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கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர்  
நாயகத்தின் ெசய்தி 

 
 
 
 

இலங்ைகயின் அபிவி த்தித் ெதாழிற்பாட் ைன ேநாக்காகக் ெகாண்  உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  
தலீ கைள ஊக்குவிப்பதி டாக, இலங்ைகைய ஆசியாவின் ெபா ளாதார மற் ம் நிதித் ைறயில் 

மத்திய நிைலயமாக மாற்றியைமக்கும் எதிர்பார்ப்ைப தன்ைமயாகக் ெகாண்ட "ேநாக்கு -2025” எ ம் 
ெதானிப்ெபா ளினாலான அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக டன் ன்ேனாக்கிப் பயணிப்பதற்கு கு வர , 
கு யகல் த் திைணக்களம் திட்டமிட் ள்ள . நாங்கள் இனங் கண் ள்ளவா , அரசின் ேபரண்டக் 
ெகாள்ைகக்கு இைசவாக சிறந்த ைறயில் திட்டமிடப்பட்ட ம், பா காப்பான ம், இைழவாி எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  காைமத் வ ைறைமெயான்ைற ேபணிச் ெசல்வ  திைணக்களத்தின் ெபா ப்பாக 
இ ப்ப டன், மிக க்கிய ெப ேபற்ைறப் ெபற் த் த ம் ைறயாக கட ச்சீட்ெடான்ைற 
விநிேயாகிப்பதி டாக இலங்ைகயர்க க்கு ெவளிநாட் ப் பயணங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா ப்பைத ம், இலங்ைகக் கு ாிைம டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககைளக் 
கட் ப்ப த் வைத ம், ந ன உலகில் பாவைனயி ள்ள தரநிர்ணயங்க க்கு ஏற் ைடயதாக 
தற்ேபாைதய சா நைட ைறைய வி த்தி ெசய்வைத ம் இங்கு சுட் க்காட்டலாம். நாட் ன் ேதசிய 
வ மானத்ைத ஈட் வதில் பா. 17,259.0 மில் யன் நிதிப் பங்களிப்ைபப் ெபற் க் ெகா த் , 2018 ஆம் 
வ டத்தில் நாம் ேமற்ெகாண்ட யற்சிக க்கு மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிைய அைடய 

ந் ள்ள  என்பைத இச் சந்தர்ப்பத்தில் மகிழ்ச்சி டன் ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
 

2018 ஆம் வ டத்தில் கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் ெசயலாற் ைக, இவ் அறிக்ைக லம் 
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற . ேம ம், திதாக கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத வைரவ டன் 
ெதாடர் ைடயதாக குறிப்பிடத்தக்க ன்ேனற்றத்ைத அைடவதற்கும், தற்காலத் ேதைவக க்குப் 
ெபா த்தமானவா  சா கட்டணங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல் உட்பட நிரந்தர வதிவிட சா 
மற் ம் தலீட்டாளர்க க்கான சாக்கைள 05 வ டத்தி ந்  10 வ டங்கள் வைர நீ த்தல், ெதாழில் 
வாய்ப் கள் பற்றிய திய ஒ ங்குவிதிகைள அறி கம் ெசய்தல் தலான நடவ க்ைககைள 
எ ப்பதி டாக தற்ேபாைதய சா நைட ைறயில் க்கிய மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர ந் ள்ள . 
அேத ேபான் , தகவல் ெதாழில் ட்ப உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ந னமயப்ப த் த ம், 
ஒ ங்கிைணந்த எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமத் வ ைறைமயின் நடவ க்ைககள் 
ஆரம்பிக்கப்ப த ம் இவ் வ டத்தில் அைடந்த க்கிய ெவற்றிகளாகக் குறிப்பிடலாம். 
 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பணிகைள ெசவ்வேன நிைறேவற்றிய வண்ணம் ேமற்ெசான்ன 
இலக்குகைள அைடவதற்கு வழிகாட் ய மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்க க்கும், இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்க க்கும், அைமச்சின் ெசயலாளர் உட்பட அைமச்சு உத்திேயாகத்தர்க க்கும், எம  ேசைவைய 
வழங்குவதில் பல விதத்தில் ஒத் ைழப்  வழங்கிய பிற அைமச்சுகள், திைணக்களங்கள், நியதிச்சட்ட 
நி வனங்கள் உள்ளிட்ட அரச நி வனங்க க்கும், லம்ெபயர்ந்ேதா க்கான சர்வேதச அைமப்  
உள்ளிட்ட சர்வேதச அைமப் க க்கும், தனியார் கவர் நி வனங்க க்கும், ேசைவ வழங்கும் 
நி வனங்க க்கும், ேசைவ ெப னர்க க்கும் இவ் ேவைளயில் என  மனப் ர்வமான நன்றிகைளத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன். அேத ேபான் , திைணக்களத்தின் ெவற்றிக்குப் பின்ேன இ ந்  ெகாண்  
என்ேனா  ேதாேளா  ேதாள் நின்  உைழத்  ஒத் ைழப்  வழங்கிய திைணக்களத்தின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் அைனவ ம் வழங்கிய ேசைவையப் பாராட் வதற்கும் இதைன சந்தர்ப்பமாகக் 
ெகாள்கின்ேறன். 
 

எம்.என். ரணசிங்ஹ, 
கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம், 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம், 
“ சுகு பாயா”, பத்தர ல்ைல. 
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கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களம் 
 

ெசயலாற் ைக அறிக்ைக – 2018 
அறி கம்:  
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தி ள்ள ஏற்பா க க்கு 
அைமய, இலங்ைகப் பிரைசகள் அல்லாேதார் இலங்ைகக்குள் உட்பிரேவசிப்பத்ைதக் கட் ப்ப த்தல், 
இலங்ைகப் பிரைசகள் அல்லாத ஏைனய பிரைசக ம், நபர்க ம் இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய வைத 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல், இலங்ைகப் பிரைசகள் அல்லாத வி ம்பத்தகாத நபர்கைள இலங்ைகயி ந்  
ெவளிேயற் தல் தலான நடவ க்ைககைள எ க்கும் தத் வம் கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திடம் 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள . இலங்ைகப் பிரைசக க்கு கட ச்சீட் க்கைள விநிேயாகித்தல், ெவளிநா களில் 
பிறக்கும் இலங்ைகப் பிரைசகளின் பிள்ைளக க்கு இந் நாட் க் கு ாிைமைய வழங்குதல், இலங்ைகக் 
கு ாிைமக்காக விண்ணப்பிக்கும் இலங்ைகயர் அல்லாேதா க்கு இந் நாட் க் கு ாிைமைய வழங்குதல் 

தலான பணிக ம் இத்திைணக்களத்தினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 
 
ேநாக்கு  
 
 பிராந்தியத்தில் ன்ேனா  கு வர , கு யகல்  ேசைவயாகத் திக தல் 

 
ெசயற்பணி 
 
 ேதசிய பா காப்ைப ம், ச க வி மியங்கைள ம் ேபணிப் பா காத்த ம், ெபா ளாதார 

அபிவி த்திக்கான வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திய வண்ணம் நாட் ந்  ெவளிேய ேவாைர ம் 
நாட் ற்குள் வ ேவாைர ம் ஒ ங்கு ைறப்ப த் த ம், பிரைசகள் ேசைவகைள வழங்குத ம். 

 

பணிகள் 
 
 இலங்ைகப் பிரைஜக க்கு கட ச்சீட் கைள விநிேயாகித்த ம், அதேனா ைணந்த பணிக ம். 

 ெவளிநாட் ப் பிரைசக க்கு சா அ மதிப்பத்திரங்கைள விநிேயாகித்த ம், அதேனா ைணந்த 

பணிக ம். 

 இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குவ டன் ெதாடர் ைடய பணிகள். 

 எல்ைலக் கட் ப்பா . 
 

சட்டத் தத் வங்கள்  
 
 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப் . 

 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரசா ாிைம சட்டம். 

 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டம். 

 1949 ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம் இலக்க இந்திய, பாகிஸ்தான் கு யி ப்பாளர்களின் கு ாிைம 

ெதாடர்பான சட்டம். 

 1956 கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் ஒ ங்குவிதிக ம் ெதாடர் ைடய தி த்தங்க ம். 

 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 பிரசா ாிைம வழங்குவதற்கான சட்டம். 

 2003 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க இந்திய வம்சாவளியின க்கு பிரசா ாிைம வழங்குவதற்கான 

சட்டம். 

 ேமற்ெசான்ன சட்டங்க டன் ெதாடர் ைடய ஒ ங்குவிதிக ம், கட்டைளக ம். 

 கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தினால் ெவளியிடப்ப கின்ற சுற்றறிக்ைகக ம், 

அறி த்தல்க ம். 
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பணியாட் ெதாகுதி விபரம் 
 
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 உாித்தாக்கப்பட் ள்ள . கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் வழிநடாத்த ன ம், 
ேமற்பார்ைவயின ம் கீழ் ேமலதிக கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம், 05 கட் ப்பாட்டாளர்கள், பிரதம கணக்காளர், 
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் திைணக்களத்தின் அந்தந்தப் பிாி க க்குப் ெபா ப்பாகச் ெசயற்ப கின்றனர். 
2018 ஆம் வ டத்தில் திைணக்களத்தின் பணியாட் ெதாகுதி ெதாடர்பான விபரங்கள் வ மா : 

 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் ெதாகுதி விபரம் –  2018.12.31 ஆம் திகதிக்கு 

பதவி ேசைவ ேசைவ மட்டம் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்ைக 

நில ம் 
எண்ணிக்ைக 

ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் 
நாயகம் இல.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 01 01 - 
ேமலதிக கு வர , கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் இல.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 01 01 - 

கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் இல.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 05 05 - 
பிரதம கணக்காளர் இல.க.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 01 01 - 
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் இல.க.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 01 01 - 
பிரதி/ உதவி கு வர , கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் இல.நி.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 40 39 01 

பிரதி/ உதவி கு வர , கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் திைணக்கள சிேரஷ்ட மட்டம் 10 06 04 

கணக்காளர் இல.க.ேச. சிேரஷ்ட மட்டம் 02 02 - 
நி வாக உத்திேயாகத்தர் அ. .உ.ேச. ன்றாம்நிைல மட்டம் 02 02 - 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் திைணக்கள ன்றாம்நிைல மட்டம் 36 32 04 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் திைணக்கள ன்றாம்நிைல மட்டம் 458 403 55 

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ெமாழிெபயர்ப்
பாளர் ேசைவ ன்றாம்நிைல மட்டம் 02 02 - 

பயிற்சி காைமயாளர் இைணந்த 
ேசைவ 

இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 01 01 - 

வர  – ெசல த் திட்ட உதவியாளர் இைணந்த 
ேசைவ 

இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 01 01 - 

அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் அபிவி த்தி உ. 
ேசைவ 

இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 20 20 - 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் அ. .உ.ேச. இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 378 367 11 

கட ச்சீட்  உதவியாளர் திைணக்கள இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 35 31 04 

கண்காணிப்  உதவியாளர் திைணக்கள இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 50 - 50 

வரேவற்  உத்திேயாகத்தர் திைணக்கள இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 01 01 - 

காவலாளர் திைணக்கள இரண்டாம்நிைல 
மட்டம் 03 02 01 

சாரதி சாரதி ேசைவ ஆரம்பநிைல மட்டம் 32 30 02 
ஓய்வைற உதவியாளர் திைணக்கள ஆரம்பநிைல மட்டம் 06 - 06 
அ வலக உதவியாளர் அ.உ.ேச. ஆரம்பநிைல மட்டம் 107 107 - 
சிற் ழியர் (பயி ம்) அமய ஆரம்பநிைல மட்டம் 10 10 - 

ெமாத்தம்     1,203 1,065 138 
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01. நி வாகப் பிாி  
 

இப் பிாி  கட் ப்பாட்டாளர் (நி வாகம்) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்குவ டன், 
திைணக்களத்தின் ெபா வான நி வாகம், மனித வள காைமத் வம், திைணக்களத்தின் வாகனப் 
பயன்பாட்  காைமத் வம், பராமாிப் ப் பணிகள், பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி, ெகாள் தல் தலான 
பணிகள் இப் பிாிவின் கீழ் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 

 
01:1 நி வாகக் கிைள 
 

பணியாட் ெதாகுதி - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. தாபன நடவ க்ைககள் 
 
1.1 ஆட்ேசர்ப் கள் 

 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்தல். 

 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்காக நடாத்தப்பட்ட மட் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு அைமய, 
2018.05.21 ஆம் திகதி ேநர் கப் பாீட்ைச நடாத்தப்பட் , 2018.08.20 ஆம் திகதியி ந்  அ க்கு 
வ மா  21 அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. அேத ேபான் , 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக நடாத்தப்பட்ட திறந்த ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு அைமய, 2018.07.16 மற் ம் 2018.07.18 ஆம் திகதிகளில்  ேநர் கப் 
பாீட்ைச நடாத்தப்பட் , 2018.08.20 ஆம் திகதியி ந்  அ க்கு வ மா  92 அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 
இதன்ேபா  திறந்த அ ப்பைடயில் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 18 நியமனதாாிகள், தம  நியமனங்கைள 

ெபா ப்ேபற்காததின் காரணமாக, 2018.09.10 ஆம் திகதியி ந்  அ க்கு வ மா  அவர்களின் 
நியமனங்கள் இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட டன், இவ்வா  இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட 18 நியமனங்க க்குப் 
பதிலாக, பாீட்ைசப் ெப ேப கள் மற் ம் ேநர் கப் பாீட்ைசப் ெப ேப கைள அ ப்பைடயாகக் 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 02 
நி வாக உத்திேயாகத்தர் 01 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 02 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 26 
அ வலக உதவியாளர் 06 
சாரதி 30 
சிற் ழியர் (பயி னர்) 02 
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ெகாண் , 2018.11.26 ஆம் திகதியி ந்  அ க்கு வ மா  18 அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

1.2 பதவி யர் கள் 

பதவி எண்ணிக்ைக பதவி யர்த்தப்பட்ட பதவி 

இலங்ைக நி வாக ேசைவ II 03 இலங்ைக நி வாக ேசைவ I 

இலங்ைக நி வாக ேசைவ III 03 இலங்ைக நி வாக ேசைவ II 

இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவ III 01 இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவ II 

சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 05 உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) 

அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 26 சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 

கட ச்சீட்  உதவியாளர் II 28 கட ச்சீட்  உதவியாளர் I 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் II 07 அரச காைமத் வ உதவியாளர் I 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் III 03 அரச காைமத் வ உதவியாளர் II 

அ வலக ஊழியர் ேசைவ III 05 அரச காைமத் வ உதவியாளர் III 

அ வலக ஊழியர் ேசைவ III 01 அ வலக ஊழியர் ேசைவ II 

சாரதி ேசைவ II 02 சாரதி ேசைவ I 

1.3 ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல் 
 

அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கள் –  28 

அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் –  03 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் தரம் III ஐச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் –  03 
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1.4 விைனத்திறன்காண் தைடப் பாீட்ைச 
 

 உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) உத்திேயாகத்தர்க க்கான விைனத்திறன் காண் தைடப் 
பாீட்ைச 2018.09.29 மற் ம் 2018.09.30 ஆம் திகதிகளில் இலங்ைக அபிவி த்தி 
நி வாகநி வகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட டன், இப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கள் 2018.10.26 ஆம் 
திகதி ெவளியிடப்பட்ட . 



  அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கான 2017 ஆம் வ டத்திற்கான விைனத்திறன் காண் தைடப் 
பாீட்ைச 2018.08.18 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட டன், இப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கள் 2018.08.24 
ஆம் திகதி ெவளியிடப்பட்ட . 



  அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கான 2018 ஆம் வ டத்திற்கான விைனத்திறன் காண் தைடப் 
பாீட்ைசக்கான விண்ணப்பங்கள் 2018.11.29 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2018.12.26 ஆம் திகதி வைர 
ேகாரப்பட்டன. 



  சாரதிக க்கான விைனத்திறன் காண் தைடப் பாீட்ைச 2018.12.19 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட டன், 
இப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கள் ெவளியிடப்பட்டன. 



  அ வலக உதவியாளர்க க்கான விைனத்திறன் காண் தைடப் பாீட்ைச 2018.11.28 ஆம் திகதி 
நடாத்தப்பட்ட டன், இப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கள் அன்ைறய தினேம ெவளியிடப்பட்டன. 

 

 

1.5 இடமாற்றங்கள் 

பதவி 
இடமாற்றம் ெபற்  வந்த 

உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

இடமாற்றம் ெபற் ச் ெசன்ற 
உத்திேயாகத்தர்களின் 

எண்ணிக்ைக 
இலங்ைக நி வாக ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் 06 04 
இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் 04 04 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் அதி யர் வகுப்ைபச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் 02 01 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் வகுப்  I ஐச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் 38 27 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் வகுப்  II ஐச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் 18 08 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் வகுப்  III ஐச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் 30 06 

இைணந்த சாரதி ேசைவ 07 03 
அ வலக உதவியாளர் ேசைவ 28 28 

1.6 ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
 

 ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ஆரம்ப விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைக –    24 


 ஆரம்ப விசாரைணகள் க்கப்பட் , அ த்த கட்ட நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட்  வ ம் 
ேகாப் களின் எண்ணிக்ைக  –   17 
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1.7 ஓய் ெபறல் 

பதவி உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் 02 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் (திைணக்கள) 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் I 10 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் II 05 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் III 01 
சாரதிகள் 03 
அ வலக உதவியாளர் 01 

1.8 பதவிைய விட்  விலகிச் ெசல்லல் 
 இைணந்த சாரதி ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர் –   01 

 

1.9 விேசட பணிகள் – பணியாட் ெதாகுதி ஊக்க ட்டல் 
திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினைர ஊக்க ட் ம் நடவ க்ைகயாக, 2018 ஆம் வ டத்தில் 
காண்பித்த ெசயலாற் ைகைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , மிகச் சிறந்த உத்திேயாகத்தர்க க்காக, 
அவர்கைள ஊக்க ட் ம் வைகயில், பாராட் தல்கள், சான்றிதழ்கள், பாிசில்கள் என்பன வழங்கப்பட்டன. 
இதன ப்பைடயில் அந்தந்த ேசைவ வகுதிக க்கு அைமய மிகச் சிறந்த உத்திேயாகத்தர்களாகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக வ மா : 

பதவி எண்ணிக்ைக 

சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 06 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 10 
அ வலக உதவியாளர் 03 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
சாரதி 01 
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01:2 பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்திக் கிைள 
 
கட் ப்பாட்டாளர் (நி வாகம்) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இப் பிாி  இயங்குகின்ற . 
திைணக்களத்தின் ஒட் ெமாத்த ேநாக்கங்கைள ம் ெசவ்வேன நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்காக பங்களிப் ச் 
ெசய் ம் திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினாின் ெசயலாற் ைகைய ம், ஊக்கத்ைத ம் வி த்தி 
ெசய்தல் மற் ம் சிறந்த ெபா ச் ேசைவைய வழங்கும் ேபா  அதற்குாிய பல்ேவ  ெசயற்பா கைள ம் 
இனங் காண்பதற்கும், அவற்ைற நைட ைறப்ப த் வதற்கும் ஒத் ைழத்தல் பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்திக் 
கிைளயின் ேநாக்கங்களாகும். 
 
அதற்கைமய, திைணக்களத்தின் ஒட் ெமாத்த ெசயற்பா கைள ம், தரத்தி ம், அளவி ம் வி த்தி 
ெசய் ம் ேநாக்குடன், கு வர , கு யல் த் திைணக்களத்திற்கு இைணக்கப்ப கின்ற எல்லா 
உத்திேயாகத்தர்களின ம் அறி , ஆற்றல் மற் ம் எண்ணங்கைள வி த்தி ெசய் ம் வைகயில் 
அவர்க க்கான பயிற்சித் ேதைவகைள இனங் கண் , ெபா த்தமானவா  மனிதவள அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கைள, 

 
 திட்டமி தல். 


 ஒ ங்கு ெசய்தல். 


 அ ல் ெசய்தல். 


 ஏைனய ெசயற்பா கைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 


 ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக க்கான வாய்ப் கைள இனங் கண் , அவற்றிற்குாிய நடவ க்ைககைள 
எ த்தல். 



 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 ஊடாக பணியாட் 
ெதாகுதிக்கான பயிற்சி வாய்ப் கைள இனங் கண் , அவற் டன் ெதாடர் ைடய பணிகைள 
நிைறேவற் தல். 

 தலான பிரதான பணிகள் பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்திக் கிைள ஊடாக நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 

 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 

பயிற்சி காைமயாளர் 01 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் 02 

அ வலக உதவியாளர் 02 
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2018 ஆம் வ டத்தில் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் ெபாழிப்  வ மா : 

  பயிற்சி நிகழ்ச்சி/ ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட 
திகதி 

இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு / 
பங்கு பற்றிய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
இடம் 

1. வ டாந்த ெபா ட் கணிப்பீ  ெதாடர்பாக 
ெதளி ட் ம் நிகழ்ச்சி. 2018.01.05 அரச காைமத் வ உதவி 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
விாி ைர 
மண்டபம் 

2. ஆட் கடத்தல் ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 

2018.01.09 – 
2018.01.10 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

3. 

ஆவணங்கைள இனங் காணல் மற் ம் 
ேமாச கைள இனங் காணல் ெதாடர்பாக 
ெதளி ட் ம் நிகழ்ச்சி. 
(Awareness Programme on Document  
Identification and imposter Detection) 

2018.01.11 
நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

4. சாரதிக க்கான திறன் வி த்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சி – 2018 

2018.01.13 - 
2018.01.14 

சாரதி பணியாட் 
ெதாகுதியினர். 

அத் கிாிய 
ேதசிய ெப ந் 
ேதாட்ட 

காைமத் வ 
நி வன 
ேகட்ேபார்கூடம். 

5. 
உயர் உற்பத்தி விைள ப் ெப க்கத்ைத 
அைடவதில் அ வலக உதவியாளர்களின் 
கடைம மற் ம் ெபா ப் கள் ெதாடர்பாக 
ெதளி ட் ம் நிகழ்ச்சி. 

2018.01.25 – 
2018.01.27 
(03 நாட்கள்) 

அ வலக உதவியாளர்கள் ேகட்ேபார் 
கூடம். 

6. ெவளிநாட்  கட ச்சீட்  வைககள் 
ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் நிகழ்ச்சி. 2018.01.30 கப்பற் ைற 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

7. பயிற் விப்பாளர்க க்குப் பயிற்சியளிக்கும் 
நிகழ்ச்சி. 

2018.01.29 – 
2018.02.09 
(10 நாட்கள்) 

பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கணினி 
ஆய் கூடம். 

8. 
உண  நஞ்சாதல், நீாிழி , ற் ேநாய் 

தலான ேநாய்கள் பீ ப்பதற்கான 
வாய்ப் கள் ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 

2018.02.21 பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

9. திய உத்திேயாகத்தர்க க்கான ஆரம்பப் 
பயிற்சிச் ெசயலமர்  

2018.03.05 – 
2018.03.09 
(05 நாட்கள்) 

திய பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

10. 
கச் சாயைல இனங் காண்ப  ெதாடர்பான 

பயிற்சிச் ெசயலமர் . 
(Advance Facial Image Recognition) 

2018.03.05 – 
2018.03.09 
(05 நாட்கள்) 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகால்ேபஸ் 
ேஹாட்டல். 

11. 
இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு க்கைள இனங் 
காண்ப  ெதாடர்பான பயிற்சிச் 
ெசயலமர் . 
(Training on Targeting) 

2018.03.05 – 
2018.03.16 
(10 நாட்கள்) 

உதவிக் 
கட் ப்பாட்டாளர்கள்/ 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்/ 
அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கணினி 
விஞ்ஞான 
ஆய் கூடம். 

12. ஆங்கில ெமாழி பாடெநறி 2018.03.06 
பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 
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  பயிற்சி நிகழ்ச்சி/ ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட 
திகதி 

இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு / 
பங்கு பற்றிய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
இடம் 

13. கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலய 
ெவளிக்கள ஆய் ச் சுற் லா. 2018.03.12 திய பணியாட் ெதாகுதி 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம். 

14. அரச காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவ 
பாீட்ைச வகுப் கள். 2018.03.22 

காைமத் வ 
உதவியாளர் ேசைவ 
பாீட்ைச 
விண்ணப்பதாாிகள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

15. கட ச்சீட்  ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 2018.04.04 

கட ச்சீட் ப் பிாிவிற்கு 
இைணக்கப்பட்ட 
பதவிநிைல 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

16. வாெனா  இைச நிகழ்ச்சி. 2018.04.05 
கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்கள பணியாட் 
ெதாகுதியினர். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

17. 
சர்வேதச ெபா ஸ் – ஆட்கடத்தல்கைளத் 
த ப்ப  ெதாடர்பான பயிற்சிச் ெசயலமர் . 
(Interpol Hammer Counter Imagining Project 
Relay Training) 

2018.04.18 

உதவிக் 
கட் ப்பாட்டாளர்கள்/ 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்/ 
அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விமான நிைலய 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

18. 
ேதசிய அைடயாள அட்ைடகைள சாியாக 
அைடயாளம் காண்பெதப்ப  ெதாடர்பாக 
ெதளி ட் ம் நிகழ்ச்சி. 

2018.05.09 நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

19. லனாய்  ெதாடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சி. 2018.05.14 – 
2018.05.25 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கணினி 
விஞ்ஞான 
ஆய் கூடம். 

20. 
கு வர , கு யகல்  பணிகைள ம் 
தாண் ய பணிகள். 
(Beyond the duties of Department of Immi-
gration & Emigration) 

2018.05.16 அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கணினி 
விஞ்ஞான 
ஆய் கூடம். 

21. 
ெதாைக மதிப் , ள்ளிவிபர தர கள் மற் ம் 
தகவல்கள் ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 

2018.05.24 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் பிரதான அரச 

காைமத் வ 
உதவியாளர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

22. திய உத்திேயாகத்தர்க க்கான ஆரம்பப் 
பயிற்சிச் ெசயலமர்  2018.05.30 திய உத்திேயாகத்தர்கள். ேகட்ேபார் 

கூடம். 

23. ெகாள் தல் ெதாடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சி. 2018.05.31 – 
2018.06.01 

அரச காைமத் வ 
உதவியாளர்கள். 

திறன் 
அபிவி த்தி 
நிதியம். 

24. 
ெகா ம்  சர்வேதச பாடசாைலயின் ஆங்கில 
ெமாழிப் பாடெநறி ெதாடர்பான சான்றிதழ் 
வழங்கும் நிகழ் . 

2018.06.01 
கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்களப் பணியாட் 
ெதாகுதி. 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

25. ஆரம்ப விசாரைண ெதாடர்பான ஒ நாள் 
ெசயலமர் . 2018.06.01 நி வாக 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
ேதசிய ெதாழிற் 
கல்வி நி வகம். 

26. கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலய 
ெவளிக்கள ஆய் ச் சுற் லா. 2018.06.07 திய பணியாட் ெதாகுதி 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம். 
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  பயிற்சி நிகழ்ச்சி/ ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட 
திகதி 

இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு / 
பங்கு பற்றிய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
இடம் 

27. தீயி ந்  பா காப் ப் ெப வதற்கான ன் 
ஆயத்த பயிற்சி நிகழ்ச்சி. 2018.06.12 பணியாட் ெதாகுதி 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

28. ேபச்சுத் தமிழ் பயிற்சிப் பாடெநறி 2018.06.19 பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம். 

29. அரச ைறயில் உள்ளகக் கணக்காய்  
ெதாடர்பான பயிற்சிச் ெசயலமர்  

2018.06.28 – 
2018.06.29 

ஆர்.டப்.எஸ்.ஆர். 
விதாரண, 
எஸ்.ஏ.ஜீ.ஜீ. சுதசிங்ஹ. 

ேதசிய ெதாழிற் 
கல்வி நி வகம். 

30. 50 மணித்தியால தமிழ்ெமாழி பாடெநறி 2018.07.11 ஆரம்ப மட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம். 

31. 
ச க சகவாழ்  மற் ம் ஆன்மிக வி த்திைய 
ேநாக்காகக் ெகாண்ட விேசட ெதளி ட்டல்  
ெசாற்ெபாழி . 

2018.07.25 பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

32. தமிழ்ெமாழி இ திப் பாீட்ைச. 2018.07.25 சாரதிகள். விாி ைர 
மண்டபம். 

33. ேசைவ ஆரம்பப் பயிற்சிச் ெசயலமர் . 
(Induction Training) 

2018.08.20 – 
2018.08.31 

திய அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ெபா ஸ் 
பயிற்சிப் 
பாடசாைல, 
க த் ைற. 

34. 
அரச ேசைவயில் திய எ ச்சிகள்/ 
மாற்றங்கள் ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 

2018.09.09 
பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
அைனவ க்கும். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

35. ேசைவ ெப னர்க க்கான உபசரைண. 2018.09.11 
பணியாட் ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள் 
அைனவ க்கும். 

சுகு பாயா 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

36. 

ெகாள் தல் நைட ைற ெதாடர்பான 
ன்ேனற்ற மீளாய்  மற் ம் ேமம்ப த்தல் 

ெதாடர்பான ெசயலமர் . 
(Work shop on procurement Procedure  
progress review of the year 2018  
Enhancement project) 

2018.09.14 – 
2018.09.15 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

சிட்ரஸ் 
ேஹாட்டல், 
ஹிக்க ைவ. 
(Citrus Hotel) 

37. சம்பள மாற்றீ  ெதாடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சி 2018.09.20 – 
2018.09.21 

அரச காைமத் வ உதவி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

திறன் 
அபிவி த்தி 
நிதியம். 

38. 
கேன ய பயிற் விப்பாளர்களினால் 
நடாத்தப்பட்ட லனாய்  நிகழ்ச்சி. 
(Investigation Programme – Conducted by 
Canadian Trainers) 

2018.09.25 – 
2018.10.05 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம். 

39. காைமத் வத் திறன் ெதாடர்பான 
சான்றிதழ் பாடெநறி. 

2018.10.02 
2018.10.09 
2018.10.16 

அரச காைமத் வ உதவி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேதசிய ெதாழிற் 
கல்வி நி வகம். 

40. 
கு வர  ெதாடர்பாக சர்வேதச ெபா ஸ் 
பிாிவின் பணிகள். 
(Role with Interpol Immigration) 

2018.10.22 – 
2018.10.23 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

சினமன் 
கிராண்ட் 
ேஹாட்டல். 
(Cinnamon 
Grand Hotel) 

41. 
கு வர  ெதாடர்பாக சர்வேதச ெபா ஸ் 
பிாிவின் பணிகள். 
(Role with Interpol Immigration) 

2018.10.25 – 
2018.10.26 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

சினமன் 
கிராண்ட் 
ேஹாட்டல். 
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  பயிற்சி நிகழ்ச்சி/ ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட 
திகதி 

இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு / 
பங்கு பற்றிய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
இடம் 

42. 50 மணித்தியால தமிழ்ெமாழி பாடெநறி 
2018.10.04 
2018.10.11 
2018.10.18 
2018.10.25 

கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்கள சாரதிகள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

43. 50 மணித்தியால தமிழ்ெமாழி பாடெநறி 
2018.10.04 
2018.10.11 
2018.10.18 
2018.10.25 

கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்கள ஆரம்ப மட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

44. உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டம். 2018.11.08 அதிகாரம் ெபற்ற 

உத்திேயாகத்தர்கள். 

கு வர , 
கு யகல் த் 
திைணக்கள 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

45. 

