ெதாகுதிைய தர யர்த்தல் (Upgrade ) .  
 
 நீதிமன்ற உத்தர க க்கு அைமய பயணிகளின் விமானப் பயண நடவ க்ைககைள இற்ைறப்ப த்தல். 
 
 கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் உத்தர க்கு அைமய கட ச்சீட் க்கைள கைறநிர ல் 

ேசர்ப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ த்தல். 
 
இந்தப் பிாிவின் கீழ் பின்வ ம் கிைளகள் இயங்குகின்றன. 
 
1.5.5.1 காணாமல்  ேபான மற் ம் களவாடப்பட்ட கட ச் சீட் ப் பிாி  (SLTD )  
 
காணாமல் ேபான அல்ல  களவாடப்பட்ட கட ச் சீட் க்கள் ெதாடர்பில் ெபா ஸ் திைணக்களத்தினால் 
வழங்கப்ப ம் தகவல்கள் மத்திய தகவல் பணியகத்தினால் அல்ல  ெவளிநாட்  தரகப் பிாிவினால் ேநர யாக 
அல்ல  திைணக்களத்திற்கு தகவல்கள் பாிமாற்றப்ப கின்றன. அைவ லனாய்  ெசய்யப்பட்  அந்த கட ச் 
சீட் க்கைள மீண் ம் பயன்ப த்த யாதவா  இரத் ச்ெசய்  சர்வேதச ெபா ஸா க்கு (INTERPOL)  
அ ப்பப்ப கின்ற . அவ்வாறான கட ச் சீட்ெடான்றின் லம்  ேவ  ஆெளா வர்  ெவளிநா  ெசல்வைத 
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளேதா , அவ்வாறான சட்ட விேராத ெசயல்கைள த ப்ப  (SLTD)  
ெதாகுதியின் பிரதான ேநாக்கமாகும். 
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2021.01.01 ஆம் திகதி தல் 2021.12.31 ஆம் திகதி வைரயில் மத்திய தகவல் பணியகத்தினால் (NCB )  மற் ம்  
ெவளிநாட்  தரகப் பிாிவினால் (SLDM )  கட ச் சீட் க்கள் 4961 திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட் ள்ளேதா , 
3646 கட ச் சீட் க்கள் சர்வேதச ெபா ன் தர த் தளத்திற்கு அ ப்பப்பட் ள்ள . எஞ்சிய கட ச்சீட் க்கள் 
உாிைமயாளர்க க்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள . 
 
1.5.5.2 இைணந்த தகவல் காைமத் வப் பிாி  (IEMS) 
 
கு வர , கு யகல்  தகவல்கள் மற் ம் ள்ளிவிபரத் தர கைள வழங்குவதற்காக இைணந்த தகவல் காைமத் வப் 
பிாி  (IEMS) நி வப்பட் ள்ள . இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள ெவளிநாட்  தரகங்கள் ேநர யான ெதாடர்ைபப் 
ேப வ  இப்பிாி டனாகும். ேதைவயான ேபா  சா வழங்குவதற்கு ன்னர் கட ச் சீட்  ெதாடர்பான 
உண்ைமத்தன்ைமைய உ திப்ப த்திக்ெகாள் ம் நடவ க்ைக இப்பிாிவி டாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற .  
2021.01.01 ஆம் திகதி தல் 2021.12.31ஆம் திகதி வைர எம   திைணக்களத்தினால் 268 வின ைக க்கு பதில் 
வழங்கப்பட் ள்ள . 
 
1.5.5.3 மீண் ம் ெபா ப்ேபற்கும் பிரச்சிைன காைமத் வத் ெதாகுதி (RCMS )  
 
ெவளிநா  ஒன்றில் நா கடத்தப்ப ம் இலங்ைகயர்கைள அந்தந்த நா களில் காணப்ப ம் தரகங்கள் ஊடாக 
அவர்கள  தகவல்கள் ெதாடர்பில் ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ள கணினித் ெதாகுதியின் லம் எம   திைணக்களத்திற்கு 
அறிவிக்கப்ப ம். அந்த கணினித் ெதாகுதி டாகேவ திைணக்களத்தி ள்ள கட ச் சீட் த் தர கள் மற் ம் ஆட்கைளப் 
பதி ெசய் ம் திைணக்களத்தின் தர கைளப் பயன்ப த்தி இ தியாக அந்த ஆள் இலங்ைகப் பிரைஜயா என்ப  
உ திப்ப த்தப்ப ம். அதன் பின்னர் தற்கா க கட ச் சான்றிதெழான்ைற வழங்குவதற்கு பாிந் ைரக்கப்ப ம். 
 
2021 ஆம் ஆண் ல் இந்தப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விேசட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
 

 கு வர  மற் ம் கு யகல்  லனாய் ப் பிாி , எல்ைலப் பா காப் ப் பிாி , திைணக்கள இைணயவழித் 
ெதாகுதி மற் ம் ெமன்ெபா ள்கைள ேமம்ப த்தல்.  

 கு ாிைம மற் ம் ெவளிநாட்  தரகக் கிைளயின் விண்ணப்பங்கைள இைணயவழியில் 
சமர்ப்பிப்பதற்கான ைறெயான்ைற தயாாித்தல்.  

 ள்ளிவிபரவியல் அறிக்ைககள் மற் ம் உபகரணப் பலைகைய ேமம்ப த்தல். (Statistical Report and  
Genaration Unit )   

 சர்வேதச ெபா ஸா டன் காணப்ப ம் ெதாடர் கைள இற்ைறப்ப த்தல்.  
 
1.5.6 பிரஜா ாிைமப் பிாி  / கு ாிைமப் பிாி  
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க கு ாிைம / பிரஜா ாிைமச் சட்டத்தினால் கு ாிைமப்/ பிரஜா ாிைமப் 
பிாிவிற்கு நியதிச்சட்டத் தத் வம் அளிக்கப்பட் ள்ள . பிரஜா ாிைமச் சட்டத்ைத அ ல் ெசய் ம் நிைறேவற் த் 
தத் வம் நிரல் அைமச்சின் ெசயலாள க்ேக உண் . பிரஜா ாிைமச் சட்டத்தின் கீழான ஏற்பா க ம் நிைறேவற்  
நைட ைறக ம் கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் கீழ் கட் ப்ப த்தப்ப கின்றெவளிநாட் த் 

தரகங்க டாக கட ச்சீட்  விநிேயாக ெதாழிற்பாட் டன் ேநர யாகத் ெதாடர் ப வதால், பிரஜா ாிைமப் பிாி  
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தில் நி வப்பட் ள்ள . 
 

1.5.7  நிதிப் பிாி  
 
பிரதான கணக்காளாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் கணக்காளர் (ெசலவினம்) மற் ம் கணக்காளர் (வ மானம்) 
ஆகிேயாாின் வழிகாட்ட ன் ேபாில் ெகா ப்பன ப் பிாி , வர ெசல ப் பிாி , கணினிப் பிாி  மற் ம் வ மானப் 
பிாி  என்ற அ ப்பைடயில் நிதி நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
 
ெசயற்பா கள் 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் நிதி காைமத் வ நடவ க்ைககைள சீராக ேமற்ெகாள்வேத நிதிப் 
பிாிவின் பிரதான பணியாகும். வ மானம் ஈட் ம் திைணக்களம் என்ற வைகயில், திைணக்களத்தின் வ மதிகைள ம், 
ெசலவினங்கைள ம் காைம ெசய்தல், அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கான ற்பணக் கணக்கு நடவ க்ைககைள உாிய 
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எல்ைலக்குள் ேபணிச் ெசல்லல், திைறேசாிச் சுற்றறிக்ைகக க்கு அைமவாக, இந்தத் திைணக்களத்தின் வ டாந்த / 
மாதாந்த அறிக்ைககைள (வ டாந்த வர  –  ெசல  மதிப்பீட் , வ டாந்த வ மதி மதிப்பீட் , ஒ க்கீட் க் கணக்கு, 
மாதாந்த கணக்குப் ெபாழிப் ) தயாாித்  உாிய திகதிக்கு திைறேசாிக்கு சமர்ப்பித்தல் மற் ம் நிதிப் பிரமாணங்க க்கு 
அைமவாக நிதி நடவ க்ைககைள வழிநடாத்தல் என்பன ம் இந்தப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற 
ெசயற்பா களாகும். 
 
(அ) வ மானம் 
 
2021 ஆம் ஆண் ல் திைணக்களத்தினால் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த வ மான இலக்கு 19.67 பில் யன் 

பாவாகும். ஆயி ம் 2021 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் தல் ெகாேறானா ெப ந்ெதாற்  பரவியதன் காரணத்தினால் 
ஏற்பட்ட நிலைமகளின் கீழ் உத்ேதச வ மான இலக்ைக 5.67 பில் யன் பா வைர தி த்தியைமப்பதற்கு ேநாிட்ட .  
அந்த வ மான இலக்கு காணப்பட்ட வ மான ஈட்ட ன் ேபாக்கின் மீ  எதிர் கூறப்பட்ட ேபாதி ம் அந்த வ மான 
எல்ைலைய தாண் ச் ெசன்  2021 ஆம் ஆண் ல் உண்ைமயாகேவ உைழக்கப்பட்ட ெமாத்த வ மானம் 8.66 
பில் யன் ஆகும். 2021 ஆம் ஆண் ன் ன்றாம்  காலாண்ைட விட நான்காம் காலாண் ல் அைனத்  வ மான 

லங்க ம் அதிகாித்த காரணத்தினால் ெமாத்த வ மான ம் அதிகாித்த . இ  2020 ஆம் ஆண் ல் உைழக்கப்பட்ட 
ெமாத்த வ மானமான .பில். 5.53 உடன் ஒப்பி ம் ேபா  2021 ஆம் ஆண் ல் .பில். 3.13 வ மான ஈட்ட ல் 
வளர்ச்சி காணப்ப கின்ற .  
 
(ஆ) ெசலவினம் 
 
2021 ஆம் வ டத்தில் திைணக்களத்தின் ெசல க க்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட (தி த்திய) நிதி ஒ க்கீ  .மில் 
3,137.80 ஆகும். அந்த நிதி ஒ க்கீ களில் .மில். 1,927.30 ெதாைக மீண் வ ம் ெசலவினங்க க்காக ம் .மில். 
1,210.50ெதாைக லதனச் ெசலவினங்க க்காக ம் ஒ க்கப்பட் ந்த . 2021 ஆம் ஆண் ல் ெமாத்தச் ெசலவினம் 

.மில். 2,675.33 ஆகும். அதில் மீண் வ ம் ெசலவினங்க க்காக .மில். 1,712.25 ெதாைக ம் லதனச் 
ெசலவினங்க க்காக .மில். 963.08 ெதாைக ம் ெசலவிடப்பட் ள்ள . ெமாத்த லதனச் ெசலவினங்களில் .மில். 
100.00 ெதாைகைய கட்டாய ேசமிப்பாக த த் ைவப்பதற்கு உட்பட்ட வைகயில் இந்தச் ெசலவினம் 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள . 
 
1.5.8  உள்ளகக் கணக்காய் ப் பிாி  
 
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் உள்ளகக் கணக்காய் ப் பிாி  இயங்குகின்ற . 
 
குறிக்ேகாள்கள்: 
 
திைணக்களத்தின் ெதாழிற்பாட்  ெசயற்பா கைள ேமம்ப த் வதற்காக வழிகாட் ம் சுயாதீன அத்தாட்சிப்ப த்தல் 
மற் ம்  ஆேலாசைனகைள வழங்குதல்.  
 
உள்ளக கணக்காய்வின் விடயப் பரப்   
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் மற் ம் அதன் கீ ள்ள அைனத்  பிாி களின் கீழ் வ ம்  அைனத்  

ைறகைள ம் மீளாய் ெசய்தல், அந்த மீளாய் க்குத் ேதைவயான அறிக்ைககள் மற் ம் ஆவணங்கைள பாீட்சித்தல் 
மற் ம் களஞ்சியசாைலகள் மற் ம் ஆட்களிடம் பிரேவசித்தல்.  
 
2021 ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிகள் 
 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட உள்ளக கணக்காய் ப் பாிேசாதைனகள்  
 

(i) திைணக்கள வாகனப் பாவைன ெதாடர்பான பாிேசாதைன. 
(ii) 2021 ஜனவாி மாத உ திச்சீட் க்கைள பாீட்சித்தல்.  
(iii) 2021 மார்ச் மாத உ திச்சீட் க்கைள பாீட்சித்தல். 
(iv) விேசட கணக்காய் ப் பாிேசாதைன –  கு நாகல் பிராந்திய அ வலகம்.  



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 23  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

(v) திைணக்களத்தின் சுத்திகாிப்  ேசைவ ெதாடர்பில் உள்ளக கணக்காய் ப் பாிேசாதைன.  
(vi) நி வனத்தின் இயந்திர உபகரணங்கள் பராமாிப்  மற் ம் ேசைவ ெதாடர்பில் உள்ளக கணக்காய் ப் 

பாிேசாதைன.  
(vii) சம்பளம் வழங்குதல் ெதாடர்பில் உள்ளக கட் ப்பாட் த் ெதாகுதிையப் பாீட்சித்தல்.  
(viii) திைணக்களத்தின் இயந்திர உபகரணங்கள் பராமாிப் , சர்விஸ் ெசய்தல், ப பார்ப்  மற் ம் ேசைவ 

ஒப்பந்தங்கைள ப்பித்தல் ெதாடர்பில் உள்ளக கணக்காய் ப் பாிேசாதைன.  
(ix) திைணக்களத்தின் 2020 ஆம் ஆண்  ெதாடர்பில் தயாாிக்கப்பட்ட உள்ளக கணக்காய் ப் பாிேசாதைன.  
(x) இலங்ைக வங்கி பம்பலப்பிட்  கிைளயில் கணக்கு இலக்கம் 70414423 எ ம் கணக்கிற்கு ஏற் ைடய 

வங்கிக் கணக்கிணக்கக் கூற்ைற தயாாித்தல் பற்றிய உள்ளக கணக்காய் ப் பாிேசாதைன.  
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விேசட அறிக்ைககள்  
(i) 2021 பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளாின் பிரதான அறிக்ைகையத் தயாாித்தல்.  
(ii) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய தலாவ  காலாண் ன் வ மான பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(iii) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய தலாவ  காலாண் ன் ெசல ப் பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(iv) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய இரண்டாவ  காலாண் ன் வ மான பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(v) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய இரண்டாவ  காலாண் ன் ெசல ப் பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(vi) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய ன்றாவ  காலாண் ன் வ மான பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(vii) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய ன்றாவ  காலாண் ன் ெசல ப் பகுப்பாய்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(viii) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய தலாவ  காலாண் ன் பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளாின் காலாண்  

மதிப்பீட்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(ix) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய இரண்டாவ  காலாண் ன் பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளாின் காலாண்  

மதிப்பீட்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
(x) 2021 ஆம் ஆண் க்குாிய ன்றாவ  மற் ம் நான்காவ  காலாண் ன் பிரதான உள்ளக கணக்காய் 

வாளாின் காலாண்  மதிப்பீட்  அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
 
 கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வக்கு  கூட்டத்ைத நடாத் தல் 
 
 ேவ  விேசட ெசயற்பா கள் 

(i) வ டாந்த கணக்குப் பாிேசாதைன –  திைணக்கள நலன் ாிச் சங்கம்.  
(ii) 2021 தி த்திய உள்ளக கணக்காய் த் திட்டத்ைத தயாாித்தல்.(2021 சம்பர்) 

(iii) 2022 அபாய அ ப்பைடயிலான உள்ளக கணக்காய் த் திட்டத்ைத தயாாித்தல். 
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அத்தியாயம் 02 – ன்ேனற்றம் மற் ம் எதிர்காலக் கண்ேணாட்டம் 

2.1 2021ஆம் ஆண் ல் அைடயப்ெபற்ற ன்ேனற்றம்.  
 
2.1.1 கட ச்சீட் ப் பிாி  

2.1.1.1 கட ச் சீட்  விநிேயாகித்த ல் அைடயப்ெபற்ற ன்ேனற்றம் 
 
1) 2021 ஆம் ஆண் ல் திைணக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட அைனத் விதமான கட ச் 

சீட க்களின ம் எண்ணிக்ைக 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) பிராந்திய அ வலகங்கள் லம் வழங்கப்பட்ட கட ச் சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ சகல 
நா க க்கும் 

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாள 
சான்றிதழ் ெமாத்தம் 

398 860 381,279 1 - 382,560 

அ வலகம் இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ சகல 
நா க க்கும் 

அவசர 
சான்றிதழ் 

ெமாத்தம் 

கண்  1 2 27,392 0 27,395 

வ னியா 0 0 22,708 0 22,708 

மாத்தைற 0 0 20,755 0 20,755 

கு ணாகல் 0 0 22,308 0 22,308 

ெமாத்தம் 1 2 93,163 0 93,166 
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3) 2017 ஆம் தல்  2021 ஆம் ஆண்  வைர கட ச் சீட்  விநிேயாகம்  (கட ச் சீட்  வைகக்கு 
அைமய) 

வ டம் இராஜதந்திர உத்திேயாக
ர்வ 

சகல 
நா க க்கும் 

மத்திய 
கிழக்கு 
நா கள் 

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாள 
சான்றிதழ் 

கட ச்சீட் க் 
களின் 

எண்ணிக்க 

2017 339 1,819 369,197 173,901 17,787 1 563,044 

2018 364 1,934 392,317 187,869 21,246 2 603,732 

2019 314 1,585 545,883 3,916 19,674 1 571,373 

2020 175 404 204,081 13 4,738 0 209,411 

2021 398 860 381,301 - 1 - 382,560 

ெமாத்தம் 1,590 6,602 1,892,779 365,699 63,446 4 2,330,120 

4) 2017 ஆம் ஆண்  தல் 2021ஆம் ஆண்  வைர பிராந்திய அ வலகங்களினால் வழங்கப்பட்ட 
கட ச் சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

அ வலகம் 2017 2018 2019 2020 2021 

கண்  42793 42364 45982 16230 27,395 

வ னியா 21192 23856 29820 12269 22,708 

மாத்தைற 24722 26704 32109 11353 20,754 

கு ணாகல் 3709 19336 29589 11451 22,306 

ெமாத்தம் 92416 112260 137500 51303 93,163 
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2.1.1.2 கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைள 
1) பிரதான அ வலகத்தினால்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கட ச் சீட்  தி த்தங்கள் - 2021 

