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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப 

 

ந ாக்கு 

ஒழுக்கம் நிறைந்த வியாபார கலாச்சாரம ான்ைின் கீழ் நன்ைாகப் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பாவறையாளர் உலகம ான்ைிறை அறடதல் 

சசயற்பணி  

பாவறையாளர் வலுவூட்டுதல் ,வர்த்தக ஒழுங்கு விதிகள்  ற்றும் 

ஆரராக்கிய ாை ரபாட்டிறய ஊக்குவித்தல் என்பவற்ைினூடாக 

பாவறையாளரின் உரிற கள்  ற்றும் நலன்கறளப் பாதுகாத்தல் 

எமது ஒருங்ைிகணந்த ந ாக்ைங்ைள் 

 

(1)  வியாபார ஒழுங்குபடுத்தல்களினூடாக பாவறையாளறர சிைப்பாக 

றவத்திருத்தல் 

(2)  நியாய ற்ை வர்த்தக மசயற்பாடுகளிைால் பாதிக்கப்படுகின்ை 

பாவறையாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குதல் 

(3)  பாவறையளருக்கு அைிவூட்டுதல்  ற்றும் விழிப்புணர்விறை 

ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்ைினூடாக பாவறையாளறர வலுவூட்டுதல் 

(4)  வர்த்தக ரபாட்டி எதிர் மசயற்பாடுகளுக்மகதிராக வர்த்தகர்கள்  ற்றும் 

உற்பத்தியாளர்கறளப் பாதுகாத்தலும் ரபாட்டிறய ஊக்குவித்தலும் 

(5)  திைறைக் கட்டிமயழுப்புவதனூடாக அதிகாரசறப மசயற்திைறை 

ர ம்படுத்தல் 

 

 

ஒருங்ைிகணந்த  ம்பிக்கை நைாட்பாடுைள் 

 நம்பிக்றக 

மசயலாற்றுறகயில் நிறல ாைாத் தன்ற யிறைப் ரபணுதலும் 

நம்பிக்றகத் தன்ற யிறை உறுதி மசய்தலும். 

 ரநர்ற யும் நல்லிணக்கமும் 
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அறைத்து நடவடிக்றககளிலும் உண்ற யிறையும் நியாயத்திறையும் 

சரியாை நிறலப்பாட்டிறையும் மகாண்டதாக இருத்தல் 

 மபாறுப்புடற  

நிறைரவற்ைப்பட்ட அறைத்து மசயற்பாடுகளிலும் மவளிப்பறடத் 

தன்ற யிறைப் ஏற்புடற க்கும் மபாறுப்பாயிருத்தல். 

 குழுச் மசயற்பாடு 

அறைத்து ஊழியர்களும் ஒவ்மவாருவருடனும் முறையாை 

மதாடர்பாடல்  ற்றும் மநகிழ்வுத் தன்ற  என்பவற்றுடன் பரஸ்பர 

புரிந்துணர்வு,  திப்பு  ற்றும் நம்பிக்றக என்பவற்ைிறை ர ம்படுத்தும் 

வறகயில் இறணந்து மசயலாற்றுதல். 

 அங்கீகாரம் 

ஊழியர்களின்  ிகச் சிைந்த மசயலாற்ைலிறை ம ச்சுதலும் 

பாராட்டுதலும். 

 இணக்கப்பாடு 

வழங்கப்பட்ட பணியிறை நிறைரவற்றுவதற்காை அர்ப்பணிப்பு  ிக்க 

மசயற்பாடு. 

 ஆக்கபூர்வ ாை மசயலாற்றுறக 

ரசறவகளிறை வழங்குவதற்காை விருப்பமும் ஆயத்த நிறலயும். 

 ஆக்கமும் புத்தாக்கமும் 

அறைத்து விடயங்களிலும் மதாடர்ச்சியாை ர ம்படுத்திலிறைப் 

மபறுவதற்காக புதிய உத்திகளிறைக் கண்டுபிடித்தல். 
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1.1 அறிமுைம் 

 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 

1 ஆம் இலக்க பாவறையாளர் பாதுகாப்புச் சட்டம்  ற்றும் 1987 ஆம் 

ஆண்டின் நியாய வியாபார ஆறணக்குழுச் சட்டம்  ற்றும் 1950 

ஆண்டின் விறலக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் என்பைவற்ைிறை இரத்துச் 

மசய்து அவற்ைிற்குப் பதிலாக ஆக்கப்பட்ட  2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 

இலக்க பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபச் சட்டத்தின் 

மூலம் தாபிக்கப்பட்டதாகும்.  
 

இச்சட்டத்தின் முகவுறரயின்படி, பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபயின் ஒட்டு ம ாத்த ரநாக்க ாைது, வர்த்தக 

ஒழுங்குவிதி, மபாருட்கள்  ற்றும் ரசறவகளின் விறலகளிறைச் 

சீராகப் ரபணுதல், நியாய ற்ை வர்த்தக மசயற்பாடுகளுக்மகதிராக 

வர்த்தகர்கள்  ற்றும் தயாரிப்பாளர்கறளப் பாதுகாத்தல்,  ற்றும் 

வர்த்தக மசயற்பாடுகறளக் கட்டுப்படுத்துதல் ரபான்ை 

நடவடிக்றககளினூடாக  பாவறையாளர்களுக்கு  ிகச் சிைந்த 

பாதுகாப்பிறை வழங்குவரதயாகும். ர லும், மபாருட்கள்  ற்றும் 

ரசறவகளின் வியாபாரிகள்  ற்றும் தயாரிப்பாளர்களுக்கிறடரய 

சாத்திய ாைதும் ஆரராக்கிய ாைது ாை ரபாட்டியிறைப் ரபணும் 

அரதரவறளயில் ரபாட்டி விறலயிடலிறை ஊக்குவிப்பதற்கும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.  
 

1.2 அதிைாரசகபயின் அகமப்பு விதி 
 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்படி, அதிகாரசறபயாைது சட்டத்தில் 

விதித்துறரக்கப்பட்ட தறகற கள்  ற்றும் அனுபவங்கறளக் 

மகாண்டுள்ள ஆட்கறளயும் அற ச்சரிைால் நிய ிக்கப்படும் 

தவிசாளர்  ற்றும் பத்திற்குக் குறையாத எறைய 

உறுப்பிைர்கறளயும் மகாண்டுள்ளது.  
 

அதிகாரசறபயின் உறுப்பிைர்கள்  – 2015 

2015 இன் இறுதியிலுள்ளவாறு பதவிகறள வகித்த உறுப்பிைர்களின் 

மபயர்கள் பின்வரு ாறு: 
 

1. திரு.ரூ ி  ர்சூக்     தறலவர்  – 2015.06.03 - 

வறர 
2. கலாநிதி.ஆர்.எம்.ரக.ரத்நாயக்க தறலவர்  – 2015.10.15 - 

வறர 
3. திரு.ஹசித திலகரத்ை    தறலவர் 
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4. திரு.எஸ்.லங்ரகஸ்வரா  முழு ரநர உறுப்பிைர்  - 

2015.12.28 வறர 
5. திரு.எச்.எம்.ரிசாந்தி  முழு ரநர உறுப்பிைர்  – 2015.12.02 

வறர 
6. திரு.ஏ.எல்.துல்கார் நஜமீ் முழு ரநர உறுப்பிைர்  

7. திரு.எம்.எம்.ஹில் ி  முழு ரநர உறுப்பிைர் 
8. திரு.ஏ.எச்.எம். அன்வர்  முழு ரநர உறுப்பிைர் 
9. திரு தி.டி.சி.வ ீ.ஹப்புமகாட திறைரசரி பிரதிநிதி 
10. திரு.சுரரஸ் மபர்ணாண்ரடா உறுப்பிைர் 
11. திரு.ஏ.எச்.எம்.யூ அருண பண்டார அற ச்சு பிரதிநிதி–10.11.2015 

வறர 
12. திரு.வ ீ.எம்.வரீசிங்க  அற ச்சு பிரதிநிதி 
13. திரு.எம்.ஜ.ீஏ.முறஹ ின் உறுப்பிைர் 
14. திரு.எஸ்.ரீ.அரபகுணவர்தை உறுப்பிைர் 
15. திரு.சுரரன் வருண் அளவ்வ உறுப்பிைர் 
16. திரு.அப்துல்லா நஷீர்  உறுப்பிைர் 

 
 

1.3 அதிைாரசகபயின் பதவியிைர் 

திரு.ரூ ி  ர்சூக் 2015 ஆம் ஆண்டிலும் தவிசாளராக தைது 

கறடற கறளத் மதாடர்ந்து முன்மைடுத்துள்ளதுடன் திரு.ஹசித 

திலகரத்ை 2015.11.18 இலிருந்து மதாடர்ந்து தவிசாளராக 

கடற யாற்ைியுள்ளார். திரு.ரஜ.எம்.ஏ. டக்ளஸ் (இ.நி.ரச.– வகுப்பு I) 

2012 டிசம்பர் 03 இலிருந்து அதிகாரசறபயின் பணிப்பாளர் நாயக ாக 

கடற யாற்ைியுள்ளதுடன் 201511.24 இலிருந்து திரு.அரந்தர 

அப்பதவியிறைத் மதாடர்ந்துள்ளார். 

 

அதிைாரசகப பிரிவுத் தகைவர்ைள் – 2015 
 

# சபயர் பதவி 
01 திரு தி. தீப்சி திரரசா 

M.PA [PIM- சிைி ஜயவர்தைபுர] – 

சட்டத்தரணி 

பணிப்பாளர் 
இணக்க  ற்றும் 

அமுலாக்கல் 
 

02 திர தி. சந்திரிகா திலகரத்ை 

B.ScAgri (Sp) M.Sc (Mgmt) 

பணிப்பாளர் 
பாவறையாளர் 

அலுவல்கள்  ற்றும் 
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தகவல் 

 

03 திரு தி.சாந்திைி திருநீலகண்டன் 

[ACEA] 

பணிப்பாளர் 
ரபாட்டி ஊக்குவிப்பு 

 

04 திரு.டப்.எம்.பிரியந்த 

MPM, B.Com (Sp) Hons, AIPFM, DPFM 

பணிப்பாளர் 
நிதி 
 

05 திரு.சம்பத் அங்குலுகஹ 

B. Com (Sp) Hons, AIPM(SL). Dip in PM 

பணிப்பாளர் 
 ைிதவளம்  ற்றும் 

நிருவாகம் 

 

06 திரு.மராஹான்  ீவைரக குைித்த காலப்பகுதியில் 

விறலயிடல்  ற்றும் முகாற த்துவ பணிப்பாளராக தைது 

கடற களிறை மதாடர்ந்தும் ஆற்ைியுள்ளார். 
 