ஆரம்ப மட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கான 50 
மணித்தியால தமிழ்ெமாழி பாடெநறி 
(ஆட்கைளப் பதி  ெசய் ம் 
திைணக்களத் டன் இைணந்  ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்ட .) 

2018.11.01 
2018.11.08 
2018.11.15 

ஆரம்ப மட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

46. ஆரம்ப மட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கான 50 
மணித்தியால தமிழ்ெமாழி பாடெநறி. 

2018.11.01 
2018.11.08 
2018.11.15 
2018.11.29 

சாரதிகள். விாி ைர 
மண்டபம் II 

47. கட ச்சீட்  ெதாடர்பாக ெதளி ட் ம் 
நிகழ்ச்சி. 2018.11.12 உதவிக் 

கட் ப்பாட்டாளர்கள். 
விாி ைர 
மண்டபம் I 

48. கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலய 
ெவளிக்கள ஆய் ச் சுற் லா. 2018.11.04 

திைணக்கள பணியாட் 
ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம். 

49. தீயி ந்  பா காப் ப் ெப வதற்கான ன் 
ஆயத்த பயிற்சி நிகழ்ச்சி. 2018.11.16 

3 ஆம் மா யில் 
கடைமயாற் ம் பணியாட் 
ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

50. Workshop on Investigation SOP 2018.11.17 நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகால்ேபஸ் 
ேஹாட்டல். 

51. 

எல்ைலக் கட் பாட்  ைறைம டன் 
ெதாடர் ைடய திய ைறைமகளின் 
இயக்கம் ெதாடர்பான பயிற்சித் ெதாடர். 
(Training Sessions on New System Func-
tions Incorporated in to the Border Control 
System) 

2018.11.19 – 
2018.11.23 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள்/ 
அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

52. தைலைமத் வ மற் ம் காைமத் வ 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம். 

2018.11.26 – 
2018.11.30 

நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்கள். 

வ் அன்ட் பிக் 
ேஹாட்டல். 

53. ேசைவ ஆரம்பப் பயிற்சிச் ெசயலமர்  2018.11.26 – 
2018.12.07 

திதாக ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட்ட அதிகாரம் 
ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

54. கேன ய பயிற் விப்பாளர்களினால் 
நடாத்தப்பட்ட விேசட கூட்டம். 2018.12.05 நிைறேவற்  

உத்திேயாகத்தர்கள். 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 
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  பயிற்சி நிகழ்ச்சி/ ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட 
திகதி 

இலக்கு ைவக்கப்பட்ட கு / 
பங்கு பற்றிய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
இடம் 

55. தீயி ந்  பா காப் ப் ெப வதற்கான ன் 
ஆயத்த பயிற்சி நிகழ்ச்சி. 2018.12.10 

5, 6 ஆம் மா களில் 
கடைமயாற் ம் பணியாட் 
ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

ேகட்ேபார் 
கூடம். 

56. சீன ெமாழிப் பாடெநறி 
2018.12.12 
2018.12.19 
2018.12.26 

அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

விாி ைர 
மண்டபம் I 

57. கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலய 
ெவளிக்கள ஆய் ச் சுற் லா. 2018.12.18 

திைணக்கள பணியாட் 
ெதாகுதி 
உத்திேயாகத்தர்கள். 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம். 

58. தமிழ்ெமாழி பாடெநறி – சான்றிதழ் வழங்கும் 
நிகழ் . 2018.12.28 ஆரம்ப மட்ட 

உத்திேயாகத்தர்கள். 
ேகட்ேபார் 
கூடம். 

ேமற்ெசான்ன பயிற்சி நிகழ்ச்சிக க்கு ேமலதிகமாக, கடற்பைட உத்திேயாகத்தர்கள், ெபா ஸ் 
திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள், பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ஆகிய பிாிவினர்க க்கும் 
மற் ம் ெவளி நி வனங்களினால் ன்ைவக்கப்பட்ட ேகாாிக்ைகக க்கு அைமய அந் நி வனங்க க்கும், 
இத் திைணக்களத்தின் ெசயற்பா கள் சார்ந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் பல்ேவ  ெதளி ட்டல் நிகழ்ச்சிகைள 
2018 ஆம் வ டத்தில் ெவற்றிகரமாக நடாத் வதற்கு ந்த . 

கேன ய பயிற் விப்பாளர்களினால் நடாத்தப்பட்ட தைலைமத் வ மற் ம் காைமத் வ அபிவி த்தி 
பயிற்சி நிகழ்ச்சி –  2018.11.26 –  30 
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சிறந்த அரச ேசைவைய ேநாக்காகக் ெகாண்ட ேசைவ ெப னர்க க்கான உபசரைண –  2018.09.11 

திய அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்காக நடாத்தப்பட்ட ேசைவ ஆரம்பப் பயிற்சிச் ெசயலமர்  - 
ெபா ஸ் பயிற்சிப் பாடசாைல, க த் ைற - 2018.08.20 –  2018.08.31 

01:3  ெகாள் தல் கிைள 
 
திைணக்களத்தின் எல்லாவித ெகாள் தல் நடவ க்ைகக ம் இக்கிைளயினாேலேய நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 
இத் திைணக்களத்திற்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப கின்ற ெபா ட்கைள ம், ேசைவகைள ம், சாியாக ம், 
ெவளிப்பைடத் தன்ைம ட ம், அரசாங்கத்தின் ெகாள் தல் வழிகாட்டல்  ேகாைவைய ம், அத டன் 
ெதாடர் ைடய சட்ட திட்டங்கைள ம் கைடபி த்   ெகாள் தல் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வேத இக் 
கிைளயின் பிரதான ேநாக்கமாகும். 
 
இக் கிைளயின் பணிகள் வ மா : 
 
 ஒவ்ெவா  வ ட ஆரம்பத்தி ம், அவ் வ டத்திற்குாிய ெகாள் தல் திட்டத்ைதத் தயாாித்தல். 
 ேமற்ெசான்ன ெகாள் தல் திட்டத்திற்கு அைமய ெகாள்வன  ெசய்ய ேவண் ய ெபா ட்கள், 

ேசைவகள் மற் ம் இயந்திர உபகரணங்கள் என்பவற்ைற ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைககைள நிைறேவற் தல். 
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 எல்லா விதமான ேசைவ உடன்ப க்ைககைள ம் ப்பித்  இற்ைறப்ப த்தல் (பா காப் ச் ேசைவ, 
சுத்தப்ப த்தல் ேசைவ, இயந்திர உபகரணங்கைளப் பராமாிப்பதற்கான ேசைவ த யன). 

 ெவற் க் கட ச்சீட் கைள இறக்குமதி ெசய்வ டன் ெதாடர் ைடய ெகாள் தல் நடவ க்ைககைள 
நிைறேவற் தல். 

 திைணக்களத்தின் கணினிமயப்ப த்தப்பட்ட தகவல் ைறைமைய இற்ைறப்ப த் வ ட ம், 
ந னமயப்ப த் வ ட ம் ெதாடர் ைடய பணிகள். 

2018 ஆம் வ டத்தில் ெகாள் தல் கிைளயின் பணியாட் ெதாகுதி 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள் தல்) 01 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 02 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 02 
அ வலக உதவியாளர் 01 

2018 ஆம் வ டத்தில் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகளின் ெப மதி: 

ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள்/ ேசைவகள் ெப மதி ( .) 
கட் நாயக்கா உத்திேயாகத்தர் வி திைய ப பார்த்தல். 9,571,857.42 
ெபாறித் ெதாகுதி ம், உபகரணங்க ம். 1,978,750.00 
அ வலக உபகரணங்க ம், தளபாடங்க ம். 4,020,406.05 

சா ஸ்ாிக்கர் அச்சு இயந்திரங்கள். 2,236,000.00 
கணினி ைறைமக்குாிய உபகரணங்கள். 11,205,496.40 
கட ச்சீட் கைள வாசிக்கும் இயந்திரங்கள். 16,138,728.09 
ெலமிேனட் ங் இயந்திரங்க ம், அச்சு இயந்திரங்க ம் 4,757,999.99 
ஸ்ேகனர் இயந்திரங்கள் 1,875,000.00 
சர்வர்க க்கான சுவிட்சுகைள ெகாள்வன  ெசய்தல். 4,700,000.00 

ைறைம ெமன்ெபா ள் அபிவி த்தி (Oracle Internet application). 37,597,344.50 
தற்ேபாைதய சா வழங்கும் ெமா ைல மாற் தல். 7,700,000.00 
Upgrade & enhancing Front End Application 66,500,000.00 
ெதாடரறா ைற லம் சா நீ க்கும் ைறைமைய அபிவி த்தி  ெசய்தல். 27,965,000.00 
கணினி தர  நிைலயத்ைத தீயி ந்  பா காப்பதற்கான நடவ க்ைககள். 8,616,125.58 
ெவற் க் கட ச்சீட் க ம், கட ச்சீட்  அச்சுப் பணிக க்கான சாய ம் 832,421,116.70 
இரட்ைடக் கு ாிைமச் சான்றிதழ்கைள வழங்கும் ைவபவங்கைள ஏற்பா  
ெசய்தல். 827,717.00 

ெமாத்தம் 1,038,111,541.73 
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01:4 உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  அலகு 
 
மிகச் சிறந்த ேசைவைய வழங்கிவ கின்ற நி வனெமான்றாக ெதாடர்ச்சியாக பல வ டங்கள் 
வி கைளப் ெபற்  பாராட் ப்ெபற் ள்ள இத் திைணக்களத்தின் ேசைவகைள ெதாடர்ந் ம் 
ெமன்ேம ம் விைனத்திற ட ம், விைள ப் ெப க்கத் ட ம் மக்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்கும் 
ேநாக்குடன், 2017 ஆம் வ டத்தில் உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  அலகு நி வப்பட்ட . 
 
குறிக்ேகாள்: 
 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற ேசைவகைள விைனத்திற டன் 
நிைறேவற் வதற்கும், ேமம்ப த் வதற்கும் ைணயாக இ த்தல். 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018     

பதவி எண்ணிக்ைக 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 

நிைறேவற்றப்பட்ட பணிகள்: 
 
 2018 ஆம் வ டத்திற்கான “ேதசிய உற்பத்தித் திறன் வி ” ேபாட் த் ெதாடாின் ேபா , 

திைணக்களங்க க்கிைடயில் இரண்டாவ  இடத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள ந்த டன், இங்கு 
இதற்காக விண்ணப்பிப்ப  ெதாடக்கம் ேபாட் த் ெதாடாின் ந வர்கள் கு வின் வ ைக வைரயிலான 
அைனத்  நடவ க்ைககைள ம் ஏற்பா  ெசய்த ம், ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்த ம். 

 
 கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற ேசைவகைள விைனத்திற டன் 

நிைறேவற் வ ட ம், ேமம்ப த் வ ட ம் ெதாடர் ைடயதாக உள்ளக மதிப்பீெடான்ைற 
ேமற்ெகாண் , அதன் ெப ேப க க்கு அைமய அந்தந்தப் பிாி களில் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
ேமம்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் அந்தந்த பிாி கைள ெதளி ட் வதற்கான நடவ க்ைககைள எ த்தல். 

 
 திைணக்களத்தின் ேசைவ இல்ல வளாகத்தில் காட்சிப்ப த் வதற்கான காட்சிப் பலைககைள 

நிர்மாணித்தல் 

 திைணக்களத்திற்கு இைணக்கப்பட்ட திய பணியாட் ெதாகுதியினர் சார்பில் பயிற்சிப் பிாி டன் 
இைணந்  02 பயிற்சி நிகழ்ச்சிகைள அ ல் ெசய்தல். 
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 “Innovative and Strategic Leadership for Enhancing Public Sector Productivity“ எ ம் தைலப்பில் 
ஆசிய உற்பத்தி விைள ப் ெப க்க அைமப் ம், ேதசிய உற்பத்தித் திறன் ெசயலக ம் இைணந்  
நடாத்திய நிகழ்ச்சியின் ேபா  எம  திைணக்களத்தின் அ பவங்கைள பாிமாறிக் ெகாள்வதற்கான 
நிகழ்ச்சிைய ஏற்பா  ெசய்தல். 

 திைணக்களத்தின் எல்லாப் பிாி கைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் தரவட்டங்கைள 
இற்ைறப்ப த்தல், சிறாப்பர் பிாிவிற்கும், ேசமநலன் பிாிவிற்கும் திதாக தரவட்டங்கைள நி தல், 
தரவட்டக் கூட்டங்கைள அ ல் ெசய்வதி டாக கிைடக்கப் ெப கின்ற ேயாசைனகள் மற் ம் 
க த் கள் லம் ேசைவ ேமம்ப த்தல்கைள ஏற்ப த் தல். 
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கட ச்சீட் ப் பிாிவின் தரவட்டக் கூட்டம் நைடெப தல் 

 உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  அலகில் நி வப்பட் ள்ள காட்சிக் கூடத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல். 



19 

 

 உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் 
பிாி க க்கிைடயில் மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாண் , மிகச் சிறந்த பிாிைவத் ெதாி  ெசய்  வி  
வழங்குதல். 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம் 2018 ஆம் வ டத்தில் அைடந்த ெவற்றிக ம், வி க ம் 
 

1. 2018.12.12 ஆம் திகதி தாய்லாந்தின் பாங்ெகாக் நகாில் நைடெபற்ற 5 ஆவ  எல்ைல காைமத் வம் 
மற் ம் அைடயாள ைறைம ெதாடர்பான மாநாட் ன் ேபா , கட ச்சீட் ற்காக உயிர்மானத் 
தர கைள அறி கம் ெசய் , வலயத்தில் த்தாக்க அைடயாள ைறைமைய நி தல் சார்பில் 
ேர யன்ட் வி  (Radiant Award )  வழங்கப்பட்ட . 
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2. 2018 ஆம் வ டத்தில் ேதசிய உற்பத்தித் திறன் வி  ேபாட் த் ெதாடாின் ேபா , 
திைணக்களங்க க்கிைடயில் இரண்டாவ  இடம் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

2019 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்ற எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற பணிகள்: 
 
 உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்  அலகில் அைமக்கப்பட் ள்ள கண்காட்சிக் கூடத்ைத அபிவி த்தி 

ெசய்தல். 
 
 2019 ஆம் வ டத்தில் திய பணியாட் ெதாகுதியினர் சார்பில் பயிற்சிப் பிாி டன் இைணந்  பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகைள அ ல் ெசய்தல். 
 
 2019 ஆம் வ டத்தில் திைணக்களத்தினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற ேசைவகைள விைனத்திறனாக்கு 

வத ட ம், ேமம்ப த் வத ட ம் ெதாடர் ைடயதாக, உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  
நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் பிாி க க்கிைடயில் உள்ளக 
மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாண் , அதன் ெப ேப க க்கு அைமய அந்தந்தப் பிாி களில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய ேமம்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் ஒ ங்கிைணப்ைப ேமற்ெகாள்ளல். 

 
 உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் திைணக்களத்தின் கீ ள்ள 

பிாி க க்கிைடயில் மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாண் , மிகச் சிறந்த பிாிைவத் ெதாி  ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல். 
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02. கட ச்சீட் ப் பிாி  
 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத் டன் ெபா  மக்கள் மிக ம் ெந ங்கிய ெதாடர்  ைவத் ள்ள, அேத 
ேபான்  ெபாிய பிாிவாக உள்ள பிாி  கட ச்சீட் ப் பிாிவாகும். கட ச்சீட் ப் பிாிவான , 
கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேநர  ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்குகின்ற . 
இலங்ைகயர்க க்கு தங்கு தைடயின்றி ெவளிநா க க்குப் பயணிப்பதற்கு, தாித்தி ப்பதற்கு மற் ம் 
தி ம்பி வ வதற்கு ஏற்றவா , ெவளிநாட் ல் இலங்ைகயாின் அைடயாளம் எ த் க் காட்டப்ப கின்ற, 
சர்வேதச தரநிர்ணயங்க டன் கூ ய கட ச்சீட்ெடான்ைற விநிேயாகிக்கும் தன்ைமப் ெபா ப்பிைன 
இப் பிாி  ெகாண் ள்ள . நாட்  மக்களின் தன்ைமத் ேதைவகைள இனங் கண் , ஒ நாள் ேசைவ, 
சாதாரண ேசைவ என்றவா  கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிக்கும் நடவ க்ைககள் இப் பிாிவினால் 

ன்ென க்கப்ப கின்ற . சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிப்பதற்காக தீவில் 
ஆங்காங்ேக 04 பிராந்திய அ வலகங்கள் நி வப்பட் ள்ளன என்ப டன், ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் 
கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிக்கும் பணிகள் பிரதான அ வலகத்தி டாக மட் ேம 

ன்ென க்கப்ப கின்ற . 
 
ேநாக்கு 
 
“ ேசைவ ெப னர்க க்கு உச்ச வசதிகைள ஏற்ப த்தி, அவர்கள் ெதாடர்பில் கூ ணர்  ெகாண் , 
சர்வேதச அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்ற மிகச் சாியான தகவல்கள் அடங்கிய தரத்தில் சிறந்த கட ச்சீட் கைள 
விநிேயாகித்தல்” 
 
குறிக்ேகாள்க ம், பணிக ம் 

 
1. இலங்ைகக் கட ச்சீட் ன் தரத்ைதப் பா காப்பத ட ம், ேமம்ப த் வத ட ம் 

ெதாடர் ைடய ெகாள்ைககைள அ ல் ெசய்தல். 
2. மிகச் சாியான ம், உண்ைமயான மான தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட கட ச்சீட் கைள 

இலங்ைகயர்க க்கு விநிேயாகிப்பதற்கான நைட ைறகைளக் ைகயாளல். 
3. இலங்ைகயர்களின் கு வர , கு யகல்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் நீதிமன்ற உத்தர கைள 

அ ல் ெசய்தல். 
4. இலங்ைகயர்களின் கு வர , கு யகல்  நடவ க்ைகக டன் ெதாடர் ைடயதாக அரச 

பா காப் த் ைற மற் ம் பிற அரச நி வனங்க டன் சிறந்த ஒ ங்கிைணப்ைபப் ேப தல். 
 
கட ச்சீட் ப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற பணிகள், அப் பிாிவின் 05 கிைளகள் ஊடாக 
நிைறேவற்றப்ப கின்றன. அைவயாவன, 
 

01. விண்ணப்பங்கைள ஏற் க் ெகாள் ம் கிைள. 

02. தனிநபர் வழிப்ப த்தல் கிைள (கட ச்சீட்  தயாாிப் / கணினி கிைள). 

03. கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைள. 

04. ெவளிநாட் த் தரகக் கிைள. 

05. தபால் கிைள. 
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02:1 கட ச்சீட் க் கிைள 
 
இக் கிைளயான , கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்கி வ கின்ற . 
இத் திைணக்களத்தின் ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக ெபா  மக்கள் கூ தலாக வ ைக த ம் கிைள 
கட ச்சீட் க் கிைள என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . நாெளான்றில் வ ைக த ம் ேசைவெப நர்களின் 
எண்ணிக்ைக சுமார் 2,500 ஆகும். ஒ நாள் மற் ம் சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட் கைள 
விநிேயாகிக்கும் நடவ க்ைககள் பிரதான அ வலகத்தி டாக  ேமற்ெகாள்ளப்ப வ டன், ெபா  
மக்க க்கு அவர்கள  கால க்குச் ெசன் , விைனத்திறன் மிக்க ாித ேசைவகைள வழங்கும் ேநாக்குடன், 
சாதாரண ேசைவயின் கட ச்சீட் கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும் மற் ம் பிற ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் வசதியாக கண் , வ னியா, மாத்தைற, கு நாகல் ஆகிய இடங்களில் 04 பிராந்திய 
அ வலகங்கள் நி வப்பட் ள்ளன. இப் பிராந்திய அ வலகங்கள், 04 பிரதி/ உதவிக் 
கட் ப்பாட்டாளர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்கி வ கின்றன. 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 (தைலைம அ வலகம்) 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
கட் ப்பாட்டாளர் 01 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 16 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 06 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 71 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 01 
அ வலக உதவியாளர் 20 

பணியாட் ெதாகுதி - 2018 (பிராந்திய அ வலகங்கள்) 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக்/ உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 04 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 58 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 05 
வரேவற்பாளர் 01 
காவலாளர் 01 
அ வலக உதவியாளர் 33 
சிற் ழியர் (பயி னர்) 08 

2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள்  
 

01. கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக பணம் ெச த்தப்பட்டதன் பின்  வழங்கப்ப கின்ற 
பற் ச்சீட் ல் உள்ள பட்ைடக் குறியீட் ன் (Barcode )  லம், உட க்குடன் கட ச்சீட்  
எந்தக் கட்டத்தில் (Which Step )  தயாாிக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற  என்பைதப் 
பாீட்சிப்பதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்தல். 
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02. கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற விண்ணப்பத்திற்குாியதாக 
வழங்கப்ப கின்ற ேடாக்கன் பத்திரம் ம்ெமாழிகளி ம் (சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம்) அச்சிட்  
விநிேயாகிக்கப்ப தல். 

 
03. மத்திய கிழக்கு நா க க்காக தனியாக கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிக்கும் நடவ க்ைககள் 

2018.12.31 ஆம் திகதி டன் நி த்தப்ப தல். 
 
04. கட ச்சீட்ைடத் தயாாித்தல் ெதாடர்பாக கட்டம் கட்டமாக விண்ணப்பதாாிக்கு கு ஞ் ெசய்தி 

(SMS )  லம் அறியத் த தல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ஆம் வ டத்தில் அ ல் ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற பணிகள் 
 

1. சர்வேதச சிவில் விமான ேசைவகள் அைமப்பின் (ICAO )   அள ேகாள்க க்கு அைமய, உயர் 
தரத்திலான உயிர்மானத் தர கள் அடங்கிய இலத்திரனியல் கட ச்சீட்ைட (e-passport )  2020 
ஆம் வ டத்தில் அறி கம் ெசய் ம் வைகயில், குறித்த க த்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்ட 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 

 
2. கணினி ைறைம டாக கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிப்பதற்காக திய நைட ைறெயான்ைற 

அறி கம் ெசய்வதற்கு 2018 ஆம் வ டத்தில் நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்பட் ப்ப டன், 
இவற்ைற 2019 ஆம் வ டத்தில் ர்த்தி ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 

 
3. உயர் தரத்திலான சர்வேதச அங்கீகாரம் ெபற்ற அேத ேபான்  உலகில் எல்லா நா க க்கும் 

பயணம் ெசய்யக் கூ யெதா  கட ச்சீட்ைட ெபா  மக்க க்கு விநிேயாகிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ த்தல். 

 
4. மிகச் சிறந்த ம், விைனத்திறன் மிக்க மான ேசைவைய வழங்கும் ேநாக்குடன், விண்ணப்பங்கைள 

ஏற் க் ெகாள் ம் இடத்தின் தற்ேபாைதய இட அைமைவ (layout )  மாற்றியைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல். 
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கட ச்சீட்  விநிேயாக நடவ க்ைககளின் ன்ேனற்றம் –  2018 
 

பிரதான அ வலகம் 

இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ எல்லா 
நா க க்குமான  

மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கான  

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாளச் 
சான்றிதழ் ெமாத்தம் 

364 1,921 313,168 164,507 11,510 02 491,472 

பிராந்திய அ வலகங்கள் 

  உத்திேயாக ர்வ எல்லா 
நா க க்குமான  

மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கான  அவசர சான்றிதழ் ெமாத்தம் 

கண்  03 28,500 9,033 4,828 42,364 
வ னியா 01 17,945 5,162 748 23,856 
மாத்தைற 04 20,099 3,995 2,606 26,704 
கு நாகல் 05 12,605 5,172 1,554 19,336 
கூட்  ெமாத்தம் 13 79,149 23,362 9,736 112,260 

2018 ஆம் வ டத்தில் சாதாரண ேசைவ, ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் திைணக்களத்தினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
எல்லா விதமான கட ச்சீட் களின ம் எண்ணிக்ைக 

  இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ எல்லா 
நா க க்குமான  

மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கான  

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாளச் 
சான்றிதழ் ெமாத்தம் 

ஒ நாள் 
ேசைவ 115 972 158,521 133,607 - 01 293,216 

சாதாரண 
ேசைவ 220 956 203,608 35,686 21,246 01 261,717 

 ெவளிநாட் த்  தரகக் கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பான தகவல்கள் 
இவ் அட்டவைணயில் உள்ளடக்கப்படவில்ைல. 



25 

 

2018 ஆம் வ டத்தில் திைணக்களத்தினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட எல்லா விதமான கட ச்சீட் களின ம் 
எண்ணிக்ைக 

இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ எல்லா 
நா க க்குமான  

மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கான  

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாளச் 
சான்றிதழ் ெமாத்தம் 

364 1,934 392,317 187,869 21,246 02 603,732 

2014 ெதாடக்கம் 2018 வைர கட ச்சீட் கைள விநிேயாகித்தல் (கட ச்சீட்  வைகயின் அ ப்பைடயில்) 

வ டம் இராஜதந்திர உத்திேயாக ர்வ எல்லா 
நா க க்குமான  

மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கான  

அவசர 
சான்றிதழ் 

அைடயாளச் 
சான்றிதழ் 

ெமாத்தம் 

2014 309 1,043 234,943 198,815 14,786 06 449,902 
2015 471 1,313 287,438 176,963 25,180 02 491,367 
2016 401 1,856 422,394 200,311 33,751 12 658,725 
2017 339 1,819 369,197 173,901 17,787 01 563,044 
2018 364 1,934 434,866 192,949 21,246 02 603,732 

ெமாத்தம் 1,884 7,965 1,706,289 937,859 112,750 23 2,766,770 
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02:2 கட ச்சீட்  தயாாித்தல் கிைள 
 
கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இக் கிைள இயங்குகின்ற . 
 

திதாக கட ச்சீட் கைளத் தயாாிப்பதற்காக கட ச்சீட் க் கிைளயிடமி ந் ம், ெவளிநாட் த் தரகக் 
கிைளயிடமி ந் ம் இக் கிைளக்குக் கிைடக்கப் ெப கின்ற விண்ணப்பங்கள் உாிய பாீட்சித்தல்க க்கு 
உட்ப த்தப்பட்டதன் பின் கீழ்க் காட்டப்பட்டவா  நடவ க்ைக ன்ென க்கப்ப கின்ற . 
 
தர  உள்ளீர்த்தல் (Data Entry ) , அத் தர கைள உ திப்ப த்திக் ெகாள்ளல் (Validate ) ,  விண்ணப்பதாாியின் 

ைகப்படத்ைத ம், ைகெயாப்பத்ைத ம் வ  எ த்தல் (Capture ) , அச்சி தல் (Print ) ,  அச்சிடப்பட்ட 
கட ச்சீட் களில் மாற்றங்க ம், அவதானிப் க ம் 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 த்த ம் (Compare & 4th Page Scan ) ,  இ தி 
தரப் பாிேசாதைன (Quality Confirm )  தலான கட்டங்களின் பின்னர், ஒ நாள் ேசைவயின் கீழ் 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற கட ச்சீட் கள், கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிக்கும் க மபீடங்க க்கும், சாதாரண 
ேசைவயின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற கட ச்சீட் கள் தபால் கிைளக்கும், ெவளிநாட் த் தரகங்க க்கு 
அ ப்ப ேவண் ய கட ச்சீட் கள் ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளக்கும் அ ப்பி ைவக்கப்ப கின்ற . 
 
கட ச்சீட்  தி த்தங்க க்காக கட ச்சீட்  தி த்தக் கிைளயினால் அ ப்பப்ப கின்ற விண்ணப்பங்கள் 
உாிய பாீட்சித்தல்களின் பின்னர் தர  உள்ளீர்த்தல் (Data Entry ) , அத் தர கைள உ திப்ப த்திக் 
ெகாள்ளல் (Validate ) , தி த்தங்கைள 4 ஆம் பக்கத்தில் அச்சி தல் (Observation Print )  தலான 
கட்டங்களின் பின் கட ச்சீட்  விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற . 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 02 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 60 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 20 
அ வலக உதவியாளர் 10 
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02:3 கட ச்சீட்  தி த்தற் கிைள 
 

கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இக் கிைள இயங்குகின்ற . 
 

விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் க க்குாியதாக, கட ச்சீட்  உாிைமயாளர்களினால் ன்ைவக்கப்ப கின்ற 
ேகாாிக்ைககைள/ விண்ணப்பங்கைளக் க த்திற் ெகாண் , பல்ேவ  வைககளின் கீழ் கட ச்சீட் களில் 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் இக் கிைளயினால் ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் (தி த்தங்கள்) 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 05 
அ வலக உதவியாளர் 02 

கட ச்சீட் ல் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா  தி த்தெமான் க்காக . 500/= அறவிடப்ப வ டன், 
விண்ணப்பப்ப வம் சமர்ப்பிக்கப்பட்  ஒ  மணி ேநரத்திற்குள் இப் பணிைய நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளலாம். 

 
கட ச்சீட்  தி த்தம் –  2018 

கட ச்சீட்  வைக கட ச்சீட் களின் எண்ணிக்ைக 
ஒ  ெவளிநாட் ப் பயணத்திற்கு மட் ம் 
ெசல் ப யாக்குதல் 

426 

தனிவழிப் பயண மட் ப்ப த்தைல இரத் ச் ெசய்தல் 4,212 
இரட்ைடக் கு ாிைமைய உட்ேசர்த்தல் 364 
கட ச்சீட் ந்  பிள்ைளகைள நீக்குதல் 1,022 
ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கத்ைத உட்ேசர்த்தல் 10,555 
தி மணத்திற்கு ன் ள்ள ெபயைர இ தல் 196 
ெபயைர மாற் தல் 5,372 
தி மணத்திற்கு பின் ள்ள ெபயைர இ தல் 1,243 
பிற தி த்தங்கள் (கட்டணமின்றி) 01 
பிற தி த்தங்கள் 01 10,262 
பிற தி த்தங்கள் 02 112 
பிற தி த்தங்கள் 03 01 
பதவிையக் குறிப்பி தல் 25,144 

ப்பித்தல் 60 
தி மணத்திற்கு ன் ள்ள கு ப்ெபயைரச் ேசர்த்தல் 23 
ெமாத்தம் 58,993 
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கட ச்சீட்  தி த்தம் (2014 ெதாடக்கம் 2018 வைர) 

கட ச்சீட்  வைக 2014 2015 2016 2017 2018 
எல்லா நா க க்குமாக ெசல் ப யாக்குதல் 473 - 390 - - 
ஒ  ெவளிநாட் ப் பயணத்திற்காக ெசல் ப யாக்குதல் - 397 - 452 426 
தனிவழிப் பயண மட் ப்ப த்தைல இரத் ச் ெசய்தல் 1,151 1,289 2,053 3,250 4,212 
ெசல் ப க் காலத்ைத நீ த்தல் 2,368 - - - - 
இரட்ைடக் கு ாிைமைய உட்ேசர்த்தல் 11 209 376 448 364 
தாய்/ தந்ைதயின் கட ச்சீட் ல் பிள்ைளகைள உட்ேசர்த்தல் 1,496 794 - - - 
தாய்/ தந்ைதயின் கட ச்சீட் ந்  பிள்ைளகைள நீக்குதல் 2,219 2,190 2,310 1,606 1,022 
தாய்/ தந்ைதயின் கட ச்சீட் ல் பிள்ைளகளின் திய 

ைகப்படங்கைள உட்ேசர்த்தல் 135 47 - - - 

ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கத்ைத உட்ேசர்த்தல் 2,070 2003 4,209 8,032 10,555 
தி மணத்திற்கு ன் ள்ள ெபயைர இ தல் 16 48 255 285 219 
தி மணத்திற்கு பின் ள்ள ெபயைர இ தல் 2,033 1,898 1,668 1,471 1,243 
ெபயைர மாற் தல் 3,119 3,265 4,038 5,428 5,372 
ெபயைர மாற் தல் (பிற) 03 02 03 - - 
பதவிையக் குறிப்பி தல் 66,922 54,400 39,629 27,101 25,144 
பதவிையக் குறிப்பி தல் (கட்டணமின்றி) - 880 - - 01 
பிற தி த்தங்கள் (கட்டணமின்றி) 81 09 01 01 - 
பிற தி த்தங்கள் 01 28,669 20,844 15,814 10,730 10,262 
பிற தி த்தங்கள் 02 913 330 224 122 112 
பிற தி த்தங்கள் 03 17 07 02 01 01 

ப்பித்தல் - - 346 106 60 

ெமாத்தம் 111,696 88,612 71,318 59,033 58,993 
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02:4 ெவளிநாட் த் தரகக் கிைள 
 
கட் ப்பாட்டாளர் (கட ச்சீட் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இக்கிைள இயங்குகின்ற . 
 