வைக ெமாத்தம் 

ஒ  ெவளிநாட் ப் பயணத்திற்கு  மாத்திரம் ெசல் ப யாக்கல் 143 

தனிவழிப் பயணக் கட் ப்பாட்ைட இரத் ச் ெசய்தல் 1262 

இரட்ைடப் பிரஜா ாிைமைய உள்ளடக்குதல் 61 

பிள்ைளகளின் விபரங்கைள நீக்குதல் 28 

அைடயாள அட்ைட இலக்கத்ைத உள்ளடக்குதல் 2119 

தி மணத்திற்கு ன்னரான ெபயைர இ தல் 70 

ெபயர் மாற்றம் ெசய்தல் 2216 

தி மணத்திற்கு பின்னரான ெபயைர இ தல் 294 

ேவ  தி த்தங்கள் 01 3000 

ேவ  தி த்தங்கள்  02 35 

பதவிைய உள்ளடக்குதல் 12193 

தி மணத்திற்கு ன்னரான ெபயைர இ தல் 3 

ெமாத்தம் 21424 
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2) பிராந்திய அ வலகங்கள் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கட ச் சீட்  தி த்தங்கள் - 2021 

வைக கண்  வ னியா மாத்தைற கு நாகல் 

ஒ  ெவளிநாட் ப் பயணத்திற்கு  மாத்திரம் 
ெசல் ப யாக்கல் 

1 4 - 11 

தனிவழிப் பயணக் கட் ப்பாட்ைட இரத் ச் ெசய்தல் 67 52 55 55 

இரட்ைடப் பிரஜா ாிைமைய உள்ளடக்குதல் 4 - 2 3 

பிள்ைளகளின் விபரங்கைள நீக்குதல் 1 1 3 1 

அைடயாள அட்ைட இலக்கத்ைத உள்ளடக்குதல் 172 106 127 118 

தி மணத்திற்கு ன்னரான ெபயைர இ தல் 1 31 1 276 

ெபயர் மாற்றம் ெசய்தல் 342 212 133 3 

தி மணத்திற்கு பின்னரான ெபயைர இ தல் 8 188 - 163 

ேவ  தி த்தங்கள் 01 173 97 79 2 

ேவ  தி த்தங்கள்  02 2 2 - - 

பதவிைய உள்ளடக்குதல் 926 463 433 2256 

ப்பித்தல் - 1 - - 

ெமாத்தம் 1697 1157 833 2888 

2.1.1.3 ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயின் ன்ேனற்றம் 
 

1) 2021 ஆம் ஆண்  இந்தக் கிைள ஊடாக விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

மாதம் எண்ணிக்ைக 

ஜனவாி 1983 

ெபப்ரவாி 2793 

மார்ச் 6148 

ஏப்ரல் 3411 

ேம 6582 

ஜூன் 8815 

ஜூைல 5983 

ஆகஸ்ட் 5580 

ெசப்டம்பர் 4011 

ஒக்ேடாபர் 5956 

நவம்பர் 4186 

சம்பர் 5440 

ெமாத்தம் 60888 
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2) 2017 ஆம் ஆண்  தல் 2021 வைர ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
கட ச் சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

மாதம் 2017 2018 2019 2020 2021 

ஜனவாி 3043 3221 3785 3610 1983 

ெபப்ரவாி 3457 3241 2681 4370 2793 

மார்ச் 4603 3786 4035 2243 6148 

ஏப்ரல் 4038 3760 4088 3112 3411 

ேம 4532 6501 5448 1935 6582 

ஜூன் 4614 3298 3858 3147 8815 

ஜூைல 3752 6025 3684 3155 5983 

ஆகஸ்ட் 4167 3763 3778 3630 5580 

ெசப்டம்பர் 3358 3377 3593 5583 4011 

ஒக்ேடாபர் 2805 4785 4052 5290 5956 

நவம்பர் 4016 3402 3142 4331 4186 

சம்பர் 3162 3633 2950 2795 5440 

ெமாத்தம் 45547 48792 45094 43201 60888 
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2.1.2 சா மற் ம் எல்ைலக் கட் ப்பாட் ப் பிாி  
2.1.2.1 சாப் பிாி  

1) 2021 ஆம் ஆண் ல் இலத்திரனியல் பயண அ மதிைய வழங்குதல், திய சா விநிேயாகம் மற் ம் 
நீ ப்  ெதாடர்பான ன்ேனற்றம்.  

விபரம் 2021 

இ –  பயண அ மதிைய வழங்குதல் 234309 

வசிப்பதற்கான சா வழங்குதல் 14848 

வசிப்பதற்கான  சாக்கைள  நீ த்தல் 27918 

கு கிய கால அ ப்பைடயில் சாக்களின் காலத்ைத நீ த்தல் (கு கியகால,  
வியாபார மற் ம் பல ைற ைழ   சா) 

20246 

இரட்ைடக் கு ாிைமையப்   ெபற் க்ெகாள்வதன் காரணமாக சா 
ேதைவயி ந்  வி வித்தல் (இலங்ைகயர்) 

468 

ெமாத்தம் 297841 
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இ – பயண 
அனுமதிைய 
வழங்குதல் 

வசிப்பதற்கான வசீா 
வழங்குதல் 

வசிப்பதற்கான  
வசீாக்கைள  நீடித்தல்  

குறுகிய கால 
அடிப்பைடயில் 

வசீாக்களின் காலத்ைத 
நீடித்தல் (குறுகியகால,  
வியாபார மற்றும் 
பலமுைற நுைழவு  

வசீா) 

இரட்ைடக் 
குடியுrைமையப்   
ெபற்றுக்ெகாள்வதன் 
காரணமாக வசீா 
ேதைவயிலிருந்து 

விடுவித்தல் 
(இலங்ைகயர்) 

2021 ஆம் ஆண்டில் இலத்திரனியல் பயண அனுமத வழங்கல் வசீா 
விநிேயாகம் மற்றும் நீடிப்பு முன்ேனற்றம்

இ- பயண அனுமதிைய 
வழங்குதல், வழங்கப்பட்ட 
மற்றும் நீடிக்கப்பட்ட 
வசீாக்களின் எண்ணிக்ைக 
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2) வசிப்பதற்கான  சாக்கைள நீ த்தல் மற் ம் விநிேயாகித்தல் பற்றிய விாிவான குறிப்   - 2021 

வசிப்பதற்கான சா வைககள் நீ த்தல் விநிேயாகித்தல் 

தரகங்க க்கு 
அ ப்பப்பட்ட 
ெதாைலநகல் 

ெசய்திகள் 

விமான 
நிைலயங்க க்கு 
அ ப்பப்பட்ட 

ெசய்திகள் 
(Landing  

Endorsement)  

தலீட் ச் சைபகளில் பணியாற் பவர்கள் 6654 2638 2391 1626 

இலங்ைகப் ெபற்ேறார்களின் பிள்ைளகள் 365 354 0 0 

கு ாிைமச் சட்டத்தின் 5.2 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 103 131 0 0 

கு ாிைமச் சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 65 66 0 0 

மதகு மார் 1202 95 81 20 

நீதிமன்றக் கட்டைளகள் 217 37 0 0 

இராஜதந்திர 342 374 342 208 

ன்னர் இலங்ைகயர்களாக இ ந்தவர்கள் 1859 1923 0 0 

ம த் வக்  காரணிகள் மீ  
வ ைகதந்தவர்கள் 675 386 6 2 

அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் 
(NGO+INGO)    374 250 244 95 

அரசாங்க ைறயின் க த்திட்டங்களில் 
பணியாற் வதற்கு வந் ள்ளவர்கள் 188 252 82 46 

தனியார் ைறயில் ேசைவயில் 
ஈ பட் ள்ளவர்கள் 4839 4355 2686 1295 

பதி  ெசய்யப்பட்ட இந்தியர்கள் 6 1 0 0 

மத அ வல்க க்காக வ ைகத் தந்தவர்கள் 123 31 78 4 

நீண்டகால வதிவிட சா            
(05 வ டங்கள்) (RGS )  11 0 0 0 

இரட்ைடக் கு ாிைம (ேமெலாப்பம் 
இடல்) 129 303 0 0 

இலங்ைகப் பிரைஜகளின் 
வாழக்ைகத் ைண 4356 1202 0 0 

ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள  ெவளிநாட்  
வாழ்க்ைகத் ைண 0 1 0 0 

SSRV ( My Dream Home)  223 46 0 0 

உத்திேயாக ர்வ 2261 2472 1703 1468 

மாணவர்கள் / லைமப் பாிசாளர்கள் 4593 837 434 224 

நிர்மாணப் பணிகளில் ஈ பட் ள்ேளார் 0 0 0 0 

இலங்ைக பிரைஜகளின் தங்கிவாழ்ேவார் 10 3 0 0 

SAARC சா 0 52 0 0 

ெமாத்தம் 28595 15809 8047 4988 
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2.1.2.2 ைற க மற் ம் விமான நிைலயக் கிைள 

1) அ மதிக்கப்பட்ட ைற கங்கள் மற் ம் விமான நிைலயங்கள் ஊடாக இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த 
மற் ம் ெவளிேயறிய பயணிகளின் எண்ணிக்ைக – 2021 

ைற கம் / விமான நிைலயம் வ ைக 
தந்ேதாாின் 
எண்ணிக்

ைக 

ெவளிேயறிேயாாி
ன் எண்ணிக்ைக 

ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலயம் 561,890 476,831 1,038,721 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் 463 279 742 

மத்தைள விமான நிைலயம் 17,971 15,321 33,292 

ெகா ம் த் ைற கம் 3,415 3,965 7,380 

கா த் ைற கம் 14,375 12,545 26,920 

ைரச்ேசாைல ைற கம் 66 64 130 

தி ேகாணமைலத் ைற கம் 681 678 1,359 

இரத்மலாைன விமான நிைலயம் 20 18 38 

யாழ்ப்பாணம் விமான நிைலயம் 0 0 0 

ெமாத்தம் 598,881 509,701 1,108,582 
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2) இலங்ைகக்கு வ ைகத்தந்த  மற் ம் ெவளிேயறிய இலங்ைகயர்கள் மற் ம் ெவளிநாட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக மாதாந்தம்  - 2021 

  
மாதம் 

வ ைகதந்ேதார் ெவளிேயறிேயார் 
இலங்ைகப் 
பிரைஜகள் 

ெவளிநாட்ட
வர்கள் 

வ ைகதந்த 
ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக 

இலங்ைகப் 
பிரைஜகள் 

ெவளிநாட்ட
வர்கள் 

ெவளிேயறிய 
ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக 

ஜனவாி 11,365 4,214 15,579 9,881 5,177 15,058 
ெபப்ரவாி 15,275 6,606 21,881 11,177 5,378 16,555 
மார்ச் 20,521 8,632 29,153 13,375 7,198 20,573 
ஏப்ரல் 26,424 8,683 35,107 14,327 7,971 22,298 
ேம 15,280 4,586 19,866 11,629 7,406 19,035 
ஜூன் 24,779 3,897 28,676 7,560 5,037 12,597 
ஜூைல 21,461 6,589 28,050 10,710 6,079 16,789 
ஆகஸ்ட் 23,867 9,896 33,763 19,917 8,395 28,312 
ெசப்டம்பர் 22,472 18,669 41,141 34,508 16,914 51,422 
ஒக்ேடாபர் 40,868 29,547 70,415 46,796 21,935 68,731 
நவம்பர் 51,665 52,124 103,789 55,527 41613 97,140 

சம்பர் 70,758 100,703 171,461 73,827 67,364 141,191 
ெமாத்தம் 344,735 254,146 598,881 309,234 200,467 509,701 
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3) இலங்ைகக்கு வ ைகத்தந்த  ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக பிராந்தியங்க க்கு அைமய -  2021 

  
மாதம் ஆபிாிக்கா ஆசியா அ ஸ்திேர

யா ஐேராப்பா வட  
அெமாிக்கா 

ெதன் 
அெம
ாிக்கா 

அைட
யாளம் 
காணாத 

ெமாத்தம் 

ஜனவாி 46 1,655 66 2,305 136 2 4 4,214 

ெபப்ரவாி 52 3,588 80 2,583 291 11 1 6,606 

மார்ச் 102 5,143 82 2,852 433 15 5 8,632 

ஏப்ரல் 113 4,966 117 2,779 680 21 7 8,683 

ேம 48 2,373 68 1,708 369 16 4 4,586 

ஜூன் 37 1,986 52 1,447 367 2 6 3,897 

ஜூைல 85 3,197 75 2,447 775 1 9 6,589 

ஆகஸ்ட் 102 4,532 96 3,878 1,255 15 18 9,896 

ெசப்டம்பர் 117 14,366 67 3,448 641 16 14 18,669 

ஒக்ேடாபர் 142 17,378 249 10,031 1,710 23 14 29,547 

நவம்பர் 388 26,648 1,461 20,448 3,033 112 34 52,124 

சம்பர் 816 40,393 4,401 49,106 5,729 222 36 100,703 

ெமாத்தம் 2,048 126,225 6,814 103,032 15,419 456 152 254,146 
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4) இலங்ைகக்கு வ ைகதந்த  இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக ைற கங்கள் மற் ம் விமான 
நிைலயங்க க்கு அைமய மாதாந்தம் - 2021 

ைற கம் / 
விமான 

நிைலயம் 
ஜன 
வாி 

ெபப்ர 
வாி மார்சு ஏப்ரல் ேம ஜூன் ஜூைல ஆகஸ்

ட் 
ெசப்ட
ம்பர் 

ஒக்
ேடா 
பர் 

நவம் 
பர் 

சம் 
பர் 

ெமாத் 
தம் 

கட் நாயக்
கா சர்வேதச 
விமான 
நிைலயம் 

10,488 14,185 19,718 26,028 15,017 24,503 21,220 23,557 22,194 40,617 51,325 70,464 339,316 

ஹம்பாந் 
ேதாட்ைட 

ைற கம் 
6 177 0 3 0 0 1 1 0 3 8 13 212 

மத்தைள 
விமான 
நிைலயம் 

593 688 557 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 51 73 70 100 55 85 52 135 34 42 153 85 935 

கா த் 
ைற கம் 227 143 174 156 203 189 164 171 232 202 171 169 2,201 

ைரச் 
ேசாைல 

ைற கம் 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

தி ேகாண 
மைலத் 

ைற கம் 
0 9 2 0 5 2 24 3 12 4 8 11 80 

இரத்மலா
ைன விமான 
நிைலயம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

யாழ்ப்பாண
விமான 
நிைலயம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ெமாத்தம் 11,365 15,275 20,521 26,424 15,280 24,779 21,461 23,867 22,472 40,868 51,665 70,758 344,735 

5) இலங்ைகக்குவ ைகதந்த  ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக ைற கங்கள் மற் ம் விமான 
நிைலயங்க க்கு அைமய மாதாந்தம் - 2021 

ைற கம் / 
விமான நிைலயம் ஜன 

வாி 

   
ெபப்ர
வாி 

மார்சு ஏப்ரல் ேம ஜூன் ஜூைல ஆக
ஸ்ட் 

ெசப்ட
ம்பர் 

ஒக்
ேடாபர் 

நவம் 
பர் சம்பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்க 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

1,476 2,937 5,052 6,275 2,427 2,157 4,379 7,701 15,705 26,627 50,057 97,781 222,574 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 26 24 65 24 20 1 0 14 9 7 25 36 251 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 2,011 2,968 2,443 1,296 905 656 891 868 1,350 1,423 355 830 15,996 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 14 26 54 143 276 180 153 247 253 319 388 427 2,480 

கா  ைற கம் 687 651 1,018 927 920 821 1,066 969 1,211 1,111 1,221 1,572 12,174 
ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 10 23 66 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 0 0 0 18 38 82 100 97 118 50 68 30 601 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

யாழ்ப்பாணம் 
விமான நிைலயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ெமாத்தம் 4,214 6,606 8,632 8,683 4,586 3,897 6,589 9,896 18,669 29,547 52,124 100,703 254,146 
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6) இலங்ைகயி ந்   ெவளிேயறிய  இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக ைற கங்கள் மற் ம் 
விமான நிைலயங்க க்கு அைமய மாதாந்தம் - 2021 

ைற கம் / 
விமான நிைலயம் 

ஜன 
வாி 

 
ெபப்ர
வாி 

மார்சு ஏப்ரல் ேம ஜூன் 
ஜூ
ைல 

ஆகஸ்ட் 
ெசப்ட
ம்பர் 

ஒக்
ேடா 
பர் 

நவம் 
பர் 

சம் 
பர் 

ெமாத் 
தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச  
விமான நிைலயம் 

9,619 10,731 13,061 14,059 11,267 7,227 10,293 19,431 34,111 46,417 55,190 73,573 304,979 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 

6 1 6 0 7 0 0 1 0 2 8 15 46 

மத்தைள  
விமான நிைலயம் 

20 0 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 36 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 

50 237 64 75 104 65 86 180 72 80 168 67 1,248 

கா த் ைற கம் 178 207 231 192 247 245 304 238 290 288 152 141 2,713 

ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 

8 1 2 1 4 23 27 67 34 5 9 17 198 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

யாழ்ப்பாணம் 
விமான நிைலயம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ெமாத்தம் 9,881 11,177 13,375 14,327 11,629 7,560 10,710 19,917 34,508 46,796 55,527 73,827 309,234 

7) இலங்ைகயி ந்   ெவளிேயறிய  ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக ைற கங்கள் மற் ம் 
விமான நிைலயங்க க்கு அைமய மாதாந்தம் - 2021  

ைற கம் / 
விமான நிைலயம் ஜன 

வாி 

 
ெபப்ர
வாி 

மார்சு ஏப்ரல் ேம ஜூன் ஜூ
ைல 

ஆக
ஸ்ட் 

ெசப்ட
ம்பர் 

ஒக்
ேடா 
பர் 

நவம் 
பர் 

சம் 
பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

2,622 2,047 3,840 5,421 5,536 3,546 4,196 6,484 14,405 19,330 39,658 64,767 171,852 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 12 1 20 21 10 1 0 40 20 5 42 61 233 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 1,917 2,394 2,578 1,627 756 732 978 874 1,251 1,321 381 476 15,285 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 31 427 37 111 458 96 81 192 174 255 350 505 2,717 

கா  ைற கம் 595 509 722 775 575 616 756 716 976 979 1,109 1,504 9,832 

ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 10 22 64 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 0 0 1 16 39 46 68 89 88 45 63 25 480 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

யாழ்ப்பாணம் 
விமான நிைலயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ெமாத்தம் 5,177 5,378 7,198 7,971 7,406 5,037 6,079 8,395 16,914 21,935 41,613 67,364 200,467 



 வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 36  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

8) இலங்ைகக்குள் ைழவதற்கு அ மதி ம க்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள் (Refused entry ) -  2021 

நா  
இலங்ைகக்குள்  ைழவதற்கு 

அ மதி ம க்கப்பட்ட 
ெவளிநாட்டவர்கள் 

பங்களாேதஷ் 02 

இந்தியா 22 

ஈரான் 01 

பாகிஸ்தான் 10 

சீனா 03 

ெலபனான் 01 

ஆப்கானிஸ்தான் 03 

ரஷ்யா 01 

இந்ேதாேனஷியா 01 

அெமாிக்கா 02 

ேஜர்மன் 02 

பிாித்தானியா 01 

மாைலத்தீ  03 

கனடா 01 

ேநபாளம் 02 

தாய்லாந்  02 

ெநதர்லாந்  01 

எகிப்  02 

உஸ்பகிஸ்தான் 02 

கிாிகிஸ்தான் 01 

ச தி அேரபியா 04 

ஜப்பான் 01 

ெதன் ஆபிாிக்கா 02 

அயர்லாந்  01 

ெடாமினிக்கன் 01 

ெமாத்தம் 72 
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9) 2021 ஆம் ஆண் ல் ாித ெபாதி ேசைவக்கு (கூாியர்) அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள 
ெவளிநாட் த் தரங்கள் ஊடாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட ச் சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

மாதம் 
கூாியர் ெசய்யப்பட்ட 

அள  
வ மானம் (அலகுப் ெப மதி 

 :1150.00) 

ஜனவாி 152 174,800 

ெபப்ரவாி 290 333,500 

மார்ச் 325 373,750 

ஏப்ரல் 190 218,500 

ேம 123 141,450 

ஜூன் 230 264,500 

ஜூைல 409 470,350 

ஆகஸ்ட் 524 602,600 

ெசப்டம்பர் 391 449,650 

ஒக்ேடாபர் 402 462,300 

நவம்பர் 305 350,750 

சம்பர் 393 451,950 

ெமாத்தம் 3734 4,294,100 
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10) கட ச் சீட் க்கைள  கூாியர் ெசய்தல் லம் வ மானம் 2014 – 2021 

வ டம் கூாியர் ெசய்யப்பட்ட அள  வ மானம் (அலகுப் ெப மதி 
:1000.00 / :1150.00) 

2014 26,286 26,286,000 
2015 28,820 28,820,000 
2016 30,676 30,676,000 
2017 30,529 30,529,000 
2018 26,718 26,718,000 
2019 19,334 20,376,650 

2020  2,422   2,785,300 

2021 3734 4,294,100 
ெமாத்தம்                168,519            170,485,050 

11) இலங்ைகயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கெமான்றில் நங்கூரமிடப்பட் ள்ள கப்பெலான்றின் 
பணியாட் ெதாகுதிக்கு  தற்கா கமாக தைரக்கு வ வதற்கு அ மதிப் பத்திரங்கள் வழங்குதல். 