07 திரு தி.ரசிகா சாவித்திரி 

விரஜரசகர 
B.Sc  Accounting (Sp) Hon USJ, 

CBA,MAAT 

உள்ளக கணக்காய்வாளர் 
 

 

1.4 பாவகையாளர் அலுவல்ைள் நபரகவ 

இந்தப் ரபரறவயாைது வர்த்தகசார் சட்டத்துறை, வியாபார 

மதாழில்முயற்சி முகாற த்துவம், வர்த்தக மசயற்பாடுகள்  ற்றும் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் ஆகிய துறைகளில் பரந்துபட்ட 

அனுபவத்திறைக் மகாண்ட  மூன்று நிபுணர்களிறைக் மகாண்டதாக 

தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகரசறபயிைால் குைித்துறரக்கப்படும் அறைத்து 

ரகாரிக்றககளிறையும் கவைத்தில் மகாண்டு அவற்ைிற்காை 

தீர்விறை வழங்குகின்ைது. அத்துடன், சட்டத்தின் பிரிவு 38 இன் கீழ் 

ரபாட்டி எதிர் நடவடிக்றககள் மதாடர்பாை முறைப்பாடுகறள 

விசாரறண மசய்வதற்கும் தீர் ாைம் நிறைரவற்றுவதற்கும், 

பிரிவுகள் 19 இன் கீழ் ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலயிறை 

நிர்ணயிப்பதற்கும் பிரிவு 19  ற்றும் 20 இன் கீழ் ஆகக்கூடிய 

விறலகள் அைவிடல் மதாடர்பிலும் நடவடிக்றக எடுப்பதற்குப் 

மபாறுப்பு வாய்ந்ததாகும். 
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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் நபரகவயின் உறுப்பிைர்ைள் 
 

திரு.சிராஜ் நூர்தீன்  -   தறலவர் 
திரு.டீ.டப்.ரஜான்தாசன் - உறுப்பிைர் 
திரு.எம்.டி.எம்.ரிஸ்வி  - உறுப்பிைர் 
 

மசல்வி.ரலகா அரியரத்ை (சட்டத்தரணி)  - ரபரறவச் மசயலாளர் 

 
 

2. அதிைாரசகபயின் ந ாக்ைங்ைள் 

அ. பாவறையாளர்களின் உயிருக்கும் மசாத்துக்கும் தீங்கு 

விறளவிக்கும் வறகயிலாை  பண்டங்களின் விற்பறை அல்லது 

அத்தறகய ரசறவகளின் வழங்கல்களிலிருந்து  பாவறையாளர்கறளப் 

பாதுகாத்தல் 

ஆ. நியாய ற்ை வர்த்தக மசயற்பாடுகளுக்மகதிராக 

பாவறையாளர்கறளப்  பாதுகாப்பதுடன் பாவறையாளர்களின் 

நலன்களில் கூடிய அக்கறை  மசலுத்துவதற்கு உத்தரவாத ளித்தல் 

இ. இயன்ைவறரயில் பாவறையாளர்கள் நியாய ாை விறலகளில் 

மபாருட்கறளயும்  ரசறவகறளயும் ரபாது ாைளவில் பற்றுக் 

மகாள்வதறை உறுதிப்படுத்துதல் 

ஈ. நியாய ற்ை வர்த்தக மசயற்பாடுகள்,  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட வியாபார 

மசயற்பாடுகள்  அல்லது ரவறுவறகயில் பாவறையாளரகள் 

வர்த்தகர்களிைால்  சுரண்டப்படுவதற்கு எதிராக நிவாரணம் 

வழங்குதல் 

 

3.  பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயின் 

சதாழிற்பாடுைள் 

1. மதாழில் முயற்சியாளர்களுக்கிறடயிலாை கட்டுப்படுத்தல்கள் 

அல்லது நீக்குதல்கள் 
 

அ. கட்டுப்பாடாை வர்த்தக உடன்படிக்றககள் 

ஆ. விறல மதாடர்பில் மதாழில் முயற்சிகளுக்கிறடயில் 

ஒழுங்குகறள  ர ற்மகாள்ளுதல் 
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இ. சந்றதயினுள் அல்லது சந்றதயின் கணிச ாை பகுதியில் 

உள்நாட்டு  வர்த்தகம் அல்லது மபாருளாதார அபிவிருத்தி 
மதாடர்பிலாை ஆதிக்க  நிறலயிறை துஷ்பிரரயாகம் 

மசய்தல், அல்லது 

ஈ. உள்நாட்டு அல்லது சர்வரதச வர்த்தக அல்லது மபாருளாதார  

 அபிவிருத்திக்கு எதிராக பாதிப்றப ஏற்படுத்துகின்ை ஏதாவது 

ரபாட்டிறய  கட்டுப்படுத்துதல் 

 
 
 
 

2. ரபாட்டி எதிர் மசயற்பாடுகள்  ற்றும் ஆதிக்க நிறலயிறை 

துஷ்பிரரயாகம் மசய்தல் என்பை பற்ைி புலைாய்வு மசய்தல் 

அல்லது விசாரறண மசய்தல் 
 

3. மபாருட்கள் ரசறவகறள வழங்குரவாருக்கிறடயில் 

பயன்தரவல்ல ரபாட்டிறய ரபணுதலும் முன்ரைற்றுதலும் 

ர ம்படுத்துதலும் 
 

 

4. பாவறையாளர்கள், மகாள்வைவாளர்கள்  ற்றும் மபாருட்கள் 

ரசறவகளப்பயன்படுத்தும் ஏறைரயார்கள் அத்தறகய 

மபாருட்கள் ரசறவகளின் விறலகள், கிறடப்பைவு, தரம் 

வழங்கப்பட்ட வறக மதாடர்பில் அவர்களின் நலன்கறள 

ர ம்படுத்துதலும் உரிற கறள முன்ரைற்றுவதும் பாதுகாப்பதும் 

5. மகாள்வைவுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பண்டங்களிைதும் 

ரசறவகளிைதும் தரம், ஆற்ைல், தூய்ற , தராதரங்கள்  ற்றும் 

விறலகள் மதாடர்பில் பாவறையாளர்கள் அைியும் வறகயில் 

அைியத்தருதல் 
 

6. இச்சட்டத்தில் விதித்துறரக்கப்பட்டுள்ள ஏரதனும் விடயம் 

மதாடர்பில் பலைாய்வு விசாரறணகறள ர ற்மகாள்ளுதல் 

 
 

7. பயனுறுதி குறைந்த ரபாட்டி சந்றதகளில் ரபாட்டி விறலகறள 

ர ம்படுத்துதல் 

 

8. சந்றத நிலற கள்  ற்றும் பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

மதாடர்பாை ஆய்வுகறள ர ற்மகாள்ளல், அைிக்றககறள 

பிரசுரித்தல்  ற்றும் மபாது  க்களுக்கு தகவல் மகாடுத்தல் 
 

9. அரசாங்க  ற்றும் தைியார் துறைகளில் விறைத்திைன் 

ஆய்வுகறள ர ற்மகாள்ளுதல் 
 

10. பாவறையாளர்களின் உரிற கள், சிைந்த உடல் நிறல, இடர்காப்பு 

 ற்றும் பாதுகாப்பு மதாடர்பில் பாவறையாளர் கல்வியிறை 

முன்ரைற்றுதல் 
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11. பிை நிறுவைங்களுடன் சந்றத நிறலற கள், பாவறையாளர் 

அலுவல்கள் மதாடர்பிலாை தகவல் பரி ாற்ைத்திறை 

முன்ரைற்றுதல் 
 

12. பாவறையாளர் அற ப்புக்களின் தாபித்தறல ர ம்படுத்துதல், 

உதவியளித்தல்  ற்றும் ஊக்குவித்தல் 
 

13. அதிகாரசறபயிைால் வழங்கப்பட்ட ஏரதனும் ரசறவகள் 

மதாடர்பாை ஏரதனும் அைவடீுகள் அல்லது கட்டணங்கறள 

விதித்தல் 
 

14. அதிகாரசறபயின் மதாழிற்பாடுகறள நிறைரவற்றுவதற்கு 

உதவும் வசதிப்படுத்தலுக்கு ரதறவயாகவுள்ள குழுறவ அல்லது 

குழுக்கறள நிய ித்தல் 
 

15. அதிகாரசறபயின் ரநாக்கத்திறை அறடவதற்கு 

ரதறவயாகவுள்ள ஏறைய நடவடிக்றககறளயும் 

அதிகாரசறபயின் மதாழிற்பாடுகறள பயனுறுதியுடன் 

நிறைரவற்றுவதற்காை அறைத்து நடவடிக்றககறளயும் 

எடுத்தல் 
 

 

 

 

 

4.   பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயின் சசயல் 

 ிகறநவற்றம் 

நிருவாக கட்டற ப்பின்படி, அதிகாரசறபயாைது 6 பணிப்பாளர்களின் கீழ் 

மதாழிற்படுகின்ை 6 பிரிவுகளிறையும் உள்ளக கணக்காய்வுப் 

பிரிவிறையுங் மகாண்டுள்ளது. அறவயாவை; 

1) பாவறையாளர் அலுவலகள்  ற்றும் தகவல் 

2) இணக்க  ற்றும் அமுலாக்கல்  

3) விறலயிடல்  ற்றும் முகாற த்துவம் 

4) ரபாட்டி ஊக்குவிப்பு 

5) நிதி 
6)  ைித வளம்  ற்றும் நிருவாகம் 

7) உள்ளக கணக்காய்வு 
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2015 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபயின் மசயல் நிறைரவற்ை ாைது பின்வரு ாறு 

தரப்படுகின்ைது; 

1. தீங்கு விகளவிக்ைக்கூடிய தரம் குகறந்த சபாருட்ைளுக்சைதிராை 

பாவகையாளர்ைகளப் பாதுைாத்தல் 

அ. சட்டத்தின் 10  ற்றும் 12 ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

பணிப்புறரகள் 

 பணிப்புகர இை:53–அறைத்து வியாபாரிகளும், 

பாவறையாளர்களிைால் மகாள்வைவின் முன்ைதாகரவா / 

பின்ைதாகரவாமபாருளின் நிறையிறை அளவிடுவதற்குக் 

ரகாரப்படு ிடத்து, அளவடீ்டு அலகுகள் நிய ங்கள்  ற்றும் 

ரசறவகள் திறணக்களத்திைால் அதன்  ிகச்சரியாை தன்ற  

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிறையிடல் உபகரணத்திறை அவர்களின் 

கறடயில் / விற்பறை நிறலயத்தின் முக்கிய ாை இடத்தில் 

அல்லது மதரியக் கூடிய இடத்தில் றவத்திருத்தல் ரவண்டும். 

 பணிப்புகர இை.54–அட்ட பிரிகர, தைிப்பட்ட சிவுர, பத்திரய, 

பந்தபட்டிய ரபான்ைவற்ைின் அறைத்து தயாரிப்பாளர்கள் / 

விற்பறையாளர்களும் அவர்களின் கறடகளிறை புத்த சாசை 

திறணக்களத்தில் பதிவு மசய்திருப்பதுடன் அப்பதிவுச் சான்ைிதழிறை 

த து கறடயின் / நிறுவைத்தில் நன்ைாக மதரியக் கூடியதாை ஓர் 

இடத்தில் காட்சிப்படுத்தி றவத்தருத்தல் ரவண்டும ை பணிப்புறர 

விடுக்கின்ைது. 

 பணிப்புகர 55- அட்ட பிரிகர, தைிப்பட்ட சிவுர, பத்திரய, பந்தபட்டிய 

ரபான்ைவற்ைின் அறைத்து தயாரிப்பாளர்கள் / விற்பறையாளர்களும் 

அத்தறகய மபாருட்கள் மதாடர்பாை விபரங்கறள அவற்ைின்  ீது 

அல்லது அத்தறகய மபாருள்  மபாதியிடப்பட்ட உறையின்  ீது 

குைிப்பிடுதல் ரவண்டும ை பணிப்புறர விடுக்கின்ைது. 

 பணிப்புகர இை:56–இலங்றக கட்டறளகள் நிறுவகத்திட ிருந்து 

சிைந்த தயாரிப்பு நறடமுறைச் மசயற்பாடுகளுக்காை (GMP) 

சான்றுப்படுத்தலிறைப் மபற்றுக் மகாண்டாலன்ைி, எவரரனும் 

வியாபாரி, உணவு வழங்குைர், பதப்படுத்திய உணவுகறள 

வழங்குபவர்  ற்றும் / அல்லது ரவறு எவரரனும் ஆள், 

பாரியளவிலாை உணவு வழங்கும்  ற்றும் / அல்லது மவளியக 

உணவு வழங்கும் அல்லது அதறைமயாத்த வியாபாரத்திலீடுபட 

முடியாமதை பணிப்புறர விடுக்கின்ைது.  
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 பணிப்புகர இை.57- இலங்றக  தர நிர்ணயத்தின் அடிப்பறடயில் 

இலங்றக கட்டறளகள் நிறுவகத்திைால் வழங்கப்பட்ட எஸ்எல்எஸ் 

உற்பத்திப் மபாருள் சான்றுப்படுத்தல் குைியிறை அத்தறகய 

மகாள்கலன்கள் / ரபாத்தல்கள் மகாண்டிருந்தாலன்ைி மபாலி ர் 

மூலப்மபாருட்களிைால் தயாரிக்கப்பட்ட மகாள்கலன்களில் ஏரதனும் 

மபாதியிடப்பட்ட குடிநீர்ப் மபாத்தல்களிறை தயாரிப்பாளர்கள், 

விநிரயாகஸ்தர்கள்  ற்றும் வியாபாரிகள் எவரரனும் தாயரிப்பது, 

விநிரயாகிப்பது, மகாண்டுமசல்வது, களஞ்சியப்படுத்துவது அல்லது 

விற்பறை மசய்வது அல்லது விற்பறைக்காக காட்சிப்படுத்துவது 

அல்லது விற்பறைக்காக மவளிக்மகாணருவது, ம ாத்த ாகரவா 

அல்லது சில்லறையாகரவா விற்பறை மசய்யரவா கூடாமதை 

பணிப்புறர விடுக்கின்ைது   

 
 

 பணிப்புகர இை:58 – அறைத்து தைியார் சுகாதார நலன் ரபணல் 

நிறுவைங்களும் ரநாயாளி ஒருவருக்கு மசலுத்தப்படும் அறைத்து 

 ருந்துகள்  ற்றும் விற்ை ின்களின் அவற்ைின் மபாதுவியல்பாை / 

பண்டப் மபயர் உள்ளடங்கலாை அறைத்து விபரங்களும், மபயர், 

பயன்படுத்தப்பட்ட அளவு ரபான்ைைவும் ஒவ்மவாரு  ருந்து  ற்றும் 

/ அல்லது விற்ை ினுக்கு ாை ம ாத்தச் மசலவு, சிகிச்றசக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் குைிப்பாக அவற்ைின் எண்ணிக்றக 

 ற்றும் ஒவ்மவாரு உபகரணமும் பயன்படுத்தப்படும் ரபாது ஏற்படும் 

ம ாத்தச் மசலவு ரபான்ை விபரங்கறள அவர்களின் நிறுவைங்களில் 

உள்ளக சிகிச்றசயிறைக் ரகாருகின்ை அறைத்து ரநாயாளிகளுக்கும் 

வழங்கப்படும் பற்றுச் சீட்டு / விற்பறைச் சிட்றடகளில் விபர ாக 

குைிப்பிடுதல் ரவண்டும ை பணிப்புறர விடுக்கின்ைது. 