ெவளிநா களில் தாித்தி க்கும் இலங்ைகயர்கள், அக் குறித்த நாட் ல் அைமந் ள்ள ெவளிநாட் த் 

தரகத்தி டாக சமர்ப்பிக்கும் கட ச்சீட்  விண்ணப்பங்கள் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு ஊடாக 
இத்திைணக்களத்திற்கு அ ப்பி ைவக்கப்ப கின்ற . அவ்வா  அ ப்பப்ப கின்ற விண்ணப்பங்க க்கான 

திய கட ச்சீட் கைளத் தயாாித் , மீண் ம் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சிடம் ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற 
வைர இடம்ெப கின்ற அைனத்  நடவ க்ைகக ம் ெவளிநாட் த் தரகக் கிைள ஊடாகேவ 
நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 14 
அ வலக உதவியாளர் 03 

ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயின் குறிக்ேகாள்க ம், பணிக ம் 

 ெவளிநாட் த் தரகங்களி ந்  கிைடக்கும் விண்ணப்பங்க டன் ெதாடர் ைடயதாக கட ச் 

சீட் கைள விநிேயாகித்தல். 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ஊடாக தற்கா க 

கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல். 

 ெவளிநா  ெசன் ள்ள இலங்ைகயர்களின் கட ச்சீட் களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 

அங்கீகாரம் வழங்குதல். 

 ெவளிநாட் த் தரகங்களினால் வினவப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பங்களில் ெவளிநா  ெசன் ள்ள 

இலங்ைகயர்களின் கட ச்சீட் க டன் ெதாடர் ைடய பிைழயற்ற தன்ைமைய உ தி ெசய்  
அறிக்ைககைளப் ெபற் க் ெகா த்தல். 

2018 ஆம் வ டத்தில் இக் கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பான விபரங்கள் 

மாதம் கட ச்சீட் களின் 
எண்ணிக்ைக 

சனவாி 3,221 
ெபப் வாி 3,241 
மாச்சு 3,786 
ஏப்பிறல் 3,760 
ேம 6,501 

ன் 3,298 
ைல 6,025 

ஓகத்  3,763 
ெசத்ெதம்பர் 3,377 
ஒற்ேறாபர் 4,785 
நெவம்பர் 3,402 
திெசம்பர் 3,633 
ெமாத்தம் 48,792 



30 

 

2014 ெதாடக்கம் 2018 வைர ெவளிநாட் த் தரகக் கிைள ஊடாக விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச் 
சீட் களின் எண்ணிக்ைக ெதாடர்பான விபரம்: 

மாதம் 2014 2015 2016 2017 2018 
சனவாி 2,929 2,027 2,848 3,043 3,221 
ெபப் வாி 3,312 3,152 2,049 3,457 3,241 
மாச்சு 3,768 3,551 3,783 4,603 3,786 
ஏப்பிறல் 3,446 4,082 4,788 4,038 3,760 
ேம 2,921 3,052 5,229 4,532 6,501 

ன் 3,346 3,573 4,491 4,614 3,298 
ைல 3,858 3,497 3,271 3,752 6,025 

ஓகத்  3,329 3,951 4,562 4,167 3,763 
ெசத்ெதம்பர் 3,297 3,307 3,485 3,358 3,377 
ஒற்ேறாபர் 3,632 3,112 3,322 2,805 4,785 
நெவம்பர் 3,010 1,833 3,673 4,016 3,402 
திெசம்பர் 4,080 1,908 3,021 3,162 3,633 
ெமாத்தம் 40,928 37,045 44,522 45,547 48,792 



31 

 

அந்தந்த நா க க்கு அைமய, 2018 ஆம் வ டத்தில் ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயினால் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பான விபரங்கள் 

நா  விநிேயாகிக்கப்பட்ட கட ச்சீட் களின் 
எண்ணிக்ைக 

ஐக்கிய அர  இராச்சியம் 1,240 
ேஜார்தான் 492 

க்கி 03 
ஈராக் 08 
பஹ்ேரன் 670 
தாய்லாந்  14 
சீனா 70 
ேஜர்மனி 1,602 
பிேரசில் 06 
ெபல்ஜியம் 39 
எகிப்  53 
அ ஸ்திேர யா 3,531 
இந்தியா 247 
பங்களாேதஷ் 53 
கட்டார் 4,033 

பாய் 4,401 
எதிேயாப்பியா 01 
சுவிட்சர்லாந்  1,232 
கி பா 04 
பாகிஸ்தான் 14 
இந்ேதாேனசியா 14 
ச தி அேரபியா 4,502 
ேநபாளம் 01 
மேலசியா 411 
குைவத் 5,455 
ெலபனான் 519 
பிாித்தானியா 2,646 
ஐக்கிய அெமாிக்கா 1,381 
மாைலத்தீ கள் 112 
இத்தா  6,002 
ரஷ்யா 06 
ஓமான் 650 
ெகன்யா 27 
ைநஜீாியா 08 
ேநார்ேவ 155 
கனடா 1,872 
பிரான்ஸ் 4,102 
பி ப்ைபன்ஸ் 26 
ெதன் ஆபிாிக்கா 85 
ெதன் ெகாாியா 1,335 
ஷிெஷல்ஸ் 24 
சிங்கப் ர் 191 
சு டன் 189 
ஈரான் 03 
இஸ்ரேவல் 383 
ெநதர்லாந்  81 
ஜப்பான் 838 
ஒஸ்ாியா 37 
வியட்நாம் 06 
ேபாலந்  15 
மியன்மார் 03 
ெமாத்தம் 48,792 
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2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட விேசட பணிகள் 
 

இலங்ைகயில் கட ச்சீட் ற்காக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாிகளிடமி ந்  கட்டாயமாக உயிர்மானத் 
தர கைளப் (ைகவிரல் அைடயாள ம், ஜிட்டல் ைகப்பட ம்) ெபற் க் ெகாள் ம் நைட ைற, கு வர , 
கு யகல் த் திைணக்களத்தினால் 2015 ஆகஸ்ட் மாதம் 10 ஆம் திகதியி ந்  அறி கப்ப த்தப்பட்ட . 
எனி ம் இங்கு இலங்ைக ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ஊடாக கட ச்சீட் ற்காக விண்ணப்பிக்கும் 
விண்ணப்பதாாிகளிடமி ந்  உயிர்மானத் தர கள் ெபற் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல. எனேவ, 2018, சனவாி 
மாதம் 01 ஆந் திகதியி ந்  அ க்கு வ மா  ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ஊடாக கட ச்சீட் ற்காக 
விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாிகளிடமி ந் ம் உயிர்மானத் தர கைளப் ெபற் க் ெகாள் ம் நைட ைற 
அ ல் ெசய்யப்ப கின்ற . இதற்கைமய, இலங்ைக ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ஊடாக இலங்ைகக் 
கட ச்சீட் ற்காக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாிகள் (16 –  60 வய க்குட்பட்ட விண்ணப்பதாாிகள் 
மட் ம்) தமக்குாிய கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் ெகாண்டதன் பின், இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் தற் 
சந்தர்ப்பத்திேலேய கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு வ ைக தந் , தம  உயிர்மானத் தர கைளப் 
(ைகவிரல் அைடயாளம்) ெபற் க் ெகா ப்ப  கட்டாயமாக்கப்ப ள்ள . இதற்கைமய இந் நடவ க்ைககள் 
2018, சனவாி மாதம் ெதாடக்கம் அ ல் ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. 

ெவளிநாட் த் தரகக் கிைளயினால் உயிர்மானத் தர கள் (ைகவிரல் அைடயாளம்) ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ப தல் 
 
2019 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற க்கிய பணிகள் 
 
ெவளிநா  ெசன் ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு கட ச்சீட் கைள விநிேயாகிப்பதற்காக, ெதாடரறா 

ைறெயான்ைற (Online Passport Application processing Mechanism )  அறி கம் ெசய்வதி டாக 
ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு வசதிகைளச் ெசய்  ெகா த்தல். 
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02:5 தபால் கிைள 
 
தபால் கிைளயின் பிரதான ேநாக்கம்  
 
சாதாரண ேசைவயின் கீழ் ஒப்பைடக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்க க்குாியதாக தயாாிக்கப்ப கின்ற 
கட ச்சீட் கைள, தாமதமின்றி தபால் லம் விண்ணப்பதாாிகளிடத்தில் கிைடக்கப் ெபறச் ெசய்வேத இப் 
பிாிவின் பிரதான ேநாக்கமாகும். 
 
 சாதாரண ேசைவயின் கீழ் ஒப்பைடக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்க க்குாியதாக தயாாிக்கப்ப கின்ற 

கட ச்சீட் கள் கணினிப் பிாிவிடமி ந்  கிைடக்கப் ெபற்றதன் பின் அவற்ைறப் பட் ய ட் , உாிய 
விண்ணப்பதாாிகளின் கவாிக்கு பதி த் தபா ல் அ ப் தல். 

 
 சாதாரண ேசைவயின் கீழ் ஒப்பைடக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்க க்குாியதாக தயாாிக்கப்ப கின்ற 

கட ச்சீட் கள், உாிய திகதிக்கு தயாாிக்கப்பட் ல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், அவசர ேதைவயின் 
அ ப்பைடயில் தம  கட ச்சீட் கைள ாிதமாகப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக ன்ைவக்கப்ப கின்ற 
ேகாாிக்ைககளின் ேபா  “குறித்த தினத்தில் விநிேயாகிக்கும்” ைறயின் கீழ் கட ச்சீட் கைளத் 
தயாாித்  விண்ணப்பதாாியிடம் ஒப்பைடத்தல். 

 
 பதி த் தபா ல் அ ப்பப்ப கின்ற கட ச்சீட் கள், கவாி மாற்றம் காரணமாக அல்ல  

ெபா ப்ேபற்காைம காரணமாக தி ம்பி வ கின்ற கட ச்சீட் கள் தபால் கிைளக்கு கிைடக்கப் 
ெபற்றதன் பின், உாிய விண்ணப்பதாாி தபால் கிைளக்கு வந்  வின ம் பட்சத்தில் அவர்கள  
அைடயாளம் உ தி ெசய்  ெகாள்ளப்பட்டதன் பின் அவர்களிடத்தில் ஒப்பைடத்தல். 

 
பணியாட் ெதாகுதி –  2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 07 
காப்பாளர் 01 
அ வலக உதவியாளர் 03 

2018  ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட பணிகள் 
மாதாந்தம் தபா ல் இடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பான விபரங்கள் வ மா : 

மாதம் தபா ல் இடப்பட்ட கட ச்சீட் களின் 
எண்ணிக்ைக 

ஜனவாி 7,883 
ெபப்ரவாி 5,953 
மார்ச் 9,779 
ஏப்பிறல் 6,545 
ேம 5,687 
ஜூன் 6,029 
ஜூைல 10,183 
ஓகஸ்ட் 10,039 
ெசப்டம்பர் 8,716 
ஒக்ேடாபர் 11,125 
நெவம்பர் 7,842 
திெசம்பர் 10,021 
ெமாத்தம் 99,802 
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சாதாரண ேசைவயின் கீழ் தபா ல் இடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் 2014 –  2018 

வ டம் 2014 2015 2016 2017 2018 

தபா ல் இடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் 69,768 71,817 104,867 104,706 99,802 
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03. ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் ப் பிாி  
 
இப் பிாி  கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள்ைக, அபிவி த்தி, ம சீரைமப் )/ பிரதி ஆைணயாளர் (இந்தியா –  
இலங்ைக)  அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இயங்குகின்ற . இப் பிாி  பிரதானமாக இந்திய –  
இலங்ைகப் பிரைஜ கிைள, ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் க் கிைள, சட்டக் கிைள ஆகிய 
கிைளகைளக் ெகாண் ள்ள . 
 

03:1 ெகாள்ைக, அபிவி த்தி மற் ம் ம சீரைமப் க் கிைள 
 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் அபிவி த்தி மற் ம் ெகாள்ைக வகுத்தல் நடவ க்ைககைள மிக ம் 
திட்டமிட்டவா ம், சீராக ம் அ ல் ெசய் ம் ேநாக்குடன் இக் கிைள நி வப்பட் ள்ள . திைணக்களத்தின் 
பிரதான பணிகைள நிைறேவற் வ டன் ெதாடர் ைடய ெகாள்ைககைள/ திட்டங்கைள வகுத்தல், 
திைணக்களத்திற்குாிய சட்ட திட்டங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல், சுற்றறிக்ைககைள ம், 
நடவ க்ைக ைறகைள ம் தயாாித்த ம், ெவளியி த ம், நி வாக அறிக்ைக, ன்ேனற்ற அறிக்ைக 
மற் ம் வ டாந்த ெசயற் திட்டங்கைள தயாாித்தல், வழிகாட்டல்/ கண்காணிப்  ைகேய கைளத் 
தயாாித்த ம், இற்ைறப்ப த்த ம் ஆகியன இக் கிைளயின் பிரதான பணிகளாகும். 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட பணிகள் 
 
1. 2019 ஆம் வ டத்திற்கான ெசயற் திட்டத்ைதத் (Action Plan )  தயாாித்தல். 
 
2. 2017 ஆம் வ டத்திற்கான ெசயலாற் ைக அறிக்ைகையத் தயாாித்தல். 
 
3. திைணக்களத்தினால் பிற நி வனங்க க்கு அ ப்ப ேவண் ய மாதாந்த மற் ம் காலாண்  ன்ேனற்ற 

அறிக்ைககைளத் தயாாித்தல். 
 
4. லதனக் க த்திட்டங்கைள ம், ஏைனய க த்திட்டங்கைள ம் ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல், வழிநடாத்தல் 

மற் ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்தல். 
 
5. ேநர்வாிைச அைமச்சுட ம், ஏைனய நி வனங்க ட ம், ெகாள்ைக நடவ க்ைகக டன் 

ெதாடர் ைடய கடைமகைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 
 
6. திைணக்களத்தின் பல்ேவ பட்ட ேதைவகளின் அ ப்பைடயில் அைமச்சரைவப் பத்திரங்கைளத் 

தயாாித் , அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்த ம், பிற 
அைமச்சுகளினால் அைமச்சரைவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவத் பத்திரங்கள் சார்பில் 
அவதானிப் கைள ன்ைவப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்த ம். 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
கட் ப்பாட்டாளர் 01 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 01 
அ வலக உதவியாளர் 01 
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2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 
1. சா கட்டணங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல் மற் ம் திதாக சா வைககைள அறி கம் 

ெசய்தல் ெதாடர்பில் அைமச்சரைவயிடம் ேயாசைனகைள ன்ைவத்  அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ளல். 

 
2. அைமச்சரைவயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட திய சா வைககைள அ ல் ெசய்வ டன் 

ெதாடர் ைடயதாக, கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம் 
ெபா ட் , தி த்தச் சட்ட வைரைவ வைரவதற்காக ேதைவயான அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம், சட்ட வைரைவத் தயாாித்த ம். 

 
3. சா கட்டணங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வ டன் ெதாடர் ைடயதாக, கு வ ேவார், 

கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகைள பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிப்பதற்காக 
அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க்  ெகாள்ள நடவ க்ைக எ த்தல். 

 
4. கு ாிைமச் சட்டத்தின் பிரகாரம் இரட்ைடக் கு ாிைமைய ெபற் க் ெகாள்வதற்காக 

விண்ணப்பிப்பதற்கு தைகைம இல்லாத நபர்க க்கு நிரந்தர வதிவிட சாைவப் ெபற் க் ெகா க்கும் 
வைகயில் கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் ஒ ங்குவிதிகைளத் தயாாித்தல். 

 
5. 2019 ஆம் வ டத்தி ந்  “எல்லா நா க க்கும்” ெசல் ப யாகும் கட ச்சீட் கைள மட் ம் 

விநிேயாகிப்ப டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 
 
6. காலக்கிரமத்தில் அறி கம் ெசய்யப்பட ள்ள இலத்திரனியல் கட ச்சீட்ைட (e-passport )  

விநிேயாகிப்ப  ெதாடர்பான நடவ க்ைககைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 
 
7. விமானப் பயணிகள் ன் தகவல் ெதாழிற்பா  மற் ம் பயணிகள் ெபயர்ப் பதி  அறிக்ைககைளப் 

ெபற் க் ெகாள்ளல் ெதாடர்பான ைறைமைய நி வ டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககைள 
ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்தல். 

 
 

03:2 இந்திய – இலங்ைக பிரைசகள் கிைள 
 
கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகம் அவர்கள், பதவி ைறப்பட்டதாக இந்திய வம்சாவளி 
மக்கைள பதி  ெசய்வதற்கான ஆைணயாளர் பதவிைய வகிப்ப டன், கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள்ைக, 
அபிவி த்தி, ம சீரைமப் ) அவர்கள், பதவி ைறப்பட்டதாக இந்திய வம்சாவளி மக்கைள பதி  
ெசய்வதற்கான பிரதி ஆைணயாளராக ெசயற்ப வார். 
 
பணியாட் ெதாகுதி – 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 01 
அ வலக உதவியாளர் 01 
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பணிகள் 
 
இலங்ைகயில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி மக்க க்கு கு ாிைமைய வழங்குத ம், இத டன் 
ெதாடர் ைடய பிற பணிகைள நிைறேவற் த ம். 
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரஜா ாிைம சட்டம், 1949 ஆம் ஆண் ன் 3 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 
ெப ேவா க்கு, அக் குறித்த சட்டம் அ க்கு வந்த திகதியி ந்  அ க்கு வ மா  இலங்ைகக் 
கு ாிைம உாித்தாகின்ற . அவ்வாறான ஒ வ க்கு ேதைவயாயின் தம  கு ாிைமைய 
அத்தாட்சிப்ப த் வதற்கான சான்றிதைழ, ஆைணயாள க்கு விண்ணப்பிப்பதன் லம் ெபற் க் 
ெகாள்ளலாம். அண்ைமக் காலமாக இவ்வா  சான்றிதைழப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக 
விண்ணப்பிப்ேபாாின் எண்ணிக்ைக ேவகமாக ழ்ச்சியைடந்  வ கின்ற . அதற்கைமய, 2014 
ெதாடக்கம் 2018 வைர கு ாிைமைய அத்தாட்சிப்ப த் வதற்கான சான்றிதழ்கைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ேடார் ெதாடர்பான விபரங்கள் கீழ்க் காட்டப்பட் ள்ளன. 
 

கு ாிைமச் சான்றிதழ்கைள விநிேயாகித்தல் 2014 –  2018 

உாிய சட்டம் 2014 2015 2016 2017 2018 
1988 ஆம் ஆண் ன் 39 ஆம் இலக்கச் சட்டம் 19 - - 03 01 
2003 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்கச் சட்டம் 03 - - - - 

இலங்ைகயில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி மக்கைள பதி  ெசய்தல் மற் ம் அவர்க க்குத் ேதைவயான 
சந்தர்ப்பங்களில் தம  பதி  ெதாடர்பான தகவல்கைள உ திப்ப த் ம் க தங்கைள விநிேயாகித்தல் 

தலான பிரதான பணிகள் இக் கிைளயினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 

தம  பதி  ெதாடர்பான தகவல்கைள உ திப்ப த் ம் க தங்கைள விநிேயாகித்தல் 2015 –  2018 

உாிய சட்டம் 2015 2016 2017 2018 
1949 ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம் இலக்கச் சட்டம் - 149 29 20 
1967 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்கச் சட்டம் - 48 30 10 
1988 ஆம் ஆண் ன் 39 ஆம் இலக்கச் சட்டம் 48 49 24 13 
2003 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்கச் சட்டம் 02 01 - 01 
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03:3 சட்டக் கிைள 
 
இக் கிைள கட் ப்பாட்டாளர் (ெகாள்ைக, அபிவி த்தி, ம சீரைமப் ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின்  கீழ் 
இயங்குகின்ற . 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 02 
அ வலக உதவியாளர் 01 

சட்டக் கிைளயின் ேநாக்கங்க ம், பணிக ம் 
 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் சட்டப் பிாிவின் லம், கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் 
பணிக டன் ெதாடர் ைடய சட்ட திட்டங்க டாக அளிக்கப்பட் ள்ள சட்டத் தத் வங்கைள  
நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான ஆேலாசைனகைள ம், ஒத் ைழப்ைப ம் வழங்குவதன் 

ல ம், ேதைவக க்கு ஏற்றவா  குறித்த சட்ட திட்டங்களில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பதன் ல ம் திைணக்களத்தின் பணிகைள விைனத்திற டன் ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்கப்ப கின்ற . 
 

சட்டக் கிைளயினால் 2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 
1. 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டம் மற் ம் இச் சட்டத்தில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள எல்லா தி த்தங்க க்காக ம், திதாக கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் 
சட்டெமான்ைற வகுப்பதற்காக உாிய சட்ட வைரைவ சட்ட வைரஞாிடம் ன்ைவப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . 

 
2. திய கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத் டன் ெதாடர் ைடயதாக ஒ ங்குவிதிகைள வகுக்கும் 

வைகயில் ன்  ெசயலமர் கைள நடாத் த ம், சா வழங்குவ டன் ெதாடர் ைடய 
ஒ ங்குவிதிகைள வகுக்கும் பணிகைள நிைறேவற்றி த்த ம். 

 
3. அபிவி த்தி திற ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தகத் ைற அைமச்சு, சட்ட மா அதிபார் திைணக்களம், 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம் ஆகிய நி வனங்கள் இைணந் , திய சா ஒ ங்குவிதிகைள 
வகுப்பதற்காக சட்ட வைரஞாிடம் ன்ைவப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . 

 
4. 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் 14 ஆம் 

பிாிவிற்குாியதாக ஒ ங்குவிதிகளில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல் மற் ம் சா கட்டணங்களில் 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல் என்பவற் டன் ெதாடர் ைடய சட்ட வைர கைள சட்ட வைரஞாிடம் 

ன்ைவப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 



39 

 

சட்டக் கிைளயினால் 2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட பிற பணிகள் 
 
1. திைணக்களத்தினால் ெதாடரப்பட்ட வழக்குக டன் ெதாடர் ைடய அைழப்பாைண மற் ம் 

பி யாைணகைள ெகா ம்  நீதிவான் நீதிமன்றத்தின் லம் ெபற் க் ெகாள்ள ம், அவ் 
அைழப்பாைணகைள/ பி யாைணகைள உாிய நபர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்த ம். 

 
2. கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்கு அல்ல  திைணக்களத்தின் ேவெறா  

உத்திேயாகத்த க்கு நீதிமன்றத்தின் ன் சாட்சியமளிக்கும் ெபா ட்  அைழப்பாைண 
ன்ைவக்கப்பட்ட 187 சந்தர்ப்பங்களில், அவற் டன் ெதாடர் ைடய தகவல்கைள ம் ேகாப் கைள ம் 

தயார் ெசய் , உாிய உத்திேயாகத்தர்கைள உாிய நாளில் நீதிமன்றத்தின் ன் ேதான் வதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ த்தல். 

 
3. நீதிமன்ற உத்தர கைள நைட ைறப்ப த்த யாத, தகவல்கள் ர்த்தியில்லா நீதிமன்ற 

உத்தர கள் ெதாடர்பில் 1,118 விளக்கக் க தங்கள் உாிய நீதிமன்றங்க க்கு அ ப்பப்பட்டன. 
 
4. சனாதிபதி விேசட விசாரைண ஆைணக்கு  உட்பட விேசட ெபா ஸ் குற்றப் லனாய்  

அலகுகளினா ம், ெபா ஸ் நிைலயங்களினா ம், ேமாச க டன் ெதாடர் பட்ட பல்ேவ  
நபர்களின் தகவல்கைளக் ேகட்  அ ப்பப்பட்ட க தங்க க்கு 29 பதில் க தங்கள் அ ப்பப்பட்டன. 

 
5. கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்ைத பிரதிவாதியாகக் குறிப்பிட்  உயர் நீதிமன்றத்தில்  

ெதா க்கப்பட் ள்ள 06 அ ப்பைட உாிைம ெதாடர்பான வழக்குகள் என்பவற்றின்ேபா  
அவதானிப்  அறிக்ைககைளத் தயாாித்  சமர்ப்பித்தல். 

 
6. திைணக்களத்தின் பணிகைள ன்ென த் ச் ெசல்வதற்குத் ேதைவயான கட் டங்கள், கள், 

ஓய்  வி திகள் என்பன ெதாடர்பில் உாிய தரப் க க்கிைடயில் ெசய்  ெகாள்ளப்ப கின்ற 
குத்தைக ஒப்பந்தங்கைளத் தயாாித்  ைகச்சாத்தி வதற்காக ன்ைவத்த ம், இவ் ஒப்பந்தங்கைளப் 
பதி  ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்த ம். (கண் , தி ேகாணமைல, அம்பாந்ேதாட்ைட, மாத்தைற, 
கு நாகல் பிராந்திய அ வலகங்கள்). 

 
7. திைணக்கள நடவ க்ைகக டன் ெதாடர் ைடய பணிகள் ெதாடர்பில் உள் ர் நி வனங்க டன் 

திைணக்களம் ஏற்ப த்திக் ெகாண் ள்ள 20 ஒப்பந்தங்கள் சார்பில் அவதானிப் கள் 
ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. 

 
8. இராஜதந்திர மற் ம் உத்திேயாக ர்வ கட ச்சீட் கைள ைவத்தி ப்ேபார்க க்கு இ  தரப்  இலவச 

சா வழங்கும் உடன்ப க்ைகையத் தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான ஒ ங்கிைணப்  நடவ க்ைககைள, 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சுடன் இைணந்  ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 

 
 ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்யப்பட்  உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட ள்ள நா கள்: 

ெகாெலாம்பியா, லாேவாஸ், ஓமான், எல்சல்வேதார், ேஜார்ஜியா, பஹ்ேரன், ட்டான், 
உக்ேரன், ஈராக், மேலசியா, வண்டா, குைவத், ாி னீசியா, எகிப் , ெலபனான். 

 
9. தகவலறிவதற்கான உாிைமச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக 

ன்ைவக்கப்பட்ட 51 ேகாாிக்ைககளின் ேபா , தகவலறிவதற்கான உாிைமச் சட்டத்தின் கீழ் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 
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10. கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாண்  இற்ைறப்ப த் வதற்கான 
ெசயலமர் கைள நடாத் தல். 

 
 1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத் டன் ெதாடர் ைடய 

இைடெவளிப் பகுப்பாய்  அறிக்ைகயின் தீர்மானங்களின் அ ப்பைடயில், தற்ேபாைதய 
கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத இரத் ச் ெசய் , அதற்குப் பதிலாக திதாக சட்டெமான்ைற 
வகுப்பதற்கு அைமச்சரைவயினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட . அைமச்சரைவயின் தீர்மானத்திற்கு அைமய, 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம் இதில் ஆர்வ ள்ள உாிய தரப்பினர்களின் ஆேலாசைனகள் 
மற் ம் லம்ெபயர்விற்கான சர்வேதச அைமப்பின் ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்  என்பவற்ைறப் ெபற்  
உத்ேதச கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ெமன 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற ஏற்பா கள் அடங்கிய அறிக்ைக தயாாிக்கப்பட்ட . 

 
 கட ச்சீட் ன் ஒ ைமத் தன்ைமைய ம், சா வழங்கும் நைட ைறைய ம், அைடயாள 

காைமத் வப் பணிச்சட்டத்ைத ம் ேம ம் பலப்ப த் தல், எல்ைல கடந்த குற்றச் ெசயல்கைளத் 
த ப்பதற்கான உலகலாவிய யற்சிக்காக இலங்ைக அரசுக்கு ைனப் டன் பங்களிப் ச் ெசய்வதற்கு, 
ேதைவயான சட்டப் பணிச் சட்டத்ைத பலப்ப த்தல் தலானைவ இந்த சட்ட வகுத்தல் ேகாைவயின் 
ேநாக்கமாகும். இவ் அறிக்ைக 2018, மார்ச் மாதம் 29 ஆம் திகதி மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட்ட டன், இதற்கு 2018, ேம மாதம் 18 ஆம் திகதி அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரம் கிைடக்கப் ெபற்ற . 

திய கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத் டன் ெதாடர் ைடய ஒ ங்குவிதிகைள வகுப்பதற்கான 

ெசயலமர்  –  2018 சனவாி 6-7 



41 

 

திய கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத் டன் ெதாடர் ைடய ஒ ங்குவிதிகைள வகுப்பதற்கான 
2 ஆவ   ெசயலமர்  –  2018 சனவாி 6-7 

உத்ேதச கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்ட வைரவில் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ெமன 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற ஏற்பா கள் அடங்கிய அறிக்ைக 2018 மார்ச் மாதம் 29 ஆம் திகதி மாண் மிகு 
பிரதம மந்திாி அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்ப தல். 
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04. சா மற் ம் எல்ைலக் கட் ப்பாட் ப் பிாி  
 

கட் ப்பாட்டாளர் ( சா மற் ம் எல்ைலக் கட் ப்பா ) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இப் பிாி  
இயங்குகின்ற . சா நடவ க்ைககள் சா கிைள டாக ம், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  நடவ க்ைககள் 

ைற க மற் ம் விசாரைணக் கிைள டாக ம் நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 

04:1  சா கிைள 
 

1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் (iii) ஆம் பிாிவின் கீழ் 
இலங்ைகப் பிரைஜ அல்லாேதார் இலங்ைகக்குள் பிரேவசித்தல், தாித்தி த்தல், ெவளிேய தல் என்பன 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . இதன் கீழ் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த ெவளிநாட்டவர்க க்காக 1956 
கு வர , கு யகல்  ஒ ங்குவிதிகளில் 02 ெதாடக்கம் 35 வைரயிலான ஒ ங்குவிதிகளின் பிரகாரம் 
இலங்ைகயின் ேதசிய பா காப்  ேபணப்ப கின்ற  என்ப  உ தி ெசய்யப்ப கின்றவா , இந் நாட் ல் 
சட்ட ர்வமாகத் தாித்தி ப்பதற்கான சா அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல் மற் ம் சா நீ ப்  

தலான பணிகள் இப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற . சாக்கைள விநிேயாகித்  வ மானத்ைத 
ஈட் தல் 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 சா 
ெகாள்ைககைள அ ல் ெசய்தல் என்பன பிரதான ேநாக்கங்களாகும். 
 
வசித்தல் சா (வதிவிட சா) (Resident Visa) 
 

க்கிய ேநாக்கம் க தி இலங்ைகயில் நீண்ட காலம் வசிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கும் கீழ்க் கா ம் 
ெதாகுதிக க்குாிய இலங்ைகப் பிரைஜகள் அல்லாேதா க்கு இந்த சாக்கள் விநிேயாகிக்கப்ப கின்றன. 
 

1. ஊழியர்கள், ேசைவ வழங்குநர்கள் 

 இலங்ைக தலீட் ச் சைப க த்திட்டங்களில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளார். 

 அரச சார்பற்ற அைமப் களில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஊழியர்கள். 