ைற கம் 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ெமாத்தம் 
ெகா ம் த் 

ைற கம் 91,122 86,753 88,158 61,664 68,844 6,941 28 403,510 

கா  ைற கம் 2,177 2,269 1341 1,596 1,246 69 0 8,698 
ைரச்ேசாைல 
ைற கம் -- -- -- 209 248 86 0 543 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 105 0 0 2,334 1,733 315 0 4,487 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் -- -- -- 345 589 106 12 1,052 

ெமாத்தம் 93,404 89,022 89,499 66,148 72,660 7,517 40 418,290 
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12) ெவளிநாட்  கப்பல் ைற பணியாட்க க்கு பிைண றி (ஸ்ாிகர்) விநிேயாகித்தல்.  
 மாதாந்த வ மானம் - 2021 

மாதம் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட 

ஸ்ாிகர்கள் 
வ மானம் 

(அலகுப் ெப மதி :1150.00) 

ஜனவாி 1,047 1,204,050 
ெபப்ரவாி 1,420 1,633,000 
மார்ச் 1,735 1,995,250 
ஏப்ரல் 2,273 2,613,950 
ேம 3,405 3,915,750 
ஜூன் 1,465 1,684,750 
ஜூைல 1,802 2,072,300 
ஆகஸ்ட் 3,161 3,635,150 
ெசப்டம்பர் 2,470 2,840,500 
ஒக்ேடாபர் 3,490 4,013,500 
நவம்பர் 3,194 3,673,100 

சம்பர் 3,505 4,030,750 
ெமாத்தம் 28,967 33,312,050 
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13) பிைண றி (ஸ்ாிகர்) விநிேயாகம் 2014 – 2021 

வ டம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
ஸ்ாிகர்கள் 

வ மானம் (அலகுப் ெப மதி 
:1000.00 / :1150.00) 

2014 46,194 46,194,000 

2015 44,841 44,841,000 

2016 35,573 35,573,000 

2017 37,532 37,532,000 

2018 38,173 38,173,000 
2019  34,941 37,179,000 
2020  24,881 28,613,150 

2021 28,967 33,312,050 

ெமாத்தம் 291,102 301,417,200 

14) ெவளிநாட் க்குச்  ெசன்ற பயணிகளின் கு வர , கு யகல் த் தகவல்கள் அடங்கிய க தங்கைள 
பல்ேவ பட்ட நி வனங்களின் ேதைவக்ேகற்ப வழங்குதல் - 2016 – 2021 

வ டம் 
க தங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

2016 6483 

2017 5672 

2018 4884 

2019 3431 

2020 723 

2021 1,921 
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15) இலங்ைகக்கு  இலத்திரனியல் பயண அ மதி (ETA )  இன்றி வ ைகத்த ம் சுற் லாப் பயணிக க்கு 
விமான நிைலயங்களில் இலத்திரனியல் பயண அ மதிைய (ETA )  வழங்குதல் 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
கட் நாயக்க 

விமான 
நிைலயம் 

443748 448811 407964 428775 635054 115692 13,081 

2.1.2.3 லனாய் க் கிைள  
1) 2021 ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய் க்கு அைமய நாட் ந்   ெவளிேயற்றப் 

பட்ட ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 

மாதம் லானாய் களின் 
எண்ணிக்ைக 

ெவளிேயற்றப்பட்ட 
எண்ணிக்ைக 

ஜனவாி 50 41 
ெபப்ரவாி 38 16 
மார்ச் 191 11 
ஏப்ரல் 19 6 
ேம 18 0 
ஜூன் 4 1 
ஜூைல 16 1 
ஆகஸ்ட் 2 1 
ெசப்டம்பர் 12 17 
ஒக்ேடாபர் 16 1 
நவம்பர் 45 21 

சம்பர் 94 14 
ெமாத்தம் 505 130 

2) நாட் ந்   ெவளிேயற்றப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள் நா க க்கு அைமய   
 (2021.01.01 தல் 2021.12.31 வைர) 

  ேதசியம் 2021 
1 இந்தியா 92 

2 ேநபாளம் 09 

3 ைநஜீாியா 07 

4 பகிஸ்தான் 06 

5 ரஷ்யா 05 

6 மாைலத்தீ  02 

7 ெஹான் ராஸ் 02 

8 சீனா 01 

9 க்ேரன் 01 

10 ெகாாியா 01 

11 சூடான் 01 

12 பங்களாேதஷ் 01 

13 ெதன் ஆபிாிக்கா 01 

14 உகண்டா 01 

  ெமாத்தம் 130 
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3) லனாய் ப் பிாிவினால்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைக  2016 - 2021  

மாதம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ஜனவாி 73 36 99 210 172 50 

ெபப்ரவாி 43 64 124 190 85 38 

மார்ச் 50 89 166 337 49 191 

ஏப்ரல் 72 48 126 209 3 19 

ேம 46 75 49 236 49 18 

ஜூன் 56 56 119 162 58 4 

ஜூைல 77 72 157 131 24 16 

ஆகஸ்ட் 89 112 72 90 47 2 

ெசப்டம்பர் 109 88 113 140 39 12 

ஒக்ேடாபர் 57 29 233 63 10 16 

நவம்பர் 61 82 316 116 2 45 

சம்பர் 23 42 192 81 18 94 

ெமாத்தம் 756 793 1766 1965 556 505 

4) 2018 தல் 2021 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய் க க்கு அைமய நாட் ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 2018-2021 

வ டம் 
நாட் ந்   

ெவளிேயற்றப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

2018 678 

2019 898 

2020 249 

2021 130 

ெமாத்தம் 1955 



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 43  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

அகதிகள் அந்தஸ்   ேகாாி ள்ள ஐக்கிய நா கள்  சைபயின்  அகதிக க்கான  ஆைணயாளர் 
அ வலகத்தில் (UNHCR) பதி  ெசய்தல் பற்றிய தர கள் 

5) 2021.12.31 ஆம் திகதிக்கு அகதிகள் அந்தஸ்   ேகாாி ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக  
 (Asylum Seekers) –  

  நாட்டவர் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 

01 ஆப்கானிஸ்தான் 27 

02 பங்களாேதஷ் 02 

03 ஈரான் 02 

04 இந்தியா 02 

05 ஈராக் 02 

06 மாைலத்தீ  03 

07 ைநஜீாியா 08 

08 பாகிஸ்தான் 149 

09 பலஸ்தீன் 03 

10 சூடான் 05 

11 சிாியா 02 

12 ெயமன் 03 

  ெமாத்தம் 208 
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6) 2021.12.31 ஆம் திகதிக் அகதிகள் பிாிவின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் அகதிகள் அந்தஸ் ெபற்  
இலங்ைகயில் தங்கியி ப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக (Refugees) – 

  
நாட்டவர் 

ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக 

01 ஆப்கானிஸ்தான் 113 

02 பங்களாேதஷ் 01 

03 எாித்தியா 01 

04 இந்தியா 01 

05 ஈரான் 24 

06 மாைலதீ  02 
07 மியன்மார் 35 

08 பாகிஸ்தான் 709 

09 பலஸ்தீன் 06 

10 ேசாமா யா 01 

11 சூடான் 04 

12 ெயமன் 15 

  ெமாத்தம் 912 
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7) இடர் மதிப்பீட்  நிைலயத்தின் (RISK ASSESSMENT CENTER )  லம் கடந்த காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மதிப்பீ கள் மற் ம் அதற்கைமய நாட் க்குள் ைழவதற்கு 
இடமளிக்கப்படாத ஆபத் ள்ள நபர்களின் எண்ணிக்ைக 

நா  
மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட 

ெதாைக 
அபாய எண்ணிக்ைக 

பாகிஸ்தான் 3000 144 

ஆப்கானிஸ்தான் 146 50 

ேநபாளம் 70 27 

உஸ்பகிஸ்தான் 32 01 

ெமாத்தம் 3248 222 

8) 2021 ஆம் ஆண் ல் ெவளிநாட்டவர் த ப்  நிைலயத்தின் சாராம்சம்  
 (ெவ சைர மற் ம் மிாிஹான) (DETENTION CENTERS )  
 த த் ைவக்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக (நா  அ ப்பைடயில்)  

  

நா  
த த் ைவக்கப்பட்ட 
ெவளிநாட்டவர்களின் 

எண்ணிக்ைக 
01 சீனா 04 

02 இந்தியா 27 

03 ெமாசம்பிக் 01 

04 மாைலதீ  03 

05 ேநபாளம் 09 

06 ைநஜீாியா 07 

07 பாகிஸ்தான் 02 

08 ரஷ்யா 02 

09 க்ேரன் 04 

10 ேசாமா யா 05 

11 சூடான் 01 

12 தாய்லாந்  02 

  ெமாத்தம் 67 
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அகற்றப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக (நா  அ ப்பைடயில்) 

  

நா  
ெவளிேயற்றப்பட்ட 

ெவளிநாட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

01 சீனா 01 

02 இந்தியா 25 

03 ெமாசம்பிக் 01 

04 மாைலதீ  04 

05 ேநபாளம் 11 

06 ைநஜீாியா 07 

07 பாகிஸ்தான் 05 

08 ரஷ்யா 02 

09 க்ேரன் 04 

10 ெதன் ஆபிாிக்கா 01 

11 சூடான் 01 

12 ெயமன் 01 

  ெமாத்தம் 63 

1) எல்ைலக் கண்காணிப்  பிாிவினால் (BSU)  2021 ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
லனாய் களின் எண்ணிக்ைக 

இலக்கம் நி வனம் எண்ணிக்ைக 

01 விமான நிைலய குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு  சரணைடதல் 46 

02 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் லனாய் ப் 
பிாி க்கு  அறிவித்தல் 

15 

03 

  
விமான நிைலய குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு  

ன்னிைலப்ப த்தல் 
08 

04 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  பணியகத்திற்கு 

ன்னிைலப்ப த்தல் 
04 

05 நாட் க்கு  ைழவைத த த்  மீண் ம் தி ப்பி அ ப் தல் 01 

06 
ெசல் ப யாகும் சா அ மதிப்பத்திரம் இன்றி ெவளிநா  
ெசல்வைத த த்தல் 

02 

07 
இ ப்பிடெமான்ைற வழங்குவதற்காக கு ப்ெபயர்வாளர்கள்  
பற்றிய சர்வேதச  அைமப்பிடம் ஒப்பைடத்தல் 

01 
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2.1.3 ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் ப் பிாி  

2.1.3.1 இந்திய –  இலங்ைக பிரைஜகள் கிைள 

பதி  பற்றிய தகவல்கைள உ திப்ப த் ம் க தங்கைள வழங்குதல்  2017 –  2021 

சட்டம் 2017 2018 2019 2020    2021 

1949 இல. 03 29 20 18 24 29 

1967 இல. 14 30 10 13 16 25 

1988 இல. 39 24 13 10 09 14 

2003 இல. 35 - 01 - 01 - 

2.1.3.2 ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் ப் பிாி  

2021 வ டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட லதனக் க த்திட்டங்களின் நிதி மற் ம் ெபௗதீக 
ன்ேனற்றம் 

  க த்திட்டம் ஒ க்கீ
( .மில்.) 

நிதிச் 
ெசல

( .மில்.) 

நிதி 
ன்ேனற்

றம் (%) 

ெபாளதீக 
ன்ேனற் 

றம் (%) 
1 7 ஆம் மா யில் ேகட்ேபார் கூடத்ைத னரைமத்தல் 3.10 3.04 98 100% 

2 

ெவளிநாட்டவர்கைள த த்  ைவப்பதற்கான 
நிைலயத்ைத ெவ சைரயில் அைமந் ள்ள மிக ம் 
வசதிகள் கூ ய இடத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லல் 
(கட்டம் 1) 

5.59 5.50 98 100% 

3 திய த ப்  நிைலயத்தின் அ வலக அைறைய ம் 
பா காப்  கூடத்ைத ம்  நிர்மாணித்தல் (கட்டம் 2) 

2.46 2.42 98 100% 

4 வ னியா  ஓய்வைறைய னரைமத்தல் 0.46 0.42  100% 
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  க த்திட்டம் ஒ க்கீ
( .மில்.) 

நிதிச் 
ெசல

( .மில்.) 

நிதி 
ன்ேனற்

றம் (%) 

ெபாளதீக 
ன்ேனற் 

றம் (%) 

5 பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர்  (தகவல் ெதாழில் ட்பம்) 
அ வலக வசதிகைள வழங்குதல் 

0.57 0.10 91 100% 

6 த ப்  நிைலயத்தின் உத்ேதச காணிையச் சுற்றி 
ேவ  அைமத்தல் 1.36 1.32 97 100% 

7 ரத்மலாைன விமான  நிைலயத்தின் கு வர  மற் ம் 
கு யகல்  அ வலக வளாகத்ைத  ம சீரைமத்தல் 

1.40 _  _  70% 

8 லனாய் ப் பிாிவின் அைறகைள  ேவறாக்குதல் 0.42 0.42 100 100% 
9 5 ஆம் மா யின் னரைமப்  நடவ க்ைககள் 0.18 0.17 94 100% 

10 எண்ணியல் அறிக்ைககைள  தயாாிக்கும் 
அலகிற்காக அ வலக வசதிகைள ெசய்தல் 

0.24 0.22 91 100% 

11 இயந்திர சாதனங்கைள ப பார்த்தல் 2.00 0.56 28 28% 
12 வாகனப் ப பார்ப்  4.00 3.95 99 100% 
13 அ வலக உபகரணங்கைள  ெகாள்வன  ெசய்தல் 6.00 3.57 60 60% 

14 கணினி மற் ம் உபகரணங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்தல் 7.90 4.57 58 58% 

15 கட ச்சீட்   வ ெய ப்  இயந்திரங்கள் 65 ஐ  
ெகாள்வன   ெசய்தல் 19.40 19.30 99 100% 

16 இைணயவழி  ைணத்  ெதாகுதிக்கு fiirwall 
ெகாள்வன  ெசய்தல் 7.70 7.50 97 100% 

17 
பண்டாரநாயக்க  சர்வேதச விமான நிைலயத்தின் 

திய  ெவளிேய ம் தளத்தின் ப்பித்தல் 
நடவ க்ைககள் 

9.00 7.50 83 100% 

18 எண்ணியல் அறிக்ைககைள  தயாாிப்பதற்காக 
ெமன்ெபா ள் அபிவி த்தி 

15.80 14.75 93 100% 

19 லனாய் ப் பிாி க்குாிய  ெமன்ெபா ள் 
அபிவி த்தி 35.20 35.00 99 100% 

20 இைணயவழியில் விண்ணப்பங்கைள 
ஏற் க்ெகாள் ம் ெமன்ெபா ள் அபிவி த்தி 22.90 21.50 94 100% 

21 கு ாிைமப் பிாி க்குாிய ெமன்ெபா ள் 
அபிவி த்தி 29.60 29.50 99 100% 

 22 

உாிய திகதிக்கு சாக் காலம் வைடந்  
தங்கியி க்கும் ெவளிநாட்டவர்கைள அைடயாளம் 
காண்பதற்கு மான கணினி ெமன்ெபா ள் 
அபிவி த்தி 

4.20 4.12 98 100% 

23 உாிய திகதிக்கு எல்ைலப் பா காப்  அலகுக்கு 
(BSU )  ஏற் ைடய ெமன்ெபா ள் அபிவி த்தி 17.30 16.28 94 100% 

24 ஆளணிப் பயிற்சி 2.22 2.07 93 100% 

25 ெவற் க் கட ச்சீட்  அச்சிட க்கான பாகங்கைள 
ெகாள்வன  ெசய்தல் 1,000 767.80 77 100% 

26 on arrival visa strikers ெகாள்வன  11.50 11.48 99 100% 
  1,210.50 963.06 80% 93% 
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2.1.4 தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாி  

1) இைணந்த தகவல் காைமத் வப் பிாி  (IEMS) லம் பதில் அளிக்கப்பட்ட 
ேகாாிக்ைககள் ெதாடர்பான தகவல்கள் 

இலக்கம் நி வனம் ெமாத்தம் 

01 ேஜர்மன் வராலயம் 03 

02 ெநதர்லாந்  வராலயம் 01 

03  அெமாிக்க வராலயம் 12 

04 அ ஸ்திேர யா உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் 06 

05 கு ெபயர்வாளர்க க்கான சர்வேதச அைமப்  01 

06 ஜக்கிய இராச்சிய உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் 106 

07 இலங்ைக மத்திய வங்கியின் நிதிப் லனாய் ப் பிாி  68 

08 இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் பிாித்தானியா 70 

09 ேநார்ேவ வராலயம் 01 

  ெமாத்தம் 268 

2) மீண் ம் ெபா ப்ேபற்கும் பிரச்சிைன காைமத் வத் ெதாகுதி (RCMS )  ஊடாக   
திைணக்களத்தின் லம் தற்கா கமாக சிபாாிசு ெசய்யப்பட் ள்ள பயண ஆவணங்கள் மற் ம் 
அதற்கைமய இலங்ைக தரகங்கள் லம் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள தற்கா க பயண 
ஆவணங்கள் ெதாடர்பான தகவல்கள்  