 
 

 பணிப்புகர இை:59- அறைத்து தயாரிப்பாளர்கள், 

இைக்கு தியாளர்கள், விநிரயாகஸ்தர்கள்  ற்றும் வியாபாரிகளும், 

இலங்றக கட்டறளகள் நிறுவகத்திைால் வழங்கப்பட்ட எஸ்எல்எஸ் 

உற்பத்தி சான்றுப்படுத்தல் குைியடீின்ைி, வாகை 

பயன்பாட்டாளர்களுக்காை உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது 

இைக்கு தி மசய்யப்பட்ட ஏரதனும் பாதுகாப்பு தறலக்கவசத்திறை 

தயாரிக்கரவா அல்லது இைக்கு தி மசய்யரவா அல்லது 

விநிரயாகிக்கரவா, விற்பறைக்காக களஞ்சியப்படுத்தி றவக்கரவா 
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அல்லது விற்பறைக்காக காட்சிப்படுத்தரவா அல்லது விற்பறைகாக 

ரகாரரவா, ம ாத்த அல்லது சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபடரவா 

கூடாது எைப் பணிப்புறர விடுக்கின்ைது. வாகை 

பயன்பாட்டாளர்களுக்காை பாதுகாப்பு தலறககவசத்திற்காை நிய  

 ாதிரி (SLSI 517) 

அ. சட்டத்தின் பிரிவு20(5)இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டறளகள் 

 ைட்டகள இை: 31- 12 மபாருட்களுக்காை ஆகக்கூடிய 

சில்லறை விறல நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைட்டகள இை: 32– பன்ைிரண்டு மபாருட்களுக்காை 

ஆகக்கூடிய சில்லறை விறல ( கட்டறள இல.31 இரத்துச் 

மசய்யப்பட்டது) 

 ைட்டகள இை: 33– சீம ந்துக்காை ஆகக்கூடிய சில்லறை 

விறல 

 ைட்டகள இை: 34 – மபாதியிடப்பட்ட மவள்றளச் சீைி 
 ற்றும் கருவாடு ஆகியவற்றுக்காை ஆகக்கூடிய சில்லறை 

விறல 

 ைட்டகள இை: 35–06 மபாருட்களுக்கு ஆகக்கூடிய சில்லறை 

விறல நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைட்டகள இை: 36 – புமராயிலர் ரகாழி இறைச்சிக்காை 

ஆகக்கூடிய சில்லறை விறல. 

 ைட்டகள இை: 37-05 மபாருட்களுக்கு ஆகக்கூடிய சில்லறை 

விறல. 

 

இ. இறக்குமதி சசய்யப்பட்ட தரம் குகறந்த சபாருட்ைகள 

ைண்ைாணித்தல் 

நாட்டிற்குள் நுறழவு சாவடிகளினூடாக தரம் குறைந்த மபாருட்கள் 

நுறழவதறை தவிர்ப்பதற்கு இலங்றக கட்டறளகள் நிறுவகத்துடன் 

இறணந்து நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ள பரிரசாதறைத் திட்டத்தின் 

கீழ் அத்தறகய 199 சந்தர்ப்பங்களில் இலங்றக கட்டறளகள் 

நிறுவக ாைது அவற்ைிறை  ீள ஏற்று தி மசய்யும்படி பரிந்துறர 

மசய்துள்ளது. 
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ஈ. பாவறையாளர்கறளப் பாதுகாப்பதற்காை மகாள்றககள் / 

 மசய்த பங்களிப்பு அைிமுகப்படுத்துவதற்கு சட்டவாக்கத்திறை
குழுக்களிறை ரதசிய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது சுகாதார 

அற ச்சு, மதாழில்நுட்ப  ற்றும் ஆராய்ச்சி அற ச்சு, சுற்றுப்புைச் 

சூழல் அற ச்சு,  ின்சக்தி  ற்றும் வலு அற ச்சு  ற்றும் 

மபாருளாதார அபிவிருத்திக்காை ரதசியப் ரபரறவ ஆகிய 

அற ச்சுக்களின் கீழ் மதாழிற்பட்டு வருகின்ை ரதசிய 

 ட்டத்திலாை குழுக்களிறைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதுடன் 

பாவறையாளர்களிறை பாதுகாப்பதற்காை மகாள்றககள்  ற்றும் 

சட்டவாக்கங்களிறை அைிமுகப்படுத்துவதற்காை பங்களிப்பிறை 

வழங்கி வருகின்ைது.  

 

2. ஏமாற்று  டவடிக்கைைள் மற்றும்  ியாயமற்ற வர்த்தை 

சசயற்பாடுைளுக்சைதிராை பாவகையாளர்ைகளப் பாதுைாத்தல்  

அ. வர்த்தை சமூைத்திற்ைாை விழிப்புணர்வு  ிைழ்ச்சித்திட்டம் 

சிவில் சமூகத்திறைச் மசன்ைறடயக் கூடிய விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் மூலம் நலிவறடந்த குழுக்களிறை 

பாதுகாத்தல், தரமுயர்த்துதல்  ற்றும் வலுவூட்டுதல் ரபான்ை 

மசயற்பாடுகள் ரபாட்டி ஊக்குவிப்பிறை ஏற்படுத்துவதற்காை 

விறைத்திைன் வாய்ந்த நடவடிக்றககளாகும். இது திட்ட ிடப்பட்டு 

வடிவற க்கப்பட்ட வர்த்தகர் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களினூடாக அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில், அதிகாரசறபயாைது வர்த்தக 

சமூகத்திற்காக 402 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள நடாத்தியுள்ளது. 

 

அட்டவகண – 1–அ2015 இல் நடாத்தப்பட்ட வர்த்தகர்களுக்காை 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள். 

 

மாைாணம் மாவட்டம் வர்த்தைர் விழிப்புணர்வு 

 ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

 ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைிள்ை 

எண்ணிக்கை 

 த்திய  ாகாணம் 
கண்டி 21 

 ாத்தறள 39 
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நுவமரலியா 12 

கிழக்கு  ாகாணம் 

அம்பாறை 30 

 ட்டக்களப்பு 12 

திருரகாண றல 14 

வட  த்திய 

 ாகாணம் 

அநுராதபுரம் 9 

மபாலநறுறவ 5 

வட  ாகாணம் 

யாழ்ப்பாணம் 7 

கிளிமநாச்சி 16 

 ன்ைார் 18 

முல்றலத்தீவு 8 

வவுைியா 17 

வட ர ல் 

 ாகாணம் 

குருநாகல் 12 

புத்தளம் 4 

சப்பிரகமுவ 

 ாகாணம் 

ரககாறல 11 

இரத்திைபுரி 13 

மதன்  ாகாணம் 

காலி 19 

ஹம்பாந்ரதாட்றட 27 

 ாத்தறை 24 

ஊவா  ாகாணம் 
பதுறள 8 

ம ாைராகறல 25 

ர ல்  ாகாணம் 

மகாழும்பு 22 

கம்பஹா 13 

களுத்துறை 16 

சமாத்தம் 402 
 

அ. சந்றத திடீர் ரசாதறைகளும் புலைாய்வு நடவடிக்றககளும் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபச் சட்டத்தின்படி, 

ரலபலில் அைிவித்தல்கள் குைிக்கப்படுவதறை   ீறுதல், 

குைிக்கப்பட்ட விறலயிலும் அதிக ாக விற்பறை மசய்தல், 

மபாருட்கறள விற்பறை மசய்ய  றுத்தல், மபாருட்களிறை 

உரித்துடற யிறை நிராகரித்தல், மபாருட்கறளப் பதுக்குதல், 

அதிகாரசறபயின் எழுத்து மூல ாை முன்ைைிவித்தலின்ைி 
குைித்த சில் மபாருட்களின் ம ாத்த  ற்றும் சில்லறை 

விறலகளிறை அதிகரித்தல், விறல விபரப்பட்டியலிறைக் 

காட்சிப்படுத்தாற , மகாள்வைவாளர்களுக்கு பற்றுச் சீட்டு 

வழங்காற , தவைாை அல்லது ஏ ாற்று நடத்றத  ற்றும் 

தயாரிப்பாளர்கள் / வியாபாரிகளிைால் மபாய்யாை 

பிரதிநிதித்துவங்கறள வகித்தல் என்பைபவற்ைிறைக் 

கண்டைிவதற்காக திடீர் ரசாதறைகள் 
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ர ற்மகாள்ளப்படுகின்ைை.குற்ை ிறழக்கும் வியாபாரிகள்டும். 

உரிய நீதவான் நீதி ன்ைங்களில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சட்டத்தின் 60 

ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளின் அடிப்பறடயில் 

தண்டப்பணம் விதிக்கப்படும். 

 

அட்டவகண -2 - சந்கத திடீர் நசாதகைைள் மற்றும் விதிக்ைப்பட்ட 

தண்டப்பணங்ைள்     என்பவற்றின் முன்நைற்றம் 

நமற்சைாண்ட 

 டவடிக்கைைள் 

(இைக்கு) 

திடீர் 

நசாதைைளி
ன் 

எண்ணிக்கை 

வழக்குைளின் 

எண்ணிக்கை 

விதிக்ைப்பட்ட 

தண்டம்  

(ரூபா) 

சந்கத திடீர் 

நசாதகைைள் மற்றும் 

புைைாய்வுைள் 

பிரிவு 10  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் (பிரிவு 10 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

பணிப்புறரகளிறை 

 ீறுதல்) 
 

பிரிவு 11  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 

(குைித்துறரக்கப்பட்ட 

விறலயிலும் பார்க்க 

அதிக விறலயில் 

விற்ைல்) 

 

பிரிவு 12 ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 

(நிய ங்களுடன் 

இணங்காற ) 

பிரிவு 15  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 
 

 

பிரிவு 16  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் (ஏரதனும் 

மபாருளின் 

உரித்துடற றய 

நிராகரித்தல்) 

பிரிவு 17  ீதாை சந்றத 

 

 

3,454 

 

 

 

1,481 

 

 

119 

 

30 

 

14 

 

1 

 

 

27 

 

1,893 
 

7,274 

 
 

 

56 

 

 

 

3,261 

 

 

 

1,135 

 

 

82 

 

10 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

1,243 
 

6,451 

 
 

 

 

26 

 

 

 

12,983,420 

 

 

 

3,936,370 

 

 

347,700 

 

21,000 

 

8,500 

 

5,000 

 

 

2,000 

 

4,639,200 
 

17,626,010 

 
 
 

 

72,000 
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புலைாய்வுகள் 

(மபாருட்கறளப் பதுக்கி 
றவத்தல்) 

 

பிரிவு 18  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 

(ஆ.சி.விறலயிறை 

 ீறுதல்) 
 

பிரிவு 20  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 
 

பிரிவு 26   ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் (விறலப் 

பட்டியலிறைக் 

காட்சிப்படுத்தாற ) 
 

பிரிவு 28  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 

(வியாபரிகள் 

மகாள்வைவாளர்களுக்கு 

பற்றுசீட்டு வழங்குதல்.) 
 