 ெவளிநாட் த் தரகங்களின் கீழ் உள்ள நி வனங்களில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஊழியர்கள். 

 தனியார் கம்பனிகள்/ அரச ைறயினால் அ ல் ெசய்யப்ப கின்ற க த்திட்டங்களில் 

பணியாற் ம் ஊழியர்கள். 
 
2. தலீட்டாளர்கள் 

 இலங்ைகயில் நிதி லதனத்ைத தலீ  ெசய் ம் தலீட்டாளர்கள். 

 இலங்ைகயில் வியாபார நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ேளார். 
 
3. சமயம் சார்ந்த பணிகள் 

 சமயத் தைலவர்கள்/ மதகு மார். 

 மதவழிபாட் த் தளங்கைள நிர்மாணிப்ேபார்/ உதவியாளர்கள். 
 
4. மாணவர்கள் 

 பல்கைலக்கழக மாணவர்கள். 

 அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி நி வனங்களில் கற்கும் மாணவர்கள். 
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5. 1964 இலங்ைக –  இந்திய உடன்ப க்ைகயின் கீழ் வ கின்ற பதி  ெசய்யப்பட்ட இந்தியர்கள். 
6. ன்னாள் இலங்ைகயர்க ம், அவர்களில் தங்கி வாழ்ேவா ம். 
7. இலங்ைகப் பிரைஜெயா வாின் கு ம்ப அங்கத்தவர்கள் 
 

 கணவர்/ மைனவி 
 ெவளிநாட்  இனத்தவராக உள்ள பிள்ைளகள் 

 

8. இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள ெவளிநாட் த் தரங்களில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளார் மற் ம் 
அவர்களில் தங்கி வாழ்ேவார். 

9. என  கன  இல்லம் (My Dream Home)  
10. வி ந்தினர் சா (Residence Guest Scheme )  

11. ம த் வக் காரணிகள் மீ  வ ைக தந்ேதார் 

 
வ ைகத  சா (Visit Visa) 
 
ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைக ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ஊடாக ம், இலத்திரனியல் பயண 
அங்கீகாரத்ைதப் (ETA) ெபற் ம், சுற் லா அல்ல  வியாபார ேநாக்கங்க க்காக வ ைக த ேவா க்கு 
கு கிய காலப்பகுதிக்கு இந்த சா வழங்கப்ப கின்ற . 
 

1. சுற் லா சா (Tourist Visa) 
இலங்ைகயில் சுற் லாப் பயணம் ேமற்ெகாள்ளல், உறவினர்கைள சந்திக்க வ தல், ஆ ர்ேவத சிகிச்ைக, 
தியானம் ேபான்ற ேநாக்கங்க க்காக கு கிய காலப்பகுதிக்கு வ ைக த கின்ற அசல் ேநாக்கங் ெகாண்ட 
ெவளிநாட்டவர்கள் சார்பில் இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்தின் (ETA) கீழ் 30 நாட்க க்கு அல்ல  அதில் 
ஒ  பகுதிக்கு இந்த சா வழங்கப்ப கின்ற . 
 

2. சுற் லா ேநாக்கமல்லாத சா (Business Visa) 
சுற் லா ேநாக்கமல்லாத ேதைவக க்காக இலங்ைகக்கு வ ைக த கின்ற ெவளிநாட்டவர்க க்கு இந்த 

சா வழங்கப்ப கின்ற . இதற்காக வ ைக த கின்ற குறித்த ேநாக்கத்ைத அத்தாட்சிப்ப த் கின்ற 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். (இதன் கீழ் ெசயலமர் கள், க த்தரங்குகள், ெபா  ேபாக்கு 
நிகழ்ச்சிகள், வியாபார கலந் ைரயாடல்கள், நி வன ெசயலமர் கள் ஆகியவற்றில் பங்குபற் தல் என்பன). 
 

ஊ  ெசல்லல் சா (Transit Visa) 
 
இலங்ைகக்கு ெவளிேய பிறிெதா  நாட் ந்  ேவெறா  நாட்ைட பயண வாகக் (Destination) 
ெகாண்  பயணிக்கும் ேபா  மிகக் கு கிய காலப்பகுதிக்கு இலங்ைகக்குள் பிரேவசிப்பதற்காக 
வழங்கப்ப கின்ற சாவாகும். இவ்வாறான சாக்கள் 02 நாட்கள் எ ம் உச்ச வரம்பிற்குக் 
கட் ப்பட்டதாகேவ வழங்கப்ப கின்ற . 
 

ேமற்ெசான்ன ேநாக்கங்கைள அைட ம் வைகயி ம், பணிகைள நிைறேவற் ம் வைகயி ம் 2018 ஆம் 
வ டத்தில் சா பிாிவிற்கு இைணக்கப்பட்  கடைமயாற்றிய பணியாட் ெதாகுதியினர் ெதாடர்பான 
விபரங்கள் வ மா : 
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பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
கட் ப்பாட்டாளர் 01 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 03 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 01 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 02 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 30 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 02 
அ வலக உதவியாளர் 08 

இதற்கு ேமலதிகமாக, நிதிப் பிாிவி ந்  வாரந்ேதா ம் இைணக்கப்ப கின்ற அரச காைமத் வ 
உதவியாளர் ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் இ வர் சிறாப்பர் பிாிவில் ேசைவயில் ஈ பட்டனர். 
 
2018 ஆம் வ டத்தில் சா நடவ க்ைககளில் ன்ேனற்றம் 
 

2014 ெதாடக்கம் 2017 வைரயிலான காலப்பகுதியில் இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம் (ETA) வழங்குதல், 
திதாக சா வழங்குதல் மற் ம் சா நீ ப்  ெதாடர்பான விபரங்கள் வ மா : 

விபரம் 2014 2015 2016 2017 2018 
இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் ெகா த்தல் 
(ETA). 1,283,789 1,736,520 2,191,516 2,392,219 2,307,541 

திதாக சா வழங்குதல் (வசித்தல் சா) 19,298 20,131 22,673 26,634 25,831 
வசித்தல் சா நீ ப்  22,008 23,220 22,483 26,949 29,948 
கு கிய கால சா நீ ப்  
(சுற் லா, வியாபார ேநாக்கம் மற் ம் பல்தடைவ ைழ  சா) 54,322 59,135 60,109 58,220 63,452 

சார்க் சா 664 943 1,209 1,410 1,564 
இரட்ைடக் கு ாிைமைய ெபற் க் ெகாண்டதின் காரணமாக 

சா ேதைவயி ந்  வி வித்தல். (இலங்ைகயர்) - 816 2,538 2,598 1,478 

ெமாத்தம் 1,380,081 1,840,765 2,300,528 2,508,030 2,429,814 
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வசித்தல் சா நீ ப் ம், சா வழங்க ம் (விாிவான அறிக்ைக) –  2018 

சா வைக/ விபரம் சா 
நீ த்தல் 

சா 
வழங்கல் 

தரகங்க க்கு 
அ ப்பப்பட்ட 

ெபக்ஸ் ெசய்திகள் 

விமான 
நிைலயங்க க்கு 
அ ப்பப்பட்ட 

ெசய்திகள் (Landing 
Endorsement) 

தலீட் ச் சைபயில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளார் 5,595 4,554 5,896 95 
இலங்ைகப் ெபற்ேறாாின் பிள்ைளகள் 273 781 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
கு ாிைமச் சட்டத்தின் 5.2 ஆம் பிாிவின் கீழ் 357 1,073 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
கு ாிைமச் சட்டத்தின் 5.1 ஆம் பிாிவின் கீழ் 94 314 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
மதகு மார் 927 239 211 10 
நீதிமன்ற உத்தர  151 17 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
இராஜதந்திர 261 319 453 15 

ன்  இலங்ைகயர்களாக இ ந்ேதார் 2,018 1,686 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
ம த் வக் காரணிகள் மீ  வ ைக தந்ேதார் 542 365 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் (NGO+INGO) 613 450 499 47 
அரச ைறயில் கடைமயாற்ற வ ைக தந்ேதார் 4,708 4,506 4,349 344 
தனியார் ைறயில் கடைமயாற்ற வ ைக தந்ேதார் 5,413 5,782 3,702 170 
பதி  ெசய்யப்பட்ட இந்தியர்கள் 21 02 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
சமயம் சார்ந்த பணிக க்கு வந்ேதார் 463 513 549 06 
நீண்டகால வசிப்பிட சா (05 வ டங்கள்) (RGS) 29 07 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
இலங்ைகப் பிரைஜகளின் வாழ்க்ைகத் ைண 3,766 1,113 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
SSRV (My Dream Home) 199 48 ஏற் ைடயதாகா  ஏற் ைடயதாகா  
கடைம நிமித்தம் (உத்திேயாக ர்வ பயணங்கள்) 242 280 197 - 
மாணவர்கள்/ லைமப் பாிசில்தாரர்கள் 4,276 3,570 2,753 172 
நிர்மாணத் ைறையச் சார்ந்தவர்கள் - 212 187 - 
ெமாத்தம் 29,948 25,831 18,796 859 

2018 ஆம் வ டத்தில் சா கிைளயினால் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 
01. அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகக்கு அைமய ,சர்வேதச தலீ கைள அதிகாித் , நாட் ன் 

வர்த்தக மற் ம் நிதித் ைறகைள ஊக்குவிப்பதற்கான அ த்தளத்ைத இட்ட வண்ணம், 2017 வர  
–  ெசல த் திட்டத்தின் ஊடாக ேயாசைன ன்ைவக்கப்பட்ட திய சா நைட ைறைய அ ல் 
ெசய் ம் வைகயில் கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தில் உாிய தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ம், 
இதேனா ைணந்த ஒ ங்குவிதிகைள தி த் வ டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைகக ம். 

 
இங்கு க்கிய கவனம் ெச த்தப்பட்ட பிரதான ைறகள் வ மா . 
 தற்சமயம் இலங்ைக பாவில் மட் ம் அறவிடப்ப கின்ற சா கட்டணங்கைள ஐக்கிய அெமாிக்க 

ெடாலாில் அறவி தல். 
 

 ெசல் ப  சா காலத்ைத ம் தாண்  தாித்தி க்கும் ேபா , சா கட்டணத்திற்கு ேமலதிகமாக சா 
காலத்ைத ம் தாண்  தாித்தி ந்தைமக்கு தண்டப் பணமாக  500 அெமாிக்க ெடாலர் கட்டணத்ைத 
அறவி தல். இத டாக சா காலத்ைத ம் தாண்  தாித்தி ப்பைத த ப்பதற்கான நடவ க்ைக 
ெயான்ைற (deterrent effect )  எ த்தல். 
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 கு ாிைமச் சட்டத்தின் பிரகாரம் இரட்ைடக் கு ாிைமக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு இடமில்லாத ம், 
ஏற்கனேவ ெவளிநாெடான்றில் கு ாிைமையப் ெபற் க் ெகாண் ள்ள மான ன்ைனய 
இலங்ைகயர்க க்கு நிரந்தர வதிவிட சாெவான்ைற  ) Permanent Residence Visa) வழங்குவதற்கான 

ைறெயான்ைற வகுத்தல். 
 

 தலீட்டாளர்கைள ஊக்குவிக்கும் ெபா ட் , குறித்த ேநர்வாிைச அைமச்சின் ெசயலாளாின் சிபாாிசுக்கு 
அைமய ஒேர தடைவயில் /ஒேர ேநரத்தில் பத்  (10) வ ட காலப்பகுதிக்கு சாைவ வழங்குதல். 
இதற்காக பா காப்  தலீட் க் கணக்கு  ) Securities Investment Account)/ கைரவிலகல் கணக்கு  )
Offshore Account) தலான கணக்குகள் ஊடாக குைறந்த பட்சம்  5 00,000 அெமாிக்க ெடாலர் 

தலீெடான்ைறக் ெகாண்  வ தல் ேவண் ம் என ேயாசைன ன்ைவக்கப்பட் ள்ள . 
 

 தற்சமயம் இலத்திரனியல் பயண அங்கீகார (ETA) ைறைம டன் ெதாடர் ப த்தப்பட் ல்லாத 
மாைலத்தீ , சிங்கப் ர், ஷிெஷல்ஸ் ஆகிய நா கைள ம் இந்த இலத்திரனியல் பயண அங்கீகார (ETA) 

ைறைம டன் இைணத் க் ெகாள்ளல். அேத ேபான்  12 வய க்குக் குைறந்த பிள்ைளகைள ம் இந்த 
ைறைம ள் உட்ேசர்த் க் ெகாள்ளல். 

 
02. இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ெவளிநாட்டவர்களின் கட ச்சீட் களில், கு வர  ெதாடர்பில் 

குறிப் கைள இட் ம், சா காலப்பகுதிைய குறிப்பிட் ம் விமான நிைலயத்தில் ைவத்  
வழங்கப்ப கின்ற சா ஸ்ாிக்கைர (On Arrival Visa Stickers) அச்சி வதற்காக திய அச்சு 
இயந்திரங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்வ டன் ெதாடர் ைடய பணிகைள நிைறேவற் தல். 

 
03. இலங்ைகயில் தலீ  ெசய்வைத இலகுப த் வதற்காக ம், தலீட் ச் ேசைவகைள 

வழங்குவதற்காக ம், தனிக் கத  க மபீட (Single Window) தலீட்  வசதிகைள வழங்கும் 
ெசயலணிெயான்ைற நி வதற்கு அைமச்சரைவயினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள . இச் 
ெசயலணியின் ன்ைவத்தல் ஆய்ெவல்ைலயின் (T.O.R.) பிரகாரம் நைட ைறப்ப த் ம் 
ெதாழிற்பாட் ற்காக இலங்ைக தலீட் ச் சைபக்கும், உாிய பிற ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் 
நி வனங்க க்கும் இைடயில் ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைககள் ைகச்சாத்திடப்ப தல் ேவண் ம். 
இதற்கைமய, இலங்ைக தலீட் ச் சைபக்கும், கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கும் இைடயில் 

ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைகெயான்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட . 
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2019 ஆம் வ டத்தில் அ ல் ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்க ம், க த்திட்டங்க ம் 
 
1. சா ஸ்ாிக்கர் அச்சு இயந்திரங்கைளக் ெகாள்வன   ெசய்தல். 
 சா ஸ்ாிக்கர்கைள அச்சி வதற்காக சா பிாிவினால் தற்ேபா  பாவிக்கப்பட்  வ வ  ெபா வாக 

ஆவணங்கைள அச்சி வதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற HP OFFICE JET 7110 எ ம் வைகையச் 
ேசர்ந்த வர்ணப் பிரதி அச்சு இயந்திரங்களாகும். இந்த அச்சு இயந்திரத்தினால் ஸ்ாிக்கர்கைள அச்சி ம் 
ேபா  ஏற்படக் கூ ய ேகாளா கைள தவிர்க்கும் வைகயில், சா ஸ்ாிக்கர்கைள அச்சி வதற்ெகன்ேற 
பயன்ப த்தக் கூ ய திய அச்சு இயந்திரங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 

 

2. ெதாடரறா ைற (Online) ஊடாக வதிவிட சாக்க க்கான விண்ணப்பப்ப வங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ளல். 

 தற்சமயம் கைடப்பி க்கப்ப கின்ற நைட ைறயின் பிரகாரம், விண்ணப்பங்கள் ெபா ப்ேபற்கப்பட்  
குறிப்பிட்ட சில தகவல்கள்/ தர கள் மட் ம் கணினிமயப்ப த்தப்ப வ டன், ேகாப் கள் வ  
எ க்கப்பட்  (ஸ்ேகன் ெசய்யப்பட் ) களஞ்சியப்ப த்தப்ப கின்ற . இதன் காரணமாக பிற்காலத்தில் 
எவேர ம் ஆெளா வாின் ேமலதிக தகவல்கைளப் ெபற்  ெகாள்வ / ேத க் ெகாள்வ  சிரமமாக 
உள்ள . ெதாடரறா ைற (Online) ஊடாக விண்ணப்பப்ப வத்ைத சமர்ப்பிப்பதற்கு இடமளிப்பதி 

டாக சா ெபற் க் ெகாள் ம் நபர்கள் ெதாடர்பாக தகவல் ைறைமைய இற்ைறப்ப த்திக் 
ெகாள்வதற்கும், நபர்கள் வ ைக த வதற்கு ன்பதாக அ  ெதாடர்பான தீர்மானங்கைள எ க்கக் 
கூ யதாக ம் இ க்கும். எனேவ, இதனால் சா பிாிவின் விைனத்திறன் அதிகாிக்கும் அேத ேவைள, 
உற்பத்தி விைள ப் ெப க்க ைடயவா  பயன்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூ ய தர த்தள 

ைறைமெயான்ைற அைமத் க் ெகாள்வதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிட் கின்ற . 
 

04:2 ைற கக் கிைள 
 

ேதசிய பா காப்  உ தி ெசய்யப்ப கின்றவா  நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய உச்ச மட்டத்தில் 
ேபணிச் ெசல்லக் கூ யவா , இலங்ைகயி ள்ள அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்கள் ஊடாக இந் நாட் ற்கு 
வ ைக த கின்ற மற் ம் இந் நாட் ந்  ெவளிேய கின்ற பயணிக க்கும், அேத ேபான்  
இலங்ைகயர்க க்கும் விைனத்திறன் மிக்க ேசைவகைள வழங்குதல் மற் ம் இத் ைற கங்கள் ஊடாக 
இடம்ெப கின்ற பயணிகள் ேபாக்குவரத்ைத கட் ப்ப த்தல் (எல்ைலக் கட் ப்பா ) என்பனேவ இப் 
பிாிவின் பிரதான பணியாகும் என்ப டன், இத டன் ெதாடர் ைடய பிற உதவிச் ேசைவகைள வழங்குதல் 
மற் ம் லனாய் / விசாரைண நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல் என்பன ம் இப் பிாிவினால் 
நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 
 

பணிகள் 
  

1. இலங்ைகக்கு வ ைக த கின்ற மற் ம் இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய கின்ற பயணிகளின் தீர்த்தல் 
(Clearance )  நடவ க்ைககைள நிைறேவற் தல். 

 
2. ெவளிநாட் த் தரகங்கள் இலங்ைகயில் அைமயப் ெபற்றில்லாத நா க க்குச் ெசல்லத் 

ேதைவப்ப ேவா க்கு அந் நா க க்கு பிரேவசிப்பதற்குத் ேதைவயான சாக்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக, அந் நா களின் தரகங்கள் அைமந் ள்ள நாெடான்றிற்கு கட ச்சீட்ைட 
விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் அ ப் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல். 

 
3. இலங்ைகயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்களில் நங்கூரமிடப்ப கின்ற கப்பல்களின் கப்பற் 

பணியாட் ெதாகுதியின க்கு தற்கா கமாக தைரக்கு வ வதற்கு அ மதிப் பத்திரங்கைள 
விநிேயாகித்தல். 
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4. இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ெவளிநாட் க் கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு பிைண றி 
ஸ்ாிக்கர்கைள விநிேயாகித்தல். 

 
5. ெவளிநா  ெசன் ள்ள பயணிகளின் கு வர  மற் ம் கு யகல்  ெதாடர்பான தகவல்கள்/ விபரங்கள் 

அடங்கிய க தங்கைள பல்ேவ  நி வனங்க க்கும், அந் நி வனங்களின் ேதைவக்ேகற்ப விநிேயாகித்தல். 
 
6. இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம் (ETA) இன்றி இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் சுற் லாப் பிரயாணிக க்கு 

அந்தந்த ைற கங்களில் ைவத்  இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் (ETA) ெபற் க் ெகா த்தல். 
 
7. நீதிமன்றங்களினால் பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள இந் நாட் ந்  ெவளிேய வைத மற் ம் நாட் ற்குள் 

வ வைத தைட ெசய்  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள உத்தர கைள நைட ைறப்ப த் த ம், பயணிகள் 
நாட் ந்  ெவளிேய தல் மற் ம் நாட் ற்குள் வ ைக த தல் ெதாடர்பாக விபரங்கைள/ 
தகவல்கைளக் ேகட்  அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் ெதாடர்பான கடைமக ம். 

 
8. இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய ம் ேபா ம், இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் ேபா ம் ைற கங்களில் 

ைவத்  பயணிகளினால் ரணப்ப த்த ேவண் ய கு வர , கு யகல்  பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல். 
 
9. ைற கங்க க்கு இைணக்கப்பட் ள்ள கு வர , கு யகல்  உத்திேயாகத்தர்களினால் நிைறேவற் 

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

 

பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 03 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 30 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 387 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 06 
அ வலக உதவியாளர் 04 

இலங்ைகயி ள்ள அங்கீகாிக்கப்பட்ட உள்வ தல் மற் ம் ெவளிச் ெசல்லல் ைற கங்கள் 
 

பண்டாரநாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலயம் –  கட் நாயக்கா 
மகிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச விமான நிைலயம் –  மத்தைள 
ெகா ம்  விமான நிைலயம் –  இரத்மலாைன 
பலா  விமான நிைலயம் 
ெகாக்கைல விமான நிைலயம் 
ெகா ம் த் ைற கம் 
கா த் ைற கம் 

கு  மாகம் ர மகிந்த ராஜபக்ஷ ைற கம் 
தி ேகாணமைலத் ைற கம் 
காங்ேகசன் ைறத் ைற கம் 
தைலமன்னார் இறங்கு ைற 

ைரச்ேசாைல ைற கம் 
ஒ வில் ைற கம் 
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அந்தந்த ைற கங்கள் ஊடாக இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த மற் ம் ெவளிேயறிய நபர்களின் எண்ணிக்ைக – 2018 

ைற கம் வ ைக தந்ேதாாின் 
எண்ணிக்ைக 

ெவளிேயறிேயாாின் 
எண்ணிக்ைக ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா சர்வேதச விமான நிைலயம் 3,946,633 3,933,567 7,880,200 
ஹம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் 1,549 1,401 2,950 
மத்தைள விமான நிைலயம் 1,237 1,678 2,915 
ெகா ம் த் ைற கம் 70,751 69,230 139,981 
கா த் ைற கம் 16,753 14,647 31,400 

ைரச்ேசாைல ைற கம் 215 141 356 
தி ேகாணமைலத் ைற கம் 1,141 2,210 3,351 
இரத்மலாைன விமான நிைலயம் 73 57 130 
தைலமன்னார் இறங்கு ைற 02 02 04 
கூட் ெமாத்தம் 4,038,354 4,022,933 8,061,287 

மாதாந்தம் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த மற் ம் ெவளிேயறிய இலங்ைகயர்கள் மற் ம் ெவளிநாட்டவர்கள் ெதாடர்பான 
விபரம் – 2018 

மாதம் 
வ ைக தந்ேதாாின் எண்ணிக்ைக ெவளிேயறிேயாாின் எண்ணிக்ைக 

இலங்ைகயர்கள் ெவளிநாட்டவர்கள் வ ைக தந்ேதாாின் 
ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக இலங்ைகயர்கள் ெவளிநாட்டவர்கள் ெவளிேயறிேயாாின் 
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 

சனவாி 124,530 260,840 385,370 121,697 286,450 408,147 
ெபப் வாி 100,783 253,782 354,565 107,871 257,551 365,422 
மாச்சு 119,828 247,683 367,511 116,378 252,912 369,290 
ஏப்பிறல் 149,305 187,235 336,540 145,492 213,876 359,368 
ேம 113,610 150,495 264,105 107,054 164,330 271,384 

ன் 119,891 166,343 286,234 97,863 146,713 244,576 
ைல 132,119 241,880 373,999 116,186 202,975 319,161 

ஓகத்  141,246 222,691 363,937 156,016 257,151 413,167 
ெசத்ெதம்பர் 121,336 168,585 289,921 149,742 183,076 332,818 
ஒற்ேறாபர் 115,267 173,582 288,849 122,956 174,978 297,934 
நெவம்பர் 110,889 205,935 316,824 108,194 193,162 301,356 
திெசம்பர் 140,902 269,597 410,499 126,489 213,821 340,310 

ெமாத்தம் 1,489,706 2,548,648 4,038,354 1,475,938 2,546,995 4,022,933 
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வலயங்களின் அ ப்பைடயில் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த ெவளிநாட்டவர்கள் –  2018 

மாதம் ஆபிாிக்கா ஆசியா அ ஸ்திேர யா ஐேராப்பா வட 
அெமாிக்கா 

ெதன் 
அெமாிக்கா அந்தாட் க் பிற ெமாத்தம் 

சனவாி 2,458 113,183 12,464 117,904 14,014 701 - 116 260,840 
ெபப் வாி 1,846 111,026 7,390 121,728 11,036 649 - 107 253,782 
மாச்சு 2,148 102,392 11,128 116,939 14,114 794 - 168 247,683 
ஏப்பிறல் 1,946 89,015 13,310 69,959 11,849 1,037 - 119 187,235 
ேம 1,207 97,096 6,786 36,395 8,386 409 - 216 150,495 

ன் 1,762 97,513 11,577 43,698 11,370 303 - 120 166,343 
ைல 2,325 111,629 11,834 100,588 15,008 403 - 93 241,880 

ஓகத்  2,316 111,306 11,087 86,054 11,411 396 - 121 222,691 
ெசத்ெதம்பர் 1,880 89,348 11,372 57,600 7,865 380 - 140 168,585 
ஒற்ேறாபர் 1,511 93,753 9,102 61,479 7,185 420 01 131 173,582 
நெவம்பர் 1,787 96,247 11,483 86,273 9,464 592 - 89 205,935 
திெசம்பர் 3,714 114,021 20,540 115,136 15,480 651 - 55 269,597 

ெமாத்தம் 24,900 1,226,529 138,073 1,013,753 137,183 6,735 01 1,475 2,548,648 
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ைற கங்களின் அ ப்பைடயில் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த இலங்ைகயர்கள் –  2018 

  சனவாி ெபப் வாி மாச்சு ஏப்பிறல் ேம ன் ைல ஓகத்  ெசத்ெதம்பர் ஒற்ேறாபர் நெவம்பர் திெசம்பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

124,260 100,539 119,068 148,999 113,114 119,626 131,844 140,877 120,945 114,643 110,567 140,409 1,484,891 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 03 - 01 - - - - 03 - - - - 07 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 60 29 60 72 48 14 - - - - - - 283 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 49 68 483 47 258 79 64 171 212 364 76 206 2,077 

கா த் ைற கம் 134 121 182 155 178 172 209 192 173 257 222 270 2,265 
ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 13 15 30 25 - - - - - - 14 07 104 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 05 11 04 04 12 - 02 03 06 03 10 04 64 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 06 - - 03 - - - - - - - 06 15 

ெமாத்தம் 124,530 100,783 119,828 149,305 113,610 119,891 132,119 141,246 121,336 115,267 110,889 140,902 1,489,706 

ைற கங்களின் அ ப்பைடயில் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த ெவளிநாட்டவர்கள் –  2018 

  சனவாி ெபப் வாி மாச்சு ஏப்பிறல் ேம ன் ைல ஓகத்  ெசத்ெதம்பர் ஒற்ேறாபர் நெவம்பர் திெசம்பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

250,999 248,190 232,687 167,741 146,190 162,767 240,121 220,853 165,756 170,680 194,514 261,244 2,461,742 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 06 03 303 634 459 05 - 33 06 24 13 56 1,542 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 116 170 234 87 51 07 - 04 - 59 207 19 954 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 8,379 4,189 12,690 17,679 2,472 2,572 617 576 1,455 1,499 9,851 6,695 68,674 

கா த் ைற கம் 1,261 1,173 1,197 1,039 1,233 981 1,132 1,108 1,272 1,259 1,287 1,546 14,488 
ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 26 09 28 - - - - - 26 - 21 01 111 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 31 40 542 41 86 11 10 117 70 59 42 28 1,077 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 22 08 - 14 04 - - - - 02 - 08 58 

தலமன்னார் 
இறங்கு ைற - - 02 - - - - - - - - - 02 

ெமாத்தம் 260,840 253,782 247,683 187,235 150,495 166,343 241,880 222,691 168,585 173,582 205,935 269,597 2,548,648 
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ைற கங்களின் அ ப்பைடயில் இலங்ைகயி ந்  ெவளிேயறிய இலங்ைகயர்கள் –  2018 

  சனவாி ெபப் வாி மாச்சு ஏப்பிறல் ேம ன் ைல ஓகத்  ெசத்ெதம்பர் ஒற்ேறாபர் நெவம்பர் திெசம்பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

121,432 107,548 115,817 144,986 106,731 97,613 115,847 155,662 149,525 122,393 107,754 126,173 1,471,481 

அம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 03 - - - - - - - - 02 - - 05 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 82 44 57 74 89 12 - - - - - - 358 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 36 81 66 76 60 66 198 62 72 373 203 88 1,381 

கா த் ைற கம் 134 171 138 137 157 172 137 140 138 187 222 217 1,950 

ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 07 15 14 22 - - - - - - 06 05 69 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 03 12 286 194 17 - 04 152 07 01 09 - 685 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் - - - 03 - - - - - - - 06 09 

ெமாத்தம் 121,697 107,871 116,378 145,492 107,054 97,863 116,186 156,016 149,742 122,956 108,194 126,489 1,475,938 

ைற கங்களின் அ ப்பைடயில் இலங்ைகயி ந்  ெவளிேயறிய ெவளிநாட்டவர்கள் –  2018 

  சனவாி ெபப் வாி மாச்சு ஏப்பிறல் ேம ன் ைல ஓகத்  ெசத்ெதம்பர் ஒற்ேறாபர் நெவம்பர் திெசம்பர் ெமாத்தம் 

கட் நாயக்கா 
சர்வேதச விமான 
நிைலயம் 

276,688 252,038 238,074 194,420 160,330 143,360 201,444 255,589 180,394 172,095 182,002 205,652 2,462,086 

அம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் 06 04 686 03 01 01 02 22 02 12 644 13 1,396 

மத்தைள விமான 
நிைலயம் 199 206 271 280 81 09 - 04 - 58 205 07 1,320 

ெகா ம் த் 
ைற கம் 7,870 3,737 12,747 18,198 2,794 2,556 574 580 1,507 1,702 8,685 6,899 67,849 

கா த் ைற கம் 917 1,419 1,100 872 1,033 777 935 866 1,116 1,044 1,544 1,074 12,697 
ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 13 - - 41 - - - - - - 18 - 72 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 751 125 26 55 87 10 20 90 57 64 64 176 1,525 

இரத்மலாைன 
விமான நிைலயம் 06 22 06 07 04 - - - - 03 - - 48 

தலமன்னார் 
இறங்கு ைற - - 02 - - - - - - - - - 02 
ெமாத்தம் 286,450 257,551 252,912 213,876 164,330 146,713 202,975 257,151 183,076 174,978 193,162 213,821 2,546,995 
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நாட் ற்குள் பிரேவசிப்பதற்கு அ மதி ம க்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள் (Refused Entry) – 2018 

  நா / இனத்தவர்              

1. பங்களாேதஷ் - - 03 04 04 02 - - 01 02 - - 16 
2. இந்தியா 35 19 30 41 25 40 37 18 20 11 04 05 285 
3. பலஸ்தீன் - 01 - - - 01 - - - 02 - - 04 
4. கம ன் 02 - - - 01 - - - - - - - 03 
5. பாகிஸ்தான் 56 40 41 08 20 31 22 32 61 62 13 41 427 
6. சீனா 12 03 25 16 23 11 05 07 05 10 - 07 124 
7. ஆப்கானிஸ்தான் - - 04 08 03 - 02 01 - - - - 18 
8. இந்ேதாேனசியா - - - - 02 - - - - - - - 02 
9. பிரான்ஸ் - - 01 - - - 02 - - - - - 03 
10. ைநஜீாியா 09 09 13 13 06 03 02 04 03 02 02 01 67 
11. அெமாிக்கா - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - - 05 
12. ஈரான் 10 01 03 - - - 12 01 01 - - - 28 
13. உக்ேரன் - 01 - 01 - - - - - - - - 02 
14. பிாித்தானியா - - - 01 - 01 - - 02 - - 01 05 
15. மாைலத்தீ  02 - - - - - - - 01 01 - 01 05 
16. கனடா 01 01 - - - 01 - - 01 - 01 - 05 
17. ேநபாளம் 02 01 - - - - 01 02 03 - - 04 13 
18. தாய்லாந்  01 - - - 02 - 01 01 05 03 - 01 14 
19. ெநதர்லாந்  - - - - - 01 - - - - - - 01 
20. பி ப்ைபன்ஸ் - - - 03 02 06 - 02 03 04 - - 20 
21. கானா - - - - - - - - 01 - - 01 02 
22. ெகாாியா - - - - - 01 - - 01 - - - 02 
23. எகிப்  - 01 01 - 01 - - 01 - - - 01 05 
24. மியன்மார் - - - 01 01 - - 01 01 - 06 - 10 
25. ேநார்ேவ - - - - - - - - - 02 - - 02 
26. உஸ்பகிஸ்தான் - - 01 01 - - - - - - - 02 04 
27. காம்ேபாஜியா - - - 01 - - - - - - - - 01 
28. அல்ேபனியா - - - - - - - - - 01 - - 01 
29. ெகாங்ேகா - - - - - - - 01 - - - - 01 
30. சூடான் - 01 - 04 - - 01 - - - - - 06 
31. ாி னீசியா - - - 01 - - - - - - - - 01 
32. ேசாமா யா - - - - - - - - - - 01 - 01 
33. எஸ்ேதானியன் 01 - - - - - - - - - - - 01 
34. ெயமன் 01 - - - - 01 - - - - - - 02 
35. இஸ்ரேவல் - 01 - - - - - - - 01 - - 02 
36. த் ேவனியா - 01 - - - - - - - - - - 01 
37. ெசக் கு யரசு - 02 - - - - - 02 - - - - 04 
38. கிாிகிஸ்தான் - - 01 - - - - - - - - - 01 
39. ேபாலந்  - - 01 - - - - - - - - - 01 
40. சம்பியா - - - 01 - - - - - - - - 01 
41. ெகாம்ேராஸ் - - - - - 01 - - - - - - 01 
42. வியட்நாம் - - - - - 04 - - - - - - 04 
43. ச தி அேரபியா - - - - - - 01 01 - - - - 02 
44. ஐவாி ேகாஸ்ற் 01 - - - - - - 01 01 - - - 03 
45. ெகாெலாம்பியா - - - - - - - - 01 - 01 - 02 
46. ெமாேராக்ேகா - - - - - - - - - 01 - - 01 
47. ஸ்ேலாேவனியா - - - - - - - - - 02 - - 02 
48. ெபல்ஜியம் - - - - - - - - - - 01 - 01 
49. கசகஸ்தான் - - - - - - - - - - - 01 01 
  ெமாத்தம் 133 83 124 105 90 105 86 76 111 105 29 66 1,113 
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ெவளிநாட்டவர்கள் நாட் ற்குள் பிரேவசிப்பதற்கு அ மதி ம க்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
1. ேபா  சுற் லாப் பிரயாணியாக இ த்தல். 
2. ேபா  கட ச்சீட்ைடப் பயன்ப த் தல். 
3. ைறயான சாைவப் ெபற்றில்லாதி த்தல். 
4. கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்ைத மீறியைமக்காக இதற்கு ன் இந் நாட் ந்  

அகற்றப்பட்ட ஒ வராக இ த்தல். 
5. கைர நிர ல் ேசர்க்கப்பட்ட ஒ வராக இ த்தல். 
6. இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைத (ETA) ெபற்றில்லாதி த்தல். 
7. ேபாதிய பணத்ைதக் ெகாண் ராதி த்தல். 
8. தி ம்பிச் ெசல்வதற்கான விமான பயணச் சீட்ைடக் ெகாண் ராதி த்தல். 