நா  இலங்ைக தரகத்தினால் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட 

எண்ணிக்ைக   -  2021.12.31 

அ ஸ்திேர யா 88 

ஆஸ்திாியா 03 

ெபல்ஜியம் 02 

கனடா 03 

சீனா 16 

எகிப்  15 

பிரான்ஸ் 60 

ேஜர்மன் 215 

இந்ேதாேனஷீயா 04 

இத்தா  39 

குைவட் 2146 

ேநபாளம் 06 

ெநதர்லாந்  08 
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நா  இலங்ைக தரகத்தினால் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட 

எண்ணிக்ைக   -  2021.12.31 

ஓமான் 139 

ேபாலாந்  03 

கட்டார் 131 

ேமனியா 05 

ரஷ்ய கு யரசு 31 

சு டன் 08 

சுவிட்சர்லாந்  298 

தாய்லாந்  11 

க்கி 12 

ஐக்கிய இராச்சியம் 26 

ஐக்கிய அெமாிக்கா 02 

ெமாத்தம் 3271 

2.1.5 கு ாிைமப் பிாி  
1) கு ாிைமச் சட்டத்திற்கு அைமய விநிேயாகிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்ைக - 2021 

பிாி  விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
சான்றிதழ்களின் 

எண்ணிக்ைக 

விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
சான்றிதழ் பிரதிகளின் 

எண்ணிக்ைக 

5 (2) ஆம் பிாி  7278 16602 

8 ஆம் பிாி  12 1 

11 ஆம் பிாி  146 42 

12 ஆம் பிாி  19 6 

19(2)/ 19(3) பிாி கள் 5401 4654 

20 ஆம் பிாி  134 196 

ெமாத்தம் 12990 21501 

 ன்ைனய ஆண் களில் கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்க க்கு 2021 ஆம் ஆண் ல் சான்றிதழ்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. 
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2) இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குதல்  -  2021 

விபரம் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட 

சான்றிதழ்களின் 
எண்ணிக்ைக 

கு ாிைமச் சட்டத்தின் 19(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் 
இலங்ைகயின் கு ாிைமைய மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்ளல். 2607 

கு ரைமச் சட்டத்தின் 19(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 
இலங்ைகயின் கு ாிைமைய மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்ளல். 2047 

ெமாத்தம் 4654 

3) இரட்ைடக் கு ாிைமையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகாாிக்ைககள் 
 2021.01.01 ஆம் திகதி தல் 2021.12.31 ஆம் திகதிக்கு 

நா  இரட்ைடக் கு ாிைமையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள 

விண்ணப்பித்தவர்கள் 
ஐக்கிய அெமாிக்கா 795 

அ ஸ்திேர யா 1621 

ஐக்கிய இராச்சியம் 885 

இத்தா  288 

கனடா 371 

சுவிட்சர்லாந்  100 

சு டன் 10 

நி சிலாந்  63 

பிரான்ஸ் 127 

ெடன்மார்க் 7 

ேவ  1134 

 ெமாத்தம் 5401 
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2.1.6 நிர்வாகப் பிாி  
 
2.1.6.1  நிர்வாகக் கிைள 
 

 ஆட்ேசர்ப்  
 
அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள  ஆட்ேசர்த்தல் 
 
கு வர  மற் ம் கு யகல் த்  திைணக்களத்திற்கு அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள திறந்த மற் ம் 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ஆரம்ப நடவ க்ைககள் 2021 ஆம் ஆண்  
ஆரம்பிக்கப்பட்டேதா , அதற்கான பாீட்ைச 2022 ஆம் ஆண் ன் தல் அைரயாண் ல் நைடெப ெமன 
உத்ேதசிக்கப்ப கின்ற . 
 
ெசயற்ப த்தல் உதவி உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்த்தல் 
 
பாீட்ைச அறிவித்தல் வைரைவ தயாாிக்கும் ேபா  ஆட்ேசர்ப் த் திட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய 
தி த்தங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டன. ஏற் ைடய தி த்தங்க க்கு அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வின் அ மதி 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளேதா , அதற்கைமய பாீட்ைச நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக பாீட்ைச அறிவித்தல் 
வைர  பாீட்ைசத் திைணக்களத்தின் ஒப் த க்காக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .  

 
ஓய்வைற உதவியாளர்கைள ஆட்ேசர்த்தல் 
 
பலேநாக்கு அபிவி த்தி ெசயலணித் திைணக்களத்தினால் தற்ேபா  அரசாங்க நி வனங்களில் ஆரம்ப தரப் 
பதவிக க்கு ேசைவ அவசியத்தின் ேபாில் ஈ ப த்தப்ப ம் பலேநாக்கு அபிவி த்தி உதவியாளர்கைள இந்தப் 
பதவிகளில் அமர்த்த ம் என்பேதா  அதற்காக பா காப்  மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ இராஜாங்க 
அைமச்சு ெசயலாள க்கு தகவல்கள் அ ப்பப்பட் ள்ளன.  
 

 பதவி உயர் கள் 

பதவி எண்ணிக்ைக பதவி உயர் ப் ெபற்ற தரம் 

இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ தரம் III 05 இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ தரம் II 

இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ தரம் II 03 இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ தரம் I 

அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் தரம் II 12 அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் தரம் I 

அரச காைமத் வ உதவியாளர்  தரம்III 12 அரச காைமத் வ உதவியாளர்  தரம் II 

அரச காைமத் வ உதவியாளர்  தரம்II 11 அரச காைமத் வ உதவியாளர்  தரம் I 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ தரம் III 09 அ வலக உதவியாளர் ேசைவ தரம் II 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ தரம் II 09 அ வலக உதவியாளர் ேசைவ தரம் I 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ தரம் I 
07 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ விேசட தரம் 

 ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல் 

பதவி எண்ணிக்ைக 

திைணக்கள (உதவிக் கட் ப்பாளர்) 03 
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 விைனத்திறன்காண் தைடதாண்டல் பாீட்ைசகள் 
 
 உதவிக்கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) உத்திேயாகத்தர்க க்கான விைனத்திறன்காண் தைடதாண்டல் 

பாீட்ைசைய இலங்ைகப் பாீட்ைசத் திைணக்களத்தினால் நடாத் வதற்கு அைமச்சு ெசயலாளாின் 
அ மதி 2020.12.15 ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள . 2021.12.24 ஆம் திகதி 
பாீட்ைச அறிவித்தல் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள . 

 
 அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் தரம் II உத்திேயாகத்தர்களின் தலாவ  விைனத்திறன்காண் 

தைடதாண்டல் பாீட்ைசைய நடாத் வதற்காக 2021.01.01 ஆம் திகதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
ெவளியிடப்பட் ள்ள . அந்தப் பாீட்ைசைய ாிதமாக நடாத் மா  பாீட்ைச ஆைணயாளர் 
நாயகத்திடம் ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ள . 

 
 அதிகாரம்ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கள் தரம் I  உத்திேயாகத்தர்களின் இரண்டாவ  விைனத்திறன்காண் 

தைடதாண்டல் பாீட்ைசைய நடாத் வதற்காக ஏற் ைடய பாீட்ைச அறிவித்தல் வைர  மற் ம் 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் வைர  பாீட்ைசத் திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட் ள்ள .  

 
 அ வலக உதவியாளர் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் இரண்டாவ  மற் ம் தலாவ  

விைனத்திறன்காண் தைடதாண்டல் பாீட்ைச 2021.11.30 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட் ள்ள .  
 

 கட ச்சீட்  உதவியாளர் தரம் I உத்திேயாகத்தர்களின் ன்றாவ  விைனத்திறன்காண் தைடதாண்டல் 
பாீட்ைசைய அ த்த ஆண் ல் நடாத் வதற்காக பாீட்ைச அறிவித்தல் பாீட்ைச ஆைணயாளர் 
நாயகத்தின் ஒப் த க்காக சமர்ப்பிக்கப்பபட் ள்ள . 

 

 இடமாற்றங்கள் 

பதவி 2021 ஆம் ஆண்  
இடமாற்றம் ெபற்  வந்த 

உத்திேயாகத்தர்கள் 

2021 ஆம் ஆண்  
இடமாற்றம் ெபற் ச் 

ெசன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ 14 16 

இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவ 04 04 

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவ 02 02 

அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் ேசைவ 03 02 

காைமத் வ ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 80 74 

இைணந்த சாரதிகள் ேசைவ 05 02 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ 07 09 

 ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
 ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ஆரம்ப விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைக -        07 

 ஆரம்ப விசாரைண நிைற ற்   ேமல் நடவ க்ைக  
எ க்கப்பட் வ ம்  ேகாப் க்களின் எண்ணிக்ைக   -         03 
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 ஓய் ெப ைக 

பதவி எண்ணிக்ைக 

உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) 01 

சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 

அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 

காைமத் வ ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 10 

ஒ ங்குப த் நர் 01 

இைணந்த சாரதிகள் ேசைவ 03 

அ வலக உதவியாளர் ேசைவ 05 

 விேசட ெசயற்பா கள்  
 கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் ஹம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் மற் ம் மத்தைள சர்வேதச 

விமான நிைலயத்தில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஓய்வைறெயான்ைற 
நிர்மாணிப்பதற்காக கம்ெவகர பஹல மத்தைளப் பிரேதசத்தில் காணிெயான்ைற சு காிப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன. 

 
 
2.1.6.2 ெகாள் தல் பிாி  
2021 ஆம் ஆண் ல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகளின் ெப மதி 

ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் ெபா ட்களின் 
ெப மதி பா. 

கட் ட ப பார்ப்  5,650,376.00 

கட் ட நிர்மாணம் 7,501,445.00 

அ வலக உபகரணங்கள் மற் ம் தளபாடங்கள் 3,569,717.50 

இயந்திர சாதனங்கள் மற் ம்  உபகரணங்கள் ப பார்ப்  564,960.00 

இயந்திர சாதனங்கள் மற் ம்  உபகரணங்கள் ெகாள்வன  31,369,016.72 

ெமன்ெபா ள் ேமம்ப த்தல் க த்திட்டங்கள் 121,150,375.00 

ெவ ைமயான கட ச் சீட் க்கள் ெகாள்வன  மற் ம் அதற்குாிய 
ஏைனயவற்ைற ெகாள்வன  ெசய்தல் 

767,798,021.67 

வ ைகத ம் ேபா  பயன்ப த் ம் ஸ்ாிகர் அச்சிடல் 11,483,791.20 

ெமாத்தம் 949,087,703.09 

2.1.6.3 நலன் ாி அலகு 

ெசயற்பா   2021 ெசல  ெதாைக . 

அங்கத்தவர்க க்கு கடன் வழங்குதல் 11,325,000 

மரண நலன் ெகா ப்பன  3,640,000 

திைணக்கள ஊழியர்க க்கு த ப் சி வழங்கும்  ேபா  உபசாிப் ச் ெசலவினம் 300,000 
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2.2 ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககள் லம் வ மான உைழப்  ன்ேனற்றம் 
2.2.1 ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககள் லம் வ மான உைழப்  ெதாடர்பான ன்ேனற்றம் - 2021 

 வ மானம் ( பா)  

மாதம் கட ச் 
சீட் க்கள் 

ெவளிநாட்  
தரகங்கள் 

ைற க 
மற் ம் 
விமான 

நிைலயம் 

சா 

இலத்திர 
னியல் 

பயண சா 
அ மதி 

கு ாிைம 

ெமாத்த 
வ மானம் . 

ஜனவாி 110,603,500 151,965,173 1,377,700 64,088,203 7,224,535 51,821,900 

ெபப்ரவாி 133,601,500 144,220,374 1,959,600 64,157,422 24,665,453 43,680,020 412,284,369 

மார்ச் 169,279,000 267,911,540 2,367,850 98,858,345 40,465,265 80,061,880 658,943,881 

ஏப்ரல் 105,536,000 190,533,499 2,695,600 70,840,590 30,316,400 66,734,980 466,657,069 

ேம 52,234,000 157,039,934 3,530,500 43,907,959 20,927,362 27,343,980 304,983,735 

ஜூன் 79,103,500 210,715,400 1,958,450 36,292,037 9,964,865 19,924,075 357,958,327 

ஜூைல 201,757,500 195,774,675 2,689,850 68,462,965 14,997,086 82,370,042 566,052,118 

ஆகஸ்ட் 167,703,000 203,479,582 4,228,550 41,016,158 32,848,743 53,538,047 502,814,080 

ெசப்டம்பர் 258,928,000 180,536,999 2,987,700 108,898,130 84,764,501 60,808,647 696,923,977 

ஒக்ேடாபர் 579,629,500 191,311,569 4,635,650 152,225,059 144,145,587 101,921,667 1,173,869,032 

நவம்பர் 602,677,938 156,187,496 4,172,200 223,026,323 263,608,565 83,135,658 1,332,808,179 

சம்பர் 541,048,000 266,305,899 4,490,750 266,006,938 664,975,794 60,912,800 1,803,740,181 

ெமாத்தம் 3,002,101,438 2,315,982,139 37,094,400 1,237,780,131 673,928,361 732,253,697 8,664,115,960 

387,081,011   
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2.2.2  ெதாழிற்பாட்  நடவ க்ைககள் லம் வ மான உைழப்  ன்ேனற்றம் 2015 – 2021 

வருடம் 

வருமானம் (ரூபா மில்லியன்) 

ெமாத்த 
வருமானம் 

கடவுச் சடீ்டு 
விநிேயாகம் 
மற்றும் 
திருத்தம் 

ெவளிநாட்டு 
தூதரகங்கள் 
ஊடாக கடவுச் 

சடீ்டு 
நடவடிக்ைககள் 

துைறமுக 
மற்றும் 
விமான 

நிைலயங்கள் 

வசீா 
விநிேயாகம் / 

நீடித்தல் 

இலத்திரனியல்  
பயண அனுமதி 

(ETA) 
குடியுrைமப் 

பிrவு 

2015 2,105 1,028 74 917 5,134 850 10,108 
2016 2,603 1,236 66 1,041 7,810 2,874 15,629 
2017 2,639 1,331 68 1,145 8,465 1,650 15,299 
2018 2,828 1,374 64 1,240 10,143 1,611 17,260 
2019 3,810 1,695 58 1,170 5,860 1,462 14,054 
2020 1,138 1,588 31 823 901 1,052 5,533 
2021 3,002 2,316 37 1,238 1,339 732 8,664 

2.3 விேசட ெவற்றிகள்  
 
1. 2019-2021 ஆம் வ டத்திற்கான  ேதசிய உற்பத்தித்திறன் வி ப் ேபாட் யில் திைணக்களப் பிாிவில் அகில 

இலங்ைக ாீதியில் இரண்டாம் இடத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளல்.  
2. கு வ ேவார் மற் ம்  கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிைவ தி த்தியைமத்  சாக் காலப் பகுதி 

நீ க்கப்பட்டதன் லம் தலீட்டாளர்க க்கும்  ெவளிநாட்  மாணவர்க க்கும் சாதகமான சா 
நைட ைறெயான்  அறி கம் ெசய்யப்பட்ட . இதன் லம் நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்தி குறித்  
சிறந்த பங்களிப்ைப வழங்குவேதா , ேவ  நாெடான்றில் கு ாிைம ெபற் க்ெகாண்ட இலங்ைகயர்க க்கு  
நிரந்தர வதிவிட சா ைறெயான்ைற அறி கம் ெசய்  அவர்கள  அறி  மற் ம் ெபா ளாதார சக்தி  
நாட் க்கு வ வதற்கு சந்தர்ப்பத்ைத ஏற்ப த்தல். 

3. இந்த வ டத்தில் சாக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பிலான கு வர  மற் ம் கு யகல்  ஒ ங்கு விதிகள் 
தி த்தப்பட்டேதா , அதன் லம் சா வ மானத்ைத அதிகாித் க்ெகாள்ள மாகிய . அவ்வாேற 

சாக் கட்டணங்கைள ெடாலர்களில் அறவி வதற்கும் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்ட . 
4. ேசைவப் ெப நர்க க்கு மிக ம் தரமான ேசைவைய வழங்கும்  ெபா ட்  இைணய வழியில் 

விண்ணப்பங்கைள சமர்ப்பிப்பதற்கு சந்தர்ப்பத்ைத வழங்குதல்.  
5. உலகளாவிய  ெகாவிட் ெதாற் ேநாய் நிலைமயி ம்  ேசைவப் ெப நர்க க்கு ெதாடர்ச்சியான ேசைவைய 

வழங்கி எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட இலக்ைக ம் விஞ்சி 8.66 பில் யன் பா பங்களிப் ச் ெசய்  ேதசிய 
வ மானத்ைத ேபாஷிப்பதற்கு மாகிய .  

6. ேதசியப் பா காப் க்கு அச்சு த்தலாக அைமயக்கூ ய ெவளிநாட்டவர்கள் நாட் க்குள் ைழவைத த க்கும் 
ெபா ட்  மற் ம் கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீ ம்  ெவளிநாட்டவர்கைள 
அைடயாளம் காண்பதற்காக லனாய் ப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெசயன் ைறக்குத் ேதைவயான 
உதவிைய வழங்குவதற்கு திய ெமன்ெபா ள் ெதாகுதிெயான்ைற அபிவி த்தி ெசய்தல். 

7. அவ்வாேற, பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயத்தில் நி வப்பட் ள்ள எல்ைலப் பா காப்  அலகுக்கு 
(BSU )  ஏற் ைடய ெமன்ெபா ைள அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம் மிக ம் விைனத்திற டன் லனாய் ப் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்ள மாதல். 

8. திய கட ச்சீட்   வ ெய ப்  இயந்திரங்கள் 65 ஐ  விமான நிைலயங்கள் மற் ம் ைற கங்களில் 
நி வி விைனத்திறன்மிக்க பயணிகள் தைடநீக்க ேசைவகைள ேமற்ெகாள்ள மாதல்.  

 

2.4 சவால்கள் 
 
1. உலகளாவிய ெகாவிட் ெப ந்ெதாற்   நில ம் காலப் பகுதியி ம் கூட ெவளிநாட்டவர்க க்கு  மற் ம்  

ெவளிநா களி ந் வ ம் இலங்ைகயர்க க்கு  நித ம்  ேசைவைய வழங்கும் நி வனமாக ெசயற்பட் , 
உத்திேயாகத்தர்களின் சுகாதாரப் பா காப்  மற் ம் ேநாய் பர ம் இடமாக இல்லாதி ப்பதற்காக ேவண்  
அதைனத் த க்கும் கமாக க ைமயான சுகாதார பா காப்   நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டன. 