பிரிவு 30  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள்(தவைாை 

அல்லது ஏ ாற்று 

நடவடிக்றக) 
 

பிரிவு 30 ற்றும் 31 

 ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் (தவைாை 

 ற்றும் மபாய்யாை 

பிரதிநிதித்துவம்) 
 

பிரிவு 31  ீதாை சந்றத 

புலைாய்வுகள் 

(மபாய்யாை 

பிரதிநிதித்துவம்) 

 

ம ாத்த திடீர் 

ரசாதறைகளும் 

தண்டங்களும் 

 
 

3,418 

 
 

2,550 

 

 

1,387 

 

 

 

21,704 

 
 
 

2,829 

 
 

2,096 

 

 

1,467 

 

 

 

18,607 

 
 

11,653,500 

 
 

11,001,150 

 

 

5,660,650 

 

 

 

67,956,500 
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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயிைால் நமற்சைாள்ளப்பட்ட 

திடீர் சுற்றிவகளப்புக்ைள் - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயிைால்  டாத்தப்பட்ட திடீர் 

நசாதகைைள் 

புைக்ரகாட்றட சந்றதயில் 

காலாவதியாை ரபரீச்சம்பழங்கள் 

 ீதாை திடீர் ரசாதறை 

 

 ைித நுகர்வுக்கு உகந்ததல்லாத 

ஐஸ்கட்டிகள் ரசர்க்கப்பட்ட 

பழச்சாறுகள்  ீதாை ரசாதறை 

 

காலாவதியாை அரிசி இருப்பு  ீதாை 

ரசாதறை 

 

காலவதியாை இைிப்புப் பண்டங்கள் 

 ீதாை ரசாதறை 
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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயிைால் விதிக்ைப்பட்ட 

தண்டப்பணங்ைள் 

 

 

3.  ியாயமற்ற வர்த்தைச்  சசயற்பாடுைளிைால் பாதிக்ைப்பட்ட 

பாவகையாளர்ைளுக்கு  ிவாரணம் வழங்குதல் 

 

அ. பாவறையாளர் முறைப்பாடுகறளக் றகயாளுதல் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது சட்டத்தின் 13 

 ற்றும் 32 ஆம் பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளின் 

அடிப்பறடயில் பாவறையாளர் முறைப்பாடுகறளக் 

றகயாளுகின்ைது. அதிகாரசறபயாைது தயாரிப்பாளர் அல்லது 

வியாபாரியிைால் வழங்கப்பட்ட  கட்டுறுத்து அல்லது 

உத்தரவாதத்திற்கு இணங்காத மபாருட்களின் விற்பறை அல்லது 
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ரசறவகளின் வழங்கல் மதாடர்பாை முறைப்பாடுகளிறை 

விசாரறண மசய்ய முடியும். 

 2015 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் றகயாளப்பட்ட பாவறையாளர் 

முறைப்பாடுகளின் முன்ரைற்ை ாைது அட்டவகணைள் – 3 

மற்றும் 4 இல் தரப்படுகின்ைது. 

 

 சமாத்தம் 

மபைப்பட்ட முறைப்பாடுகள் 1428 

(அ) தபால் மூலம் 1128 

(ஆ) மதாறலரபசி அறழப்புக்களின் மூலம் 602 

தடீர் ரசாதறைகள் (தறலற  

அலுவலகம்/ ாவட்ட அலுவலகம்) 

311 

ஏறைய நிறுவைங்களுக்கு குைிப்படீு 

மசய்யப்பட்டறவ 

62 

முறையாை விசாரறண  ற்றும் சட்ட 

நடவடிக்றககளுக்காக 

139 

 ாவட்ட அலகுகளுக்கு குைிப்படீு மசய்வதன் 

மூலம் (தைிப்பட்ட நிவாரணத்திற்காக) 

69 

நிறைவு மசய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் 499 

நிராகரிக்கப்பட்ட முறைப்பாடுகள் 12 

நடாத்தப்பட்ட கலந்துறரயாடல்கள் 503 

 

(முன்றைய ஆண்டு முறைப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக) 

அட்டவகண – 4– பாவறையாளர் முறைப்பாடுகள் மதாடர்பில் 

நடாத்தப்பட்ட      விசாரறணகள்: 

சபாது மக்ைளின் முகறப்பாடுைளின் அடிப்பகடயில் 

 டாத்தப்பட்ட விசாரகணைள் 

விசாரகணைளின் எண்ணிக்கை 178 

 முன்கைய ஆண்டு / மாதத்திைிருந்தாை 

விசாரணகைளின் சதாடர்ச்சி 
99 

புதிய விசாரகணைள் 79 

தீர்க்ைப்பட்ட விசாரகணைள் 19 

வழங்ைப்பட்ட ைட்டகளைள் 33 
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(முன்றைய ஆண்டு முறைப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக) 
 

திடீர் ரசாதறைகள் தவிர அதிகாரசறபயிைால் 24 நீதி ன்ை வழக்குகள் 

தாக்கல் மசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் அதிகாரசறப 

தண்டப்பண ாக ரூபா.793,000 இறை அைவடீு மசயதுள்ளது. 

 
 

 

  ீதிமன்ற வழக்குைள் 
 

வகையீடு 2015 

பாவறையாளர் வலுவூட்டல் அலகிைால் 

தாக்கல் மசய்யப்பட்ட புதிய வழக்குகள். 

24 

விசாரறணக்கு எடுக்கப்பட்டறவ 625 

தண்டப்பணங்கள் (நீதி ன்ை வழக்குகளிைால் 

மபைப்பட்டறவ) 

ரூபா. 
793,000/- 

நடாத்தப்பட்ட வழக்கு விசாரறணகள் 148 

 

4. பாவகையாளர் அறிவூட்டலும் வலுவூட்டலும் 

 

அ. பாவறையாளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது 

பாவறையாளர்களுக்கு அவர்களின் பாவறையாளர் உரிற கள் 

 ற்றும் மபாறுப்புக்கள், நறடமுறையிலுள்ள பாவறையாளர் 

சட்டம், சிைந்த பாவறையாளரின் பண்புகள்  ற்றும் சிைந்த 

வியாபார மசயற்பாடுகள் ரபான்ைறவ குைித்து அைிவூட்டுவதற்காக 

இலத்திரைியல்  ற்றும் அச்சு ஊடகங்கள், கருத்தரங்குகள்  ற்றும் 

மசயல ர்வுகள், கண்காட்சிகள் ரபான்ைவற்ைிறைப் 

பயன்படுத்துகின்ைது.ர ற்குைித்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 

ர லதிக ாக, பாவறையாளர் உரிற கள் திை ாைது 

பாவறையாளர் குழுக்கள்  ற்றும் வர்த்தக சமூகம் என்பவற்ைின் 

பங்குபற்றுதலுடன் மகாண்டாப்பட்டு வருகின்ைது.பாவறையாளர் 

உரிற றகள்  ற்றும் சட்டத்தின் விதிகள்  ற்றும் 

அமுல்படுத்தப்பட்ட ைட்டகளைள் 08 
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ஒழுங்குவிதிகள் மதாடர்பிலும் நாடளாவிய ரீதியிலாை 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்ைை.  

 
 

 அட்டவகண – 5 – சபாது மக்ைளுக்ைாை விழிப்புணர்வு 

 ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  

மாைாணம் மாவட்டம் சபாது மக்ைள் 

 ிைழ்சித்திட்டங்ைளி
ன் எண்ணிக்கை 

 த்திய  ாகாணம் 

கண்டி 28 

 ாத்தறள 18 

நுவமரலியா 20 

கிழக்கு  ாகாணம் 

அம்பாறை 58 

 ட்டக்களப்பு 23 

திருரகாண றல 35 

வட  த்திய 

 ாகாணம் 

அநுராதபுரம் 14 

மபாலநறுறவ 15 

வட  ாகாணம் 

யாழ்ப்பாணம் 5 

கிளிமநாச்சி 0 

 ன்ைார் 8 

முல்றலத்தீவு 0 

வவுைியா 15 

வட ர ல்  ாகாணம் 
குருநாகல் 24 

புத்தளம் 9 

சப்பிரகமுவ 

 ாகாணம் 

ரககாறல 36 

இரத்திைபுரி 15 

மதன்  ாகாணம் 

காலி 16 

ஹம்பாந்ரதாட்றட 10 

 ாத்தறை 28 

ஊவா  ாகாணம் 
பதுறள 13 

ம ாைராகறல 17 

ர ல்  ாகாணம் 
மகாழும்பு 34 

கம்பஹா 9 
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களுத்துறை 22 

சமாத்தம்  

 

அட்டவகண – 6 –பாவகையாளர் அகமப்புக்ைகளத் தாபித்தல்  

 

மாைாணம் மாவட்டம் பாவகையாளர் 

அகமப்புக்ைள் 

பாடசாகை 

பாவகையாளர் 

சுற்றுக்ைள் 

தாபிக்ைப்பட்ட 

பதிவு 

சசய்யப்பட்ட தாபிக்ைப்பட்ட 

பதிவு 

சசய்யப்பட்ட 

 த்திய 

 ாகாணம் 

கண்டி   
      

 ாத்தறள   
    1 

நுவமரலியா   
      

கிழக்கு 

 ாகாணம் 

அம்பாறை 3 
1 1 1 

 ட்டக்களப்பு 9 
10 12 16 

திருரகாண றல 4 
4 9 7 

வட  த்திய 

 ாகாணம் 

அநுராதபுரம்   
      

மபாலநறுறவ   
      

வட 

 ாகாணம் 

யாழ்ப்பாணம்   
      

கிளிமநாச்சி   
  6 4 

 ன்ைார்   
  4 1 

முல்றலத்தீவு   
      

வவுைியா 3 
4 3 2 

வட ர ல் 

 ாகாணம் 

குருநாகல்   
      

புத்தளம்   
      

சப்பிரகமுவ 

 ாகாணம் 

ரககாறல   
      

இரத்திைபுரி   
      

மதன் 

 ாகாணம் 

காலி   
3     

ஹம்பாந்ரதாட்றட 1 
1     

 ாத்தறை 4 
14     

ஊவா 

 ாகாணம் 

பதுறள   
      

ம ாைராகறல   
      

ர ல் 

 ாகாணம் 

மகாழும்பு 2 
1 1 1 

கம்பஹா   
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களுத்துறை   
1     

சமாத்தம்  39 36 33 

 

பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயிைால்  டாத்தப்பட்ட 

விழிப்புணர்வு  ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

         

பாவறையாளர் விதிகள்  ற்றும் 

ஒழுங்குவிதிகள் மதாடர்பில் 

வர்த்தகர்களுக்கு நட ாடும் அைிவூட்டும் 

நிகழ்ச்சித்தட்டங்கறள நடாத்துதல் 

பாவறையாளர் உரிற கள் மதாடர்பில் 

பாடசாறல விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள நடாத்துதல் 

 

பாவறையாளர் உரிற கள் மதாடர்பில் 

பாடசாறல விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள நடாத்துதல் 

 

பாவறையாளர் உரிற கள் திைம் 

மதாடர்பில் நட ாடும் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திறை நடாத்துதல் 
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5. நபாட்டி எதிர் சசயற்பாடுைளுக்சைதிராை வியாபாரிைள் மற்றும் 

தயாரிப்பாளர்ைகளப் பாதுைத்தலும் ஆநராக்ைியமாை 

நபாட்டியிகை உக்குவித்தலும்.  
 

நபாட்டி ஊக்குவிப்பு 

அதிகாரசறபயாைது 2015 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரசறபயிைால் மபைப்பட்ட 

முறைப்பாடுகளில் 20 இற்கு விசாரறணகளிறை நடாத்தியுள்ளது. 

இவற்றுள் 19 முறைப்பாடுகள் விசாரறண மசய்யப்பட்டு தீர்க்கப்பட்டை. 

ஒன்று (1) ரபாட்டி எதிர் மசயற்பாடுகளுக்குரியமதை இைங் 

காணப்பட்டுள்ளதுடன் தீர் ாை நிறைரவற்றுவதற்காக பாவறையாளர் 

அலுவல்கள் ரபரறவக்கு குைித்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

அதிகாரசறபயாைது, பிஸ்கற்றுக்களும் ரவபர்ஸ்களும், ரகாதுற   ா 

 ற்றும் சீைி ரபான்ை மதரிவு மசய்யப்பட்ட மபாருட்களில் ஏரதனும் ரபாட்டி 

எதிர் மசயற்பாடுகள் உள்ளைவா என்பது குைித்து மூன்று ஆராய்ச்சிகளிறை 

அதன் மசாந்த முயற்சியில் ர ற்மகாண்டது. 