 

கட ச்சீட் கைள விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் அ ப் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் 
  
கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்திற்கு அைமய, கு வர , கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் 
எ த் ல ன் அ மதியின்றி கட ச்சீட்  உாிைமயாளர் இல்லா  கட ச்சீட்ெடான்ைற தபா ல் 
அல்ல  ேவ  ைறகளில் பிற நாெடான்றிற்கு அ ப் வ  சட்ட விேராதமாகும். அதற்கைமய 
இலங்ைகயில் தரங்கள் அைமயப் ெபற்றில்லாத நா க க்குச் ெசல்லத் ேதைவப்ப ேவா க்கு அந் 
நா க க்கு பிரேவசிப்பதற்குத் ேதைவயான சாக்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக, அந் நா களின் 

தரகங்கள் அைமந் ள்ள நாெடான்றிற்கு கட ச்சீட்ைட விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் 
அ ப் வதற்கு இத் திைணக்களத்தினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்ப கின்ற . (உதாரணமாக நி சீலாந்  
நாட் ற்கான சாைவப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக இந்தியாவின் ல்  நகாில் அைமந் ள்ள 
நி சீலாந்  தரகத்திற்கு, விண்ணப்பதாாியின் கட ச்சீட்  விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் 
அ ப்பப்ப ம்). 
 

இதற்கைமய 2018 ஆம் வ டத்தில் 26,718 கட ச்சீட் கைள திைணக்கள அங்கீகாரத்தின் கீழ் விைரவான 
ெபாதிச் ேசைவ லம் அ ப் வதற்கு அ மதி அளிக்கப்பட்ட டன், இதற்காக கட ச்சீட்ெடான்றிற்கு . 
1,000/- அறவிடப்ப கின்ற . இதற்கைமய 2018 ஆம் வ டத்தில் . 26,718,000/- ( . 26.718 மில் யன்) 
வ மானம் ஈட்டப்பட்ட . 
 
கட ச்சீட் கைள விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் அ ப் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் –  2018 

மாதம் 
விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் 
அ ப்பப்பட்ட கட ச்சீட் களின் 

எண்ணிக்ைக 
வ மானம் (அலெகான்றின் ெப மதி 

. 1,000/-) . 
சனவாி 1,729 1,729,000 
ெபப் வாி 2,196 2,196,000 
மாச்சு 2,438 2,438,000 
ஏப்பிறல் 1,830 1,830,000 
ேம 2,681 2,681,000 

ன் 2,634 2,634,000 
ைல 3,028 3,028,000 

ஓகத்  2,494 2,494,000 
ெசத்ெதம்பர் 1,905 1,905,000 
ஒற்ேறாபர் 2,282 2,282,000 
நெவம்பர் 1,941 1,941,000 
திெசம்பர் 1,560 1,560,000 
ெமாத்தம் 26,718 26,718,000 
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கட ச்சீட் கைள விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் அ ப் தல் 2014 - 2018 

வ டம் 
விைரவான ெபாதிச் ேசைவ லம் 
அ ப்பப்பட்ட கட ச்சீட் களின் 

எண்ணிக்ைக 
வ மானம் (அலெகான்றின் ெப மதி 

. 1,000/-) . 
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 
ெமாத்தம் 143,029 143,029,000 

இலங்ைகயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்களில் நங்கூரமிடப்பட்ட கப்பல்களின் கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு 
தங்கா கமாக தைரக்கு வ வதற்கு அ மதிப் பத்திரங்கைள விநிேயாகித்தல் 2013 - 2018 

ைற கம் 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ெமாத்தம் 
ெகா ம் த் ைற கம் 65,988 86,102 91,122 86,753 88,158 61,664 479,787 
கா த் ைற கம் 1,442 1,696 2,177 2,269 1,341 1,596 10,521 

ைரச்ேசாைல ைற கம் - - - - - 209 209 
தி ேகாணமைலத் ைற கம் 02 - 105 - - 2,334 2,441 
அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் - - - - - 345 345 
ெமாத்தம் 67,432 87,798 93,404 89,022 89,499 66,148 493,303 

கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு பிைண றி ஸ்ாிக்கர்கைள விநிேயாகித்தல் 
 

கப்பற் பணியாட் ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த அைனவ ம் நாட் ற்குள் பிரேவசிப்பதற்கு ன் பிைணயெமான்றில் 
ைகச்சாத்தி தல் ேவண் ம் என்ப டன், இதற்காக பிைண றி கட்டணமாக . 1,000/= அறவிடப்ப ம். 
இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் கப்பல்களில் பணியாற் ம் ெவளிநாட்டவர்க க்கும், கப்பல்களில் பணியாற்றி 
விட்  இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய ம் ெவளிநாட்டவர்க க்கும் இந்த பிைண றி ஸ்ாிக்கர்கள் 
விநிேயாகிக்கப்ப வ டன், குறித்த பிைண றிக் கட்டணத்ைத, நாட் ற்குள் பிரேவசிக்கும் கப்பற் பணியாட் 
ெதாகுதி ஊழியாின் இந் நாட்  கவாினால் கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்குச் ெச த் தல் 
ேவண் ம். குறித்த கட்டணம் ெச த்தப்பட்டதன் பின் பட்ைடக் குறியீட்  இலக்கத் டன் கூ ய 
ஸ்ாிக்கெரான்  குறித்த கவ க்கு விநிேயாகிக்கப்ப ம். 
 
 

கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு பிைண றி ஸ்ாிக்கர்கைள விநிேயாகித்தல் –  மாதாந்த வ மானம்  - 2018 

மாதம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட ஸ்ாிக்கர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

வ மானம் (அலெகான்றின் ெப மதி 
. 1,000/-) . 

சனவாி 3,458 3,458,000 
ெபப் வாி 3,849 3,849,000 
மாச்சு 3,209 3,209,000 
ஏப்பிறல் 3,265 3,265,000 
ேம 2,442 2,442,000 

ன் 3,410 3,410,000 
ைல 2,678 2,678,000 

ஓகத்  2,828 2,828,000 
ெசத்ெதம்பர் 3,764 3,764,000 
ஒற்ேறாபர் 2,607 2,607,000 
நெவம்பர் 3,984 3,984,000 
திெசம்பர் 2,679 2,679,000 
ெமாத்தம் 38,173 38,173,000 
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பிைண றி ஸ்ாிக்கர்கைள விநிேயாகித்தல் 2014 - 2018 

வ டம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட ஸ்ாிக்கர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

வ மானம் (அலெகான்றின் ெப மதி 

. 1,000/-) . 
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 

ெமாத்தம் 202,313 202,313,000 

கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியினாின் வ ைக –  2018 

மாதம் ெகா ம் த் 
ைற கம் 

கா த் 
ைற கம் 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 

ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் ெமாத்தம் 

சனவாி 587 1,268 31 14 04 1,904 
ெபப் வாி 553 1,141 28 40 02 1,764 
மாச்சு 685 1,323 23 57 06 2,094 
ஏப்பிறல் 536 1,095 26 42 04 1,703 
ேம 547 1,286 62 - 27 1,922 

ன் 656 1,111 11 - 01 1,779 
ைல 610 1,274 15 - - 1,899 

ஓகத்  595 1,222 118 - 33 1,968 
ெசத்ெதம்பர் 550 1,296 74 12 01 1,933 
ஒற்ேறாபர் 504 1,433 55 - 22 2,014 
நெவம்பர் 509 1,424 53 41 11 2,038 
திெசம்பர் 576 1,544 18 07 31 2,176 
ெமாத்தம் 6,908 15,417 514 213 142 23,194 
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கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியினர் ெவளிேய தல் –  2018 

மாதம் ெகா ம் த் 
ைற கம் 

கா த் 
ைற கம் 

தி ேகாணமைலத் 
ைற கம் 

ைரச்ேசாைல 
ைற கம் 

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கம் ெமாத்தம் 

சனவாி 592 1,024 147 26 04 1,793 
ெபப் வாி 519 1,059 32 24 04 1,638 
மாச்சு 219 1,133 22 26 07 1,407 
ஏப்பிறல் 529 944 28 66 01 1,568 
ேம 596 1,148 68 - 01 1,813 

ன் 685 919 10 - 01 1,615 
ைல 559 1,085 15 - - 1,659 

ஓகத்  651 1,016 240 - 21 1,928 
ெசத்ெதம்பர் 490 1,237 43 - - 1,770 
ஒற்ேறாபர் 559 1,174 67 - 08 1,808 
நெவம்பர் 611 1,344 66 28 39 2,088 
திெசம்பர் 544 1,245 13 05 02 1,809 
ெமாத்தம் 6,554 13,328 751 175 88 20,896 

கப்பற் பணியாட் ெதாகுதியினாின் வ ைக ம், ெவளிேய த ம் 2015 - 2018 

ைற கம் 
2015 2016 2017 2018 

வ ைக ெவளிேய தல் வ ைக ெவளிேய தல் வ ைக ெவளிேய தல் வ ைக ெவளிேய தல் 

ெகா ம் த் ைற கம் 6,786 7,474 5,736 5,623 5,945 6,020 6,908 6,554 
கா த் ைற கம் 20,339 18,474 14,111 13,008 14,135 12,334 15,417 13,328 
தி ேகாணமைலத் ைற கம் 917 877 432 439 626 821 514 751 

ைரச்ேசாைல ைற கம் 38 21 94 136 167 144 213 175 
அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் 178 163 61 62 43 31 142 88 
ெமாத்தம் 28,258 27,009 20,434 19,268 20,916 19,350 23,194 20,896 
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ெவளிநா  ெசன் ள்ள பயணிகளின் கு வர  மற் ம் கு யகல்  ெதாடர்பான தகவல்கள்/ விபரங்கள் 
அடங்கிய க தங்கைள பல்ேவ  நி வனங்க க்கும், அந் நி வனங்களின் ேதைவக்ேகற்ப விநிேயாகித்தல் 
2016 - 2018 

வ டம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட க தங்களின் எண்ணிக்ைக 
2016 6,483 
2017 5,672 
2018 4,884 

இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம் (ETA) இன்றி இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் சுற் லாப் பிரயாணிக க்கு 
ைற கங்களில் ைவத்  இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் (ETA) ெபற் க் ெகா த்தல் 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 ெமாத்தம் 
கட் நாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயம் 354,487 833,506 443,748 448,811 407,964 428,775 2,917,291 

04:3 விசாரைணக் கிைள 
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டம், இச் சட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட 
1956 கு வ ேவார், 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 தாித்தி க்கும் 
ெவளிநாட்டவர்கள் ெதாடர்பில் லனாய் கைள ேமற்ெகாண்  அவர்கைள ைக  ெசய்தல், த த்  
ைவத்தல், அவர்கைள நாட் ந்  ெவளிேயற் தல் அல்ல  நா கடத் தல் ெதாடர்பாக விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாள்ளல் மற் ம் சட்ட நடவ க்ைககைள எ த்தல் என்பன இப் பிாிவின் பிரதான பணிகளாகும். 
 

பணியாட் ெதாகுதி –  2018  

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 11 

2018 ஆம் வ டத்தில் த த்  ைவக்கப்பட்  விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்ட மற் ம் நாட் ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 

மாதம் 
த த்  ைவக்கப்பட்  

விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்பட்ேடாாின் 

எண்ணிக்ைக 

ெவளிேயற்றப்பட்ேடாாின் 
எண்ணிக்ைக 

சனவாி 99 45 
ெபப் வாி 124 41 
மாச்சு 166 114 
ஏப்பிறல் 126 33 
ேம 49 31 

ன் 119 54 
ைல 157 77 

ஓகத்  72 67 
ெசத்ெதம்பர் 113 80 
ஒற்ேறாபர் 233 38 
நெவம்பர் 135 55 
திெசம்பர் 155 43 
ெமாத்தம் 1,548 678 
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ேமற்ெசான்ன ெவளிநாட்டவர்கைள நாட் ந்  ெவளிேயற்றியைமக்கான காரணிகள் 
1. சா காலத்ைத ம் தாண்  தாித்தி த்தல். 
2. சா நிபந்தைனைள மீ தல் (உ+ம்: சுற் லா சாைவப் ெபற்  ெதாழி ல் ஈ ப தல்). 
3. நீதிமன்ற உத்தர . 

மிாிஹான த ப்  காமில் த த்  ைவக்கப்பட் ந்த ெவளிநாட்டவர்கைள நாட் ந்  ெவளிேயற் தல் – 2014 - 2018 
நா / இனத்தவர் 2014 2015 2016 2017 2018 
ெதன் ெகாாியா - 01 - 03 02 
இந்தியா 51 39 75 247 94 

க்கி 03 01 - 05 - 
ேஜர்மனி 02 01 02 04 01 
டர்க்மனிஸ்தான் - - - 01 - 
பாகிஸ்தான் 10 41 09 25 11 
ஈராக் - 13 02 01 02 
சீனா 05 49 04 86 59 
            
கனடா 02 - 01 01 - 
பிரான்ஸ் 01 02 - 02 - 
ரஷ்யா 02 04 01 23 02 
ெசக் கு யரசு - - - 05 01 
இத்தா  - - - 05 - 
பிாித்தானியா 02 - 01 02 02 
ைநஜீாியா 03 05 03 21 08 
ெடன்மார்க் - - - 01 - 
ச தி அேரபியா - - - 02 - 
உஸ்பகிஸ்தான் - 01 - 09 01 
பங்களாேதஷ் 08 44 46 12 03 
இந்ேதாேனசியா - - - 01 - 
தாய்லாந்  - 10 01 12 19 
அ ஸ்திேர யா - - 02 02 - 
ேபார்த் க்கல் - - - 01 - 
ெமாேராக்ேகா - - - 02 - 
ெயமன் - 01 01 02 01 
உக்ேரன் 01 06 02 03 02 
ேநபாளம் - - - 03 02 
எகிப்  - - - 01 - 
ஈரான் 09 12 04 16 16 
ஐாிஷ் கு யரசு 01 - - 01 - 
ஜப்பான் - - - 01 01 
மேலசியா - 01 01 02 04 
மாைலத்தீ  01 - - 02 03 
மியன்மார் 07 - - 02 - 
பலஸ்தீன் 03 04 - 01 01 
சியரா ேயான் - - - 01 - 
ேசாமா யா - 02 - 02 03 
தாய்வான் - - - 03 - 
தஜிகிஸ்தான் - - - 01 - 
ஆப்கானிஸ்தான் - 01 - - - 
கம ன் - 01 - - - 
ைலபீாியா 01 - - - - 
மா  02 01 - - - 
சிாியா 07 03 - - 01 
ஏ ாியன் 02 - - - - 
ஸ்ெபய்ன் 01 - - - - 
ஆர்ேமனியா - 01 - - - 
கசகஸ்தான் - 01 - - - 
ெலபனான் - 01 03 - - 
சு டன் - 02 01 - - 
ேஜார்ஜியா - 03 - - - 
கானா - 03 - - - 
ெநதர்லாந்  - 01 - - - 
ெதன் ஆபிாிக்கா - 01 - - - 
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நா / இனத்தவர் 2014 2015 2016 2017 2018 
சூடான் - 01 - - - 
அசர்ைபஜான் - 01 - - - 
சிங்கப் ர் - 01 - - - 
இஸ்ரேவல் - - - - 01 
ஐக்கிய அெமாிக்கா - - - - 01 
ெபலரஸ் - - - - 01 
வியட்நாம் - - - - 03 
திெபத் - - - - 01 
ெமாத்தம் 124 259 159 514 246 

விசாரைண/ லனாய் ப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைக 2014 - 2018 

மாதம் 2014 2015 2016 2017 2018 
சனவாி 61 54 73 36 99 
ெபப் வாி 50 74 43 64 124 
மாச்சு 98 103 50 89 166 
ஏப்பிறல் 88 59 72 48 126 
ேம 29 93 46 75 49 

ன் 52 46 56 56 119 
ைல 41 64 77 72 157 

ஓகத்  11 39 89 112 72 
ெசத்ெதம்பர் 30 37 109 88 113 
ஒற்ேறாபர் 45 48 57 29 233 
நெவம்பர் 39 41 61 82 135 
திெசம்பர் 24 41 23 42 155 
ெமாத்தம் 568 699 756 793 1,548 
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அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் ஆைணயாளர் அ வலகத்தில் (UNHCR) பதி  ெசய்தல் 
ெதாடர்பான தர கள் 
 

 

2005, திெசம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சிற்கும், அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய 
நா கள் ஆைணயாளர் அ வலகத்திற்கும் (UNHCR) இைடயில் ைகச்சாத்திடப்பட்ட உடன்ப க்ைக ம், 
அதைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ெசயற் திட்ட ம் (Working Arrangement) 2006, ன் மாதம் 01 ஆம் 
திகதி ெதாடக்கம் அ ல் ெசய்யப்ப வ டன், இதன் கீழ் ன்றாவ  நாெடான்றில் அகதி அந்தஸ்ைத 
எதிர்பார்க்கும் ஆட்க க்கு இலங்ைகக்கு வ ைக தந் , அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் 
ஆைணயாளர் அ வலகத்தில் (UNHCR) தம்ைமப் பதி  ெசய் , இலங்ைகயில் இ ந்  ெகாண்  
பிறிெதா  நாட் ல் அகதி அந்தஸ்ைதப் ெபற்  இலங்ைகயி ந்  ெவளிேய ம் வைர இலங்ைகயில் 
தாித்தி ப்பதற்கு வசதிகள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. இந்த ைறயின் கீழ் 2018.12.31 ஆம் திகதிக்கு, அகதிகள் 
ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் ஆைணயாளர் அ வலகத்தில் (UNHCR) பதி  ெசய்  ெகாண் ள்ள 
ெவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 1,542 ஆகும். இவர்க ள் 742 ேபர் பிற நா களில் அகதி அந்தஸ்ைதப் 
ெபற் க் ெகாள்ள எதிர்பார்த் ள்ளார்கள் என்ப டன், 800 ேபர் அகதி அந்தஸ்  வழங்கப்பட் , பிறிெதா  
நாட் ல் கு யி க்கும் ேநாக்குடன் காத்தி க்கின்றனர். 
 
அகதி அந்தஸ்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்காக விண்ணப்பித் ள்ேளாாின் ( க டக் ேகாாிக்ைகயாளர்களின்) எண்ணிக்ைக (Asylum 
Seekers) 2018.12.31 ஆம் திகதிக்கு 

இனம்/ நாட்டவர் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
பாகிஸ்தான் 676 
ஆப்கானிஸ்தான் 34 
ஈரான் 11 
ெயமன் 03 
மாைலத்தீ கள் 03 
ைநஜீாியா 07 
பங்களாேதஷ் 01 
மியன்மார் 01 
ேஜர்மனி 01 
இந்தியா 01 
சூடான் 04 
ெமாத்தம் 742 

அகதி அந்தஸ்ைத ெபற் க் ெகாண்ேடாாின் எண்ணிக்ைக (Refugees) 2018.12.31 ஆம் திகதிக்கு 

இனம்/ நாட்டவர் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
பாகிஸ்தான் 558 
ஆப்கானிஸ்தான் 146 
மியன்மார் 33 
சிாியா 14 
ெயமன் 12 
ஈரான் 18 
மாைலத்தீ கள் 06 
பலஸ்தீன் 09 
ேசாமா யா 01 
ாி னீசியா 01 
எாித்திாியா 02 
ெமாத்தம் 800 
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2018 ஆம் வ டத்தில் சர்வேதச அகதிகள் சட்டங்கள் மற் ம் அகதிகள் ெதாடர்பான உலகலாவிய எ ச்சிப் 
ேபாக்கு ெதாடர்பாக அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் ஆைணயாளர் அ வலகத்தினால் (UNHCR)  
ஐந்  ஒ நாள் ெசயலமர் கள் Colombo Cinnamon Grand Hotel இல் நடாத்தப்பட்ட டன், இச் 
ெசயலமர் களில் 07 உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர்க ம், 93 கு வர , கு யகல்  உத்திேயாகத்தர்க ம் 
பங்குபற்றினர்.  2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 
1. இலங்ைக ஒ ங்கிைணந்த எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமக்கான திற ைறகள் ெதாடர்பான 

கலந் ைரயாடல் மாநா  
 

எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைம டன் ெதாடர் ைடய எல்லா கவர் நி வனங்களின ம் தைலவர்கைளக் 
ெகாண்ட ேதசிய எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமக் கு ெவான்  (NBMC )  இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் 
தாபிக்கப்பட்ட டன், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைம டன் ெதாடர் ைடய எல்லாப் பிாி கைள ம் 
ேமற்பார்ைவ ெசய் ம்/ கண்காணிக்கும் அதிகாரத்ைத ம், ேமற்ெசான்ன பிாி கைள ேமம்ப த் வதற்காக 
ெபா த்தமான நடவ க்ைககைள அைமச்சரைவக்கு சிபாாிசு ெசய் ம் அதிகாரத்ைத ம் இக் கு  
ெகாண் க்கும். 
 

இக் கு வின் பணிப் ைரக க்கு அைமய, எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைம டன் இைணந்த, 
அவதானங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட பிரேவசெமான்றிற்காக எல்ைல கவர் நி வனங்க க்கு 
ெகாள்ைக ாீதியான வழிகாட்டல்கைள வழங்கும் “இலங்ைக ஒ ங்கிைணந்த எல்ைல காைமக்கான 
திற ைறகள்” ேதசிய எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமக் கு வினால் (NBMC)  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள . “இலங்ைக ஒ ங்கிைணந்த எல்ைல காைமக்கான திற ைறகள்” 2018, ேம மாதம் 30 
ஆந் திகதி அைமச்சரைவயினால் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள டன், நாட் ன் தலாவ  ேதசிய எல்ைல காைம 
திற ைறகைள ஆரம்பிக்கப்ப வைத ன்னிட் , எல்லா பிரதான எல்ைல கவர் நி வனங்களின ம் 
பங்குபற் த டன் 2018, ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி ஒ ங்கிைணந்த எல்ைல காைமைய அறி கம் ெசய்  
ைவப்பதற்கான கலந் ைரயாடல் மாநாட் ன்ேபா  இத் திற ைறகள் ைறயாக ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட்ட . 
 

எல்ைலக் கட் ப்பாட்  அவதானங்கைள விைனத்திறன் மிக்கவா  எதிர்ெகாள் ம் வைகயில் 
ஒ ங்கிைணந்த எல்ைல காைமத் வ ைறெயான்றின் மீ  பயணிப்பதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாண் க்கும் அர்ப்பணிப்  ெதாடர்பில் இலங்ைக அரசாங்கத்ைதச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் இதன் 
ேபா  பாராட் ற்கு உட்ப த்தப்பட்டனர். 

உத்ேதச 
ஒ ங்கிைணந்த 
எல்ைல 

காைமத் வ 
ைறைம 

ெதாடர்பாக 
நைடெபற்ற கு க் 
கலந் ைரயாடல் 

கு வர , 
கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் 
நாயகம் அவர்கள் 
கலந் ைரயாடல் 
மாநாட் ல் 
உைரயாற் ம் 
ேபா  ... 



63 

 

2. பயணிகள் கப்பல்கள் இலங்ைகக்கு பயணித் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத பயணிகள் தீர்த்தல் 
நடவ க்ைககைள அறி கம் ெசய்தல் (On – board Clearance) 

 

 
2016 ஆம் வ ட இ தியாகும்ேபா  கப்பல் லம் இலங்ைகக்கு வ ைக த கின்ற சுற் லாப் 
பிரயாணிகளின் வ ைகயில் அதிகாிப்ெபான் / வளர்ச்சி காணப்ப வைத அவதானிக்கலாம். குறிப்பாக 
ெகா ம் , கா , தி ேகாணமைலத் ைற கங்கள் இதில் பிரபல்யமைடந் ள்ளன. கப்பெலான்றில் ஒ  
தடைவக்கு சுமார் 500 ெதாடக்கம் 3,000 வைரயிலான சுற் லாப் பிரயாணிகள் பயணம் ெசய்வ டன், இப் 
பயணிகளின் பயணிகள் தீர்த்தல் நடவ க்ைககைள உாியவா  ேமற்ெகாள்வதற்கு ேபாதிய வசதிகள் குறித்த 

ைற கங்களில் காணப்ப வதில்ைல. 
 
இதற்குத் தீர்வாக 500 இற்கு ேமற்பட்ட சுற் லாப் பிரயாணிகைள ஏற்றி வ கின்ற கப்பல்க க்காக, அக் 
கப்பல்கள் இலங்ைக ைற கத்தில் நங்கூரமி வதற்கு ன், பயணிகள் தீர்த்தல் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம் ைறெயான்  2017 ஆம் வ டத்தின் ஆரம்பப் பகுதியில் கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்களத்தினால் அறி கம் ெசய்  ைவக்கப்பட்ட . இந்த ைற அறி கம் ெசய்யப்பட்டதி டாக, 
ேதசிய பா காப் க்கு அச்சு த்தலாக உள்ள ெவளிநாட்டவர்கள் மற் ம் கைரநிர ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ள 
பயணிகள் ெதாடர்பில் ேநரகாலத் டன் விபரங்கைள/ தகவல்கைளப் ெபற் க் ெகாள்ளக் கூ யதாக 
இ க்கும். அேத ேபான்  ைற கத்திற்கு வ ைக த ம் கப்பல்கள் ெதாடர்பாக ம், பயணிகள் 
ெதாடர்பாக ம் சாியான தர கைளச் ேசகாிக்க வ டன், சுற் லாப் பிரயாணிக க்கு விைனத்திறன் 
மிக்க ேசைவைய வழங்குவதற்கும் கின்ற . 
 
இதற்கைமய 2018 ஆம் வ டத்தில் பயணிகள் கப்பல்கள் லம் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த 64,446 
பயணிகளின் பயணிகள் தீர்த்தல் (On – board Clearance )  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

“celebrity constellation” பயணிகள் கப்ப ல் பயணிகள் தீர்த்தல் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் 
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3. திய எல்ைலக் கட் ப்பாட்  ைறைமகைள ந னமயப்ப த்தல் ெதாடர்பான பயனர் பயிற்சி 
 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் எல்ைலக் கட் ப்பாட்  ெகாள்ளளைவ ேம ம் 
பலப்ப த் வதற்காக எ க்கப்பட்  வ கின்ற யற்சிக ள் ஒ  கட்டமாக, தற்ேபாைதய எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  ைறைமக்கான ைறைம ந னமயப்ப த்தல் அறி கப்ப த்தப்பட்ட . ைறைமயின் 
விைனத்திறன், ஒ ங்கிைணப் , பா காப்  தலான விடயங்கைள அதிகாிப்பதற்காக கீழ்க் கா ம் 
விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்  உத்ேதச ந னமயப்ப த்தல்கள் திட்டமிடப்பட்டன. பயணிக க்குாிய 
இரண்டாம் பாீட்சித்தல்க க்கு வசதிகைளச் ெசய் ம் ெபா ட்  ேமலதிக பணிப் பாய்ச்சல் 
ெசயற்பா கைள அறி கம் ெசய்தல்; அறியப்பட்ட இலக்குக க்காக பயணிகள் ெபயர்ப் பட் யல்கைள 

ர்வ பாீட்சித்தல்க க்கு உட்ப த் தல்; பயணிகள் ெபயர்ப் பட் யல்க டன் எல்ைலக் கட் ப்பாட்  
அறிக்ைககளில் உண்ைமயான கால இணக்கப்பா  மற் ம் உபகரணங்கள் பலைக மற் ம் 
அறிவித்தல்கைள கண்காணிக்கும் நடவ க்ைககைள ேமம்ப த்தல். 
 