2. ேதசிய வர ெசல த்திட்ட சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் திய கட் ட நிர்மாணப் பணிைய தற்கா கமாக 
இைடநி த் வதற்கு அரசாங்கத்தினால் எ க்கப்பட் ள்ள தீர்மானத்தின் பிரகாரம் கு வ ேவார் மற் ம் 
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கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீ ம் ெவளிநாட்டவர்கைள த த்  ைவப்பதற்காக சர்வேதச தரநியமங்க க்கு அைமய 
த ப்  நிைலயெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு நிதி ஒ க்கீட்ைட ஒ க்கிக்ெகாள்வதற்கு இயலாமல் ேபான .   

3. ெதாழில் ட்பத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ேசைவ வழங்கும் நி வனம் என்றவைகயில் ைறைமகள் 
ண் க்கப்படா  ேபணிவ வதற்கு நித ம் கண்காணிப்  மற் ம் இற்ைறப்ப த்தல் நடவ க்ைகக க்கு 

ேபாதியள  நிதி ஒ க்கீட்ைடப் ெபற் க்ெகாள்ள யாமல் ேபான . 
4. திைணக்களத்தின் பிரதான தர க் களஞ்சிய ேசர்வர் 5 வ டத்தில் இற்ைறப்ப த் ம் அ ப்பைடயில் 2009 

ஆம் வ டத்தில் நி வப்பட் ள்ளேதா  நிதி ஒ க்கீட்ைடப் ெபற் க்ெகாள் ம் சிரமத்தின் காரணத்தினால் 
இ  வைரயில் இற்ைறப்ப த்த  யாமல் ேபா ள்ள .  அதன் காரணத்தினால் ண் ப்பின்றி  நாளாந்த 
ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அதிக பிரயத்தனம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்  ஏற்பட்ட .  

5. ெவளிநாட்டவர்கள் சா காலம் கடந்  தங்கியி க்கும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் தங்கியி க்கும் இடங்கைள 
கண்டறிவதற்கு ாித ைறைமெயான்  இல்லாைம. 

6. கு வர  மற் ம் கு யகல் ச் சட்டத்ைத மீ கின்ற மற் ம் பா காப் க்கு அச்சு த்தலாக அைம ம் 
வைகயில் இலங்ைகயில் தங்கியி க்கும் ெவளிநாட்டவர்கைள நாட் ந்  ெவளிேயற் வதற்குத் 
ேதைவயான  நிதி ஒ க்கீ கள் இல்லாதி த்தல். 

  
2.5 எதிர்கால இலக்குகள் 
 

1. ெவளிநா களில் நம்பகத்தன்ைமைய உ திெசய் ம்  வைகயில் சர்வேதச தரநியமங்க க்கு (ICAO )  
அைமவாக இலத்திரனியல் கட ச்சீட்ைட (E-Passport) அறி கப்ப த்தல். 

2. கு வ ேவார் மற் ம் கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீ ம் ெவளிநாட்டவர்கைள மீண் ம் அவர்கள  நாட் க்கு 
அ ப் ம் வைரயில் த த்  ைவப்பதற்காக சர்வேதச தரநியமங்க க்கு அைமய வத்தைள பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவில் எல்பிட் வல எ ம் இடத்தில த ப்  நிைலயெமான்ைற நிர்மாணித்தல்.  

3. விமான நிைலயத்தில் தன்னியக்க எல்ைலக் கட் ப்பாட் த் ெதாகுதிெயான்ைற நி தல் (e-gate) 
4. ெகா ம்  ைற கம் உள்ளிட்ட ஏைனய கு வர  மற் ம் கு யகல்  அ வலக வளாகத்ைத ேமம்ப த்தல்.  
5. மிக ம் விைனத்திறன்மிக்க ேசைவைய வழங்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில் விமான நிைலய ைற க மற் ம் 

பிராந்திய அ லகங்களின் கணினித் ெதாகுதியில் ேதைவயான ேமம்ப த்தல்கைள ேமற்ெகாள்ளல். 
6. தற்ேபா  மாகாண அ வலகங்கள் நி வப்படாத  மாகாணங்களில் திய ெதாழில் ட்ப வசதிக டன் கூ ய 

பிராந்திய அ வலகங்கள் 04 ஐ நி தல். (இரத்தின ாி, ப ைள, ெபாலன ைவ, அம்பாைற)  
7. தற்ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் பிரதான ேசர்வாில் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய  இற்ைறப்ப த்தல் காலம் 

கடந் ள்ளதால் தர கைள களஞ்சியப்ப த் வதற்காக திய ேசர்வர் ஒன்ைற ெகாள்வன  ெசய்தல். (Data 
base server)  

8. பிரதான  தர த் தளத்திற்கு  பசுைம எண்ணக்க வின் கீழ் அனர்த்த மீளைமப்  நிைலயெமான்ைற நி தல்.  
9. உயிர்மானத் தகவல்கள் அடங்கிய  வன்ெபா ள் ெதாகுதிைய ேமம்ப த்தல்.  
10. ெவளிநாட்  தரகங்களினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்கள் மற் ம் இரட்ைடக் 

கு ாிைமக்கான விண்ணப்பங்கைள இைணய வழியல் சமர்ப்பிப்பதற்கு சந்தர்ப்பத்ைத வழங்குதல்.  
11. தற்ேபா  ெசயல்பாட் ல் உள்ள ஒ  நாள் மற் ம் சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட் ப்   ெபற் க்ெகாள்ள 

விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்க க்கு 3 நாட்க க்குள் கூாியர் ேசைவ லம் கட ச்சீட் க்கைள 
அ ப்பிைவக்கும் ாித ேசைவெயான்ைற அறி கம் ெசய்தல். 

12. இைணய வழியில் விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாிகளின் உயிர்மானத் தர கைள பிரேதச 
ெசயலக மட்டத்தில் ெபற் க்ெகாள் ம் சாத்தியப்பாட்ைட பாிசீ த்தல். 

13. 2012 ஆம் ஆண் ல் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட சுற் லாப் பயணிக க்கு நாட் க்குள் வ வதற்கு ேதைவயான 
சா வழங்கும் ைறைய எளிதாக்கும் வைகயில் நி வப்பட்ட இலத்திரனியல் பயண அ மதி (ETA )  

வழங்கும் கணினித் ெதாகுதிைய ப்பிக்க இயலாமல் ேபான . சுற் லாப் பயணிக க்கு மிக ம் 
நட் ற மிக்க வைகயில் ேமலதிக தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள மான வைகயில் (ETA )  ெதாகுதிைய 
2022 ஆம் ஆண் ல் ேமம்ப த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . 
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. . சரத் பசிறி 
கு வர  மற் ம் கு யகல் க் கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் 
திைணக்களத் தைலவர் 
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 58  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

அத்தியாயம் 03 - 2021 திெசம்பர் 31 ஆந் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத்திற்கான ஒட் ெமாத்த நிதிச் ெசயலாற் ைக  
3.1 நிதிச் ெசயலாற் ைக கூற்  
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 59  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 60  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 61  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.3 நிதி நிலைமக் கூற்  



 வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 62  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.4 நிதிப் பாய்ச்சல் கூற்  
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 63  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 64  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 65  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 66  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 67  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 68  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 69  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 70  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 71  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 72  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

3.5 நிதிக் கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
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 73  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 74  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 75  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  



 வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 76  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  
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 77  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

அத்தியாயம் 04 - ெசயலாற் ைகச் சுட் கள் 
 
ெசயலாற் ைக சுட்  என்ப  நியதி ெசயற்பாட்  மற் ம் ேலாபாய ேநாக்கங்கைள அைடந் ெகாள் ம் 

ைறையத் தீர்மானிப்பதற்காக திைணக்களத்தினால் பயன்ப த்த மான எண்ணிக்ைக அளவிலான 
அள டாகும். இதன் ேபா  உாிய காலப்பகுதியில் ெசயற்பாட்  மற் ம் ேசைவகளின் ெவற்றிைய மதிப்பீட் க்கு 
உட்ப த்தி திைணக்களத்தின் ேநாக்கங்கைள அைடந் ெகாள்வதற்கு சாியான வழிகாட்டல் வழங்கப்ப கின்ற .  
கு வர  மற் ம் கு யகல்  திைணக்களமான , ெபா  மக்க க்கு விேசட ேசைவைய வழங்கும் அேத ேநரம் 
இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு வ மானத்ைத ஈட் க் ெகா க்கும் நாட் ன் ன்னணி அரச நி வனமாகும். 
திைணக்களத்தின் பிரதான ெசயலாற் ைக குறிகாட் களாக ஒ  நாள் ேசைவயின் கிைடக்கப்ெபற்ற 
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகயின் சத தம், 
சாதாரண ேசைவயின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வழங்கப்பட்ட 
கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைகயின் சத தம், இரட்ைடக் கு ாிைமக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம்  வழங்கப்பட்ட இரட்ைடக் கு ாிைம சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்ைகயின் சத தம், இ- பயண 
அ மதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய இ –  பயண அ மதி வழங்கப்பட்ட 
எண்ணிக்ைகயின் சத தம் மற் ம் வ டாந்த இலக்கிற்கு அைமய வ மானம் ஈட்டல் என்பவற்றின் சத தம் ஆகும். 
 
01. ஒ  நாள் ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய 
வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்கள  எண்ணிக்ைகயின் சத தம்  
2021 ஆம் ஆண் ல் ஒ  நாள் ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக 141,540 ஆகும். 
வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 140,834 ஆகும். எனேவ, ஒ  நாள் ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற 
விண்ணப்பங்க க்கு அைமய வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்களின் சத தம் 99.50% ஆகும்.  
 
02. சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய 
வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்கள  எண்ணிக்ைகயின் சத தம்  
2021 ஆம் ஆண் ல் சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக 203,644 ஆகும். 
வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 179,878 ஆகும். எனேவ, ஒ  நாள் ேசைவயின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற 
விண்ணப்பங்க க்கு அைமய வழங்கப்பட்ட கட ச்சீட் க்களின் சத தம் 88.33% ஆகும். 
 
03. இரட்ைடக் கு ாிைமப் ெபற் க்ெகாள்ள கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய 
வழங்கப்பட்ட இரட்ைடக் கு ாிைம சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்ைகயின் சத தம்  
இரட்ைடக் கு ாிைமையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 5401 விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.  
இரட்ைடக் கு ாிைமையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 5401 விண்ணப்பங்கள் கிைடக்கப்ெபற்றன. அவற்றில் 2021 
ஆம் ஆண் ல் 4654 ேப க்கு இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட . அதாவ  
கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்கப்பட்ட சத தம் 
86.17% ஆகும்.  
 
04. இ. –  பயண அ மதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு 
அைமய இ –  பயண அ மதி வழங்கப்பட்ட எண்ணிக்ைகயின் தம்   
இ - பயண அ மதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக 242003 ஆகும். 
அவற்றில் 2021 ஆம் ஆண் ல்  234313 ேப க்கு இ –  பயண அ மதி வழங்கப்பட்ட . அதாவ  கிைடக்கப்ெபற்ற 
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய இ –  பயண அ மதி வழங்கப்பட்ட சத தம் 96.82% ஆகும். 
 
05. வ டாந்த இலக்கிற்கு அைமய வ மானம் ஈட் ம் சத தம்      
கு வர  மற் ம் கு யகல்  திைணக்களத்தின் க்கிய வ மானக் கூ கள் கட ச்சீட் கைள வழங்குதல், 
ெவளிநாட்  தரகங்கள் லம் கட ச்சீட் கைள வழங்குதல், கு யி ப்  விசாக்கைள வழங்குதல், இலத்திரனியல் 
பயண அ மதிகைள வழங்குதல், கு ாிைம மற் ம் இரட்ைட கு ாிைம சான்றிதழ்கைள வழங்குதல் மற் ம் 

ைற கம் ெதாடர்பான நடவ க்ைககள். ேகாவிட் 19 ெதாற் ேநாய்க்கு கங்ெகா த்த நிைலயில் 5.67 பில் யன் 
பா வ மானம் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ேபாதி ம் 2021 ஆம் ஆண் ன் இ திக் காலாண் ல் எதிர்பார்க்காத அள  



 வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 78  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்ள ந்த காரணத்தினால் ெமாத்த வ மானம் 8.66 பில் யன் பா வைர அதிகாித்த . 
அ  152.60% வ மான ஈட்டல் ெசயலாற் ைகயாகும். ெதாற் ேநாய் நிலவிய காலப் பகுதியி ம் ேதசிய 
வ மானத்திற்கு பாாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்ய இய மாகிய .  

 2021 ஆம் ஆண் ன் ெசயலாற் ைக சுட் கள் 

  
  

விேசட ெசயலாற் ைக  சுட் கள் 

எதிர்பார்த்த ெவளியீட் ன் சத தமாக (%)

உண்ைமயான ெவளியீ  

90%-100% 75%-89% 50%-74% 

  திைணக்களத்தின் பிரதான ெசயலாற் ைக சுட் கள்       

1 
ஒ நாள்  ேசைவயின் கீழ்  கிைடக்கப்ெபற்ற கட ச்சீட்  
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

√     

2 
சாதாரண ேசைவயின் கீழ் ெபறப்பட்ட கட ச்சீட்  
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
கட ச்சீட் க்களின் எண்ணிக்ைக 

   √   

3 
இரட்ைடக் கு ாிைமையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய 
வழங்கப்பட்ட இரட்ைடக் கு ாிைம சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்ைக 

  √   

4 
இ –  பயண அ மதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட் 
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமய அ மதி 
வழங்கப்பட்ட எண்ணிக்ைக 

√    

5 வ டாந்த இலக்கிற்கு அைமய வ மானம் ஈட் ம் சத தம் √     

வ டாந்த ெசயல் திட்டத்திற்கு அைமய ெசயலாற் ைக சுட் கள்      

1 
உாிய தினத்திற்கு  இைணய வழியில் கட ச்சீட் க்கைளத் 
தயாாிப்பதற்கான ைறெயான்ைறத் தயாாித்தல் 

√    

2 
உாிய தினத்திற்கு 7 ஆம் மா யின் ேகட்ேபார் கூடத்ைத  

னரைமத்  நிைற ெசய்தல் 
√     

3 

உாிய தினத்திற்கு அைடயாளம் காணப்பட்ட ெவ சைறயில் 
அைமந் ள்ள  கூ தல் வசதிகள் ெகாண்ட இடெமான் க்கு 
ெவளிநாட்டவர்கைள த த் ைவக்கும் நிைலயத்ைதக் 
ெகாண் ெசல்லல். 

√     

4 
உாிய தினத்திற்கு திய த ப்  காம் நிர்மாணிக்கப்பட ள்ள 
காணிையச் சுற்றி ேவ  அைமத்தல். 

√     

5 
உாிய தினத்திற்கு எண்ணிக்ைக அளவிலான அறிக்ைககைளத் 
தயாாிப்பதற்காக ெமா ல் ஒன்ைற வ வைமத்தல். 

√     
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 2021 ஆம் ஆண் ன் ெசயலாற் ைக சுட் கள் 

  
  
  

விேசட ெசயலாற் ைக  சுட் கள் 

எதிர்பார்த்த ெவளியீட் ன் சத தமாக (%)

உண்ைமயான ெவளியீ  

90%-100% 75%-89% 50%-74% 

6 உாிய ைறயில் ப பார்க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக. √     

7 
உாிய தினத்திற்கு கட ச்சீட்  வ  (ஸ்ேகன்) இயந்திரங்கள் 65 ஐ 
விமான நிைலயங்களில் நி தல். 

√     

8 
உாிய தினத்திற்கு பண்டாரநாயக்க சர்வேதச  விமான நிைலயத்தின் 

திய ெவளிேய ம்  இடத்ைதப் ப்பிக்கும் நடவ க்ைககைள 
நிைற ெசய்தல். 

√     

9 
உாிய தினத்திற்கு லனாய் ப் பிாி க்கு ஏற் ைடய ெமன்ெபா ள் 
அபிவி த்திப் பணிகைள நிைற ெசய்தல். 

√     

10 
உாிய தினத்திற்கு கு ாிைமப் பிாி க்கு ஏற் ைடய 
ெமன்ெபா ைள அபிவி த்தி ெசய்தல். 

√     

11 

உாிய தினத்திற்கு  சா காலம் கடந்  தங்கியி க்கும் 
ெவளிநாட்டவர்கைள அைடயாளம் காண்பதற்கு ஏற்ற வைகயில் 
கணினி ெமன்ெபா ைள அபிவி த்தி ெசய்தல். 

√     

12 
உாிய தினத்திற்கு எல்ைலப் பா காப்  பிாி க்கு (BSU) ஏற் ைடய 
ெமன்ெபா ைள அபிவி த்தி ெசய்தல். 

√     

13 
ஆளணியின் இயலளைவ அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 

√     

14 
உாிய தினத்திற்கு ெவளிநாட்டவர்க க்காக பயன்ப த்தப்ப ம் 

சா ஸ்ாிகைர ெகாள்வன  ெசய்தல். 
√     
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அத்தியாயம் 05 - நிைலேபறான அபிவி த்தி இலக்குகைள (SDG)  
அைடவதற்கான ெசயலாற் ைக 
 
5.1 அைடயாளம் காணப்பட்ட நிைலேபறான அபிவி த்தி இலக்குகைளக் குறிப்பி க. 

ஏற் ைடய 
பிரதான 
உலகளாவிய  
ேநாக்கங்கள் 

உலகளாவிய 
ேநாக்கங்கைள 
அைடந் ெகாள்வத
ற்காக நி வனம் 
திட்டமிட்ட 
இலக்குகள் 

அந்த இலக்குகைள 
அைடந்  
ெகாள்வதற்காக 
நி வனம் 
ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட திட்டங்கள் 

அந்தத் திட்டங்க க்காக    
2021 ஆம் ஆண் ல்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிகள் 

அந்த குறிகாட் க க்கு 
அைமய 2021 ஆம் 
ஆண் ல் அைடயப்ெபற்ற 

ன்ேனற்றம் 

0%-
49% 

50%-
74% 

75%- 
100% 

16.சமாதானம் 
நியாயத்ைத 
வ ட் ம் 
நி வனங்கள்  
  
  

* ஆட்கடத்தல், 
மனித வியாபாரம் 
மற் ம் 
பயங்கரவாதத்ைத 
த ப்பதற்கான 
நி வனக் 
கட்டைமப்    
  
  

* சர்வேதச ெபா ஸ் 
IOM,UNODC 
ேபான்ற 
நி வனங்க டன் 
திட்டங்கைள 
வகுத்தல். 

* தர த்தளத்ைத சர்வேதச 
ெபா ஸ், BRAC ( எல்ைல 
அபாய மதிப்பீட்  நிைலயம்) 
ேபான்ற நி வனங்க டன் 
ெதாடர்ைபப்  ேப தல். 

    

  
  
√ 
  

*  சர்வேதச அைமப் க்க டன் 
இைணந்  சிேரஷ்ட அதிகாரம் 
ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
பயிற்சியளித்தல்.     