 
 

பிஸ்கற்றுக்கள்  ற்றும் ரவபர்ஸ்கள் மதாடர்பாை ஆராய்ச்சியில், 

சந்றதயாைது இரண்டு மதாழிற்பாட்டாளர்களிைால் 

மதாழிற்படுத்தப்படுவதுடன் சந்றதயினுள் நுறழவதற்கு எவ்வித 

இறடயூறுகளும் காணப்படவில்றல. உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள் 

இைக்கு திகள்  ீதாை உயர் தரிவு விதிப்பைவிலிருந்து 

பாதுகாக்கப்படுகின்ைார்கள்.ஆதிக்கம் நிறைந்த சந்றத 

மதாழிற்பாட்டாளர்களிைால் ஏரதனும் ரபாட்டி எதிர் மசயற்பாடுகள 

உள்ளதற்காை எவ்வித உறுதிப்படுத்திய சான்றும் காணப்படவில்றல. 

 

 

சீைி ஆராய்ச்சியிலிருந்து ரபாட்டி நடவடிக்றககளிைால் சீைிக் 

றகத்மதாழில் எதிர்மகாள்ளும் பிரச்சறைகளின் தன்ற   ற்றும் மகாள்றக 

வகுப்பாளர்களின் பங்கு  ற்றும் இது மதாடர்பாை தீர்வுகறள வழங்குதல் 

குைித்து நாம் புரிந்து மகாள்ள முடிகின்ைது. நீண்ட கால ரநாக்கில், சீைிக் 

பாவறையாளர் உரிற கள் திைம் 

மதாடர்பில் நட ாடும் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திறை நடாத்துதல் 

 

பாவறையாளர் உரிற கள் திைம் 

மதாடர்பில் நட ாடும் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திறை நடாத்துதல் 
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றகத்மதாழிலிறைப் மபாறுத்த வறரயில் அரசாங்க ஆதரவின்ைி 
சுய ாகரவ மதாழிற்படும் ஆற்ைலிறைக் மகாண்டுள்ளது. நறடமுறையில், 

நாம் மபரும்பாலும் இைக்கு திகளிரலரய தங்கியுள்ரளாம். அவ்வாரை, 

ரகாதுற   ா மதாடர்பாை ஆராய்ச்சியின் மூல ாக, நாடு முழுவதற்கு ாை 

ரகாதுற   ாவின் வழங்கலின் 99% இறை இரண்டு நிறுவைங்களின் 

கட்டுப்பாட்டிலிருப்பதறைக் காண முடிகின்ைது. தரவாைது இரண்டு 

நிறுவைங்களின் தைியுரிற   ற்றும் இரண்டு கம்பைிகளின் ரபாட்டி 

என்பை குைித்த விடயங்களின் விறளவுகறள ஆய்வு மசய்யவில்றல. 

 

தறர ஓடுகள்  ற்றும் கண்ணாடிப் ரபாத்தல்களின் தயாரிப்புக் 

றகத்மதாழில்களில் காணப்படும் ஏரதனும் சந்றத ஆதிக்க 

நிறலற யறையும் ரபாட்டு எதிர் நடவடிக்றககளிறை இைங் 

காண்பதற்காக விரசட ஆய்வுகள் ர ற்மகாள்ளப்பட்டை. நாம் 

தற்ரபாதிருக்கிைை சந்றத ஆதிக்க நிறலயிறை இைங்கண்டுள்ரளாம். 

தறர ஓடு தயாரிப்புக் றகத்மதாழிலுக்கு இைக்கு தியாளர்கள்  ற்றும் 

உள்நாட்டுத் தயாரிப்பாளர்களுக்கிறடரய கடும் மபாட்டி நிலவுகின்ைது. 

கண்ணாடிப் ரபாத்தல் தயாரிப்புத் மதாழிலாைது தைியார்  யப்படுத்தப்பட்ட 

தைியுரிற யிறைக் மகாண்டுள்ளது. அடிப்பறடயில் இது ஒரு 

ஆறணயிடப்பட்ட முதலீடாக கருதப்படுகின்ைது.ஆறகயால், 

ரபாட்டியின்ைி ஒட்டு ம ாத்த  றுசீரற ப்பு இல்றலயாகும். இது ஏரதனும் 

வளர்ச்சியில் விறளவிறை ஏற்படுத்த  ாட்டாது. 

 
 

ரபாட்டிச் சட்ட ாைது அடிப்பறடயில் பிந்திய அதிகாரங்கறளக் மகாண்ட 

 ாதிரியாகும். மதன்ைாசியப் பிராந்தியத்திலுள்ள அரநக ாை திைந்த 

மபாருளாதாரங்களில் ஒன்ைாக இருக்கின்ை நாம் உலக வர்த்தக நிறுவை 

சுதந்திர ளிப்பு, இருதரப்பு வர்த்தக உடன்படிக்றககள் என்பவற்ைில் 

ஈடுப்பட்டு வருகின்ரைாம். ர லும், மபரும்பாலாை ரபாட்டி விடயங்களில் 

பகுப்பாய்வு அலகாக கருதிக் மகாள்ளப்பட முடியாத சிைிய 

மபாருளாதார ாக நாம் இருப்பதறை இங்கு குைிப்பிடுவது 

முக்கிய ாைமதான்ைாகும். 

 
 

சந்கதப் பங்ைிகை இைங் ைாணுதலும் புள்ளிவிபரத் தரவுைகளச் 

நசைரித்தலும். 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது சந்றதயில் வர்த்தகம் 

அல்லது சந்றதயின் பிரதாை பகுதியில் நிலவும் ஆதிக்கத் தன்ற யிறை 

கட்டுப்படுத்தும் அல்லது இல்லா ல் மசய்யும் மபாறுப்பிறைக் 

மகாண்டுள்ளது. புள்ளிவிபர ாைது உள்நாட்டுச் சந்றதயில் கிறடக்கக்கூடிய 

மதரிவு மசய்யப்பட்ட மபாருட்களுடை மதாடர்புறடய 



28 
 

மதாழில்முயற்சிகளின் சந்றதப் பங்கிறையும் சந்றத ஆதிக்க நிறலயிறை 

இல்லாமதாழிப்பதற்காை சாத்தியப்பாட்டிறையும் அறடயாளங் 

காண்பதற்காக ரசகரிக்கப்பட்டுள்ளது.இது பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபயாைது அத்தறகய துறைகள்   ற்றும் றகத்மதாழில்களுடன் 

இணந்து மதாழிற்படுகின்ை சந்றதக் கட்டற ப்புக்கறளயும் அறடயாளங் 

காண்பதற்கும் துறண புரிகின்ைது.ஏைக்குறைய குைித்துறரக்கப்பட்ட 330 

கம்பைிகள் உள்ளடங்கலாக குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் சந்றதப் பங்குக் 

கணிப்படீ்டுக்காக வடிவற க்கப்பட்ட மபாருட்களின் எண்ணிக்றக 40 ஆகும். 

ஒத்திறசவாை சந்றதப் பகுப்பாய்வாைது சந்றத ஆதிக்க கருதுரகாளுக்கு 

ஏற்புறடயதாகும். சந்றத இைங்காணலாைது ரபாட்டியல்லாத மபாருட்கள் 

 ற்றும் ரசறவகள்  மதாடர்பில்  ிகவும் இன்ைியற யாததாகும். 
 

 

 

விகைக் ைண்ைாணிப்பும் அவதாைமும் 

அத்தியாவசியப் மபாருட்களின் விறலகளிறைக் கண்காணிக்கும் மபாருட்டு 

மகாழும்பிலும் ஏறைய  ாவட்டங்களிலும் முறையாை விறல 

 திப்பாய்வுகள் ர ற்மகாள்ளப்படுகின்ைை. இது மதாடர்பில்  ீளாய்வு 

காலப்பகுதியில் 12 கண்காணிப்பு நடவடிக்றககள் ர ற்மகாள்ளப்பட்டை.  

உணவுப் மபாருட்கள்,  ரக்கைிகள்  ற்றும்  ீன் ஆகியவற்ைின் நாளாந்த 

விறலகளின் அடிப்பறடயிலாை விறலப் பகுப்பாய்வு அைிக்றககள் 

நாளாந்த அடிப்பறடயில் ச ர்ப்பிக்கப்படுகின்ைை. அவ்வாைாை அறு நூற்ைி 
நாப்பதிரயழு அைிக்றககள் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளை.  
 

உள் ாட்டுக் கைத்சதாழில்ைளிகைப் பாதுைாத்தல் 

இைிப்புப் மபாருட்கள், மசாக்கரலட்டுக்கள், பிஸ்கற்றுகள், ரகக்  ற்றும் 

குளியல் சவர்க்காரம் என்பவற்ைின் இைக்கு தியாளர்கள் தங்களின் 

ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலயிறை (MRP) பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபக்கு அனுப்பி றவக்கின்ைை.CESS அடிப்பறடயில் 

மவளிப்படுத்தப்பட்ட ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலயாைது (MRP) சுங்கத் 

திறணக்களத்திைால் விதிக்கப்படுகின்ைது.மவளிப்படுத்தப்பட்ட 

விறலகளிறை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இத்தறகய மபாருட்கள் மதாடர்பில் 

சந்றத மசவ்றவ பார்த்தலிை முறையாை மவளிப்படுத்தல்நறடமுறையின் 

அடிப்பறடயில் பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயிைால் 

அமுல்படுத்தப்படுகின்ைது.இந்தக் காலப்பகுதியில் முன்னூற்று நாற்பத்தி 
நாலு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டை.இலங்றக சுங்கத் 

திறணக்களத்திைால் ர ற்படி இைக்கு திகளிலிருந்து CESS வரு ாை ாக 

ரூபா.1,198,335,712 ரசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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விகைத்திறன் வாய்ந்த தைவல் நசகவயிகை உறுதி சசய்தல் 

றகயடக்கத் மதாறலரபசிகளினூடாக மபாருட்களின் சில்லறை விறல 

மதாடர்பாை தகவல்கறள அைிந்து மகாள்ளுதல் (குறுந்தகவல் குைியடீு 1977). 

அதிகாரசறபயாைது, 1977 எனும் குறுந்தகவல் மதாறலரபசி 
இலக்கத்தினூடாக வழங்கப்படும் ரசறவயிறைக் குைித்த 

காலப்பகுதியிலும் மதாடர்ந்து ர ற்மகாண்டதுடன் சில்லறைச் சந்றதகளில் 

நட ாடும் ரசறவயினூடாக   (மகாழும்பு புைக்காட்றட, மத ட்டமகாட, 

மபாரறள, நுரகமகாறட ற்றும் வத்தறள)  ரக்கைிகள், பழங்கள்  ற்றும் 

உணவுப் மபாருட்களுக்காை சில்லறை விறலகள் நாளாந்த அடிப்பறடயில் 

ரசகரிக்கப்படுகின்ைை.  ீன்களுக்காை விறலகள் ரபலியமகாறட  ீன் 

சந்றதயிலிருந்து ரசகரிக்கப்படுகின்ைை. இறவ கணைி முறைற யில் 

நாளாந்தம் பதிரவற்ைப்படுகின்ைை. இத்தறகய பதிரவற்ைத்தின் மூல ாக 

பாவறையாளர்களும் அவ்வாரை விவசாயிகளும் த து மகாள்வைவுகள் 

 ற்றும் விற்பறைகள் மதாடர்பில் தீர் ாைம் எடுப்பதற்கு உதவியாக 

அற யும். 
 

வியாபாரிைள் சதாடர்பாை தரவுத் தளம் 

 ாகாண  ட்டத்திலிருந்து ரசகரிக்கப்படும் தரவுகளிறைக் மகாண்டு 

தரவுத்தளம் உருவாக்கப்படுகின்ைது. இந்த முயற்சியாைது வியாபாரிகறளப் 

பதிவு மசய்யு  நறடமுறையிறை அமுல்படுத்துவதற்காக 

ர ற்மகாள்ளப்படுகின்ைது.  
 

ஏகைய ஒழுங்குமுகறப்படுத்தும் அதிைாரசகபைள் மற்றும் 

அக்ைகறதார்ர்  ிறுவைங்ைளுடன் விகைத்திறன் வாய்ந்த 

உறவுைகளப் தாபித்தலும் நபணுதலும். 