இக் க த்திட்டத்தின் கீழ் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட Info Border System ந னமயப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் 
அறி த் வதற்காக/ ெதளி ட் வதற்காக 2018, நெவம்பர் மாதம் 19 ெதாடக்கம் 29 வைர நடாத்தப்பட்ட 
பயிற்சிச் ெசயலமர் களின் கீழ், கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்த 390 எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  உத்திேயாகத்தர்க க்காக விஸ்தீரண ைறைம ெதாடர்பான பயிற்சிெயான்  
வழங்கப்பட்ட . இந்த ைறைம ெதாடர்பான பயிற்சியின் இலக்கு யாெதனில், ன் வாிைச எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  நடவ க்ைககள் (Front – end border operation) மற் ம் நிைறேவற் ப் பணிக டன் 
ெதாடர் ைடய கு வர , கு யகல் த் திைணக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கிைடயில் திய ைறைமயின் 
இயக்கங்கள் ெதாடர்பி ம், இந்த ைறைம எவ்வா  இயங்குகின்ற  என்ப  ெதாடர்பி ம் உச்ச 
மட்டத்தில் ெதளிைவப் ெபற் க் ெகா ப்பதாகும். இ தியாக, இப் பயிற்சி நிகழ்ச்சியின் ஊடாக 2019 ஆம் 
வ டத்தில் இந்த ைறைமைய அ ல் ெசய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் கிட் ம். 

கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்களத்தின் நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர்க க்கான பயிற்சி –  
2018 நெவம்பர்  28 மற் ம் 29 
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கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் 
சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான பயிற்சி –  2018 
நெவம்பர்  21 மற் ம் 23 

கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்களத்தின் 
அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்
கான பயிற்சி –  2018 

நெவம்பர்  19 - 23 

4. கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் லனாய் ப் பிாிவின் நியம நடவ க்ைக நைட ைறைய 
(Standard Operating Procedure )  இற்ைறப்ப த் வதற்கான ெசயலமர்  

 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் லனாய்  நடவ க்ைககைள ம், வ ட்டல் 
ெகாள்ளளைவ ம் ேமம்ப த் ம்/ வி த்தி ெசய் ம் ெபா ட் , கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் 

லனாய் ப் பிாிவின் நியம நடவ க்ைக நைட ைறைய இற்ைறப்ப த்தல் ெதாடர்பில் 
ெசயலமர்ெவான்ைற நடாத் வதற்கு லம்ெபயர்விற்கான சர்வேதச அைமப்  (IOM) அதன் 
ஒத் ைழப்ைபப் ெபற் த் தந்த டன், 2018, நெவம்பர் 17 ஆம் திகதி இச் ெசயலமர்  நடாத்தப்பட்ட . 
தற்ேபாைதய லனாய் / விசாரைண ெசயற்பா கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கும், அேத ேபான்  தற்காலத் 
ேதைவகைள நிைற  ெசய் ம் வைகயில் நியம நடவ க்ைக நைட ைறைய இற்ைறப்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான சிபாாிசுகைள வகுப்பதற்கும் லம்ெபயர்விற்கான சர்வேதச அைமப்  (IOM) அதன் 
ெதாழில் ட்ப பங்களிப்ைபப் ெபற் த் தந்த . இச் ெசயலமர்வில் பங்குபற்றிய உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
கு வர  லனாய்  நைட ைற, எ கின்ற சவால்கள், எல்ைல கடந்த திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் ெசயல்கள், 
எல்ைலக் கட் ப்பாட்  அவதானங்கைள/ ஆபத் கைளத் த த்தல் என்பவற்றின்ேபா  சர்வேதச ாீதியில் 
கைடப்பி க்கப்ப கின்ற மிகச் சாியான நைட ைறகள் ெதாடர்பில் தம  அறிைவ வி த்தி ெசய்  
ெகாள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிட் ய . 
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04:4 மனித வியாபாரத்ைத ஒழிக்கும் ேதசிய வள நிைலயம் (NCHTRC) 
 

இந்த விடயம் ெதாடர்பில் உத்திேயாகத்தர்க க்கு பயிற்சி அளிக்கும் நடவ க்ைககைள ெதாடர்ந் ம் 
ன்ென ப்பதற்கு இப் பிாிவிற்கு ந்த . இதன் கீழ் திதாக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட 90 அதிகாரம் 

ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு, பயிற்சிப் பிாி ம், குற்றப் லனாய் த் திைணக்கள ம் இைணந்  
ஆரம்பப் பயிற்சிெயான்  அளிக்கப்பட்ட . 
 

நீதி அைமச்சின் தைலைமயில் நி வப்பட்ட மனித வியாபாரத்திற்கு எதிரான ேதசிய ெசயலணியால் (Anti 
–  Human Trafficking Task Force )  அவ் அைமச்சில் நடாத்தப்பட்ட 06 மாதாந்தக் கூட்டங்களில் கு வர , 
கு யகல் த் திைணக்களத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் பிரதான நி வகம் என்ற வைகயில்  மனித 
வியாபாரத்ைத ஒழிக்கும் ேதசிய வள நிைலயம் (NCHTRC )  ைனப் டன் பங்குபற்றிய . 2015 –  2019 
மனித வியாபாரத்ைத ஒழிப்பதற்கான திற ைற திட்டத்தில் 2018 ஆம் வ டத்திற்காக உத்ேதசிக்கப்பட்ட 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்ேபா , கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய 
பணிகள் ெதாடர்பில் பங்களிப்  ெபற் க் ெகா க்கப்பட்ட டன், ஐக்கிய அெமாிக்க மனித 
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வியாபாரத்திற்கு எதிரான அறிக்ைகையத் தயாாிக்கும்ேபா , அதற்காக ைனப் டனான பங்களிப்  
ெபற் க் ெகா க்கப்பட்ட . கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பங்களிப்பின் பிரதிபலனாக, 
இலங்ைக, ெதாடர்ந் ம் மனித வியாபாரத்ைத ஒழிப்பதற்கு அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ற இரண்டாவ  
மட்ட கு யரசாக (Tier 2 )  வரேவற்ைபப் ெபற் ள்ள . 
 

2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 

இங்கு பிரதானமாக சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் (INTERPOL )  PROJECT RELAY எ ம் மனித வியாபாரம்/ 
ஆட்கடத்தல் மற் ம் லம்ெபயர்ந்ேதார் கடத்தைல கட் ப்ப த் வதற்காக, கேன ய அரசின் உதவி டன் 
இலங்ைகைய சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் தகவல் வைலயைமப் டன் ேசர்ப்பதற்கான நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்கு ைனப் டனான பங்களிப்  வழங்கப்பட்ட . இங்கு பிரதானமாக, சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் 
நி ணர்களின் பங்களிப் டன் 2018 ஏப்பிறல் மாதத்தில் “Operation Mandala”  எ ம்  நடவ க்ைக 09 
நாட்கள் ராக ம் கட் நாயக்கா பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயத்தில் 

ன்ென க்கப்பட்ட டன், அப் பயிற்சி நிகழ்ச்சியின் ஒட்  ெமாத்த ஏற்பா க ம் இப் பிாிவினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இத டாக சர்வேதச குற்றவாளிகைள அைடயாளம் காணல் அேத ேபான்  உலகின் 
பிற நா களில் மற் ம் இலங்ைகயில் காணாமல் ேபான அல்ல  களவாடப்பட்ட கட ச்சீட் கைளப் 
பாவிப்ேபாைர இனங் காண்பெதப்ப  என்பைத ேநாக்காகக் ெகாண்  வழங்கப்பட்ட ெசயன் ைறப் 
பயிற்சியாகும். வ ட இ தியில் சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் தர க் களஞ்சியசாைலயில் உள்ள 
குற்றவாளிகள் இலங்ைக ஊடாகப் பயணிப்பதற்கு யற்சிக்கும் பட்சத்தில் அவர்கைள அைடயாளம் 
காண்பதற்கு இத டாக வழிவகுக்கப்ப கின்ற . 

இந் நடவ க்ைகயின்ேபா  இலங்ைக, பங்களாேதஷ், பிாித்தானியா, ேநபாளம், மியன்மார் ஆகிய நா கள் 
ஒேர ேநரத்தில் இைணக்கப்பட்ட டன், இவற் ள் ஆகக் கூ ய பாீட்சித்தல்/ ேசாதித்தல் பங்களிப்  
அதாவ  464,760 ேசாதைனக ள் 182,478 ேசாதைனகள் அல்ல  39% த ஆகக் கூ ய பங்களிப்ைபப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க . இதன் 
பிரதிபலனாக காணாமல் ேபான அல்ல  களவாடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பி ம், சர்வேதச 
ெபா ஸ் பிாிவின் சிவப்  பி யாைண ெதாடர்பி ம் 14 கண் பி ப் கைள அைடயாளம் காண்பதற்கு 

ந்தைமயான  இந் நடவ க்ைககயின் ெவற்றியாக ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 
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ேம ம், இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குத் ேதைவயான ேதசிய நியம நடவ க்ைக ைறைய வகுப்பதற்கு இப் 
பிாி  தைலைம தாங்கி ெசயற்பட்ட . இதற்காக 03 ெசயலமர் கள் நடாத்தப்பட்ட டன், இதன் இ தியில் 
நடவ க்ைக ைற ைகந் ெலான் ம் தயாாிக்கப்பட்ட . 
 
சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் வளப் பங்களிப்பில் நடாத்தப்பட்ட இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஒத் ைழப்பிற்கு 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர்கள், சிேரஷ்ட அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கள், அதிகாரம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் என்றவா  சுமார் 60 உத்திேயாகத்தர்க க்கு பயிற்சி அளிக்கும் நடவ க்ைககள் 
பயிற்சிப் பிாிவின் பங்களிப் டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 

2019 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற பணிகள் 
 
 திதாக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட சுமார் 115 அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்காக ம் விடயப் 

பரப் க டன் ெதாடர் ைடய கு கிய பயிற்சி நிகழ்ச்சிகைள ேமற்ெகாள்ளல். 
 அங்கீகாிக்கப்பட்ட ைற கங்கள்/ இறங்கு ைறகள் ஊடாக இடம்ெப கின்ற திட்டமிடப்பட்ட 

குற்றச் ெசயல்கைள கட் ப்ப த் வதற்காக நி வப்பட ள்ள எல்ைல க ங்கண்காணிப்  அலகு 
(Border Surveillance Unit)   ெதாடர்பான பணிகைள ர்த்தி ெசய்தல். 

 கட் நாயக்கா பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயத்தில் உள்ள ஆவண பாீட்சித்தல் 
ஆய் கூடத்தின் நடவ க்ைககைள சீராக்குதல். 

 பிற நி வனங்க டன் இைணந்  திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்காக 
ஒ ங்கிைணப்  அலெகான்ைற நி வதி டாக சகலர ம் பங்களிப் டன் ேதசிய ேவைலத் 
திட்டெமான்றிற்காக ஒத் ைழப்  வழங்குதல். 

 கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் ேசைவைய ெபற் க் ெகாள்வதற்காக வ ைக த ேவா க்கு 
ண் ப் பிரசுரங்கள், த்தகங்கள்/ ல்கள், சஞ்சிைககள் தலானவற்ைற விநிேயாகிப்பதி டாக 

ெபா  மக்கைளத் ெதளி ட்டல். 
 இ வைர பயிற்சி ெபறாத உத்திேயாகத்தர்க க்கு, மனித வியாபாரம்/ ஆட்கடத்தல் ெதாடர்பில் 

காணப்ப கின்ற உள் ர் மற் ம் சர்வேதச சட்ட திட்டங்கள் ெதாடர்பில் ெதளி ட்டல். 
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05. பிரசா ாிைமப் பிாி / கு ாிைமப் பிாி  
 
1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரசா ாிைமச் சட்டத்தினால் பிரசா ாிைமப் பிாிவிற்கு நியதிச்சட்டத் 
தத் வம் அளிக்கப்பட் ள்ள . பிரசா ாிைமச் சட்டத்ைத அ ல் ெசய் ம் நிைறேவற் த் தத் வம் 
ேநர்வாிைச அைமச்சின் ெசயலாள க்ேக உண் . பிரசா ாிைமச் சட்டத்தின் கீழான ஏற்பா க ம், 
நிைறேவற்  நைட ைறக ம், கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் சட்டத்தின் கீழ் கட் ப்ப த்தப்ப கின்ற 
ெவளிநாட் த் தரகங்க டாக கட ச்சீட்  விநிேயாக ெதாழிற்பாட் டன் ேநர யாகத் 
ெதாடர் ப வதால், பிரசா ாிைமப் பிாி  கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தில் நி வப்பட் ள்ள . 
இங்கு அைமச்சுச் ெசயலாளாின் நிைறேவற் த் தத் வங்கள் உதவிச் ெசயலாளெரா வர் ஊடாக அ ல் 
ெசய்யப்ப வ டன், அத் தத் வங்கள் பிரசா ாிைமப் பிாிவின் பிரதிக் கட் ப்பாட்டாளெரா வ டாக 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். இப் பிாிவின் பணியாட் ெதாகுதி வ மா : 
 

பணியாட் ெதாகுதி –  2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 02 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 22 
அ வலக உதவியாளர் 04 

பணிகள் 
 

பிரசா ாிைமப் பிாிவினால் 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரசா ாிைமச் சட்டத்தின் கீ ள்ள 
ஏற்பா கள், கீழ்க் காட்டப்பட்ட அ ப்பைட விடயங்கள் ஊடாக அ ல் ெசய்யப்ப கின்ற . 
 

 சட்டத்தின் 5 (2) ஆம் பிாிவின் கீழ் பிரசா ாிைமையப் பதி  ெசய்தல் 

 ஒ வர் அல்ல  இ வ ேம இலங்ைகயர்களாக இ க்கும் ெபற்ேறா க்கு ெவளிநா களில் பிறந்த 
பிள்ைளகள் இப் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகயில் பதி  ெசய்யப்ப ம். 

 

 சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய மீள வழங்குதல் 
 ெவளிநாெடான்றில் பிரசா ாிைமையப் ெபற் க் ெகாண்டதன் காரணமாக, இலங்ைகப் 

பிரசா ாிைமைய இழந்ேதா க்கு மீண் ம் இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய ெபற் க் ெகா ப்ப டன் 
ெதாடர் ைடய பணிகள் இப் பிாிவின் கீழ் நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 

 

 சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய பதி  ெசய்தல் 
 தாய் அல்ல  தந்ைத இலங்ைகயர்களாக இ ந்  சட்டத்தின் 5 (2) ஆம் பிாிவின் கீழ் பதி  ெசய்வைத 

22 வய  வைர  ெசய்யத் தவறிய ஒ வர் இப் பிாிவின் கீழ் பதி  ெசய்யப்ப ம். 
 

 சட்டத்தின் 12 ஆம் பிாிவின் கீழ் பிரசா ாிைமைய மீள வழங்குதல் 
 இலங்ைகப் பிரைசைய வாழ்க்ைகத் ைணயாகக் ெகாண்ட ெவளிநாட் ப் ெபண்க க்கு இப் பிாிவின் 

கீழ் பிரசா ாிைம வழங்கப்ப கின்ற . 
 

 சட்டத்தின் 13 ஆம் பிாிவின் கீழ் பிரசா ாிைமைய வழங்குதல் 
 மிக க்கிய ச க ேசைவயாற்றிய அல்ல  ெதாழிற் ைற, ைகத்ெதாழில் அல்ல  விவசாயத் ைறயில் 

நி ணெரா வரான, இலங்ைகயில் சாதாரண பிரைசெயா வராக வா ம் எதிர்பார்ப் டன் இ க்கும் 
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பிரசா ாிைமச் சட்டத்தின் 11, 12 ஆம் பிாி களின் கீழ் பிரசா ாிைமையப் ெபற் க் ெகாள்ள 
உாித்தில்லாத ஒ வ க்கு இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய வழங்கும் நடவ க்ைக இப் பிாிவின் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 

 சட்டத்தின் 13 (அ) ஆம் பிாிவின் கீழ் பிரசா ாிைமைய வழங்குதல் 
 5 வ ட ெசல் ப  சா அ மதிப்பத்திரெமான்  அல்ல  றக்குறிப்  வழங்கப்பட் ள்ள மற் ம் 

ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கள் மற் ம் ெதாழிற் ைறயாளர்க க்காக அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப் 
பட்ட வதிவிட வ ைக த ேவார் திட்டெமான்றில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள எவேர ம் ஆெளா வ க்கு 
பதிவின் லம் இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய வழங்குவதற்கு இப் பிாிவின் கீழ் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப கின்ற . 

 

 சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ் இரட்ைடப் பிரசா ாிைமைய வழங்குதல் 
 சட்டத்தின் 19(2) ஆம் பிாிவின் லம் ெவளிநா களில் பிரசா ாிைமைய ெபற் க் ெகாள்ளல் 

காரணமாக, இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய இழந்த ஆெளா வர், அந் நாட் ன் பிரசா ாிைம இ க்கும் 
ேபாேத இலங்ைகப் பிரசா ாிைமைய வழங்குதல் இப் பிாிவின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 
 இங்கு, சட்டத்தின் 19(3) ஆம் பிாிவின் லம், ெவளிநா களில் வசித்தல் சாவில் இ ப்ேபா க்கு 

இலங்ைகப் பிரசா ாிைம இ க்கும் ேபாேத குறித்த நாட் ற்காக இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குதல். 
 

 சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாிவின் கீழ் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளல் 
 சட்டத்தின் 20(1) ஆம் பிாிவின் கீழ் 1948.11.15 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு ன் பிறந்த ஒ வராக 

இ ப்பின் மற் ம் அத் திகதிக்கு பிறிெதா  நாட் ன் பிரைசயாக இ ப்பின், 1952.12.31 ஆம் திகதி 
அல்ல  அந்த ஆ க்கு 22 வயதாகும் திகதி ஆகிய இரண் ல், பிந்தி வரக்கூ ய திகதியில் பிறிெதா  
நாட் ன் கு ாிைமைய, அந் நாட்  சட்டத்தின் பிரகாரம் ைகவிட் , உாிய உத்திேயாகத்த க்கு 
அறிவிக்கும் பட்சத்தில் தவிர, இலங்ைகப் பிரைசயாதல் தல் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 
 சட்டத்தின் 20(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் எவேர ம் ஆெளா வர் பரம்பைரயாகேவ இலங்ைகப் பிரைசயாக 

இ க்கும் மற் ம் சட்டம் அ லாவதனால், அந்த ஆளின் பிறப்  இடம்ெபற்ற ேபா  அல்ல  அதன் பின் 
பிறிெதா  நாட் ன் பிரைசயாக இ ப்பின், 1952.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அவ்வா  பிறிெதா  நாட் ன் 
பிரைசயாக இ ந்த திகதியி ந்  ஒ  வ டம் கடந்  ஆரம்பமாகும் திகதி அல்ல  அந்த ஆ க்கு 22 
வயதாகும் திகதி ஆகிய திகதிகளில், பிந்தி வரக்கூ ய திகதியில் பிறிெதா  நாட் ன் கு ாிைமைய, அந் 
நாட்  சட்டத்தின் பிரகாரம் ைகவிட் , உாிய உத்திேயாகத்த க்கு அறிவிக்கும் பட்சத்தில் தவிர, 
இலங்ைகப் பிரைசயாதல் தல் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 
 சட்டத்தின் 20(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் பரம்பைரயாகேவ இலங்ைகப் பிரைசயாக இ க்கும் ஆெளா வர் சுய 

வி ப்பிேலேய பிறிெதா  நாட் ன் பிரைசயாக இ க்கும் பட்சத்தில், அந்த ஆளின் இலங்ைகப் 
பிரசா ாிைம இரத்தாதல் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 

 

 சட்டத்தின் 20(4) ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகப் பிரசா ாிைமக்காக மீண் ம் விண்ணப்பிக்கும் 
ஆெளா வாினால் தன  சுய ெவளிநாட்  பிராசா ாிைமைய 03 மாத காலப்பகுதிக்குள் ைகவிடாத 
பட்சத்தில் அந்த ஆளின் இலங்ைகப் பிராசா ாிைம இரத்தாதல் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 
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பிரசா ாிைம சட்டத்தின் கீழ் 2016 ெதாடக்கம் 2018 வைரயிலான காலப்பகுதியில் விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
கு ாிைமச் சான்றிதழ்கள் 

சட்டத்தின் உாிய பிாி  2016 2017 2018 ெமாத்தம் 
சட்டத்தின் 5 (2) ஆம் பிாி  8,276 12,904 10,659 31,839 
சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி  12 06 09 27 
சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாி  51 46 73 170 
சட்டத்தின் 12 ஆம் பிாி  08 06 24 38 
சட்டத்தின் 19(2), 19(3) ஆம் பிாி கள் 17,544 10,648 7,888 36,080 
சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாி  108 94 120 322 
ெமாத்தம் 25,999 23,704 18,773 68,476 

பிரசா ாிைம சட்டத்தின் கீழ் 2018.01.01 ெதாடக்கம் 2018.12.31 வைரயிலான காலப்பகுதியில் கிைடக்கப் 
ெபற்ற விண்ணப்பங்க ம், விநிேயாகிக்கப்பட்ட கு ாிைமச் சான்றிதழ்க ம் 

சட்டத்தின் உாிய பிாி  கிைடக்கப் ெபற்ற 
விண்ணப்பங்கள் 

விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
கு ாிைமச் சான்றிதழ்கள் 

சட்டத்தின் 5 (2) ஆம் பிாி  10,576 10,659 
சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி  31 09 
சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாி  203 73 
சட்டத்தின் 12 ஆம் பிாி  13 24* 
சட்டத்தின் 19(2), 19(3) ஆம் பிாி கள் 9,752 7,888 
சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாி  120 120 
ெமாத்தம் 20,695 18,773 

*2018 ஆம் வ டத்தில் கு ாிைமச் சான்றிதழ்கள் விநிேயாகிக்கப்பட் ப்ப , அவ் வ டத்தி ம், ந்திய 
வ டங்களி ம் கிைடக்கப் ெபற்ற விண்ணப்பங்களின் அ ப்பைடயிலாகும். 
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இரட்ைடக் கு ாிைமைய வழங்குதல் 2016 - 2018  
சட்டத்தின் உாிய பிாி  2016 2017 2018 ெமாத்தம் 

கு ாிைமச் சட்டத்தின் 19 (2) ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகக் 
கு ாிைமைய மீள வழங்குதல். 9,418 5,113 4,082 18,613 

கு ாிைமச் சட்டத்தின் 19 (3) ஆம் பிாிவின் கீழ் இலங்ைகக் 
கு ாிைமைய நி த்தி ைவத்தல். 8,126 5,535 3,806 17,467 

ெமாத்தம் 17,544 10,648 7,888 36,080 

நா களின் அ ப்பைடயில் இரட்ைடக் கு ாிைமக்காக விண்ணப்பித்தல் - 2018 

நா  கிைடக்கப் ெபற்ற 
விண்ணப்பங்கள் 

ஐக்கிய அெமாிக்கா 1,185 
ஐக்கிய இராச்சியம் 1,985 
கனடா 1,249 
பிரான்ஸ் 333 
இத்தா  892 
அ ஸ்திேர யா 3,168 
சுவிச்சர்லாந்  429 
நி சீலாந்  335 
சு டன் 62 
பிற நா கள் 114 
ெமாத்தம் 9,752 

2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள், ெவற்றிகள் மற் ம் சவால்கள் 
 

1. 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரஜா ாிைமச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ் இரட்ைடக் 
கு ாிைமைய வழங்கும் திய நைட ைற 2015.03.23 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 
அதற்கைமய 2018 ஆம் வ டத்தில் “சுகு பாயா” கட் டத் ெதாகுதி ேகட்ேபார்கூடத்தில் 
இரட்ைடக் கு ாிைமச் சான்றிதழ்கைள விநிேயாகிக்கும் 03 ைவபவங்கள் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் , 
7,888 இரட்ைடக் கு ாிைமச் சான்றிதழ்கள் விநிேயாகிக்கப்பட்டன. 
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2. 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரஜா ாிைமச் சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாிவின் கீழ் இரட்ைடக் 
கு ாிைமைய ெபற் க் ெகாண்ட நபர்க க்கு இரட்ைடக் கு ாிைமக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு 
சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்ட . 

 

3. ெதன் இந்தியாவி ந்  வ ைக தந்த 421 இலங்ைக அகதிக க்காக இரண்  நடமா ம் 
ேசைவகள் ைறேய 2018.07.01 மற் ம் 2018.07.02 ஆம் திகதிகளில் கிளிெநாச்சியி ம், 
2018.08.12 மற் ம் 2018.08.13 ஆம் திகதிகளில் மன்னாாி ம் நடாத்தப்பட்டன. 

 

 2018.07.01 மற் ம் 2018.07.02 ஆம் திகதிகளில் கிளிெநாச்சியில் நைடெபற்ற நடமா ம் ேசைவ 

 2018.08.12 மற் ம் 2018.08.13 ஆம் திகதிகளில் மன்னாாில் நைடெபற்ற நடமா ம் ேசைவ 

இந் நடமா ம் ேசைவகளின் ேபா  1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரசா ாிைமச் சட்டத்தின்  
5(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் 372 ேப க்கும், 1948 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க பிரசா ாிைமச் சட்டத்தின் 
11 ஆம் பிாிவின் கீழ் 46 ேப க்கும் கு ாிைமைய வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட . 
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06. தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாி  
 

கட் ப்பாட்டாளர் (தகவல் ெதாழில் ட்பம்) அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இப் பிாி  இயங்குகின்ற . 
 

பணியாட் ெதாகுதி – 2018  

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
கட் ப்பாட்டாளர் 01 
உதவிக் கட் ப்பாட்டாளர் 01 
அதிகாரம் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 04 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 03 
கட ச்சீட்  உதவியாளர் 03 
அ வலக உதவியாளர் 01 

திைணக்களத்தின் தற்ேபா  பயன்பாட் ள்ள ெமன்ெபா ள் ைறைமகைள ம், வன்ெபா ள் 
ைறைமகைள ம் தைடயின்றி ேபணிச் ெசல்வ ம், ெபா  மக்க க்கு உயாிய ேசைவகைள வழங்கும் 

அேதேவைள, அரசுக்கு உச்ச நன்ைம கிைடக்கும் விதத்தில் திய ெதாழில் ட்ப ைறைமகைள அறி கம் 
ெசய்த வண்ணம் தகவல் ைறைமைய வி த்தி ெசய்வ ேம தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாிவின் பிரதான 
பணியாகும். 
 

அேத ேபான் , இத் திைணக்களத்தின் கணினி ைறைமக்கான ேசைவகைள வழங்கும் ெவளி 
நி வனங்க டன் ெசய்  ெகாண் ள்ள ஒப்பந்தங்கைள உாியவா  இற்ைறப்ப த் தல், ஒப்பந்தங்களின் 
பிரகாரம் நடவ க்ைககைள நடாத்திச் ெசல்லல் மற் ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் என்பன ம் இப் பிாிவினால் 
நிைறேவற்றப்ப கின்ற இன் ம் சில பணிகளாகும். 
 

ேமற்ெசான்ன பிரதான பணிக க்கு ேமலதிகமாக, கீழ்க் கா ம் க்கிய பணிக ம் தகவல் 
ெதாழில் ட்பப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 
 
1. தகவல் ெதாழில் ட்பப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 

 

 ெபா  மக்களின் ேதைவகள் ெதாடர்பில் கூ ணர் டன் ெசயற்பட் , இயக்கத்தி ள்ள ஐந்  (05) 
கணினி ெமன்ெபா ள் ெமா ல்க க்கும் ேதைவயான ேமம்ப த்தல்கைளச் ெசய் , அவற்றின் 
விைள ப் ெப க்கத்ைதக் கூட் தல். 

 திைணக்களத்திற்காக திய இைணயத்தளெமான்ைற நிர்மாணித்த ம், இற்ைறப்ப த்த ம். 
 திய கணினி உபகரணங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய் , ேசைவ ெப நர்க க்கு சிறந்த ேசைவைய 

வழங்கும் ேநாக்குடன், ஏற்கனேவ உள்ள ெமன்ெபா ள் ைறைமகைள ம், வன்ெபா ள் 
ைறைமகைள ம் ேமம்ப த் தல் (Upgrade ) .  

 நீதிமன்ற உத்தர களின் அ ப்பைடயில் விமானப் பயணிகள் ெதாடர்பாக ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள இற்ைறப்ப த்த ம், ேதைவயான சந்தர்ப்பங்களில் கட ச்சீட் கைள 
கைரநிர ல் ேசர்ப்பதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ த்த ம். 

 
2. காணாமல் ேபான அல்ல  களவாடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் அலகு (SLTD) 

 

 காணாமல் ேபான மற் ம் களவாடப்பட்ட கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பில் ெபா ஸ் நிைலயங்களினால் 
ெபற் த் தரப்ப கின்ற தகவல்கள், மத்திய தகவல் பணியகத்தினால் அல்ல  ெவளிநாட் த் 

தரகங்களினால் ேநர யாக திைணக்களத்திற்கு தகவல்கள்/ விபரங்கள் அ ப்பீ  ெசய்யப்ப ம். 
அவற்ைற லனாய்  ெசய் , அவ்வாறான கட ச்சீட் கைள மீண் ம் பாவிக்க யாதவா  
ெசல் ப யற்றதாக்கி, சர்வேதச ெபா சுக்கு (INTERPOL )  அறிவிக்கப்ப ம். இவ்வாறான 
கட ச்சீட் கைளப் பாவித்  ேவ  நபர்கள் ெவளிநா  ெசல்வைதத் த ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ப்ப டன், இவ்வாறான சட்டவிேராதச் ெசயல்கைளத் த ப்பேத (SLTD )  

ைறைமயின் பிரதான பணியாகும். 
 

 இதற்கைமய, 2018.01.01 ெதாடக்கம் 2018.12.31 வைரயிலான காலப்பகுதியில் மத்திய தகவல் 
பணியகத்தினா ம் (NCB) ,  ெவளிநாட் த் தரகங்களினா ம் (SLDM )   10,266 கட ச்சீட் கள் 
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட டன், இவற் ள் 2,049 கட ச்சீட் கள் 
சர்வேதச ெபா ஸ் தர த் தளத்திற்கு (INTERPOL Data Base )   அ ப்பப்பட்ட . 
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3. ஒ ங்கிைணந்த தகவல் காைமத் வ அலகு (IEMS) 
 

 கு வர , கு யகல்  ெதாடர்பான தகவல்கைள ம், ள்ளி விபரங்கைள ம் வழங்குவதற்காக 
ஒ ங்கிைணந்த தகவல் காைமத் வ அலகு (IEMS)  நி வப்பட் ள்ள . இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள 
ெவளிநாட் த் தரகங்கள் ேநர யாக இவ் அலகுடன் ெதாடர்  ெகாள்வ டன், ேதைவயான ேபா  

சா வழங்குவதற்கு ன் ெவளிநாட் க் கட ச்சீட் கள் ெதாடர்பில் பிைழயற்ற தன்ைமைய ஊர்ஜிதம் 
ெசய்  ெகாள்வ ம் இவ் அலகு ஊடாகவாகும். 2018.01.01 ெதாடக்கம் 2018.12.31 வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் 1,713 விளக்க விசாரைணக க்கு எம  திைணக்களத்தின் இவ் அலகு ஊடாக பதில் 
வழங்கப்பட் ள்ள . 