√ 

* பா காப்  அைமச்சின் 
ஆட்கடத்தல் வியாபாரத்ைத 
த க்கும் ெசயலணி டன் 
இைணந்  ெசயற்படல்.     

√ 

* விேசட 
விடயங்க டன் 
ெதாடர் ைடய 
பிாி கைள நி தல். 

  

* லனாய் ப் பிாி க்கு 
ஏற் ைடய ெசயற்பா களின் 
விைனத்திறைன 
அதிகாிப்பதற்காக 
ெமன்ெபா ைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல். 

    

 √ 

  

* பண்டாரநாயக்க விமான 
நிைலயத்தில் எல்ைல 
பா காப்  பிாி  (BSU )  
ஏற் ைடய ெமன்ெபா ள் 
கட்டைமப்ைப ேமம்ப த்தல். 

    

√ 

*ெபா ப் க்கூ ம் 
வைகயி ம்  
ெவளிப்பைடத்தன்
ைம ட ம் 
ெபா மக்க க்கு 
தரமான மற் ம் 
விைனத்திறன்மிக்க 
ேசைவைய 
வழங்குதல் 

* கட ச்சீட்  
விநிேயாகிப்பதற்கு  
விைனத்திறன்மிக்க 

திய  ெதாழில் ட்ப 
ைறகைளப் 

பயன்ப த்தல் 

* கட ச்சீட்  
விண்ணப்பங்கைள 
ஏற் க்ெகாள்வதற்காக 
இைணய வழி ைறெயான்ைற 
அறி கம் ெசய்தல். 

  

√ 



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 81  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

5.2 நிைலேபறான அபிவி த்தி இலக்குகைள (SDG)அைடவதற்கான ெசயலாற் ைக 
 
நிைலேபறான அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடந் ெகாள்வதில் நி வனம்  ெபற் க்ெகாண்ட ெவற்றிகள் (சுட் கள் 
அ ப்பைடயில் விபாிக்க.)   
ேமற்ப  நிைலயான அபிவி த்தி ேநாக்கங்கைள அைடந் ெகாள் ம் ெபா ட்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் 
மற் ம் அதற்கு ஏற் ைடய ெசயற்பா க க்கு அைமய பின்வ ம் ெவற்றிகைள ெபற் க்ெகாள்ள மாகிய .  

ெசயலாற் ைக சுட் கள் ெசயற்பா கள் 
ன்ேனற்றம் 

0%-
49% 

50%-
74% 

75%- 
100% 

கு வர  மற் ம் கு யகல் ச் சட்டத்ைத மீறி 
இந்த நாட் ல் தங்கியி க்கும் 
ெவளிநாட்டவர்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய் கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நாட் ந்   
ெவளிேயற்ற ேவண் ெமன  அைடயாளம் 
காணப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கைள அகற் ம் 
நடவ க்ைகயின் சத தம் 

இ  ெதாடர்பிலான 505 லனாய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளேதா  அதற்கைமய 
130 ெவளிநாட்டவர்கைள நாட் ந்  
ெவளிேயற்ற ேவண் ெமன அைடயாளம் 
காணப்பட்ட . அவர்கள் அைனவ ம் 2021 
ஆம் ஆண் ல் தத்தம  நா க க்கு தி ப்பி 
அ ப்பப்பட்டனர். 

    √ 

ேதசியப் பா காப் க்கு அச்சு த்தலாக 
அைமயக்கூ ய அபாயம்மிக்கவர்கள் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

லனாய் கைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  
நாட் க்குள் ைழவைத த ப்ப  
ெபா த்தெமன அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ெவளிநாட்டவர்களில்  இந்த நாட் க்குள் 

ைழவைத விட் ம் த க்கப்பட்டவர்களின் 
சத தம். 

நாட் க்குள் ைழவதற்கு 
விண்ணப்பித்தி ந்த ெவளிநாட்டவர்கள் 
3248 ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

லனாய் க்கு அைமய 222 ேபர் நாட் க்குள் 
ைழவ  ஆபத்தானெதன அைடயாளம் 

காணப்பட்ட . அந்த ஆபத்தானவர்கள் 222 
ேப க்கும் நாட் க்குள் ைழவதற்கு 
இடமளிக்கப்படவில்ைல. 

    √ 

ஆட்கடத்தல் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
லனாய் க க்கு அைமய அைடயாளம் 

காணப்பட்ட பாதிப் க்கு உள்ளானவர்க க்கு 
நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட . அவ்வா  
நிவாரணம் அளிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக. 

இ  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 102 
லனாய் க க்கு அைமய பாதிக்கப்பட்ட 

22 ேபர் அைடயாளம் காணப்பட்டனர். 
அவர்கள் அைனவ க்கும் ேதைவயான 
உதவி வழங்கப்பட்ட . 

    √ 

இைணய வழியில் சா நீ க்கப்பட்ட 
எண்ணிக்ைக 

ெபா ப் ட ம் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம் 
ெபா மக்க க்கு  தரமான மற் ம் 
விைனத்திறன்மிக்க ேசைவைய வழங்கும்  
ேநாக்கில்  சுற் லா சாக்கைள இைணய 
வழியில் நீ த் க்ெகாள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்பட்ட . 

    √ 
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 சர்வேதச ாீதியில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நியம ெசயல்பா கைளப் பின்பற்றி  அதிகாாிக க்கு எல்ைலப் 
பா காப்  அலகு மற் ம் ஆட்கடத்தல்  வியாபாரத்ைத ஒழிக்கும் ேதசிய வள நிைலயத்திற்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட நியம ெசயல்பாட்  நைட ைறகள் (SOPs )   இரண்ைட உ வாக்கி ெசயல்ப த் வதில் 
ேதசிய மற் ம் சர்வேதச அளவில் திைணக்களம் நற்ெபயர் ெபற் ள்ள . 

 
 ேம ம் ெபா ப் ட ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம் ெபா மக்க க்கு  தரமான மற் ம் விைனத்திறன்மிக்க 

ேசைவைய வழங்கும்  ேநாக்கில்  இைணய வழியில் கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்கைள ஏற் க்ெகாள் ம் 
ைறைமெயான்ைற 2021 ஆம் ஆண் ல் தயாாித்தல் விேசட ெவற்றியாக குறிப்பிட ம்.  

 
 அவ்வாேற, 2021 ஆம் ஆண் ல் லனாய் ப் பிாிவில் மற் ம் எல்ைலப் பா காப்  அலகின் ெசயற்பா கைள 

ேம ம் ைறைமப்ப த் வதற்காக ெமன்ெபா ட்கைள வி த்தி ெசய்தல், சா காலம் கடந்  தங்கியி க்கும் 
ெவளிநாட்டவர்கைள அைடயாளம் கா ம் ெபா ட்  ெமன்ெபா ெளான்ைற அபிவி த்தி ெசய்த ம்  
விேசட ெசயற்பாடாகும். \ 

 
அந்த சாதைனகைள அைடவதற்கான நி வனத்தின் பலம் மற் ம் வாய்ப் கள்  
பலம் 
 
 அர்ப்பணிப் ள்ள அதிகாாிகளின் ைனப்பான பங்களிப் . 
 
 திைணக்களத்தில் சர்வேதச அங்கீகாரம் ெபற்ற பயிற்சி அதிகாாிகள் இ த்தல் மற் ம் அவர்களின் 

வழிகாட் த ல் ஏைனய அதிகாாிகைள பயி வித்தல். 
 
 வ வான நி வன கட்டைமப்ைப உ வாக்க மாதல். 
 
 ெசயற்பா கைள  இலகுப த் வதற்காக திய ெமன்ெபா ட்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய மாதல். 
 
வாய்ப் க்கள் 
 
 சர்வேதச நி வனங்க டனான ஒத் ைழப்  லம் ெசயல்பா கைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள மாதல். 
 
 சர்வேதச அளவில் கட்டைமக்கப்பட்ட வைலயைமப்  லம் லனாய் த் தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல். 
 
ெவற்றிகைள அைடந் ெகாள்வதற்கு நி வனம் கம்ெகா த்த சவால்கள் 
 
 ேகாவிட் 19 ெதாற் ேநாய் காரணமாக ெசற்பா க க்கு தைட ஏற்படல். 
 
 ஆட்கடத்தல் வியாபாரம் ெதாடர்பான விசாரைணகைள குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினாிடம் ஒப்பைடத்ததன் 

பின்னர் சந்ேதக நபர்கள் ெதாடர்பான இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட தகவல்கைளப் ெப வதில் சிரமம் காணப்ப தல். 
 
 வழக்கு விசாரைணக்கு நீண்ட காலம் எ ப்பதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமி ந்  ஒத் ைழப்  

இல்லாைம. 
 
 சுற் லா ஊக்குவிப்  மற் ம் சட்ட அ லாக்கல் நி வனங்க க்கு இைடயில் ேமாதல் சூழ்நிைல காரணமாக 

சட்ட அமலாக்கத்ைத ேமம்ப த் வதில் சிரமம். (உதா- சுற் லாப் பயணிகளாக வ வதன் லம் விசா 
நிபந்தைனகைள மீ ம் பாகிஸ்தான் மற் ம் உஸ்பகிஸ்தான் நாட்டவர்கள்.) 

 
 ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  உப கவர்களின் (sub-agents)  நடவ க்ைககள் காரணமாக ைறயற்ற 

கு ப்ெபயர்ைவக் கட் ப்ப த்த  சிரமம் ஏற்ப வதனால் இலங்ைகப் ெபண்கள் மத்திய கிழக்கு நா களில் 
பாதிக்கப்ப தல். 

 
 ெவளிநாட்டவர்கள் நாட் க்குள் ைழந்த பின்னர் அவர்கள் இ க்கும் இடங்கைள சாியாக மற் ம் ாிதமாக 

அைடயாளம் கா ம் ைறைமெயான்  இல்லாைம.   
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அத்தியாயம் 06 - மனித வள விபரம் 
 
6.1 பதவியணி  காைமத் வம் 

  அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணி தற்ேபா ள்ள பதவியணி ெவற்றிடங்கள்/ 
(ேமலதிகம்)** 

சிேரஷ்ட 
மட்டம் 67 51 16 

ன்றாம் 
மட்டம் 527 409 118 

இரண்டாம் 
மட்டம் 539 419 120 

ஆரம்ப மட்டம் 159 137 22 

ெமாத்தம் 1292 1016 
ெவற்றிடங்கள் 276 

( மிைக 2) 

 அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் பதவிகள் 02 மிைகயாக காணப்ப கின்றன. 

திைணக்களத்தின் பிரதம நிைறேவற்  உத்திேயாகத்தர் என்ற வைகயி ம் கணக்கீட்  உத்திேயாகத்தர் என்ற 
வைகயி ம் திைணக்களத்தின் பணிகைள ன்ென த் ச் ெசல் ம் ெபா ப்  கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் 
நாயகத்திடம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள . கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் வழிநடாத்தல் மற் ம் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் 
ேமலதிக கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம், 05 கட் ப்பாட்டாளர்கள், பிரதம கணக்காளர், பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 
ஆகிேயார் திைணக்களத்தின் அந்தந்தப் பிாி க க்குப் ெபா ப்பாகச் ெசயற்ப கின்றனர். 2021 ஆம் ஆண் ல் 
திைணக்களத்தின் பணியாட் ெதாகுதி ெதாடர்பான விபரங்கள் வ மா : 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் ெதாகுதி விபரம் (2021.12.31 ஆம் திகதிக்கு) 

பதவி ேசைவ ேசைவ மட்டம் அங்கீகாிக்கப்
பட்ட 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்ைக 

தற்ேபா ள்ள 
எண்ணிக்ைக 

ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

கு வர , கு யகல்  கட் ப் 
பாட்டாளர் நாயகம் 

இ.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 
1 1 0 

ேமலதிக கு வர , 
கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் 
நாயகம் 

இ.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 
1 1 0 

கு வர , கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் 

இ.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 
5 5 0 

பிரதம கணக்காளர் இ.க.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 1 1 0 

பிரதம உள்ளகக் 
கணக்காய்வாளர் இ.க.ேச. 

சிேரஷ்ட மட்டம் 
1 1 0 

கு வர , கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர்( லனாய்  
மற் ம் ெசயற்ப த்தல்) 

திைணக்கள 
சிேரஷ்ட மட்டம் 

1 0 1 

பிரதி/ உதவி கு வர , 
கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் இ.நி.ேச. 

சிேரஷ்ட மட்டம் 
40 36 4 
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பதவி ேசைவ ேசைவ மட்டம் அங்கீகாிக்கப்
பட்ட 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்ைக 

தற்ேபா ள்ள 
எண்ணிக்ைக 

ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

பிரதி/ உதவி கு வர , 
கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் 

திைணக்கள 
சிேரஷ்ட மட்டம் 

15 7 8 

கணக்காளர் இ.க.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 2 2 0 

நி வாக உத்திேயாகத்தர் அ. .உ.ேச. ன்றாம் மட்டம் 2 2 0 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர் 
(திைணக்கள) 

திைணக்கள ன்றாம் மட்டம் 
65 26 39 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர் 
(திைணக்கள) 

திைணக்கள ன்றாம் மட்டம் 
458 387 71 

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
(சிங்களம்/தமிழ், சிங்களம்/ 
ஆங்கிலம்) 

ெமாழி.ெபேச
. ன்றாம் மட்டம் 2 2 0 

பயிற்சி காைமயாளர் இைணந்த 
ேசைவ 

இரண்டாம் 
மட்டம் 1 1 0 

வர  –  ெசல த் திட்ட 
உதவியாளர் 

இைணந்த 
ேசைவ 

இரண்டாம் 
மட்டம் 1 1 0 

அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தர் 

அபிவி த்தி 
உ. ேசைவ 

இரண்டாம் 
மட்டம் 20 22 மிைக 2 

கண்காணிப்பாளர் திைணக்கள இரண்டாம் 
மட்டம் 3 1 2 

காைமத் வச் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர் அ. .உ.ேச.. இரண்டாம் 

மட்டம் 378 363 15 

வரேவற்  உத்திேயாகத்தர் திைணக்கள இரண்டாம் 
மட்டம் 1 1 0 

கட ச்சீட்  உதவியாளர் திைணக்கள இரண்டாம் 
மட்டம் 35 30 5 

ெசயற்பாட்  உதவியாளர் திைணக்கள இரண்டாம் 
மட்டம் 100 0 100 

சாரதி சாரதி ேசைவ ஆரம்ப  மட்டம் 31 31 0 

ஓய்வைற உதவியாளர் திைணக்கள ஆரம்ப  மட்டம் 6 0 6 

அ வலக உதவியாளர் அ.உ.ேச. ஆரம்ப  மட்டம் 112 97 15 

சிற் ழியர் அமய ஆரம்ப  மட்டம் 10 9 1 

ெமாத்தம்   1292 1016 276 ( மிைக 2) 

 கட் ப்பாட்டாளர் பதவிகள் 5 ரணப்ப த்தப்பட் ப்பதனால் இ.நி.ேச.  தரம் 1 உத்திேயாகத்தர்கள்இ வர் 2 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் பதவியில் கடைமப் ாிகின்றனர்.  
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6.2  நி வனத்தின் ெசயலாற் ைகயின் ெபா ட்  மனித வளப் பற்றாக்குைற அல்ல  ேமலதிகம் 
எவ்வா  தாக்கம் ெச த் கின்ற  என்பைத சு க்கமாகக் குறிப்பி க. 
 
திைணக்களத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணி எண்ணிக்ைக 1,292 ஆகும். 2021.12.31 ஆம் திகதிக்கு ேசைவயில் 
ஈ பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 1,016 ஆகும். இதற்கைமய, 2021 ஆம் ஆண் ல் நிலவிய ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக 276 ஆகும். இ  ஒட் ெமாத்த பணியாட் ெதாகுதியில் 21.36% தமாகும். அதற்கைமய பணியில் 
ஈ ப த்தப்பட்ட பணியாட் ெதாகுதி 78.64% தம் ஆகும். இந்த ெவற்றிடங்களில் இ  வைரயில் 
ஆட்ேசர்ப் ச்ெசய்யாத திய பதவியான ெசயற்பாட்  உதவியாளர் மற் ம் ஓய்வைற உதவியாளர் பதவிகள் 106 உம் 
உள்ளடங்கும். அதற்கிணங்க, காணப்பட்ட ஆளணிக்கு அைமய ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 170 ஆகும். ெகாவிட் 
19 ெதாற் ேநாய் நிலைமக் காரணமாக காணப்பட்ட சுகாதார வழிகாட்டல்க க்கு அைமய சில காலம் ஆளணிைய 
வைரயைற ெசய்வதற்கு ஏற்பட்ட . அத்ேதா  2021 ஆம்  ஆண் ல் ேசைவப் ெப நர்களின் வ ைக ஓரள க்கு 
குைறந்த மட்டத்தில் இ ந்த காரணத்தினால் ஏைனய ஆளணியினர் லம் ெவற்றிடங்கள் நிலவிய பதவிகளின் 
கடைமகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ந்த . எனேவ ஆளணிப் பற்றாக்குைற திைணக்களத்தின் ெசயலாற் ைகயில் 
தாக்கத்ைத ெச த்தவில்ைல என்ப  அவதானிக்கப்பட்ட . அவ்வாேற, 2021ஆம் ஆண் ல் ெகாவிட் 19 
ெதாற் ேநாய் நிலைமக் காணப்பட்ட ேபாதி ம் ேசைவப் ெப நர்க க்கு ெதாடர்ச்சியாக ேசைவகைள வழங்க 
இய மாகிய .  
 