 

01) மஹாவைி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு 

அ) சுற்ைாடல் பாதுகாப்பிற்காை அற ச்சுக் குழுக்கள்.  

 ரதசிய மநைிமுறைப்படுத்தல் குழு (பசல் / மராற்ைர்டம் 

/ஸமராக்மகால்ம்  ாநாடு  /  ிை ட்ட  ாநாடு) 

 ரதசிய ஒருங்கிறணப்புக்குழு 

 ரதசிய பசுற  மபறுறககள் மகாள்றக  ற்றும் வழிகாட்டிகள் 

 ரதசிய இலத்திரைியல் கழிவு முகாற த்துவ மகாள்றகக் குழு 

 உலகளாவிய ஒத்தியல்பாை முறைற யிறை  ீளாய்வு 

மசய்யும் குழு.  (HS குைியடீு) 
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 முகவராண்ற களுக்கிறடயிலாை மதாழிற்படு குழு. (IAEWG) – 

SWITCH ASIA நிகழ்ச்சித்திட்டம். 

 நிறலயாை நுகர்வு  ற்றும் உற்பத்தி மதாடர்பாை கருத்திட்டம். 

 

அ)  த்திய சுற்ைாடல் அதிகாரசறப 

 ஒலி முகாற த்துவம்  ற்றும் இரசாையங்களுக்காை ரதசிய 

அமுலாக்கல் திட்ட  ீளாய்வுக்குழு  

 TACMIC – றகத்மதாழில் இரசாயைப் மபாருட்கறள முகாற  

மசய்வதற்காை மதாழில்நுட்ப  தியுறரக் குழு. 

 

02)  சதாகைத்சதாடர்பு மற்றும் டிஜிரல் உள்ளை ைட்டகமப்பு 

அகமச்சு 

GIC 1919 இற்காை  மநைிமுறைப்படுத்தல் குழுவின் (PSC) 

உறுப்பிைர் 

03) இைங்கைச் சுங்ைம். 

சுங்கங்களுக்கிறடரய ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட சுங்க 

சம்பரதாஜங்களுடன் ஈடுபடுதல். 

04) வர்த்தகர் சங்கங்கள்  ற்றும் றகத்மதாழில்  ன்ைங்கள் 

ரபாட்டியறை உறுதிப்படுத்துவதில் றகத்மதாழில் துறைக்கு 

உதவியிளக்கும் மபாருட்டு சிரைகபூர்வ உைவு முறையிறைப் 

ரபணுதல். 

05) சுைாதார அகமச்சு 

உணவு  தியுறரக் குழுவின் உறுப்பிைர். 

 

 

 

 ியாயமாை விகையிகை உறுதிப்படுத்துதல் 

 
 

அ. விதித்துகரக்ைப்பட்ட சபாருட்ைளின் விகை ஒழுங்குவிதி 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது சட்டத்தின் 18, 19 

 ற்றும் 20 ஆம் பிரிவுகளில் விதித்துறரக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் 
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அடிப்றபறடயில் இைங்காணப்பட்ட மபாருட்களின் சந்றத  

விறலகளில் தறலயடீு மசய்கின்ைது. மதரிவு மசய்யப்பட்ட 

மபாருட்களின் விறலகறள நிறலயாகப் ரபணுவதற்கு / 

நிர்ணயிப்பதற்கு பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயிைால் 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றககள் கீரழ அட்டவகண – 7 இல் 

தரப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகண – 7–குறித்துகரக்ைப்பட்ட சபாருட்ைளின் விகைைகள 

 ிகையாைப் நபணுவதற்கு /  ிர்ணயிப்பதற்கு பாவகையாளர் 

அதிைாரசகபயிைால் எடுக்ைப்பட்ட  டவடிக்கை 

 

சபாருள் எடுத்த  டவடிக்கை 

சீம ந்து சீம ந்து மதாடர்பாை 12 விண்ணப்பங்களுக்கு தீர்வு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

முழு ஆறடப் 

பால்  ா 

02 முழு ஆறடப் பால் ா விண்ணப்பங்களுக்கு தீர்வு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 ருந்தாக்கல் 

 

791  ருந்தாக்கல் மபாருட்களுக்காை 

விண்ணப்பங்களுக்கு தீர வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 

இகடக்ைாை ைட்டகளைள் 
 

 

சபாருட்ைள் விண்ணப்பங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

சீம ந்து 06 

 ருந்தாக்கல் 02 

 
 

 

ஆ.   ிறுவைத்தின் திறன் விரிவாக்ைம் 

  அ. பதவியிைர் விருத்தி 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது எ து 

ரசறவகளின் தரத்திறை ர ம்படுத்துவதற்குப் பங்களிப்புக்கறள 

வழங்குகின்ை முதலீட்டுத் துறையிலுள்ள பதவியிைரின் ர ம்பாடு 

குைித்து கூடிய கவைம் மசலுத்துகின்ைது. 2015 இல் நடாத்தப்பட்ட 

பதவியிைர் பயிற்சியளித்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் விபரங்கள் 

கீரழ அட்டவகண - 8 இல் தரப்படுகின்ைது. 
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அட்டவகண – 8  - 2015 இல்  டாத்தப்பட்ட பதவியிைர் பயிற்சியளித்தல் 

மற்றும் அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

# பாடச றித் தகைப்பு பங்குபற்றாள
ர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

01 விறைத்திைன்  ற்றும் உற்பத்தித் திைனுக்காக 

ஊழியர்கறள விருத்தி மசய்தல்  ற்றும் திைன் 

விருத்தி  ீதாை பயிற்சியிளத்தல் – உயர் 

முகாற த்துவ திைன்கள் 

21 

02 சுய  ற்றும் ஊக்குவிப்பு குழுக்களுக்காை சாதக 

மநைிமுறைகள்  ீதாை பயிற்சியளித்தல்  

72 

03 சுப்பர் சந்றதகளுக்காை புதிய பழங்கள்  ற்றும் 

 ரக்கைிகள் தயாரிப்பு  ீதாை பயிற்சியளித்தல் 

05 

04 புதிய  ருந்துகள் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் 

அதிகாரசறபச் சட்டம்  ீதாை மசயல ர்வு 

04 

05 13 ஆவது மதன்ைாசிய முகாற த்துவ கருத்தரங்கு 

2015 

01 

06 பதவியிைர் விருத்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2015 233 

07 சிைந்த தரத்திற்காை பழங்கள்  ற்றும்  ரக்கைிகளின் 

சில்லறை காட்சிப்படுத்தல் 

05 

08 புதிய  ருந்துகள் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் 

அதிகாரசறபச் சட்டம்  ீதாை மசயல ர்வு 

04 

09 ஏற்று தி / இைக்கு தி நறடமுறைகள்  ற்றும் 

ஆவணப்படுத்தல் 

02 

10 புலைாய்வு அலுவலர்களுக்காை பதவியிைர் 

விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

28 

11 அழகுசாதை இரசாயைம் மதாடர்பாை கருத்தரங்கு 03 

12 ரதசிய  ைித வள  ாநாடு 01 

13 12 நாட்கள் த ிழ் ம ாழி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 03 

14 மவளிச்மசல்லும்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட மதாழில்சார் 

பயிற்சியளித்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

44 

15 மசலவிைம்  ற்றும் மகாடுப்பைவு நறடமுறை 03 
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ஆ. அதிகாரசறபயின் பதவியிைர் கட்டற ப்பிறை வலுவாக்குதல். 

சம்பள
க் 

குறியீ
டு 

பதவி 

2011.05.19 

இலுள்ளவாறா
ை 

அங்ைீைரிக்ைப்ப
ட்ட பதவியணி 

2015.12.31 

இலுள்ளவா
றாை 

தற்நபாகதய 

பதவியணி 

HM 2-1 சிநரஸ்ட முைாகமயாளர் 

 ீதாை பயிற்சி 
16 2015 ஆம் ஆண்டுக்காை நிதிக் கூற்று தயாரிப்பு 04 

17 ரதசிய முகாற த்துவ  ாநாடு - 2015 03 

18 2016 ஆம் ஆண்டுக்காை மபறுறககள் திட்ட தயாரிப்பு 04 

19 AAT இலங்றக வருடாந்த  ாநாடு 2015 01 

20 அலுவலக முகாற த்துவம்  ற்றும் அலுவலக 

நறடமுறைகள் 

89 

21 மதாழில் சட்டம்  ற்றும் றகத்மதாழில்சார் உைவுகள் 01 

22 விஞ்ஞாை  ற்றும் மதாழில்நுட்ப தீர்வுக்காை 

ஹமஷாங் பல்கறலக்கழக கள விஜயம் 

02 

23 அபிவிருத்தியறடந்து வரும் நாடுகளுக்காை 

நிரு ாணம்  ற்றும் முகாற த்துவ ம ாத்த 

வியாபார சந்றத மதாடர்பாை கருத்தரங்கு - சீைா 

01 

24 ஐரராப்பிய ஆசிய நாடுகளுக்காை சீைாவின் 

மபாருளாதார  ற்றும் சமூக அபிவிருத்தி 
மதாடர்பாை கருத்தரங்கு - சீைா 

01 

25 அபிவிருத்தியறடந்து வரும் நாடுகளுக்காை 

இைக்கு தி  ற்றும் ஏற்று தி உணவு பரிரசாதறை 

மதாடர்பாை கருத்தரங்கு - சீைா 

04 

26 SAARC – PTB மூன்ைாம் தரப்பு  திப்படீு  ற்றும் தர 

நிர்ணய முக்கியத்துவம் மதாடர்பில் 

ஒழுங்கற ப்பாளர்களுக்கு விளக்க ளிக்கும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  - இந்தியா 

01 

27 04 ஆவது BRICS சர்வரதச ரபாட்டி  ாநாடு – 

மதன்ைாபிரிக்கா 
02 

28 பாவறையாளர் சர்வரதச உலக காங்கிரஸ் – 2015 

பிரரஸில் 

01 

29 அடிப்பறட ஹலால் உணவுகள்  ற்றும் 

சான்றுப்படுத்தல் முறைற  -  ரலசியா 
02 

ம ாத்தம் 544 
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 பணிப்பாளர் நாயகம் 1 1 

HM 1-1 பணிப்பாளர் 6 5 

 ரபரறவ மசயலாளர் 1 1 

MM 1-1 முைாகமயாளர் 

 உள்ளக கணக்காய்வாளர் 1 1 

 பிரதிப் பணிப்பாளர் 
15 

5 

 உதவிப் பணிப்பாளர் 4 

 பிரதி / உதவிப் உதவிப் பணிப்பாளர் - 

பிராந்திய 

9 8 

JM 1-1 கைிஷ்ட முகாற யாளர் 
 முறைற  மநைிப்படுத்துைர் 2 0 

 சிரரஷ்ட புலைாய்வு அலுவலர் 1 0 

 சிரரஷ்ட புள்ளிவிபர அலுவலர் 27 21 

 சிரரஷ்ட சந்றத ஆராய்ச்சி  ற்றும் 

பகுப்பாய்வு 

1 0 

 சிரரஷ்ட கணக்கீட்டு அலுவலர் 1 0 

 அந்தரங்க மசயலாளர் (ப.நா.) 2 0 

 அந்தரங்க மசயலாளர் (தவிசாளர்) 1 0 

 சிரரஷ்ட நிருவாக /  ைத வள 

அலுவலர் 
1 1 

 சிரரஷ்ட சட்ட  ற்றும் வலுவாக்கல் 

அலுவலர் 
1 0 

 சிரரஷ்ட கிரய அலுவலர் 2 1 

  1 0 

MA 5-2 அமுைாக்ைல்சதாழிற்பாட்டு /விரிவாக்ைல்  

 தரவு ஒருங்கிறணப்பாளர் 1 1 

 புள்ளிவிபரவியல் உத்திரயாகத்தர் 1 0 

 சந்றத ஆராய்ச்சி பகுப்பாய்வாளர் 1 1 

 ஆவணப்படுத்தும் உத்திரயாகத்தர் 6 4 

 நூலகர் 1 1 

 கிரய உத்திரயாகத்தர் 
15 

3 

 கணக்கு உத்திரயாகத்தர் 9 

 நிருவாக உத்திரயாகத்தர் 5 5 

 சட்ட அமுலாக்கல் உத்திரயாகத்தர் 3 2 

 புலைாய்வு உத்திரயாகத்தர் 200 199 

MA 2-2 முைாகமத்துவ உதவியாளர்  (சதாழில்நுட்பம்) 

 கணக்குப் பதிவாளர் 1 0 
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MA 1-2 முைாகமத்துவ உதவியாளர்  (சதாழில்நுட்பம் சாரா) 

 முகாற த்துவ உதவியாளர் 31 30 

PL 3 ஆரம்ப மட்ட திறன் விருத்தி 

 சாரதி 18 15 

PL 1 ஆரம்ப மட்ட திறன் விருத்தியற்ற 

 அலுவலக உதவியாளர் 14 13 

 சமாத்தம் 370 331 

 

இ. பதவியிைர் ஊக்குவிப்பும் நலன்புரியும் 

குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில், பதவியிைருக்கு  கிழ்ச்சியாைதும் 

சாதக ாைது ாை மதாழில் மசய்யும் சூழலிறை ஏற்படுத்திக் 

மகாடுக்கும் மபாருட்டு,  ருத்துவக் காப்புறுதி திட்டம், சலாச்சார 

 ற்றும் ச யம் சார்ந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பதவியிைர் உக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பதவியிைர் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், 

ஊழியர் அங்கீகாரம் ரபான்ை பல்ரவறு நடவடிக்றககள் 

பதவியிைருக்கு மதாடர்ந்தும் முன்மைடுக்கப்பட்டை. 