 
 கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதியில் கட ச்சீட் களின் பிைழயற்ற தன்ைம ஊர்ஜிதம் ெசய்யப்பட்  

விநிேயாகிக்கப்பட்ட க தங்களின் எண்ணிக்ைக 

தரகம்/ நி வனம் 2014 2015 2016 2017 2018 
ேஜர்மன் தரகம் 469 222 100 21 08 
பிரான்ஸ் தரகம் 88 104 86 29 166 
ேநார்ேவ தரகம் 86 161 16 07 10 
சுவிட்சர்லாந்  தரகம் 302 384 336 253 102 
அெமாிக்க தரகம் 359 86 69 23 22 
இத்தா  தரகம் 15 23 09 21 01 
அ ஸ்திேர யா உயர்ஸ்தானிகராலயம் 104 42 137 197 119 
கனடா உயர்ஸ்தானிகராலயம் 133 52 17 99 116 
ஐக்கிய இராச்சிய உயர்ஸ்தானிகராலயம் 183 182 169 406 374 
ெநதர்லாந்  தரகம் 03 01 02 - - 
தாய்லாந்  தரகம் - 05 02 01 01 
ஜப்பான் தரகம் - - - - - 
இந்திய உதவி உயர்ஸ்தானிகராலயம் 02 01 - - - 
பிாித்தானியாவி ள்ள இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகராலயம் 872 911 955 661 690 

ல் க்கான இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகராலயம் - - - - - 
இலங்ைக மத்திய வங்கி நிதிப் லனாய்  அலகு 05 11 23 16 102 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு 09 04 04 02 - 
ெதாைக மதிப்பீட் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களம் - - 07 - 02 
ெமாத்தம் 2,630 2,189 1,932 1,736 1,713 

4. மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் சிக்கல்கைள காைம ெசய்வதற்கான ைறைம (RCMS) 
 

ெவளிநா களில் நா  கடத்தப்ப கின்ற இலங்ைகயர்கள் ெதாடர்பில் அந்தந்த நா களில் அைமந் ள்ள 
இலங்ைகத் தரகங்கள் ஊடாக அவர்கள் இலங்ைகயர்கள் என்பைத உ தி ெசய்  ெகாண்டதன் பின் 
உாிய தர க ம், தகவல்க ம் கணினி ைறைம ஊடாக இத் திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்ப கின்ற . 
அக் கணினி ைறைம ஊடாகேவ திைணக்களத்திட ள்ள கட ச்சீட்  ெதாடர்பான தர கைள ம், 
ஆட்கைளப் பதி  ெசய் ம் திைணக்களம் வச ள்ள தர கைள ம் உபேயாகித் , இ தியாக குறித்த நபர் 
இலங்ைகயர் என்பைத உ தி ெசய்  ெகாண்டதன் பின் அவ க்கு தற்கா க பயண ஆவணெமான்ைற 
(Temporary travel document )  விநிேயாகிப்பதற்கான சிபாாிசு வழங்கப்ப ம். 
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இதற்கைமய கடந்த ஐந்  (05) வ ட காலப்பகுதியில் ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் 
தரங்கள் லம் விநிேயாகிக்கப்பட்ட தற்கா க பயண ஆவணங்கள் ெதாடர்பான விபரங்கள் வ மா : 

நா  
ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் தரங்கள் லம் 

விநிேயாகிக்கப்பட்ட தற்கா க பயண ஆவணங்களின் எண்ணிக்ைக 

2014 2015 2016 2017 2018 

அ ஸ்திேர யா 122 

. 

223 271 299 

ஒஸ்ாியா 02 - - 01 

ெபல்ஜியம் 03 - 03 03 

கனடா 39 25 31 33 

பிரான்ஸ் 32 34 56 54 

ேஜர்மனி - 12 27 23 

இந்ேதாேனசியா 31 - - - 

இத்தா  03 01 - 06 

ஜப்பான் 24 55 20 28 

ெகாாியா 13 - - - 

மேலசியா - - - - 

ெநதர்லாந்  03 02 05 07 

ேநார்ேவ 03 02 06 04 

பி ப்ைபன்ஸ் - - - - 

ேபாலந்  05 03 55 10 

ரஷ்யக் கு யரசு 03 05 - 16 

சு டன் 08 17 11 05 

சுவிட்சர்லாந்  06 24 59 83 

தாய்லாந்  02 - - - 

க்கி - 25 57 54 

பிாித்தானியா 99 104 176 112 

ஐக்கிய இராச்சியம் 05 02 17 21 

*இலங்ைக - - - 06 

ெமாத்தம் 403   534 794 765 

ெ
கா

ள்
ை

கத்
 த

ீர்ம
ான

ெ
ம

ான்
ற

ின்
 அ

ப்ப
ை

ட
ய

ில்
 2

01
5 

ஆ
ம்

 வ
ட

த்த
ில்

 இ
ந்த

 
ை

ற
ை

ம
 ந

ை
ட

ை
ற

ப்ப
த்த

ப்ப
ட

வ
ில்

ை
ல

. 

* இவ் விண்ணப்பங்கள் ெவளிநாட் த் தரங்கள் இல்லாத மற் ம் தாமதங்க டன் கூ ய   
விண்ணப்பங்க க்குாியதாக ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சினால் ைறைமயி ள் உட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ைவயாகும். 
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2018 ஆம் வ டத்தில் இப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
 
01. திைணக்களத்தின் பிரதான ேசவகத்ைத (Server) Hyper converge infrastructure ஆக இற்ைறப்ப த்தல் 
தற்சமயம் கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திட ள்ள பிரதான தர க் களஞ்சியமான  2012 ஆம் 
வ டத்தில் தாபிக்கப்பட்ட தர க் களஞ்சியமாகும் என்ப டன், தற்சமயம் ெதாழில் ட்ப ாீதியாக 
இற்ைறப்ப த்த ேநாி ம் அளவிற்கு இத் தர க் களஞ்சியத்தின் ெமன்ெபா ள் காலங் கடந் ள்ள . 
இதற்கைமய தற்ேபா ள்ள அதிந ன ெதாழில் ட்பமான VM ெதாழில் ட்பத்ைத பாவிக்கக் கூ யவா ம், 
ெமன்ெபா ட்க க்காக கூ ய வசதிகள் கிைடக்கக் கூ யவா ம் ைறவழியாக்கி டன் (Intel Processor) 
கூ ய ேசவக ைறைமைய (Server) இற்ைறப்ப த் ம் நடவ க்ைககள் இத் திட்டத்தின் கீழ் 

ன்ென க்கப்ப கின்ற . இதன் கீழ், 
 

(i) IBM power server 2012 ைறைமைய Intel Hyper converge infrastructure 2018 லம் 
இற்ைறப்ப த்தல். 

(ii) VM ெதாழில் ட்பத்தி டாக தர க் களஞ்சியத்தின் களஞ்சிய வசதிகைள ேமம்ப த்திக் 
ெகாள்ளல். 

(iii) தற்சமயம் பிரதான ேசவகம் (Main Server) இற்ைறப்ப த்தப்பட் ல்லாததின் காரணமாக 
ெதாழில் ட்பப் பிரச்சிைனகள் எ ந் ள்ள ெமன்ெபா ட்கைள இலகுவாக இயக்குவதற்குத் 
ேதைவயான ைறைம வசதிகைள வழங்குதல்.  
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02. கட் நாயக்கா விமான நிைலய கு வர , கு யகல்  க மபீடங்களின் கடைமக க்காக கட ச்சீட்  
ஸ்ேகனர் (Scanner)  இயந்திரங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்தல் 

 

தற்சமயம் கட் நாயக்கா பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயத்தில் கு வர , கு யகல்  எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  க மபீடங்களில் கடைமகைள நிைறேவற் வதற்காக பயன்ப த்தப்பட்  வ கின்ற 
கட ச்சீட்  ஸ்ேகனர் (Scanner )   இயந்திரங்களின் உத்தரவாதக் காலப்பகுதி (Warranty Period)  

ந்தி த்த ம், இவ் இயந்திரங்களில் ேகாளா கள் ஏற்ப வ ம் காரணமாக, திய இயந்திரங்கைள 
மீள்நி வ ேவண் ள்ள . இதற்கைமய, மிகச் சாியாக தர கைள ம், தகவல்கைள ம் ெபற் க் ெகாள்ளக் 
கூ ய இலத்திரனியல் கட ச்சீட் கைள ம் (e-passport ) ,  இயந்திரத்தினால் வாசிக்கக் கூ ய 
கட ச்சீட் கைள ம் (MRZ )  வாசிக்கக் கூ ய ஆற்ற ள்ள ஸ்ேகனர் இயந்திரங்கைள ெகாள்வன  
ெசய் ம் நடவ க்ைககள் இக் க த்திட்டத்தின் கீழ் ன்ென க்கப்ப கின்ற . இத டாக, 
 

( i ) கட் நாயக்கா பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயத்தில் கு வர , கு யகல்  எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  க மபீடங்களில் கடைமகைள நிைறேவற் வதற்காக பயன்ப த்தப்பட்  வ கின்ற 
கட ச்சீட்  ஸ்ேகனர் இயந்திரங்கைள இலத்திரனியல் கட ச்சீட் கைள ம் (e-passport ) , 
இயந்திரத்தினால் வாசிக்கக் கூ ய கட ச்சீட் கைள ம் (MRZ )  வாசிக்கக் கூ ய ஆற்ற ள்ள 
ஸ்ேகனர் இயந்திரங்கைள ெகாண்  மீள்நி தல். 

 

(ii )  விைனத்திற ம், உற்பத்தி விைள ப் ெப க்க ம் உைடயவா  எல்ைலக் கட் ப்பாட்  
நடவ க்ைககைள ேமம்ப த்தல். 

03. ெதாடரறா ைற (Online) லம் சா நீ ப் கைள ேமற்ெகாள்ளல் –  கட்டம் I மற் ம் கட்டம் II 
 

ெசல் ப யான சா டன் இலங்ைகக்குள் பிரேவசிக்கும் சுற் லாப் பிரயாணிகளின் சாக்கைள 
நீ க்கும் பணிகைள ெதாடரறா ைற (Online )  லம் ேமற்ெகாள்ளல். இதன் கீழ், 
 

( i ) இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் சுற் லாப் பிரயாணிகள் திைணக்களத்திற்கு வந்  திைணக்களத்தில் 
காத்தி க்க ேவண் ய காலத்ைத குைறப்பதன் லம், சுற் லாப் பிரயாணிகைள இலங்ைகயில் 
சுற் லாைவ ேமற்ெகாள்வதற்கு ஊக்குவித்தல். 

 

( i i ) ெசல் ப யான சா இன்றி தாித்தி க்கும் சுற் லாப் பிரயாணிகளின் எண்ணிக்ைகைய குைறத்தல். 
 

(iii )  சாைவ விநிேயாகிப்பதற்காகச் ெசலவாகும் காலத்ைதக் குைறப்பதி டாக திைணக்களத்தின் 
விைனத்திறைன ம், உற்பத்தி விைள ப் ெப க்கத்ைத ம் அதிகாித்தல். 
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04. மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் சிக்கல்கைள காைம ெசய்வதற்கான ைறைம டன் (Readmission Case 
Management System - RCMS) ெதாடர் ைடயதாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேஜார்ஜியா க்கான ஆய் ச் 
சுற் லா 

இலங்ைகயில் மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் சிக்கல்கைள காைம ெசய்வதற்கான ைறைமைய (RCMS )  
ெதாடர்ந் ம் அபிவி த்தி ெசய் ம் ெபா ட் , ேஜார்ஜியாவில் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற 

ைறைமைய அவதானிப்பதற்காக 2018 ஓகஸ்ட் மாதம் 05 ெதாடக்கம் 07 வைர ஆய் ச் சுற் லாெவான்  
ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட . இலங்ைகயில் மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் விண்ணப்பங்கள் ெதாழிற்பாட் த் 
ெதாடைர ேம ம் வி த்தி ெசய் , ெவளிப்பைடத் தன்ைம ெகாண்ட ம், ெபா ப் க் ெகாண்ட மான 

ைறைமெயான்ைற அறி கம் ெசய் ம் ேநாக்குடன், ெதாழில் ட்ப திட்டங்கைள அவதானித்  
கலந் ைரயா தல், பணிப் பாய்ச்சல் சார்ந்த ெதாழில் ட்ப நடவ க்ைககள், பா காப்  மற் ம் திட்டமிடல் 
ஆகிய விடயங்கள் ெதாடர்பில் இவ் ஆய் ச் சுற் லாவின் ேபா  கவனம் ெச த்தப்பட்ட . ஐேராப்பிய 
மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் திறன் அபிவி த்தி வசதிகள் (EURCAP )  நி வனத்தின் தகவல் ெதாழில் ட்ப 
நி ணர் மற் ம் ேஜார்ஜியா ைறைம ஆேலாசகாின் பங்குபற் த டன் கூட்டங்கள் நைடெபற்ற டன், 
மீளப் ெபா ப்ேபற்றல் சிக்கல்கைள காைம ெசய்வதற்கான ைறைமயின் (RCMS )  இயக்கம் 
ெதாடர்பாக அவர்கள  நி ணத் வ அறி ம், அ பவங்க ம் இதன் ேபா  பாிமாறிக் ெகாள்ளப்பட்டன. 

2019 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற பணிகள் 
 
01. பயணிகளின் பயணப் பாங்குகைள ஆய்  ெசய்வதற்கான ெமா ல் 
 

எல்ைலக் கட் ப்பாட்  ைறைம லம் விமானப் பயணங்களின் விபர அறிக்ைககைள பல்ேவ  
அள ேகால்களின் கீழ் பகுப்பாய்  ெசய்யக் கூ யவா  இந்த ெமா ைல வி த்தி ெசய்வதற்கு இதன் 

லம் எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற  (உதாரணம்: இனம், வய , பால்). இத டாக ைறைமயி ள் 
பதியப்பட் ள்ள தர கைள ேதைவயான விடயத்திற்ேகற்ப ைகயாண் , விேசட அறிக்ைககைள, கு வர , 
கு யகல்  கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்தினால் தத் வமளிக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தெரா வ க்கு தயார் 
ெசய்  ெகாள்வதற்கான வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்ப ம். இத் தகவல்கைள அரசாங்கத்தின் பிற 
திைணக்களங்க டன் பாிமாறிக் ெகாள்வதி டாக அரச ேசைவயின் விைனத்திறைன ம், 

காைமத் வத்ைத ம் வி த்தி ெசய்  ெகாள்ளக் கூ யதாக இ க்கும். 
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02. அதி ஆபத்தான ஆட்களின் எல்ைலக் கட் ப்பாட்  நடவ க்ைககைள கண்காணிப்பதற்கான ெமா ல் 
 

இத டாக அதி ஆபத்தான ஆட்கள், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  வைரயைறகைள ம் மீறி பயணிப்பைத, கு ஞ் 
ெசய்தி லம் அல்ல  மின்னஞ்சல் லம் ேநர யாக கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கும் 
நைட ைற இடம்ெப கின்ற . இங்கு கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்குக் கிைடக்கும் எந்தெவா  தகவ ம்/ 
விடய ம் ேவ  எவ க்கும் பார்க்கேவா அல்ல  அவதானிக்கேவா யாெதன்பதால், ேதைவயான ேபா  
ேதசிய பா காப்  க தி ஈ ப த்திக் ெகாள்ளக் கூ யதாக ம் இ க்கும். 
 
03. ெதாடரறா ைறயல்லாத ைற லம் பயணிகள் தீர்த்தல் நடவ க்ைககைள (Clearance )  

ேமற்ெகாள் ம் ெமா ல் 
 

தற்சமயம் இலங்ைகக்கு வ கின்ற மற் ம் இலங்ைகயி ந்  றப்ப கின்ற பயணிகள் கப்பல்களின் 
தீர்த்தல் (Clearance )  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் ேபா , கப்பல் பயணிக க்காக கட்டணமற்ற 
இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம் (ETA )  வழங்கப்ப கின்ற . இங்கு சர்வேதச ெபா ஸ் பிாிவின் 
(Interpol )  அறிக்ைககைள பாீட்சிக்கும் பணிகள் பின்னர் இடம்ெப வதால், ஏேத ெமா  விதத்தில் 
பா காப்பில் குைறபா  இ ப்பதாகக் காணப்ப கின்ற . இவ் விடயங்கைளக் க த்திற் ெகாண் , 
பயணிகள் கப்பெலான்  கைடசியாக பயணிகள் தீர்த்தல் நடவ க்ைககள் இடம்ெபற்ற ைற கத்தில் 
ைவத்  கு வர , கு யகல்  உத்திேயாகத்தர்க ம், ெதாழில் ட்பக் கு க்க ம் கப்ப ல் ஏறி கப்ப ல் 
இ ந்த வண்ணம் பயணிகளின் தீர்த்தல் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு இதன் கீழ் 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இ  மிக ம் பா காப்பான ம், சீரான மான ைறயாக இ ப்ப டன், 2020 ஆம் 
வ டத்தி ந்  பயணிகள் கப்பல்க க்கு இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும், கட்டணெமான்ைற அறவிட்  இந் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதால் நாட் ன் ேதசிய 
வ மானத்திற்கு சுமார் 35 இலட்சம் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலைர வ டாந்தம் வ மானமாக ஈட் வதற்கும் 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
 
04. நீதிமன்ற உத்தர  மற் ம் விமானப் பயணங்கைள கைரநிர ல் ேசர்க்கும் அலகிற்கு வ  எ க்கும் 

வசதிகைள (Scan )  வழங்குதல் 
 

தற்சமயம் கைரநிரல் ஆவண காைமக்காக, Centralized Black Listed ( CBL)   ைறைம 
பயன்ப த்தப்பட்  வ வ டன், இதன் ேபா  உாிய நீதிமன்ற உத்தர  அல்ல  ெபா ஸ் அறிக்ைக 

ைறைமயி ள் உட்ேசர்க்கப்ப கின்ற ேபாதி ம், வ  எ க்கும் வசதிகள் (Scan )  வழங்கப்பட் ல்ைல. 
எனேவ, இதற்குத் தீர்வாக ைறைமயில் ேதைவயான மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட் ப்ப டன், இங்கு இதற்குத் 
ேதைவயான வ  எ க்கும் இயந்திரங்கைளப் (Scanner )  ெபற் க் ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
இதன் லம் அத்தியவசியமான மிக க்கிய ஆவணங்கள் வ  (Scan )  எ க்கப்ப வதால், அவற்ைற 
மீண் ம் ெபற் க் ெகாள்வ  இலகுவாக இ க்கும் என்ப டன், இதனால் சட்டப் பிாிவின ம், தகவல் 
ெதாழில் ட்பப் பிாிவின ம் பணிகள் ேம ம் இலகுப த்தப்ப கின்ற . 

 
05. இலத்திரனியல் பயண அங்கீகார (ETA )  ைறைமைய ம், அரச உள ச் ேசைவைய ம் ெதாடரறா 

ைற லம் ெதாடர் ப த்தல்  
 

தற்சமயம் இலத்திரனியல் பயண அங்கீகார (ETA )  ைறைமக்காக சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற விண்ணப்பங்கள் 
Watch List, Black List மற் ம் அரச உள ச் ேசைவயினால் ேபணிச் ெசல்லப்ப கின்ற தகவல் 
ஆவணங்க டன் ஒப்பிட் ப் பார்த்  மின்னஞ்சல் ஊடாக கிைடக்கப் ெப கின்ற சாியான தகவல்கள்/ 
விபரங்கள் தன்னியக்கமல்லா ைற லம் தர த் தளத்தில் உட்ேசர்க்கப்ப கின்ற . இதைன தன்னியக்க 

ைறயில் ேமற்ெகாள்வதின் லம் இதற்காகச் ெசலவாகும் காலத்ைத 24 மணித்தியாலங்க க்கும், 48 
மணித்தியாலங்க க்கும் இைடப்பட்டதாக மட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூ யதாக இ க்கும் என்ப டன், 
இத டாக விைனத்திறன் மிக்க இலத்திரனியல் பயண அங்கீகார (ETA )  ைறைமெயான்ைற சுற் லாப் 
பிரயாணிகள் சார்பில் ஈ ப த்தக் கூ யதாக இ க்கும். அத் டன், ைறைமயி ள்ள தகவல்களின் 
பா காப் ம், நம்பகத் தன்ைம ம் பா காக்கப்ப கின்ற . 
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06. லனாய்  ெதாடர்பான ெமா ைல அறி கம் ெசய்த ம், இதற்கு அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய 
நா கள் ஆைணயாளர் அ வலகத்தில் தகவல்கைள பதி  ெசய்வதற்கான வசதிகைள வழங்குத ம் 

 
 கு வர , கு யகல்  உத்திேயாகத்தர்களினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற லனாய் கள், ைக  

ெசய்தல்கள் மற் ம் அ த்த கட்ட சட்ட நடவ க்ைககள் அைனத்ைத ம் கணினிமயப்ப த் வதன் லம் 
லனாய்  அறிக்ைககள் மற் ம் ைக  ெசய்யப்பட்ேடார் ெதாடர்பான தகவல்கைள உாியவா  காைம 

ெசய்யக் கூ யதாக இ க்கும். அேத ேபான் , இத் தகவல்கைள பகுப்பாய்  ெசய்வதி டாக அ த்த 
கட்ட விசாரைணக க்காக ம், பா காப்  நடவ க்ைகக க்காக ம் உபேயாகிக்கக் கூ யதாக ம் 
இ க்கும். அத் டன் இந்த ைறைம டாக நாட் ற்குள் பிரேவசித்  அகதி அந்தஸ்ைதப் ெபற் த் 
த மா  ேகா ம் லம்ெபயர்ந்ேதார், அகதிகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் ஆைணயாளர் 
அ வலகத்தில் (UNHCR )  பதி  ெசய்யப்பட் ப்பின், அ  ெதாடர்பாக தகவல்கைள உட்ேசர்ப்பதன் 

லம், அவற்ைற விசாரைண/ லனாய்  நடவ க்ைகக க்காக ஈ ப த்திக் ெகாள்வதற்கும், சா 
வழங்குவதற்காக இத் தகவல்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாள்வதன் லம், ேதைவயற்ேறா க்கு சா 
வழங்குவதி ந் / சா நீ ப்பி ந்  தவிர்ந்  ெகாள்வதற்கும், அவ்வாறானவர்கைள நாட் ந்  
ெவளிேயற் வதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிட் கின்ற . 

 
07. வதிவிட சா க்காக விண்ணப்பிப்பைத/ நீ ப்பைத ெதாடரறா ைற டாக (Online )   

ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்தல் 
 

 வதிவிட சாைவப் ெபற் க் ெகாண்டதன் பின் அவற்ைற மீண் ம் நீ த் க் ெகாள்வதற்காக 
விண்ணப்பதாாிகள் பிரதான அ வலகத்திற்கு வர ேநர்ந் ள்ளதினால் அவர்க க்கு தம  காலத்ைத ம், 
ேநரத்ைத ம், உைழப்ைப ம் ணாகச் ெசல  ெசய்ய ேவண் ள்ள . இ  விண்ணப்பதாாிக க்கு 
ெதாடர்ந் ம் இலங்ைகயில் தாித்தி ப்பதற்கு ஊக்குவிக்கும் நிைலைமயாக இல்லாதி க்கின்ற . இந்த 
வதிவிட சா விண்ணப்பதாாிகள் ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு அந்நியச் ெசலாவணி வ மானத்ைத 
ஈட் த் த கின்ற ஆட்களாக இ ப்ப டன், அவர்கைள இலங்ைகயில் தாித்தி ப்பதற்கு ஊக்குவிப்ப  
அத்தியவசியமான .  எனேவ, ெதாடரறா ைறக்கு (Online), ஆவணங்கைள ம், தகவல்கைள ம் தர  
உள்ளீர்ப்பதன் லம், விண்ணப்பதாாிகளின் காலேநரம், அேத ேபான்  கு வர , கு யகல் த் 
திைணக்கள உத்திேயாகத்தர்களின் காலேநரம் ஆகிய இரண்  ேசமிக்கப்பட்  காைம 
ெசய்யப்ப கின்ற . எவ்வாறாயி ம், சாைவப் ெபற் க் ெகாள் ம் ேபா  விண்ணப்பதாாிகள் 
ேநர் கப் பாீட்ைசெயான்றிற்காக அ வலகத்திற்கு வர ேவண் யி ப்பி ம், அங்கு உாிய நபைர 
உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவயின் அ ப்பைடயில் அவ்வா  ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு 
விண்ணப்பதாாி அைழக்கப்ப கின்றார். கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின ம், விண்ணப்பதாாி 
யின ம் காலேநரத்ைத காைம ெசய்வேத இதன் ேநாக்கமாகும். 

 
08. ள்ளிவிபரங்கள் அடங்கிய தகவல்கைள தயாாிக்கக் கூ ய ெமா ல் ஒன்ைற ம், காட்சித் 

திைரெயான்ைற ம் அறி கம் ெசய்தல் 
 
 கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்திட ள்ள தர கள், நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய 

ேநாக்கிய பயணப் பாைத எவ்வா  அைமய ேவண் ம் என்பைதத் தீர்மானிப்பதற்கான தீர்மானங்கைள 
எ ப்பதற்கு மிக க்கியமாகத் ேதைவப்ப கின்ற . ேம ம், ெதாைக மதிப் , ள்ளிவிபரத் 
திைணக்களம், இலங்ைக மத்திய வங்கி தலான நி வனங்களின் ஆண்டறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
இத் தகவல்கள் க்கியமாகத் ேதைவப்ப கின்ற . எனேவ, தற்ேபா ள்ள தர  காைமத் வ 

ைறைமக்கு நிரந்தர தகவல் வழங்கக் கூ ய அட்டவைணப்ப த்தப்பட்ட காட்சித் திைரகைள 
அைமப்பதற்கு இக் க த்திட்டத்தி டாக எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
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09. பிரதான ெமா ல்களி ம், ெமன்ெபா ள்களி ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய அத்தியவசிய 
மாற்றங்கைளச் ெசய்தல் 

 

 கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தில் காணப்ப கின்ற பிரதான ெமன்ெபா ள் ெமா ல்கள் 
ெதாடர்பில் மாற்றங்கைளச் ெசய் ம் நடவ க்ைககள் காலத்தின் ேதைவக்ேகற்ப அவ்வப்ேபா  
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். இத டாக, ைறைமயின் பா காப்  ேம ம் அதிகாிக்கப்ப வ டன், ெபா  
மக்க க்கு சிறந்த ேசைவ ம் வழங்கப்ப கின்ற . அத் டன், இதன் லம் அரசாங்க வ மானம் 
அதிகாிப்ப டன், அரச ைற பற்றிய நல்ெலண்ணம் ேம ம் வ ப்ெப கின்ற . இந்த ைறைமகளில் 
மாற்றங்கைளச் ெசய் ம் ேபா  ெமன்ைமயாக ேமற்ெகாள்வதின் லம் விைனத்திறன் மிக்க ம், 
விைள ப் ெப க்க ைடய மான கட ச்சீட்  விநிேயாக நடவ க்ைககைள ம், சா மற் ம் எல்ைலக் 
கட் ப்பாட்  நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிட் கின்ற . 

 
10. எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமக்காக ைமயாக்கம் ெபற்ற எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைம 

ைறைமைய ம், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமத் வ நிைலயத்ைத ம் நி தல் 
 

 எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமயின் ேபா , ேதசிய பா காப் டன் ெதாடர் ைடய கூ ணர் ைடய 
விடயங்கள் ெதாடர்பிலான தீர்மானங்கைள, உாிய எல்லா நி வனங்க ட ம் இைணந்  
எ ப்பதி டாக, மிக ம் பா காப்பான ைறயில் ேதச எல்ைல காைமைய ேமற்ெகாள்வதற்கு, 
எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமக்காக ைமயாக்கம் ெபற்ற எல்ைலக் கட் ப்பாட்  

ைறைமைய ம், எல்ைலக் கட் ப்பாட்  காைமத் வ நிைலயத்ைத ம் நி வதி டக 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இங்கு ைறைமயி ள் மாற்றங்கைளச் ெசய் , ைறைமைய ைமயாக்கம் 
ெபறச் ெசய்வதி டாக தகவல் ெச த் ைக உயர்ந்த மட்டத்தில் இடம்ெப ம். 

 
11. இரட்ைடக் கு ாிைமைய ெகாண்டவர்க க்காக இயந்திரத்தினால் வாசிக்கக் கூ ய அைடயாள 

அட்ைடெயான்ைற விநிேயாகித்தல் 
 

இரட்ைடக் கு ாிைமையக் ெகாண்டவர்கைள அைடயாளம் காண்பதற்காக தற்ேபா  
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற இரட்ைடக் கு ாிைமச் சான்றித க்கு ேமலதிகமாக, இயந்திரத்தினால் 
வாசிக்கக் கூ ய அைடயாள அட்ைடெயான்ைற விநிேயாகிப்பேத இக் க த்திட்டத்தின் ேநாக்கமாகும். 
கு வர , கு யகல்  க மபீடங்களில் கடைமயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்கள், இரட்ைடக் 
கு ாிைமைய அத்தாட்சிப்ப த் வதற்காக தற்சமயம் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற இரட்ைடக் கு ாிைமச் 
சான்றிதைழ சமர்ப்பிக்குமா  ேகா ம் சந்தர்ப்பத்தில், அளவில் ெபாிய இரட்ைடக் கு ாிைமச் 
சான்றிதைழ எ த் ச் ெசல்வ ம், சமர்ப்பிப்ப ம் சிரமமான காாியமாைகயா ம், அதைன ெதாழில் ட்ப 
ாீதியாக ேமம்ப த்தப்பட்ட ைறைம டன் ைமயாக்கம் ெசய்ய யாதாைகயா ம், இதற்காக 
இயந்திரத்தினால் வாசிக்கக் கூ ய அளவில் சிறிய பிளாஸ்ாிக் அைடயாள அட்ைடெயான்ைற 
விநிேயாகிப்ப  இதற்கான தீர்வாக இனங் காணப்பட் ள்ளதால், இதைன அ ல் ெசய்யத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள . 
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07. கணக்கீட் ப் பிாி  
 
பிரதம கணக்காளாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் கணக்கீட் ப் பிாி  இயங்குவ டன், இப் பிாிவின் பணியாட் 
ெதாகுதி வ மா . 
 
பணியாட் ெதாகுதி - 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 

பிரதம கணக்காளர் 01 

கணக்காளர் (வ மானம்) 01 

கணக்காளர் (ெகா ப்பன ) 01 

நி வாக உத்திேயாகத்தர் (நிதி) 01 

வர  – ெசல த் திட்ட உதவியாளர் 01 

அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் 04 

அரச காைமத் வ உதவியாளர் 52 

அ வலக உதவியாளர் 03 

நிதி காைமத் வம் 
 
கு வர , 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 நடவடக்ைககைள உாிய எல்ைலக்குள் ேபணிச் ெசல்லல், திைறேசாிச் சுற்றறிக்ைகக க்கு 
அைமவாக, இத் திைணக்களத்தின் வ டாந்த/ மாதாந்த அறிக்ைககைள (வ டாந்த வர  –  ெசல  
மதிப்பீ , வ டாந்த வ மதி மதிப்பீ , ஒ க்கீட் க் கணக்கு, மாதாந்த கணக்குப் ெபாழிப் ) தயாாித்  
உாிய திகதிக்கு திைறேசாியிடம் சமர்ப்பித்தல், நிதிப் பிரமாணங்க க்கு அைமவாக நிதி நடவ க்ைககைள 
வழிநடாத்தல் என்பவன ம் இப் பிாிவினால் நிைறேவற்றப்ப கின்ற பணிகளாகும். 
 
 
வ மான இலக்கும் ன்ேனற்ற ம் 
 
2018 ஆம் வ டத்திற்கான திைணக்களத்தின் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த வ மான இலக்கு  

. 16,000.0 மில் யனாக இ ந்த டன், 2018.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஈட்டப்பட்ட ெமாத்த வ மானம்  

. 17,260.0 மில் யனாகும். இதற்கைமய 2018 ஆம் வ டத்திற்கான வ மான இலக்கி ம் பார்க்க  

. 1,260.0 மில் யன் ேமலதிக வ மானம் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள . 2018 ஆம் வ டத்திற்கான மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட்ட வ மானத் டன் ேநாக்கும் ேபா  இ  7.88% த அதிகாிப்பாகும். 
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2018 ஆம் வ டத்தில் திைணக்களத்தின் பிரதான வ மானம் ஈட்டல் லங்க டாக ஈட்டப்பட்ட 
வ மானங்கள் ெதாடர்பான விபரம்: 

  பிரதான வ மானம் ஈட்டல் லம்   உப வ மானம் ஈட்டல் லம் வ மானம் 
( .) 