திைணக்களத்தில் நில ம் இைணந்த ேசைவகைளச் ேசர்ந்த ெவற்றிடங்கைள ( காைமத் வ உதவியாளர்/ அ வலக 
உதவியாளர்/ சாரதி தலான பதவிகள்) வ டாந்த இடமாற்றங்கள் ஊடாக நிரப்பிக் ெகாள்ளக் 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . திைணக்களப் பதவிக ள் குறிப்பிடத்தக்க ெவற்றிடமாக 2019 ஆம் வ டத்தில் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் ெதாகுதியில் ேசர்க்கப்பட் ள்ள 100ெசயற்பாட்  உதவியாளர் பதவிக க்கு 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்படாத ெவற்றிடங்களாக குறிப்பிடலாம். விமான நிைலய கு வர  மற் ம் கு யகல்  
நடவ க்ைககளின் ேபா  குறித்த  ெசயற்ப த்தல் நடவ க்ைககைள விைனத்திற ட ம் சீராக ம் 
ேமற்ெகாள்வதற்காக இந்த ெசயற்ப த்தல் உதவியாளர் பதவிகள் திைணக்களத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பதவியணி டன் ேசர்க்கப்பட் ள்ள டன், இதற்காக 100 ேபைர ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக அங்கீகாரம் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள . அந்தப் பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப் த் திட்டத்தில் தி த்தங்க க்கு அரசாங்க ேசைவ 
ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள . 2019 ஆம் ஆண்  ஓய்வைற உதவியாளர் பதவிகள் 06 
அ மதிக்கப்பட் ள்ளன. அதற்கிணங்க பலேநாக்கு அபிவி த்திச் ெசயலணித் திைணக்களத்தினால் தற்ேபா  
அரசாங்க நி வனங்களின் ஆரம்பதர பதவிக க்கு ேசைவ அவசியத்தின் ேபாில் பலேநாக்கு அபிவி த்தி 
உதவியாளர்கைள ஓய்வைற உதவியாளர் பதவிக்கு நியமிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . அதற்காக பா காப்  
மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ இராஜாங்க அைமச்சின் ெசயலாளாிடம் தகவல் வழங்கப்பட் ள்ளன.  ேம ம், 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு நில ம் ெவற்றிடங்கைள நிரப் ம் வைகயில் உாிய ேபாட் ப் பாீட்ைசகைள 
நடாத் வதற்கு இலங்ைகப் பாீட்ைசத் திைணக்களத்தின் ேநர அட்டவைணக்கு அைமய திகதிகள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன. 
ஆயி ம் ெகாவிட் 19 ெதாற் ேநாய் நிலைமக் காரணமாக  உாிய திகதியில் அந்தப் பாீடைச நைடப்ெபறவில்ைல. 
அதற்கைமய 2022 ஆம் ஆண் ல் பாீட்ைசத் திைணக்களத்தினால் உாிய பாீட்ைச ாிதமாக நடாத்தப்ப ம் பட்சத்தில் 
ெவற்றிடங்கைள ெப ம்பா ம் 2022 ஆம் வ டத்தில் ர்த்தி ெசய்யக் கூ யதாக இ க்குெமன 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . சிேரஷ்ட மட்டத்ைதச் ேசர்ந்த பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) பதவிகளில் நில ம் 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குத் ேதைவயான அ மதிையப் ெபற் க்ெகாள்ள ஏற் ைடய தகவல்கள் அரசாங்க ேசைவ 
ஆைணக்கு க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள டன் அ மதி கிைடக்கப்ெபற்ற பின்னர் பதவிக க்கு  ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்ப ம்.  
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6.3  மனிதவள அபிவி த்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்ட
த்தின் ெபயர்   

பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக   

காலப் 
பகுதி   

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் 
தன்ைம 
(உள்நாட் / 
ெவளிநாட் )
   

பிரதிபலன்/ ெபற் க் 
ெகாண்ட அறி    

உள்நாட்  ெவளிநாட்  

ெபா ள் 
சுற்றாய் க் 
கு வின் 
ெசயற்பா கள்
ெதாடர்பில் 
அறி ட்டல் 

ெபா ள் 
சுற்றாய் க்காக 
ெபயாிடப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

01 நாள் 4.85   உள்நாட்  ெபா ள் சுற்றாய் க்கு 
ஏற் ைடய ேவைலப் 
ப ைறகள் 
ெதாடர்பிலான அறிைவ 
அதிகாித்தல் 

ைறயற்ற 
கு ப்ெபயர்  
மற் ம் 
ஆட்கடத்தல் 
ெதாடர்பான 
கு கியகால 
பாடெநறி 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
35 

50 
மணித்தி
யாலங்கள் 

    உள்நாட்  சர்வேதச ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் ெதாடர்பில் 
சர்வேதச சட்டக் 
கட்டைமப்  மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய 
ெசயற்பா கள் பற்றிய 
அறிைவ அதிகாித்தல் 

தமிழ் ெமாழிப் 
பாடெநறி 

காைமத் வ 
ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
45 

150 
மணித்தி
யாலங்கள் 

450   உள்நாட்  அரசக ம ெமாழிக் 
ெகாள்ைகைய 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
ஏற் ைடய வைகயில் 
உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெமாழியாற்றைல 
அதிகாித்தல் 

கு ப்ெபயர்  
காைமத் வத்

தின் 
இயலளைவ 
வ ப்ப த் ம் 
ெசயலமர்  

நிைறேவற் த்தர 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
20 

2 நாட்கள்     உள்நாட்  பயணேமைட கட் ப்பாட்  
நடவ க்ைககள் இைணந்த 
ேசைவ நிைலயங்களின் 
ேசைவகள் ெதாடர்பிலான 
அறி  அதிகாித்தல் 

ெகாள் தல் 
ெசயன் ைறப் 
பற்றிய 
சான்றிதழ் 
பாடெநறி 

நிைறேவற் த்தர 
உத்திேயாகத்தர்கள்
25 

10 
நாட்கள் 

500   உள்நாட்  விடய ெசயற்ப த்த ன் 
ேபா  பின்பற்ற ேவண் ய 
சாியான ப ைறகைள 
பின்பற் தல் 

ெதாழிற் பயிற்சி 
பற்றிய பட்டப் 
பின் ப ப்  
ஆங்கில 

ப்ேளாமா 

நிைறேவற் த்தர 
உத்திேயாகத்தர்கள்
01 

 01 
வ டம் 

98   உள்நாட்  நிைறேவற் த்தர 
உத்திேயாகத்தர் என்ற 
ாீதியில் ஆங்கிலெமாழியில் 
கடைமகைள நிைறேவற்ற 

மாதல் மற் ம் 
இராஜதந்திர ாீதியான 
கலந் ைர யாடல்களின் 
ேபா  ெதாழில் 
தைகைம டன் 
ேதாற் வதற்கு 
ஆர்வெம த்தல் 

ெமாத்த தலீ  
( R s ‘ 000 )    
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நிகழ்ச்சித்திட்டத்
தின் ெபயர்   

பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக   

காலப் 
பகுதி   

ெமாத்த தலீ  
( R s ‘ 000 )    

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் 
தன்ைம 
(உள்நாட் / 
ெவளிநாட் )
   

உள்நாட்  ெவளிநாட்  

சா நைட 
ைறயில் திய 

மாற்றங்கள் 
ெதாடர்பில் 
அறி ட் ம் 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
12 

04 
மணித்தி
யாலங்கள் 

0.98   உள்நாட்  வியடப் பாவைன 
உத்திேயாகத்தர்கள் என்ற 
ாீதியில் திய 
நிைலைமகைள 
அைடயாளம் கண்  
கடைமகைள 
ேமற்ெகாள்ளல் 

களனிப் 
பல்கைலக்கழகத்
தினால் 
நடாத்தப்ப ம் 
ச க விஞ்ஞான 

 கைலமாணிப் 
பாடெநறி 
(2020/2021) 

நிைறேவற் த்தர 
உத்திேயாகத்தர்கள்
01 

02 வ டங் 
கள் 

80   உள்நாட்  ேசைவ அவசியத்ைத 
நிைறேவற்றி திய 
அறிைவ கடைமகைள 
விைனத்திற டன் 
ேமற்ெகாள்ளப் 
பயன்ப த்தல் 

தைலைமத் வப் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 
(இைணயவழி) 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
15 

02 
நாட்கள் 

2.04   உள்நாட்  தீர்மானம் எ த்தல் 
மற் ம் ஆ ைம வி த்தி 

ஊழியர் 
உள்வாங்கல் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

இடமாற்றம்ெபற்
வ ைகத்தந்த திய 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
70 

10 
நாட்கள் 

48.13   உள்நாட்  திைணக்களத்தின் 
ெமாத்தச் 
ெசயற்பா கைள ம் 
சரளமாக அைடயாளம் 
கண்  பல்ேவ பட்ட 
நி வனங்களி ந்  
இைணப் ச் 
ெசய்யப்பட்டவர்கள் 
திைணக்களத்தின் உப 
கலாசாரத்ைத 
அைடயாளம் காணல் 

அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க
ளின் லீ கள் 
ெதாடர்பிலான 
ெசயலமர்  

காைமத் வ 
ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
15 

06 
மணித்தி
யாலங்கள் 

3.95   உள்நாட்  விடயதானங்கைள ாிந்  
கடைமகைள நிைறேவற்ற 
இலகுவாதல் 

ஆங்கில 
ப்ேளாமா 

பாடெநறி –  
பா  மற் ம் 
ெபௗத்த 
பல்கைலக் கழகம் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
03 

01 வ டம் 48.75   உள்நாட்  சர்வேதச ாீதியான 
தைடநீக்க ெசயற் 
பா களின் ேபா  
ெமாழித் ேதர்ச்சிைய உயர் 
மட்டத்திற்கு 
ெகாண் வரல் 

தமிழ் ெமாழிப் 
பாடெநறி 200 
மணித்தியாலங் 
கள் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
76 

200மணித்
தியாலங் 
கள் 

150   உள்நாட்  அரசக ம ெமாழிக் 
ெகாள்ைகைய 
நைட ைறப்ப த் வதற்
கு உத தல் மற் ம் 
ேசைவ அவசியப் 
பா கைள நிைறேவற்றல் 

பிரதிபலன்/ ெபற் க் 
ெகாண்ட அறி    
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நிகழ்ச்சித்திட்ட
த்தின் ெபயர்   

பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக   

காலப் 
பகுதி   

ெமாத்த தலீ  
( R s ‘ 000 )    

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் 
தன்ைம 
(உள்நாட் / 
ெவளிநாட்  
  

உள்நாட்  ெவளிநாட்  

சர்வேதச 
பா காப்  
ெதாடர்பிலான 
பயிற்சி - 
UNCHR 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
20 

02 
நாட்கள் 

    உள்நாட்  சர்வேதச கு ப்ெபயர்வின் 
ேபா  ைறயற்ற 
ேசைவகள், 
சட்டவிேராதமாக 
நாட் க்குள் ைள ம் 
மற் ம் தங்கியி க்கும் 
ஆட்கைள ைக ெசய்  
த த்  ைவக்கும் ேபா  
சர்வேதச விவரக் 
குறிப் க்கைள 
அைடயாளம் காணல் 

கட் நாயக்க 
பண்டாரநாயக்
க விமான 
நிைலயத்ைதப் 
பார்ைவயி ம் 
களச் சுற் லா 

காைமத் வ 
ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
90 

02 
நாட்கள் 

84.28   உள்நாட்  விமான நிைலயம் ஊடாக 
நைடெப ம் பயணிகள் 
தைடநீக்க (நாட் ற்குள் 

ைழ ம் ேபா ம் 
நாட் ந்  ெவளிேய ம் 
ேபா ம்) ெசயன் ைறைய 

ாிந் ெகாள்ளல் மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய 
ேசைவகைள அைடயாளம் 
காணல் 

மத்தைள 
விமான 
நிைலயத்ைதப் 
பார்ைவயி ம் 
களச் சுற் லா 

கட ச்சீட்  
உதவியாளர் மற் ம் 

காைமத் வ 
ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
27 

01 நாள் 27.84   உள்நாட்  விமான நிைலயம் ஊடாக 
நைடெப ம் பயணிகள் 
தைடநீக்க (நாட் ற்குள் 

ைழ ம் ேபா ம் 
நாட் ந்  ெவளிேய ம் 
ேபா ம்) ெசயன் ைறைய 

ாிந் ெகாள்ளல் மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய 
ேசைவகைள அைடயாளம் 
காணல் 

ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் 
ெதாடர்பில் 
விேசட கவனம் 
ெச த்தி 

ைறயற்ற 
கு ப்ெபயர்  
ெதாடர்பான 
கு கியகால 
பாடெநறி - 
OUSL 
( 2 021/2022 )  

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
41 

 05 
மாதங்கள் 

420   உள்நாட்  சர்வேதச ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் ெதாடர்பில் 
சர்வேதச சட்டக் 
கட்டைமப்  மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய 
ெசயற்பா கள் பற்றிய 
அறிைவ அதிகாித்தல் 
  
  
  
  

பிரதிபலன்/ ெபற் க் 
ெகாண்ட அறி    
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நிகழ்ச்சித்திட்டத்
தின் ெபயர்   

பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக   

காலப் 
பகுதி   

ெமாத்த தலீ  
( R s ‘ 000 )    

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் 
தன்ைம 
(உள்நாட் / 
ெவளிநாட்  
  

உள்நாட்  ெவளிநாட்  

ஆங்கில ெமாழிப் 
பாடெநறி –  
ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகம் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
01 

01 வ டம்     உள்நாட்  சர்வேதச ாீதியான 
தைடநீக்க ெசயற் 
பா களின் ேபா  
ெமாழித் ேதர்ச்சிைய உயர் 
மட்டத்திற்கு 
ெகாண் வரல் 

ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் 
ெதாடர்பில் 
விேசட கவனம் 
ெச த்தி 

ைறயற்ற 
கு ப்ெபயர்  
ெதாடர்பான 
கு கியகால 
பாடெநறி- OUSL 
( 2 021/2022 )  

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
35 

02 
நாட்கள் 

    உள்நாட்  சர்வேதச ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் ெதாடர்பில் 
சர்வேதச சட்டக் 
கட்டைமப்  மற் ம் 
அத டன் ெதாடர் ைடய 
ெசயற்பா கள் பற்றிய 
அறிைவ அதிகாித்தல் 

ஆங்கிலெமாழிப் 
பாடெநறி 
அ ஸ்திேர யா 
உயர்ஸ்தானிகர் 
ஆலயம் (கு 03) 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
- 43 

50 
மணித்தி
யாலங்கள் 

    உள்நாட்  ஆங்கில ெமாழிப் 
பிரேயாக ஆற்றைல 
(எ த்  மற் ம் ேபச்சு) 
அதிகாித்தல் 

ஆவணப் 
பாிேசாதைன 
மற் ம் 

கங்கைள 
அைடயாளம் 
கா ம் பயிற்சி - 
அ ஸ்திேர யா 
உயர்ஸ்தானிகர் 
ஆலயம் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
32 

03 
நாடகள் 

    உள்நாட்  கட ச்சீட் , சாப் 
பத்திரம் உள்ளிட்ட 
விடயங்க க்குத் 
ேதைவயான உதவி 
ஆவணங்களின் 
உண்ைமத்தன்ைமைய 
உ திப்ப த்திக் 
ெகாள் ம் ஆற்றைல 
அதிகாித்தல் 

குற்றவியல் 
சட்டத்திற்கு 
அைமய 
ஆட்கடத்தல் 
வியாபாரம் 
மற் ம் 
தி ட் த்தனமாக 
கு ப்ெபயர்பவர் 
கள் மற் ம் 
குற்றவாளிகைள 
அைடயாளம் 
காணல் 

அதிகாரம்ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
36 

01 நாள்     உள்நாட்  குற்றவியல் சட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் 
ஆட்கடத்த ல் 
ஈ ப பவர்கைள 
அைடயாளம் காணல் 
மற் ம் அதற்காக எ க்க 

மான சட்ட 
நடவ க்ைககள் குறித்  
அறிதல் 

பிரதிபலன்/ ெபற் க் 
ெகாண்ட அறி    
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நிகழ்ச்சித்திட்டத்
தின் ெபயர்   

பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக   

காலப் 
பகுதி   

ெமாத்த தலீ  
( R s ‘ 000 )    

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் 
தன்ைம 
(உள்நாட் / 
ெவளிநாட்  
  

உள்நாட்  ெவளிநாட்  

ெசயலாற் ைக 
சுட் கள் (KPI)  
ெதாடர்பில் 
மீளாய்  
ெசயலமர்  

திைணக்கள 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
- 55 

01 நாள் 288.4   உள்நாட்  நி வனத்தின் 
ேநாக்கங்கைள உாிய 

ைறயில் அைடயாளம் 
கண்  அவற்ைற 
அைடந் ெகாள்வதற்காக 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
தயாாித்தல் மற் ம் 
ேநாக்கங்கைள 
அைடந் ெகாள் ம் 
ெபா ட்  சாியான 
அள ட்  நியமங்கைளத் 
தயாாித்தல் 

ேதசிய ெதாழிற் 
கல்வி 
நி வனத்தின் 

லம் 
நடாத்தப்பட்ட 
அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க
ளின் சம்பளம் 
தயாாித்தல் 
பற்றிய 
ெசயலமர்  

திைணக்கள 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
- 06 

01 நாள் 24   உள்நாட்  அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்களின் 
மாதாந்த / வ டாந்த 
சம்பளங்கைள சாியாக 
கணித்  
விைனத்திற டன் 
ெசயலாற்றத் ேதைவயான 
அறிைவ ேமம்ப த்தல் 

பிரதிபலன்/ ெபற் க் 
ெகாண்ட அறி    

 நி வனத்தின் ெசயலாற் ைகயின் ெபா ட்  பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் எவ்வா  பங்களிப் ச் ெச த் கின்றன 
என்பைத சு க்கமாக விளக்குக. 


 நி வனத்தினால் அைடயப்ெபற்ற ெவற்றிகள் மற் ம் ெவற்றிகரமான ெசயலாற் ைக மட்டெமான்ைறத் 

ெதாடர்ந் ம் ேபணிவ வதற்காக நி வனத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சி மற் ம்  அபிவி த்தி 
ெசயன் ைற ெபாி ம் உ ைணயாக அைமந்த .  


 திைணக்களத்திற்கு இடமாற்ற அ ப்பைடயில் அல்ல  ஆட்ேசர்ப்பின் ேபாில் இைண ம் திய ஆளணி 

உ ப்பினர்க க்கு திைணக்களப் பணிகள் ெதாடர்பில் வழங்கப்ப ம் ைறயான பயிற்சியின் பின்னர் 
உத்திேயாகத்தர் திைணக்களத்தில் பணியாற் ம் காலப் பகுதியில் அவர்க க்குத்  ேதைவயான அறிைவ 
இற்ைறப்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு ெதாடர்ச்சியான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப் 
ப கின்ற . 


 ேதைவக்ேகற்ப இற்ைறப்ப த்தப்ப ம் ைறயான பயிற்சித் திட்டெமான்றின் லம் திய உலகளாவிய 

ேபாக்குக க்கு ஈ ெகா த்  ன்ேனாக்கிச் ெசல் ம் திைணக்களமாக அதன் உத்திேயாகத்தர்களின் அறி  
வளர்ச்சியில் எப்ேபா ம் கூ ய கவனம் ெச த்தப்ப கின்ற . 


 பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி ெசயற்பா க க்காக வ டாந்தம் ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி ஒ க்கீ க க்கு 

ேமலதிகமாக, ெவளி நி வனங்கள், தரகங்கள், சர்வேதச அைமப் கள் ஆகியவற்றின் அ சரைண டன் 
ெவளிநாட் ப் பயிற்சி வாய்ப் கைள இனங்கண் ,அதற்கான சந்தர்ப்பங்கைள உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கி 
அவர்கள  அறி , எண்ணப்பா கள் மற் ம் ஆற்றல்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நித ம் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப கின்ற . அதன் ெப ேபறாக திைணக்களத்தின் ெபா ளாதார ெசயலாற் ைகைய ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேபணிவ வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிட் ள்ள .  
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2021 ஆம் ஆண் ல்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ேம ள்ள 
அட்டவைணயில் ெதாகுத்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  
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அத்தியாயம் 07 - இணக்கப்பாட்  அறிக்ைக 

இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  

இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 

விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்ற 
நிலைமைய 

தவிர்ப்பதற்கு 
ன்ெமாழி ம் 
சாியான 

தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 

நடவ க்ைககள் 
1 பின்வ ம் நிதி அறிக்ைககள் / 

கணக்குகள் உாிய திகதியில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன 

      

1.1 வ டாந்த நிதி அறிக்ைககள் இணக்கமான      
1.2 அரச அ வலர்கள் ற்பணக்கணக்கு இணக்கமான      

1.3 வணிக மற் ம் உற்பத்தி ற்பணக் 
கணக்குகள் (வர்த்தக ற்பணக் 
கணக்குகள்) 

- ஏற் ைடயதன்      

1.4 களஞ்சிய ற்பணக் கணக்கு - ஏற் ைடயதன்      

1.5 சிறப்  ற்பணக் கணக்கு - ஏற் ைடயதன்      
1.6 ஏைனய -     
2 த்தகங்கள் மற் ம் பதி கைளப் 

ேபணல் (நி.பி.445) 
      

2.1 ெபா  நிர்வாக சுற்றறிக்ைக 267/2018 
இன் ப  நிைலயான ெசாத்  
பதிேவட்ைட ப்பித்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.2 ஆள்சார் ேவதனாதிகள் பதி  / 
தனிப்பட்ட ஊதிய அட்ைடகைள 

ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.3 கணக்காய்  வினாக்கள் பதிேவட்ைட 
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல் 

இணக்கமான      

2.4 உள்ளக கணக்காய்  அறிக்ைககள் 
பதிைவப் ப்பித்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.5 அைனத்  மாதாந்த கணக்கு 
சு க்கங்கைள ம் (CIGAS )  தயார் 
ெசய்  ெபா  திைறேசாிக்கு உாிய 
திகதியில் சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      

2.6 காேசாைல மற் ம் காசுக் கட்டைள 
பதிேவட்ைட ப்பித்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.7 ெபா ட் பதிேவட் ைன ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.8 இ ப் ப் பதிேவட் ைன ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான    
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

2.9 இழப்  பதிேவட் ைன ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.10 ெபா ப்  பதிேவட்ைட ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

2.11 அ க்கட்ைட த்தகங்களின் (GA – 
N20 )  பதிேவட்ைட ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

03 நிதிக் கட் ப்பாட் க்கான பணிகைள 
ஒப்பைடத்தல் (நி.பி. 135) 

      

3.1 நிதி அதிகாரங்கள் நி வனத்திற்குள் 
பகிரப்பட்டன. 

இணக்கமான      

3.2 நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்ப கின்றைம 
பற்றி நி வனத்திற்குள் 
ெதாியப்ப த்தப்பட்ட . 

இணக்கமான      

3.3 ஒவ்ெவா  ெகா க்கல் வாங்க ம் 
இரண்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
அ வலர்கள் லம் இடம்ெப ம் 
வைகயில் அதிகாரம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட . 

இணக்கமான      

3.4 2014.05.11 திகதிய அரச கணக்கு 
சுற்றறிக்ைக இல.  171/2004  இன் ப , 
அரசு ஊதிய ெமன்ெபா ள் 
ெதாகுப்பின் ெசயல்பா கள் 
கணக்காளர்களின் கட் ப்பாட் க்கு 
உட்பட்டைவ. 

இணக்கமான      

4 வ டாந்த திட்டத்திைனத் தயாாித்தல்   

4.1 வ டாந்த ெசயற்பாட்  திட்டம் 
தயாாித்தல். 

இணக்கமான      

4.2 வ டாந்த ெகாள் தல் திட்டம் 
தயாாித்தல். 

இணக்கமான      

4.3 வ டாந்த உள்ளக கணக்காய் த் 
திட்டம் தயாாித்தல். 

இணக்கமான      

4.4 வ டாந்த மதிப்பீட்ைடத் தயாாித்தல் 
மற் ம் அைத ேதசிய வ.ெச.தி 
திைணக்களத்தில் (NBD)  உாிய 
திகதியில் சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

4.5 வ டாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்ைக 
திைறேசாி ெசயற்பாட் த் 
திைணக்களத் க்கு உாிய திகதியில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . 

இணக்கமான      

5 கணக்காய்  வினாக்கள்   
5.1 அைனத்  கணக்காய்  

வினாக்க க்கும் கணக்காய்வாளர் 
நாயகத் க்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் 
பதில் அளிக்கப்பட் ள்ள . 

இணக்கமான      

6 உள்ளகக் கணக்காய்        
6.1 நி. பி. 134 )2(  .எம்.ஏ / 1-2019 ப , 

ஆண் ன் ெதாடக்கத்தில் 
கணக்காய்வாளர் நாயகத் டன் 
கலந்தாேலாசித்த பின்னர் உள்ளக 
கணக்காய்  திட்டம் தயாாித்தல். 

  
இணக்கமான  

    

6.2 அைனத்  உள்ளக கணக்காய்  
அறிக்ைகக க்கும் ஒ  மாதத்திற்குள் 
பதிலளித்தல். 

இணக்கமற்ற  கணக்காய்  
அறிக்ைக க்கான 
விளக்கம் தாமதம் 
அைடதல். 

கணக்காய்  
மற் ம் 

காைமத் வ 
கு க்கு 
அறிவித்தல் 

6.3 அைனத்  உள்ளக கணக்காய்  
அறிக்ைககளின் நகல்கைள ம் 2018 
இன்19 ஆம் இலக்க ேதசிய 
கணக்காய் ச் சட்டத்தின் 

ைணப்பிாி  40 (4) இன் 
அ ப்பைடயில் கணக்காய்வாளர் 
நாயகத் க்கு  சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      

6.4 அைனத்  உள்ளக  கணக்காய்  
அறிக்ைககளின் நகல்கைள ம் 134 (3) 
நிதிப்பிரமாணக் குறிப்பின் 
அ ப்பைடயில் கணக்காய்வாளர் 
நாயகத் க்கு வழங்குதல். 

இணக்கமான      

7 கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வக் 
கு  

      

7.1 எம்ஏ1-2019 சுற்றறிக்ைகயின் ப  
ஆண் க்கு குைறந்த  04 கணக்காய்  
மற் ம் காைமத் வக் கு க் 
கூட்டங்கள் நடத்தப்பட் ள்ளன. 

இணக்கமற்ற  காைமத் வ 
கணக்காய் த் 
திைணக்களத்தின் 
அறி ைரக்கு 
அைமய 

  



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக   2021 

 

 95  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் |  

இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

8 ஆதன காைமத் வம்       
8.1 ஆதன காைமத் வ சுற்றறிக்ைக 

இல.01/2017, ெசாத் ெப ைக மற் ம் 
அகற்றல் பற்றிய தகவல்கைள 
கம்ப்ேராலர் ெஜனரல் அ வலகத்தில் 
சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

இணக்கமான      

8.2 ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின் 13 ஆம் 
அத்தியாயத்தின்ப , சுற்றறிக்ைகயின் 
விதிகைள அ ல்ப த் வதற்கும் 
அத்தைகய அதிகாாிைய கம்ப்ேராலர் 
ெஜனரல் அ வலகத்திற்கு 
அ ப் வதற்கும் ெபா த்தமானெதா  
ெதாடர்  அதிகாாி 
நியமிக்கப்பட் ள்ளார். 

இணக்கமான      

8.3 அரச நிதி சுற்றறிக்ைக இல.05/2016 
இன் ப , ெபா ட்கள் 
கணக்ெக க்கப்பட் , ெதாடர் ைடய 
அறிக்ைககள் கணக்காய்வாளர் 
நாயகத் க்கு உாிய திகதியில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 

இணக்கமான  .   

8.4 சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட்ட 
காலகட்டத்தில் வ டாந்த 
கணக்ெக ப்  லம் அதிகப்ப யான, 
குைறபா கள் மற் ம் பிற 
பாிந் ைரகள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 

இணக்கமான      

8.5 நி.பி 772  இன் ப  கழிக்கப்பட்ட 
ெபா ட்கைள அகற் தல் 
இடம்ெபற்ற . 

இணக்கமான      

9 வாகன காைமத் வம்       

9.1 கு ம வாகனங்க க்கான தினசாி 
இயக்க அறிக்ைக மற் ம் மாதாந்த 
சு க்க அறிக்ைககைளத் தயாாித்  
அவற்ைற உாிய திகதியில் 
கணக்காய்வாளர் நாயகத் க்கு 
சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      

9.2 கழிப்பன  ெசய்யப்பட்ட வாகனங்கள் 
கழிப்பன  ெசய்யப்பட்  06 
மாதங்க க்குள் அகற்றப்ப தல் 
ேவண் ம். 

இணக்கமான      
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

9.3 வாகன பதி  த்தகங்கள்  
பராமாிக்கப்ப வ டன் 

ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

இணக்கமான      

9.4 ஒவ்ெவா  வாகன விபத் ம் நி.பி 
103,104,109 மற் ம் 110 இன் ப  நட 
வ க்ைக எ க்கப்ப தல் ேவண் ம். 

இணக்கமான      

9.5 2016.12.29 திகதிய ெபா  நிர்வாக 
சுற்றறிக்ைக இல.2016/30 இன் பந்தி3.1 
இன் விதிகளின்ப  வாகனங்களின் 
எாிெபா ள் பாவைனயிைன மீண் ம் 
பாிசீ த்தல். 

இணக்கமான      

9.6 குத்தைக வாகனங்களின்  உாித்  
பதி  த்தகம் குத்தைகக் காலத்தின் 
பின்னர் மாற்றப்ப ம். 

இணக்கமான      

10 வங்கி கணக்குகளின் காைம       

10.1 உாிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க 
அறிக்ைககைளத் தயாாித்  
சான்றளித்தல் மற் ம் கணக்காய் க்கு 
சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      

10.2 மீளாய்  வ டத்தில் காணப்பட்ட 
ெசயற்படாத வங்கிக் கணக்குகைளத் 
தீர்த்தல். 

இணக்கமான      

10.3 வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்ைகயில்  
ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ய 
நி ைவகைள ெவளிப்ப த் தல் 
மற் ம் சாிெசய்தல் மற் ம் ஒ  
மாதத்திற்குள் அத்தைகய 
நி ைவகைள தீர்த்தல். 

இணக்கமான      

11 நிதி ஏற்பாட் ைனப் பயன்ப த்தல்       

11.1 ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட  ஏற்பா கைள 
வைரயைறகைள மீறாதப  
ெசலவிடல். 

இணக்கமான      

11.2 நி.பி.  94 )1 ( இன் ப  ஒ க்கீட்  
வரம்ைப மீறாதெபா ப் க்கள் வ ட 
இ தியில் ெதாடர்ந்தி க்கும். 

இணக்கமற்ற  ெகாேரானா 
நிலைமக் காரணமாக 
சிலெசலவினத் 
தைலப் க்க க்கு 
நிதி ஒ க்கீ கள் 
பற்றாக்குைற 
நிலவியைம 

ேமலதிக நிதி 
ஒ க்கீ  
ேதைவப்ப ம் 
ேபா  அதைன 
குறிப்பிட்ட 
ஆண் ேலேய 
சமர்ப்பிக்குமா  
பிாி கைள 
அறி ட்டல் 
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

12 அரச அ வலர்களின் ற்பணக் 
கணக்கு 

      

12.1 எல்ைலக க்கு இணங்குதல். இணக்கமான      

12.2 நி ைவயி ள்ள கடன் நி ைவ 
குறித்  சாியான ேநரத்தில் பகுப்பாய்  
ெசய்தி த்தல். 

இணக்கமான      

12.3 ஒ  வ டத்திற்கும் ேமலாக 
நி ைவயில் உள்ள கடன்கைள 
அைடத்தல். 

இணக்கமற்ற  பணித் தைடக்கு 
உட்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

வர் இ த்தல் 
மற் ம் ஓய் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர் 
ஒ வாின் தனிப்பட்ட 
ேகாைவ தயாாித்  

க்காைம 

அறவிட் க்ெகாள்
வதற்கு 
நடவ க்ைக 
எ த்தல் 

13 ெபா  ைவப் க் கணக்கு       

13.1 காலம் பிந்திய ைவப் க்கைள 
அகற் வதற்கு நி.பி 571  பிரகாரம் 
நடவ க்ைக எ த்தல். 

இணக்கமான      

13.2 ெபா  ைவப் க க்கான 
கட் ப்பாட்  கணக்ைக ப்பித்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

14 ன்பணக் கணக்கு       

14.1 மீளாய்  ஆண் ன் இ தியில் காசுப் 
த்தகத்தில் மீதி திைறேசாி 

ெசயற்பாட் த் திைணக்களத் க்கு 
அ ப்பப்பட் ள்ள . 

இணக்கமான      

14.2 நி.பி.371 இன் அ ப்பைடயில் 
தற்ெசயலான இைடக்கால வழங்கல், 
அத்தைகய பணி நிைறவைடந்  
மாதத்திற்குள் தீர்க்கப்ப ம். 

இணக்கமான      

14.3 நி.பி.371 இன் ப  அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
வரம்ைப மீறாத தற்கா க இைடக்கால 
வழங்கல். 

இணக்கமான      

14.4 மாதந்ேதா ம் திைறேசாி த்தகங் 
க டன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் 
ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

இணக்கமான    
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைககள் 

15 வ மான கணக்கு       

15.1 விதிகளின்ப  ேசகாிக்கப்பட்ட 
வ மானத்ைத தி ப்பிச் 
ெச த்தியி க்க ேவண் ம். 

இணக்கமான      

15.2 திரட்டப்பட்ட வ மானம்ைவப் க் 
கணக்கில் வர  ைவக்காமல் 
ேநர யாக வ மானத்திற்கு வர  
ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

இணக்கமான      

15.3 நி.பி176 இன் ப  நி ைவத் 
ெதாைகைய கணக்காய்வாளர் 
நாயகத் க்குச் சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      

16 மனித வள காைமத் வம்       

16.1 அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் 
எல்ைலக்குள் பணியாளர்கைளப் 
பராமாித்தல். 

இணக்கமான      

16.2 ஊழியர்களின் அைனத்  
உ ப்பினர்க க்கும் கடைமகளின் 
எ தப்பட்ட பட் யல்கைள வழங்குதல். 

இணக்கமான      

16.3 20.09.2017 ேததியிட்ட எம்.எஸ்.  
சுற்றறிக்ைக இல.04/2017 இன் ப  
அைனத்  அறிக்ைகக ம் 

காைமத் வ ேசைவகள் 
திைணக்களத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 

இணக்கமான      

17 ெபா மக்க க்கான தகவல் வழங்கல்       

17.1 தகவல் உாிைமச் சட்டம் மற் ம் 
ஒ ங்கு ைறகளின் அ ப்பைடயில் 
தகவல் அதிகாாி ஒ வைர நியமித்தல். 

இணக்கமான      

17.2 அைமப்  பற்றிய தகவல்கைள அதன் 
வைலத்தளத்தின் லம் வழங்குதல் 
மற் ம் வைலத்தளம் அல்ல  மாற்  
வழிகள் வழியாக நி வனத்தின் மீதான 
ெபா  க த் கள் / குற்றச்சாட் கைள 
எளிதாக்குதல். 

இணக்கமான      

17.3 தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்தின் 8 
மற் ம் 10 பிாி களின் ப  ஆண் க்கு 
இரண்  அல்ல  ஒ  ைற 
அறிக்ைககைள சமர்ப்பித்தல். 

இணக்கமான      
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இல. ஏற் ைடய ேதைவப்பா  இணக்கப்பாட்  
நிைலைம 

( இணக்கமான / 
இணக்கமற்ற ) 

இணக்கமற்றதாயின் 
அ பற்றி சு க்கமாக 
விபாிக்க 

எதிர்காலத்தில் 
இணக்கமற்றநில
ைமைய 
தவிர்ப்பதற்கு 

ன்ெமாழி ம் 
சாியான 
தீர்மானங்கள் 
மற் ம் 
நடவ க்ைகக 

18 பிரைசகள் பட்டயத்திைனச் 
ெசயற்ப த்தல் 

      

18.1 ெபா  நிர்வாகம் மற் ம் காைமத் 
வ சுற்றறிக்ைக இல.05/2008 மற் ம் 

05/2018 (1) இன் ப  பிரைசகள் 
பட்டயம் / பிரைசகள் வா க்ைகயாளர் 
சாசனத்ைத உ வாக்குதல் மற் ம் 
ெசயற்ப த் தல். 

இணக்கமான      

18.2 சுற்றறிக்ைகயின் பந்தி 2.3 ஐப் ெபா த் 
தவைர, பிரைசகள் பட்டயம் / 
பிரைசகள் வா க்ைகயாளர் சாசனத்ைத 
ெசயல்ப த்த ம் அைத கண்காணிக் 
க ம் மதிப்பீ  ெசய்ய ம் நி வனம் 
ஒ  ெபாறி ைறைய அைமத் ள்ள . 

இணக்கமான      

19 மனித வள திட்டத்திைனத் தயாாித்தல்       
19.1 2018.01.24  திகதிய ெபா  நிர்வாக 

சுற்றறிக்ைக இல.  02/2018  இன் 
இைணப்  02 ப வத்தின் அ ப்பைட 
யில் மனித வளத் திட்டம் தயாாித்தல். 

இணக்கமான      

19.2 ஊழியர்களின் ஒவ்ெவா  உ ப் 
பின க்கும் குைறந்தபட்சம் 12 மணி 
ேநர பயிற்சி ஆண் க்கு 12 மணி 
ேநரத்திற்கும் குைறயாமல் இ ப்பைத 
ேமற்கண்ட மனித வள திட்டம் உ தி 
ெசய்ய ேவண் ம். 

இணக்கமான      

19.3 ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின் இைணப்  
01 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ப வத் 
தின் அ ப்பைடயில் அைனத்   
ஊழியர்க க்கும் வ டாந்த ெசயற்திறன் 
ஒப்பந்தம் ைகெய த்திடப்பட் ள்ள . 

இணக்கமான      

19.4 ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின் 6.5 ஆவ  
பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள ேமம்பாட் த் 
திட்டம், திறன் ேமம்பாட் த் 
திட்டங்கள் மற் ம் திறன் ேமம்பாட் த் 
திட்டங்கைள ெசயற்ப த்தல் ஆகிய 
வற்றின் ெபா ப்பில் ஒ  த்த 
அதிகாாிைய நியமித்தல். 

இணக்கமான      

20 கணக்காய்  பந்திக க்கான 
ெபா ப் க்கள் 

      

20.1 ந்ைதய ஆண் ற்கான கணக்காய் 
வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்  
பந்திகளால் சுட் க்காட்டப்பட்ட குைற 
பா கைள சாிெசய்தல் 

இணக்கமான      