 

இ.  பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபச் சட்டத்தில் 

திருத்தங்ைகள    நமற்சைாள்ளுதல் 

 

பிரதி சட்ட வறரஞர்  ற்றும் சட்ட வறரஞர் திறணக்களத்துடன் 

திருத்தங்கள் குைித்து கலந்துறரயாடப்பட்டு நிறைவு மசய்யப்பட்டை. 

 

பாவகையாளர் அலுவல்ைள் நபரகவயின் சசயல் ிகறநவற்றம் - 

2015 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் ரபரறவயின் நிருவாக மசயற்பாடுகள் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயின் கீழ் ர ற்மகாள்ளப்பட்டு 

வருவதுடன் அதிகாரசறபயிைால் குைிப்படீு மசய்யப்படுகின்ை பிரதாை 

ரபாட்டி எதிர் மசயற்பாடுகள் மதாடர்பில்  ீள் புலைாய்வு தீர் ாைம் 

நிறைரவற்றுவதற்கும் சட்டத்திைால் தத்துவ ளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் நியதிகளின்படி,  ிறக விறலயிடல், முறையற்ை 

சந்றத நடவடிக்றககள்  ற்றும் சந்றத முறைற யிறைக் றகயாளுதல் 

என்பை விசாரறணக்காக ரபரறவக்கு குைிப்படீு மசய்யப்படுகின்ைை. 

ரதறவப்படு ிடத்து ரபரறவயாைது விற்பறை மசய்யப்படவுள்ள 
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மபாருட்கள் அல்லது வழங்கப்படவுள்ள ரசறவகளின் விறலகளிறை 

உயர்த்துவதற்குத் ரதறவயாை பரிந்துறரகளிறை வழங்குவதற்கும் 

தத்துவ ளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

முறைப்பாடுகள் / குைித்துறரப்புக்கள் 

 

 

பாஅஅ சட்டத்தின் பிரிவு 

முகறப்பாடுைள் / 

குறித்துகரப்புக்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

தீர்ப்பைவுைள்/ 

தீர்மாைங்ைள்/ 

பரிந்துகரைள் 

பிரிவு 38 

ரபாட்டி எதிர் நடத்றத 

 ீதாை 

முறைப்பாடுகளிறை 

விசாரறண மசய்தல் 

01 
தீர்ப்பைவு  – 1 

தீர் ாைங்கள் – 1 

ஆகக்கூடய சில்லறை 

விறலயிறை பரிந்துறர 

மசய்தல் 

5 
4 

 

சந்றதயில்  ஆதிக்கம் 

மசலுத்துதல் அல்லது 

ச்நறத முறைரகடு 

மதாடர்பாை 

முறைப்பாடுகள் 

1 
- 

 

(முந்திய ஆண்டுகளின் முறைப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக) 

ரபரறவயாைது விரசட பணியாக 1977 கருத்திட்டத்தின் நாளாந்த 

மசயற்பாடுகறள கண்காணித்து வருகின்ைது. 

 விறல இற்றைப்படுத்தல்  ற்றும் விறலப் பட்டியறல மசவ்றவ 

பார்த்தல் 

 பாவறையாளர் முறைப்பாடுகளின் மதாகுப்பிறை மசவ்றவ பார்த்தல் 

 முறைற யாைது சீராகவும் பாவறையாளர் நட்புைவுடனும் 

மதாழிற்படுகின்ைதா என்பதறைக் கண்காணித்தல். 
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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப 

2015 டிசம்பர் 31 இலுள்ளவாறாை  ிதி  ிகைகமக் கூற்று 

 

 

2012.12.31 

இலுள்ளவாறு 

2014.12.31 

இலுள்ளவா
று 

 

ரூபா 000' ரூபா. 000' 

சசாத்துக்ைள் 

   கடமுகறச் சசாத்துக்ைள்   
 

 
  

 காசும் காசுக்கு ச  ாைறவயும்           21,765               17,593  

வியாபார  ற்றும் ஏறைய 

மபைத்தக்கறவகள்           17,684               16,124  

சரக்கிருப்பு / இருப்புக்கள்             1,253                 2,110  

ஏறைய நறடமுறை நிதிசார் மசாத்துக்கள்             5,343                 6,138  

 
          46,045               41,966  

குறைரவறல (அபிவிருத்திக் கட்டம்)             1,603                 1,803  

 கடமுகறயல்ைா சசாத்துக்ைள்   
 முதலீடு         195,181             168,657  

 
17,679 16,682 

ஏறைய நறடமுறையல்லா நிதிச் 

மசாத்துக்கள் (பதவியிைர் கடன்)             8,288                 8,221  

 கட்டிட குத்தறக                875                    900  

ஆதைம் / மபாைி / உபகரணம்           96,360               55,693  

 
        318,383             250,154  

சமாத்தச் சசாத்துக்ைள்         366,030             293,922  

சபாறுப்புக்ைள் 

   கடமுகறப் சபாறுப்புக்ைள்   
 ரசர்ந்த மசலவுகள்           28,731               22,370  

மசலுத்தத்தக்கறவகளும் ஏறைய 

மபாறுப்புக்களும்             4,475                 6,096  

 
          33,206               28,466  

 கடமுகறயல்ைா சபாறுப்புக்ைள்   
 பணிக்மகாறட ஏற்பாடு           40,146               26,176  

சமாத்தப் சபாறுப்புக்ைள்           73,352               54,642  

சமாத்த நதறிய சசாத்துக்ைள்         292,678             239,281  

நதறிய சசாத்துக்ைள் / உரிகம 

  திரட்டு நிதியம்           63,191               63,191  

நீடித்த வரு ாைம்           93,201               52,535  

ஒதுக்கங்கள்         136,287             123,555  

சமாத்த நதறிய சசாத்துக்ைள் / உரிகம         292,678             239,281  

 
பங்கங்களிலுள்ள கணக்கீட்டுக் மகாள்றககள்  வறரயிலாை பக்கங்களிலுள்ள குைிப்புக்கள் என்பை 

இத்தறகய நிதிக் கூற்றுக்களில் முக்கிய பகுதியாகும். இத்தறகய நிதிக்கூற்றுக்கறளத் தயாரித்தல் 
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 ற்றும் ச ர்ப்பித்தல் என்பவற்ைிற்குபணிப்பாளர் சறபரய மபாறுப்பாகும்.இத்தறகய நிதிக்கூற்றுக்கள் 

பணிப்பாளர் சறபயிைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவர்களின் சார்பில் றகமயாப்ப ிடப்பட்டுள்ளது. 

 

   

நிதிப் பணிப்பாளர்      பணிப்பாளர் நாயகம்         தறலவர் 
பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப            பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப           பாவகையாளர் 

அலுவல்ைள் அதிைாரசகப 

 

பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப 

2015 டிசம்பர் 31 இலுள்ளவாறாை  ிதி சசயைாற்றுகைக் கூற்று 

 

  

2015.12.31 

இலுள்ளவாறு 

2014.12.31 

இலுள்ளவாறு 

 

 

வருமாைம்   

  

 

 ீண்டுவரும்  ாைியம்          287,647        249,973  

 

 

தண்டப்பண வரு ாைம்            26,621          21,641  

 

 

ஏறைய வரு ாைம்            42,647          31,472  

 

  

         356,915        303,086  

 

 
 

  

  

 

சசைவுைள்   

  

 

ஆளுக்குரிய ரவதைாதிகள்        (219,760)     (161,593) 

 

 

பிரயாணச் மசலவுகள்          (10,220)       (11,790) 

 

 

வழங்கல்களும் 

நுகரத்தக்கறவகளும்          (10,369)       (11,199) 

 

 

ரபணுதல்            (5,829)         (5,346) 

 

 

ஒப்பந்த ரசறவகள்          (42,740)       (44,819) 

 

 

ரதய் ாைம்          (29,797)       (17,994) 

 

 

ஏறைய மதாழிபாட்டுச் 

மசலவுகள்          (25,340)       (27,058) 

 

 

நிதிச் மசலவு               (130)            (102) 

 

  

  

  

 

ம ாத்தச் மசலவுகள்        (344,184)     (279,901) 

 

  

           12,731          23,185  

 

 

குறித்த ஆண்டுக்ைாை 

சமாத்த நதறிய மிகை 

/(பற்றாக்குகற)             12,731          23,185  
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பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகப 

2015 டிசம்பர் 31 இலுள்ளவாறாை ைாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று 

 

2015 2014 

 

ரூபா 000'  ரூபா 000' 

சதாழிற்பாட்டு  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை 

ைாசுப் பாய்ச்சல்ைள்   

 

 

  

 சாதாரண நடவடிக்றககளிலிருந்தாை  ிறக / 

(பற்ைாக்குறை)        12,731             23,185  

மசாத்து விற்பறை இலாபம் /(நட்டம்)                   -                         -    

சரீாக்ைலுக்ைாை 

  ரதய் ாைம் 29,797 17,994 

பணிக்மகாறட ஏற்பாடு 14,127 5,137 

தவறண முறைக் கடன் கறரப்பு 25           25                

சதாழிற்படு மூைதை மாற்றங்ைளுக்கு 

முன்ைராை சதாழிற்படு இைாபம் 56,680 46,341  

மசலுத்தத்தக்கறவகளில் குறைவு – குைிப்பு I 4,740                  7,003                       

ஏறைய நறடமுறைச் மசாத்துக்களில் 

அதிகரிப்பு - குைிப்பு II 96 13,648 

பணிக்காறட மகாடுப்பைவு (156) (418) 

சதாழிற்பாட்டு  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை 

நதறிய ைாசுப் பாய்ச்சல்ைள் 61,359 66,574 

முதலீட்டு  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை ைாசுப் 

பாய்ச்சல்ைள் 

  மபாைி  ற்றும் உபகரணங்களின் மகாள்வைவு (11,368)               (15,911)              

கற்பறைச் மசாத்துக்களின் அதிகரிப்பு 

(குறைரவறல) 200                   (382)              

பணிக்மகாறட நிதியத்தில் முதலீடு (998)              (16,682)                  

முதலீடுகளில் அதிகரிப்பு (26,524) (23,286) 

நீண்ட காலக் கடன்களில் குறைவு (பதவியிைர் 

கடன்)  (68) 33 
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முதலீட்டு  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை 

நதறிய ைாசுப்பாய்ச்சல்ைள்  (38,758) (56,228) 

 ிதியிடல்  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை ைாசுப் 

பாய்ச்சல்ைள்   

 திறைரசரி  ாைியம் - மூலதைம் 11,368          12,028              

ரதய் ாைம் (29,797) (17,010) 

நீடித்த வரு ாைம் (18,429) (4,982) 

பாவறையாளர் பாதுகாப்பு நிதியம் / 

ஒதுக்கங்கள்                  - 1,454  

 ிதியிடல்  டவடிக்கைைளிைிருந்தாை 

நதறிய ைாசுப் பாய்ச்சல்ைள் (18,429) (3,528) 

ைாசு மற்றும் ைாசுக்கு சமமாைகவயில் 

நதறிய அதிைரிப்பு / (குகறவு)             4,172  

                

6,818  

ஆரம்ப ைாைப்பகுதியிலுள்ள ைாசும் ைாசுக்கு 

சமமாைகவயும்          17,593  

              

10,775  

இறுதிக் ைாைப்பகுதியிலுள்ள ைாசும் ைாசுக்கு 

சமமாைகவயும்          21,765  

              

17,593  

ைணக்குைளுக்ைாை குறிப்புக்ைள் 

 

1. ஒருங்ைிகணந்த தைவல்ைள் 

1.1 பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 

1 ஆம் இலக்க பாவறையாளர் பாதுகாப்புச் சட்டம்  ற்றும் 1987 ஆம் 

ஆண்டின் நியாய வியாபார ஆறணக்குழுச் சட்டம்  ற்றும் 1950 

ஆண்டின் விறலக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்(அத்தியாயம்173) 

என்பைவற்ைிறை இரத்துச் மசய்து அவற்ைிற்குப் பதிலாக ஆக்கப்பட்ட  

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபச் சட்டத்தின் மூலம் தாபிக்கப்பட்டதாகும்.  
 