1. 

கட ச்சீட்  விநிேயாக ம், தி த்தங்க ம் 2,827,558,600 

  

(i) 
ஒ  நாள் ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட் கைள 
விநிேயாகித்தல் 2,103,123,000 

(ii) 
சாதாரண ேசைவயின் கீழ் கட ச்சீட் கைள 
விநிேயாகித்தல் 694,066,000 

(iii) கட ச்சீட்  தி த்தம் 29,749,200 
(iv) பிற 620,400 

2. ெவளிநாட் த் தரகங்க டனான கட ச்சீட்  நடவ க்ைககள் 1,374,155,955 

3. ைற க நடவ க்ைககள் 64,371,000 
4. சா வழங்க ம், சா நீ த்த ம் 1,240,281,160 

    

(i) வதிவிட சா வழங்கல் 799,491,471 
(ii) சுற் லா சா வழங்கல் 311,570,855 
(iii) சா நீ த்தல் 129,218,834 
(iv) பிற - 

5. இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் ெகா த்தல் (ETA) 10,142,914,555 

6. கு ாிைமப் பிாி  1,610,608,260 

  ெமாத்தம் 17,259,889,530 
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வ மானப் பகுப்பாய்  –  2014 - 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 ெமாத்தம் 
கட ச்சீட்  
விநிேயாக ம், 
தி த்தங்க ம் 

2,133,548,087 2,104,719,692 2,599,994,181 2,639,465,409 2,827,558,600 12,305,285,969 

ெவளிநாட் த் 
தரகங்க டனான 

கட ச்சீட்  
நடவ க்ைககள் 

1,064,296,091 1,027,633,544 1,235,650,754 1,325,155,681 1,374,155,955 6,026,892,025 

ைற க நடவ க்ைககள் 72,488,000 74,065,000 65,763,000 68,060,000 64,371,000 344,747,000 

சா வழங்க ம், சா 
நீ த்த ம் 800,098,823 917,471,394 1,041,235,094 1,145,079,267 1,240,281,160 5,144,165,738 

இலத்திரனியல் பயண 
அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா த்தல் (ETA) 

4,034,041,937 5,133,896,060 7,810,353,777 8,465,413,734 10,142,914,555 35,586,620,063 

கு ாிைமப் பிாி  46,423,010 850,008,800 2,873,651,440 1,650,184,560 1,610,608,260 7,030,876,070 

கூட்  ெமாத்தம் 8,150,895,948 10,107,794,490 15,626,648,246 15,293,358,651 17,259,889,530 66,438,586,865 
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2018 ஆம் வ டத்திற்கான மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெசல ம் (தி த்தப்பட்ட), உண்ைமயான ெசல ம் 
 

2018 ஆம் வ டத்திற்கான திைணக்களத்தின் ெசல  மதிப்பீ  (தி த்தப்பட்ட) . 2,786.93 
மில் யனாகும். இதில் . 1,713.93 மில் யன் மீண்ெட ம் ெசலவினங்க க்காக ம், . 1,073.00 
மில் யன் லதனச் ெசலவினங்க க்காக ம் ஒ க்கப்பட்ட . 2018 ஆம் வ டத்தில் ஒட்  ெமாத்த 
உண்ைமயான ெசல  . 2,727.25 மில் யனாகும். இதில் . 1,675.48 மில் யன் மீண்ெட ம் 
ெசலவினங்க க்காக ம், . 1,051.77 மில் யன் லதனச் ெசலவினங்க க்காக ம் ெசல  
ெசய்யப்பட்ட . 

நிதி ன்ேனற்றம் (ெசலவினங்கள்) –  2018 

விபரம் 
2018 தி த்தப்பட்ட 

மதிப்பீ  
( .) 

2018.12.31 ஆம் 
திகதிக்கு 

உண்ைமயான 
ெசல  

( .) 

நிதி 
ன்ேனற்றம் 

(%) 

மீண்ெட ம் ெசல கள் 1,713,928,000 1,675,480,879.68 98% 

தனிநபர் ேவதனாதிகள் 646,100,000 645,262,684.87 99% 

பிரயாணச் ெசல கள் 42,300,000 41,659,227.69 98% 

வழங்கல்கள் 52,300,000 49,503,519.51 95% 

பராமாிப் ச் ெசல கள் 171,900,000 152,537,309.89 89% 

ஒப்பந்தச் ேசைவ ெசல கள் 789,398,000 774,593,061.99 98% 

ஏைனய மீண்ெட ம் ெசல கள் 11,930,000 11,925,075.73 99% 

லதனச் ெசல கள் 1,073,000,000 1,051,768,007.57 98% 

லதனச் ெசாத் க்கைள னரைமத்த ம், ேமம்ப த்த ம் 17,500,000 17,464,819.64 99% 

லதனச் ெசாத் க்கைள எ த் க் ெகாள்ளல் 196,100,000 195,423,368.97 99% 

பயிற்சி ம், திறன் வி த்தி ம் 8,400,000 6,355,914.32 76% 

ஏைனய தலீ கள் 851,000,000 832,523,904.64 98% 

கூட்  ெமாத்தம் 2,786,928,000 2,727,248,887.25 98% 
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08. உள்ளகக் கணக்காய் ப் பிாி  
 

பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் உள்ளகக் கணக்காய் ப் பிாி  
இயங்குகின்ற . 
 
பணியாட் ெதாகுதி – 2018 

பதவி/ ேசைவ எண்ணிக்ைக 
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 01 
அரச காைமத் வ உதவியாளர் 03 
அ வலக உதவியாளர் 01 

8. குறிக்ேகாள் 
 

 திைணக்களத்தின் நிதி நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் ேபணிச் ெசல்லப்ப கின்ற உள்ளக நி வாக ைற 
ெதாடர்பில் ேத ப் பார்த் , அந் நடவ க்ைககளில் காணப்ப கின்ற தவ கள் மற் ம் ேமாச கைளத் 
த ப்பதற்காக ம், ெவளிக் ெகாணர்வதற்காக ம் ஈ ப த்தப்ப கின்ற உள்ளக ைறயான 
ேசாதைனகள் மற் ம் ேபாதிய தன்ைம என்பன ெதாடர்பில் ெதாடர்ச்சியான கணிப்பீ கைள ம், 
சுயாதீன மதிப்பீ கைள ம் ேபணிச் ெசல்லல். 

 

 திைணக்களத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட அல்ல  திைணக்களத்தினால் ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அைடயப் ெபற்ற ன்ேனற்றங்கைள நிச்சயிப்பதற்காக கணக்கீட்  
உத்திேயாகத்த க்கும், ன்ேனற்ற மீளாய் க் கு விற்கும் உதவியாக இ த்தல். 
 

 ெபா த்தமான சந்தர்ப்பங்களில் இப் பணிகளில் ஈ பட் ள்ளவர்க க்கும், திைணக்களத் 
தைலவ க்கும், ன்ேனற்ற மீளாய் க் கு விற்கும் இைடயில் ஒ ங்கிைணப்பாளராக ெசயற்ப தல். 

 

உள்ளகக் கணக்காய் ப் பிாிவின் பணிகள் 
 

 தவ கைள ம் ேமாச கைள ம் த ப்பதற்காக திைணக்களத்தி ள் அ ல் ெசய்யப்ப கின்ற உள்ளக 
ேசாதைனகள் மற் ம் நி வாக ைற என்பன, திட்ட அ ப்பைடயி ம், அேத ேபான்  உண்ைமயான 
ெசயற்பா களின் அ ப்பைடயி ம் ெவற்றியளித் ள்ளனவா? என்பைதத் ேத ப் பார்த்தல். 

 

 கணக்குகளின ம், பிற அறிக்ைககளின ம் நம்பகத் தன்ைமைய நிச்சயிப்பதற்குத் ேதைவயான 
தகவல்கள் வழங்கப்ப கின்றனவா? என்பைதத் ேத ப் பார்த்தல். 
 

 பணியாட் ெதாகுதியின க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள ெபா ப் கைள நிைறேவற் வதில், அவர்களின் 
ெசயலாற் ைகயின் தரத்ைத மதிப்பீ  ெசய்தல். 
 

 எல்லா விதமான நட்டங்களி ந் ம் திைணக்களத்தின் ஆதனங்கள் எந்தள  ரத்திற்கு 
பா காக்கப்பட் ள்ள  என்பைதத் ேத ப் பார்த்தல். 
 

 தாபனவிதிக் ேகாைவ, நிதிப் பிரமாணங்கள், ெபா  நி வாகத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சினா ம், 
திைறேசாியினா ம் காலத்திற்குக் காலம் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள அறி த்தல்கள் 
கைடப்பி க்கப்ப ன்றனவா? என்பைதத் ேத ப் பார்த்தல். 
 

 ண் விரயம், ேதைவயற்ற மற் ம் ேதைவக்கு அதிகமாகச் ெசய்யப்ப கின்ற ெசல கைளத் 
த ப்பதற்கும் அேத ேபான்  அவற்ைறக் கண்  பி ப்பதற்கும் ெதாி  ெசய்யப்ப கின்ற உள்ளக 
நி வாக ைறைம ெவற்றியளித் ள்ளைம பற்றித் ேத ப் பார்த்தல். 
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 திைணக்களத்தின் நிதி நடவ க்ைக ைற மற் ம் ஏேத ம் நிதிச் ெசல க்குக் காரணமாக அைம ம் 
நடவ க்ைககைளப் பாீட்சித்தல் மற் ம் திைணக்களத்தின் ஆதனங்கள், ெசாத் க்கள் பா காப்பாக ம் 

ைறயாக ம், சிக்கனமாக ம் உபேயாகிக்கப்ப கின்றனவா? என்பைதத் ேத ப் பார்த்த ம், 
ேதைவேயற்ப ம் ேபா  விேசட லனாய் கைள ேமற்ெகாள்ள ம். 
 

 ட்பவியல் அல்ல  கணக்கீட்  ேகாணங்களி ந்  அப்பாற்பட் , காைமத் வக் ேகாணத்தி ந்  
திைணக்களத்தின் ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககைள பாீட்சித்த ம், அ  ெதாடர்பில் அறிக்ைக 
சமர்ப்பித்த ம். 
 

 ேவைலகள், திட்டங்கள், க த்திட்டங்களின் ன்ேனற்றம் மற் ம் அ  ெதாடர்பான நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் மற் ம் ேநர அட்டவைணகள் எந்தள  ரம் இலக்குகைள அைடவதில் 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள  என்பைத மதிப்பீட் ற்கு உட்ப த் தல். 
 

 ேவைலகள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றைம தாமதமாவதற்குக் காரணமாக அைமகின்ற பிரச்சிைனகள், 
ைறகள் ெதாடர்பில் இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட தள ண்ணாய் கைள நடாத் தல். 

 

 அவ்வாறான ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககைள ேமற்பார்ைவ ெசய்வதில் பயன்ப த்தப்ப கின்ற நி வாக 
நடவ க்ைககைள மதிப்பீட் ற்கும், மீளாய்விற்கும் உட்ப த் தல். 

 
2018 ஆம் வ டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 

∙ கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் கா த் ைற க அ வலகத்தின ம், கண்  பிராந்திய 
அ வலகத்தின ம் உள்ளகக் கணக்காய் ப் பாிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்ளல். 

∙ 09 உள்ளகக் கணக்காய்  அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல். 
∙ 2018 ன்றாவ  காலாண் க்குாிய கணக்காய் கைளச் சமர்ப்பித்தல். 
∙ 2018 ஆம் வ டத்திற்கான 06 கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வக் கு க் கூட்டங்கைள நடாத் தல். 
∙ 2018 ஆம் வ டத்திற்கான 03 கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வக் கு  ெதாடர்பான இைடக்கால 

கலந் ைரயாடல்கைள நடாத் தல். 
∙ ெபா ட் பட் யல் ஏட்ைட இற்ைறப்ப த்தி ேபணிச் ெசல்லல், வ டாந்த ெபா ட் கணிப்பீ  மற் ம் 

ெபா ட் ெபா ப்  நீக்கம் ெதாடர்பாக 01/2017(i)  ஆம் இலக்க திைணக்களச் சுற்றறிக்ைகைய 
ெவளியிடல். 

2018 ஆம் வ டத்திற்கான இலக்குக ம், ன்ேனற்றங்க ம் 
 

2018 ஆம் வ டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பணிக ள் சுமார் 75% தத்ைத ப்பதற்கு ந்த . 
 
2019 ஆம் வ டத்தில் ேமற்ெகாள்ள எதிர்பார்க்கும் பணிகள் 

∙ கணக்காய்  திட்டத்திற்கு அைமய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல். 
∙ அரசாங்க வாகனங்கைள நி வகித்தல் மற் ம் காைம ெசய்தல் என்பன ெதாடர்பில் 

சுற்றறிக்ைகெயான்ைற ெவளியி வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 
 



89 

 

09. நலேனாம் ைக நடவ க்ைககள் 
 

கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் நலன் ாிச் சங்கம், நலன் ாிச் சங்க அங்கத்தவர்களின ம், 
அவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்களின ம், திைணக்களத்தின் ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக வ ைக 
த கின்ற ெபா  மக்களின ம், ெபா வாக ச் ச கத்தின ம் நலன் க தி பல்ேவ  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள அ ல் ெசய்  வ கின்ற . இத டாக, உடல், உள ாீதியாக ஆேராக்கியமான 
பணியாளர்கைள உ வாக்கி, அவர்களின் விைனத்திறன் மிக்க ம், தி ப்திகரமான மான ேசைவ ஊடாக 
ெபா  மக்க க்கு மிகச் சிறந்த ேசைவைய வழங்குவேத நலன் ாிச் சங்கத்தின் ேநாக்கமாகும். 
 
நலன் ாிச் சங்கத்தினால் 2018 ஆம் வ டத்தில் ன்ென க்கப்பட்ட க்கிய பணிகள் 
 

1. வ ட பிறப்  ெகாண்டாட்ட ம், கடந்த வ டத்தில் திைணக்களத்தில் விைனத்திற டன் 
ேசைவயாற்றிய திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினைரப் பாராட்  வி  வழங்கி ெகௗரவிக்கும் 
நிகழ் ம் வ டாந்தம் நடாத்தப்ப வ டன், இவ் வ ட ம் இந் நிகழ்  ேகாலாகலமாக நைடெபற்ற . 

 

2. நலன் ாிச் சங்க அங்கத்தவர்களின் பிறந்த நாைள ன்னிட்  வ டந்ேதா ம் வழங்கப்பட்  வ கின்ற 
பாிசுப் ெபா ைள இந்த வ ட ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட . இதன் கீழ் . 1,500  
ெப மதியான பிறந்த நாள் பாிசு வழங்கப்பட்ட . 
 

3. பாடசாைலப் பிள்ைளக க்காக அப்பியாசப் த்தகங்கைள வழங்குதல். 
 

4. கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் பணியாட் ெதாகுதியினர ம், அவர்கள  கு ம்ப 
அங்கத்தவர்கள ம் பங்குபற் த டன், சிங்கள வ ட ெகாண்டாட்டங்கள், பத்தர ல்ைல த்த தாச 
விைளயாட்  ைமதானத்தில் ேகாலாகலமாக நைடெபற்றன. இவ் வ டம் கு வர , கு யகல்  குமாரன், 
குமாாிைய ெதாி  ெசய்வதற்கான ேபாட்  நடாத்தப்பட்  சிங்கள வ ட குமாரன், குமாாி ெதாி  
ெசய்யப்பட்டைம விேசட அம்சமாகும். 
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5. சங்க அங்கத்தவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற கடன்ெதாைக இவ் வ டத்தி ந்  . 30,000/= 
இ ந்  . 50,000 வைர அதிகாிக்கப்பட்ட . 

அங்கத்தவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட கடன்ெதாைக 

மாதம் 
வ டம் 

2018 ( .) 2017 ( .) 2016 ( .) 
சனவாி 930,000.00 1,100,000.00 570,000.00 
ெபப் வாி 660,000.00 890,000.00 660,000.00 
மாச்சு 2,650,000.00 1,300,000.00 1,020,000.00 
ஏப்பிறல் 1,840,000.00 920,000.00 960,000.00 
ேம 1,160,000.00 1,060,000.00 840,000.00 

ன் 1,040,000.00 630,000.00 860,000.00 

ைல 760,000.00 900,000.00 860,000.00 

ஓகத்  730,000.00 710,000.00 300,000.00 
ெசத்ெதம்பர் 1,355,000.00 520,000.00 790,000.00 
ஒற்ேறாபர் 990,000.00 710,000.00 450,000.00 
நெவம்பர் 1,830,000.00 380,000.00 750,000.00 
திெசம்பர் 760,000.00 805,000.00 1,140,000.00 
ெமாத்தம் 14,705,000.00 9,925,000.00 9,200,000.00 
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6. ெவசாக் பண் ைகைய ெகாண்டா ம் கமாக “சுகு பாயா” கட் டத்ைத மின்விளக்குகளால் ஒளிரச் 
ெசய்வதற்கும், பிற அலங்காிப் கைளச் ெசய்வதற்கும் நலன் ாிச் சங்கத்தின் பங்களிப்ைப வழங்குதல். 
இதற்கைமய மிக அழகான ெவசாக் கூெடான்  நிர்மாணிக்கப்பட்  சுகு பாயா கட் டத்திற்கு 

ன்னால் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட . ேம ம், பத்தர ல்ைல ஐக்கிய நகர்ப் ற ச க அபிவி த்தி 
அைமப்பினால் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட ெடன்சில் ெகாப்ேபக வ மாவத்ைத ெவசாக் வலயத்திற்காக ம் 
திைணக்களத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் அழகான ெவசாக் கூெடான்  
நிர்மாணிக்கப்பட்  காட்சிப்ப த்தப்பட்ட . 

7. திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினாின் ெபா ேபாக்கு அம்சங்கைள வளரச் ெசய் ம் வைகயில் 
சீன வாெனா  நிைலயத் டன் இைணந்  பாட் ப் ேபாட் ெயான்ைற நடாத் த ம், இந் 
நிகழ்ச்சிைய ஒ சில வாரம் ஒ பரப் ச் ெசய்ய நடவ க்ைக எ த்த ம். 
 

8. நலன் ாிச் சங்க லகத்திற்காக 2018 ஆம் வ டத்தில் . 359,657.00 ெசல  ெசய்யப்பட்  
ல்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்தல். 

 

9. சுகாதார அைமச்சின் ெதாற்றா ேநாய் பிாிவின் ஒத் ைழப் டன் ெதாற்றா ேநாய்கைள 
கண்டறிவதற்காக சுகாதார காெமான்  நடாத்தப்பட்ட . இங்கு, நீாிழி , உயர் கு தி அ க்கம், 
சி நீரக ேநாய், ஈரல் ேநாய், ற்  ேநாய் தலான ேநாய்கைள கண்டறிவதற்கான பாிேசாதைனகள் 
மற் ம் பற்சிகிச்ைச என்பனவற்ைற ைவத்திய நி ணர்களின் பங்குபற் த டன் நடாத் தல். 
 

10. திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினர் பங்கு பற்றிய அணிக்கு 06 ேபர் ெகாண்ட கிாிக்கட் ேபாட் த் 
ெதாடெரான்  கட் நாயக்கா எவாிவத்த விைளயாட்  ைமதானத்தில் நடாத்தப்பட்ட . இப் 
ேபாட் யில் பங்கு பற்றிய அணிகைளச் ேசர்ந்த ஒவ்ெவா வ க்கும் இலவசமாக ாீேசர்ட் ஒன்  
வழங்கப்பட்ட டன், இப் ேபாட் த் ெதாடாில் ெவற்றியீட் ய அணிக க்கு  ெவற்றிக் கிண்ணங்க ம், 
பணப் பாிசில்க ம் வழங்கப்பட்டன. 
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12. அரச ேசைவ கிாிக்கட் சங்கத்தினால் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட கிாிக்கட் ேபாட் த் ெதாடாில் பங்கு 
பற் வதற்காக திைணக்களத்தின் கிாிக்கட் கு ைவ தயார் ெசய்  பங்கு பற் விக்கச் ெசய்தல். 
 

13. திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு ெபட்மீன்டன் விைளயாட் ல் பயிற்சி ெப வதற்காக, 
சிெமன்திரா உள்ளக விைளயாட்டரங்ைக, ஒவ்ெவா  திங்கட்கிழைம ம் பின்ேநரம் ஒ க்கிக் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 
 

14. திைணக்களப் பணியாட்  ெதாகுதியின க்காக ெபட்மீன்டன் ேபாட் த் ெதாடெரான்ைற ஏற்பா  
ெசய்த ம், அரச ேசைவ ெபட்மீன்டன் சங்கத்தினால் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட ெபட்மீன்டன் ேபாட் த் 
ெதாடாில் திைணக்கள ெபட்மீன்டன் கு ைவ பங்கு பற் விக்கச் ெசய்த ம். 
 

15. திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு சுத்தமான கு நீைரப் ெபற் க் ெகா க்கும் வைகயில், 
உயர் தரத்திலான 06 நீர்வ கைள வழங்குதல். அத் டன் அங்கத்தவர்க க்கு ேகாப்ைபகைளப் 
ெபற் க் ெகா த்தல். 
 

16. ஓய்  ெபற் ச் ெசல் ம் அங்கத்தவர்க க்கு நிைன ச் சின்னத்திற்கு ேமலதிகமாக . 10,000,  
. 25,000 என்றவா  பண நன்ைமகைளப் ெபற் க் ெகா த்தல். 

 
17. திைணக்களத்தின் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக வ ம் ெபா  மக்களின் நன்ைம க தி 

ெதாைலக்காட்சிப் ெபட் கைளப் ெபா த் தல். 

11. கண்  உட ம்பைர சர்வேதச தியான நிைலயத்தின் தியான வழிபா கைள நடாத் ம் தி . பீ. 
விேஜநாயக்க அவர்களின் பங்குபற் த டன், திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியினர ம், அவர்கள  
கு ம்ப அங்கத்தவர்கள ம் உளநலன் க தி மாதாந்தம் தியான நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்  
நடாத்தப்பட்டன. 
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18. உற்பத்தித் திறன் ஊக்குவிப்  நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குச் சமாந்திரமாக, திைணக்களத்தின் எல்லா 
மா களி ம் ச்சா கைள ைவத்த ம், இவற்ைறப் பராமாித் ப் ேபணிச் ெசல்வதற்காக ஒவ்ெவா  
மாத ம் ஊழியர்கள் இ வாின் ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்ள ம்.  

19. பிராந்திய அ வலகங்களி ம், ைற க அ வலகங்களி ம் பணியாற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் 
வசதி க தி ம் மற் ம் ஓய்வைறக க்குத் ேதைவயான வசதிகள் க தி ம் ெதாைலக்காட்சிப் 
ெபட் கள், ஆைடய த்தி ேமைச, மின்சார உபகரணங்கைளப் ெபற் க் ெகா த்த ம், மாதாந்தம் 
எாிவா ைவப் ெபற் க் ெகா த்த ம். 
 

20. ேசைவ ெப னர்களான ெபா  மக்கள் காத்தி க்கும் ேசைவ இல்ல வளாகத்ைத, ெபா  மக்க க்கான 
வசதிகைள ேம ம் ேமம்ப த் ம் வைகயில், தனியார் ைறயின் அ சரைண டன் 
ந னமயப்ப த்தல். 
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21. அங்கத்தவர்களின் தி மணத்தின்ேபா ம், குழந்ைத பிரசவத்தின் ேபா ம் பாிசுப் ெபா ெளான்ைறப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல். 
 

22. உடற் பயிற்சி நிைலயத்ைதப் பயன்ப த் ம் அங்கத்தவர்களின் வசதி க தி ந ன 
உபகரணங்கைள ம், வசதிகைள ம் ெபற் க் ெகா த்தல். 

 
23. மரணச் சடங்கு உதவிகைளப் ெபற் க் ெகா த்த ம், மரணச் சடங்குகளில் கலந்  ெகாள்வதற்காக 

ேபாக்குவரத்  வசதிகைள ஏற்பா  ெசய்  ெகா த்த ம். 

மாதம் 
மரணச் சடங்கு உதவிக் ெகா ப்பன களின் ெபாழிப்  

2018 ( .) 2017 ( .) 2016 ( .) 2015 ( .) 2014 ( .) 
சனவாி 460,000.00 300,000.00 320,000.00 200,000.00 380,000.00 
ெபப் வாி 320,000.00 240,000.00 300,000.00 200,000.00 140,000.00 
மாச்சு 300,000.00 580,000.00 300,000.00 400,000.00 140,000.00 
ஏப்பிறல் 280,000.00 260,000.00 240,000.00 260,000.00 160,000.00 
ேம 160,000.00 300,000.00 280,000.00 340,000.00 240,000.00 

ன் 300,000.00 160,000.00 480,000.00 320,000.00 260,000.00 
ைல 120,000.00 200,000.00 200,000.00 460,000.00 240,000.00 

ஓகத்  200,000.00 240,000.00 160,000.00 160,000.00 120,000.00 
ெசத்ெதம்பர் 440,000.00 400,000.00 220,000.00 320,000.00 380,000.00 
ஒற்ேறாபர் 320,000.00 120,000.00 340,000.00 80,000.00 200,000.00 
நெவம்பர் 160,000.00 380,000.00 120,000.00 120,000.00 240,000.00 
திெசம்பர் 280,000.00 420,000.00 160,000.00 300,000.00 320,000.00 
மரணச் சடங்குகளில் கலந்  
ெகாள்வதற்கான 
ேபாக்குவரத் ச் ெசல  

115,180.00 226,662.00 317,390.00 301,818.00 451,593.00 

ெமாத்தம் 3,455,180.00 3,826,662.00 3,437,390.00 3,461,818.00 3,271,593.00 

24. அங்கத்தவர்களின் சுத்தம், சுகாதாரம், உடலாேராக்கியம் க தி திைணக்களத்தின் உணவகத்தி டாக, 
தரத்தில் சிறந்த அேத ேபான்  ச ைக விைலயில் உண  வைககைளப் ெதாடர்ந் ம் ெபற் க் 
ெகா த்தல். 

 

25. அங்கத்தவர்களின் வசதி க தி தி மண மற் ம் மரணச் சடங்குகளில் கலந்  ெகாள்வதற்காக இயன்ற 
அளவில் ேபாக்குவரத்  வசதிகைளச் ெசய்  ெகா த்தல். 

 

26. அங்கத்தவர்க க்கு ச ைக விைலயில் உண  பானங்கள், மின்சார உபகரணங்கள், ஆைட 
அணிகலன்கள் தலானவற்ைறப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு வசதியாக விற்பைனக் கூடங்கைள ஏற்பா  
ெசய்தல். 

 

27. ெவள்ளப் ெப க்கு, மண்சாி  ேபான்ற அனர்த்தங்களினால் பாதிப் க்குள்ளாகும் அங்கத்தவர்களின் 
சு க வாழ்ைவக் கட் ெய ப் வதற்கு தைலயி த ம், நிவாரண உதவிகைள வழங்குத ம். 
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28. நத்தார் பண் ைக சார்பில் வ டாந்தம் ஒ ங்கு ெசய்யப்ப கின்ற “බිළිඳු හදට නත්තලක්” 
என்றைழக்கப்ப கின்ற “பிஞ்சு உள்ளங்களில் நத்தார்” நிகழ்ச்சி திைணக்கள வளாகத்தில் 
நடாத்தப்பட்ட . இந் நிகழ்ச்சியின்ேபா  வ ைம நிைலயி ள்ள 50 பிள்ைளக க்கு, பாடசாைல 
உபகரணங்கள், பாதணிகள், உண ப் ெபா ட்கள் என்பன வழங்கப்பட்டன. இந் நிகழ்வின் ேபா  
இலங்ைகயின் ன்னணி இைசக் கு வான ந ன் ெபேரரா தைலைமயிலான “ேமாியன்ஸ்” இைசக் 
கு வினால் கெரால் கீதங்கள் பாடப்பட்  மகிழ்விக்கப்பட்ட . இந் நிகழ்ச்சியில் திைணக்களப் பணியாட் 
ெதாகுதியினாின் பிள்ைளக ம் கலந்  ெகாண்டனர். அவர்க க்கும் பாிசுப்  ெபா ட்கள் 
வழங்கப்பட்டன. 

29. உத்திேயாகத்தர்களின் பாடசாைல ெசல் ம் பிள்ைளக க்காக வ டாந்தம் வழங்கப்ப கின்ற 
அப்பியாசப் த்தகங்கைள வழங்கும் நடவ க்ைககள் இவ் வ ட ம் ன்ென க்கப்பட்ட . 

30. திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியின ம், அேத ேபான்  ேசைவ ெப னர்களின ம் அறிைவ 
வளர்க்கும் வைகயில் பிரதி வியாழக்கிழைமகளில் சுற்றாடல் மற் ம் கலாச்சார விடயங்கள் ெதாடர்பாக 
மக்கள் ெதாடர்பாடல் ைற டாக ெபா  அறி  நிகழ்ச்சிகைள ஒ பரப் ச் ெசய்தல். இதற்கான வளப் 
பங்களிப்ைப, ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் விாி ைரயாளர் தி . அ ண பத்மெப ம அவர்கள் 
வழங்கி வ கின்றார்கள். 

31. 2018 ஆம் வ ட இ திைய ன்னிட்  திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு பகல் உண  
வழங்கப்பட்ட . இதற்கைமய பிரதான அ வலகம் உட்பட பிராந்திய அ வலகங்கள், விமான 
நிைலயங்கள் மற் ம் ைற கங்களில் பணியாற் ம் திைணக்களப் பணியாட் ெதாகுதியின க்கு வ ட 
இ தியில் பகல் உண  வழங்கப்பட்ட . 
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32. ேதசிய உற்பத்தித் திறன் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குச் சமாந்திரமாக திைணக்களத்தின் கீ ள்ள 
பிாி க க்கிைடயில் நடாத்தப்பட்ட உற்பத்தித் திறன் ேபாட் த் ெதாடாில் திைணக்கள நலன் ாிச் 
சங்கம் த டத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ட . 

 
ேசைவ இல்லம் 
 

கட ச்சீட் கைளப் ெபற் க் ெகாள்ளல் உள்ளிட்ட திைணக்களத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற பல்ேவ  
ேசைவகைள ம் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக நாளாந்தம் சுமார் 5,000 ேபர் திைணக்களத்திற்கு வ ைக 
த வ டன், ேசைவ ெப னர்க டன் அவர்க க்குத் ைணயாக வ ேவா க்கு ேசைவ ெப னாின் 
ேதைவைய நிைறேவற்றிக் ெகாள் ம் வைர தாித்தி ப்பதற்காக “ேசைவ இல்லம்” எ ம் ெபயாில் சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்டதாக திைணக்களத்தின் பிரதான அ வலகத்ைத அண் யதாக கீழ் மா யில் 
இடெமான்  ஒ க்கப்பட்  கண்கவர் விதத்தில் ேபணிச் ெசல்லப்ப கின்ற . இந்த இடத்தில் தம  ேசைவத் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்காக ேதைவயான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்ப வ டன், விண்ணப்ப 
ப்ப வங்கைள விநிேயாகித்த ம், நிரப் த ம், ைகப்படச் ேசைவ, நிழற்பிரதி எ த்தல், ெபாதிகள் 
அ ப் ம் ேசைவ மற் ம் பிற ேசைவகைள (ெதாைலேபசி, வங்கி, சிற் ண் ) இங்கு ெபற் க்  ெகாள்ளலாம்.  