 2011 மசப்மரம்பர் 15 ஆம் திகதிய PED/58/02 ஆம் இலக்கத்திறைக் 

மகாண்ட மபாது மதாழில்முயற்சிகள் சுற்ைைிக்றகயின்படி, 

ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் முகவராண்ற களின் உப பிரிவு “அ” இன் 

கீழ் பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 
 

1.2 முதன்கமச் சசயற்பாடுைளும் சதாழிற்பாடுைளின் 

தன்கமயும் 

அதிகாரசறபயின் முதன்ற ச் மசயற்பாடு பாவறையாளர்கறளப் 

பாதுகாப்பதும் வர்த்தகத்றத ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதுர யாகும். 
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1.3 2015 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலுள்ளவாைாை அதிகாரசறபயின் 

ஊழியர்களின்  எண்ணிக்றக 348 ஆகும். 

 
 

1.4 முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த பங்குைகள கவத்திருத்தல் (பங்குடகம)/ 

உரிகமப் பங்கு 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபக்குத் திறைரசரிரய 

பிரதாை நிதியுதவியிறை வழங்கி வருகின்ைது.அதிகாரசறபக்காை 

ரநரடி வரு ாை ாகவிருக்கின்ை தண்டப்பண வரு ாைத்தின் 1/3  

இைால் தாபிக்கப்படுகின்ை நிதியத்தின் ரதைிய  ீதியாைது, 

அதிகாரசறபயின் உரிற ப் பங்கிலும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 

      

1.5 அரசாங்ை மாைியங்ைள் 

அரசாங்க  ாைியங்கள்  ாைியம் மபற்றுக் 

மகாள்ளப்படும ன்ைநியாய ாை உறுதிப்படுத்தலின் அடிப்பறடயில் 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைை.மசலவிை விடயத்துடன்  ாைியம் 

மதாடர்புபடுகின்ை ரபாது, குைித்த ஆண்டுக்காை வரு ாை ாக 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைது. மசாத்துடன்  ாைியம் 

மதாடர்புபடுகின்ைரபாது குைித்த மசாத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் 

பயன்பாட்டுக் காலத்திற்கு ர ற்பட்ட ச  ாை மதாறககளில் 

வரு ாை ாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைது. 

 

 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறப நாணய ல்லாச் 

மசாத்துக்கறளப் மபற்றுக் மகாள்ளும் ரபாது, மசாத்து  ற்றும் 

 ாைியம் என்பை மபயரளவிலாை மதாறககளில் பதிவு 

மசய்யப்படுவதுடன் ச  ாை வருடாந்த தவறணக் 

கட்டணங்களிைால்  றைமுக ாை பயன்கறளப் மபறுகின்ை 

வடிவில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாவறைக் காலத்திறைக் காட்டிலும் 

இலாபத்தில் அல்லது நட்டத்தில் விடுவிக்கப்பட்டு மபயரளிலாை 

மதாறககளில் பதிவு மசய்யப்படுகின்ைை. நியாய ாை 

மபறு தியிலாை மசாத்துக்கள்  ற்றும் நாணய ல்லா 

 ாைியங்களுடன் மதாடர்புறடய அரசாங்க  ாைியங்கள் நீடித்த 

வரு ாை ாக ஐந்மதாறகயில் காட்டப்பட்டுள்ளை. 
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2. சபாதுவாை ைணக்ைீட்டுக் சைாள்கைைள் 
 

2.1 பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயின் (CAA) 

நிதிக்கூற்றுக்கள் இலங்றக பட்டய கணக்காளர் நிறுவகத்தின் அரச 

துறை கணக்கீட்டு நிய ங்கள் குழுவிைால் வழங்கப்பட்ட இலங்றக 

அரச துறை கணக்கீட்டு நிய ங்களுடன்(SLPSAS) இணங்கிய வறகயில் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 

2.2 நிதிக் கூற்றுக்கள் வரலாற்றுக் கிரய அடிப்பறடயில் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ர ாட்டார் வாகைங்கள் தவிர்ந்தறவ 

முகப் மபறு தி விறலயில் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளை. 
 

2.3 தண்டப் பண வருமாைம் 
 

2.3.1 தண்டப் பண வரு ாைத்திலிருந்து ஈட்டப்பட்ட வரு ாைம் 

அதிகாரசறபயின் மபாது மசயற்பாடுகளுக்கு 

உபரயாகிக்கப்படாற யிைால், முன்ைர் அது வரு ாைக் கூற்ைில் 

ரசர்த்துக் மகாள்ளப்படவில்றல. 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மபாது 

திறைரசரியின் அங்கீகாரத்துடன் பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறப இந்த வரு ாைத்திறை உபரயாகிக்கின்ைது. எைரவ, 

தண்டப்பண வரு ாைம் வரு ாை ாக கருதப்பட்டு அதனுடன் 

மதாடர்புறடய அறைத்து மசலவிைங்களும் வரு ாைங்களும் நிதிச் 

மசயலாற்றுக் கூற்ைில் காட்டப்படுகின்ைது. 
 

2.3.2 அதிகாரசறபயாைது தண்டப்பணத்திறை வரு ாை ாகப் மபற்றுக் 

மகாள்ளும் சில சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளை. ர லும், பாவறையாளர் 

அலுவல்கள் அதிகாரசறபயின் திடீர் ரசாதறைகளிறை 

ர ற்மகாள்ளும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகிளைால் வழங்கப்பட்ட 

எண்ணிக்றககளுக்கும் சம்பற்தப்பட்ட நீதி ன்ைங்கள் தமு 

அனுப்புறககளுடன் வழங்கிய 

எண்ணிக்றகக்கு ிறடயில்ரவறுபாடுகள் உள்ள அரதரவறளயில் 

அவ்வரு ாைம் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒன்ைாகும். அறவ உண்ற யில் 

அதிகாரசறபக்கு உரித்தாைறவயா அல்லது நீதி ன்ைத்திைால் 

தவறுதலாக அனுப்பி றவக்கப்பட்டறவயா என்பதறை பரிசீலிக்கும் 

ரநாக்குடன் மபாதுவாக மதாங்கல் – தண்டப்பண வரு ாைக் 

கணக்கிற்கு  ாற்ைப்படுகின்ைது. அத்தறகய பணம் வருட முடிவு 

வறரயில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒன்ைாக இருப்பின் அது 
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அதிகாரசறபயின் பாவறையாளர் பாதுகாப்பு நிதியத்தில் வரவு 

றவக்கப்படும்.  

     

2.4  ிதியாண்டு 

  அதிகாரசறபயின் நிதியாண்டாைது ஒவ்மவாரு கலண்டர் 

ஆண்டிைதும் டிசம்பர் 31  ஆம் திகதியன்று முடிவறடகின்ைது. 
 

3. சசாத்துக்ைளும் அவற்றின் சபறுமதி மதிப்பும் 
 

3.1 ஆதைம், சபாறி மற்றும் உபைரணம 
 

3.1.1. பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது ர ாட்டார் 

வாகைங்கள் தவிர்ந்த அதன் கணக்கீட்டுக் மகாள்றகயாை கிரய 

 ாதிரியிறைத் மதரிவு மசய்கின்ைது. (SLPSAS 7) 
 

3.1.2 ஆதைம், மபாைி  ற்றும் உபகரணம் என்பைவற்ைின் 

ஆக்கக்கூறுகளிறைப் பிரதியடீு மசய்தல் அடங்கலாை ரதைிய  

திரண்ட ரதய் ாைம், மசலவு ஆகியை மதாடர்பாக ஆதைம், மபாைி 
 ற்றும் உபகரணங்கள் என்பை மகாள்விறலயில் கூைப்படுகின்ைை. 

ஆதைம், மபாைி  ற்றும் உபகரணங்களின் முக்கிய பகுதி பிரதியடீு 

மசய்யப்படும் ரபாது பாவறையாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசறபயாைது, பிரதியடீு மசய்யப்பட்ட பகுதியிறை 

அங்கீகரிக்காதுபுதிய பகுதிறய அதனுடன் மதாடர்புறடய பாவறைக் 

காலம்  ற்றும் ரதய் ாைத்துடன் அங்கீகரிக்கின்ைது. பழுதுபார்த்தல் 

 ற்றும் ரபணுறகச் மசலவுகள் என்பை நிகழ்ந்ததாக வரு ாைக் 

கூற்ைில் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைது.   

ஏரதனும்  ீள்  திப்பிடல்  ிறகயாைது மசாத்து  ீள்  திப்படீ்டு 

ஒதுக்கங்களிலுள்ள உரிற ப்பங்கில் திரட்டி றவக்கப்படுவதறை 

அங்கீகரிக்கின்ைது. 
 

3.1.3 ஆதைம், மபாைி  ற்றும் உபகரணத்தின் ஆகு மசலவு / கிரயம் என்பது 

அதன் பாவறை ரநாக்கத்திற்காக மதாழிற்படு நிறலயில் 

அச்மசாத்திறைக் மகாண்டு வருவது மதாடர்பில் ஏற்பட்ட ஏரதனும் 

மசலவுகளுடைாை மகாள்வைவுகள் அல்லது நிரு ாணத்தின் 

மகாள்விறலயிறைக் குைிப்பிடுகின்ைது. 
 

3.1.4 மசாத்துக்களின் பாவறைக் காலத்திறை அதிகரிப்பதற்கு அல்லது 

வியாபார நடவடிக்றககளிறை ர ற்மகாள்ளும் வறகயில் நிரந்தர 

அடிப்பறடயில் மசாத்துக்களின் மகாள்ளல், விரிவாக்கல் அல்லது 
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ர ம்படுத்தல் ரநாக்கத்திற்காக ஏற்பட்ட மசலவிை ாைது மூலதைச் 

மசலவிை ாகக்  கருதப்படுகின்ைது. 
 

3.1.5 வரவு மசலவுச் சுற்ைைிக்றக இல.150 இன் நியதிகளின்படி, 2015 ஆம் 

ஆண்டில் காவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயின் வாகைத் 

மதாகுதியினுள் ஒன்பது வாகைங்கள் (ஒரு மராரயாட்டா ஹயஸ் 

வான்  ற்றும் எட்டு  ிற்சுபிஸி டபள் கப் வண்டிகள்)ரசர்த்துக் 

மகாள்ளப்பட்டுள்ளை.The invoice value of LKR ரூபா.59,095,110/- 

மபறு தியுறடய விறல விபரப்பட்டியலாைது நாணய ல்லா 

 ாைிய ாக கருதப்பட்டு அதற்கற ய கணக்குகளில் ரசர்க்கப்பட்டது. 

3.1.6 பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது மபறு தி 
 திப்படீ்டுத் திறணக்களத்திலிருந்து அதன் ர ாட்டார் 

வகைங்களிறைப் மபறு தி  திப்படீு மசய்யு ாறு ரகாரிக்றக 

விடுத்துள்ளது. எவ்வாைாயினும், 14 வாகைங்களில் 7 வாகைங்கள் 

 ட்டுர   ீள்  திப்படீு மசய்யப்பட்டுள்ளை.  ஆறகயால்,  ீள் 

 திப்படீ்டுச் சீராக்கல்கள் 2015 ஆம் ஆண்டிற்கு 

ர ற்மகாள்ளப்படவில்றல. 
 

3.1.7 குகறநவகை (ரூபா.1,602,500) 

இது கீரழ தரப்பட்டவாைாை ம ன்மபாருள் விருத்தி  ற்றும் 

அமுலாக்கலுக்காக மசலவிடப்பட்ட மதாறககளிறைப் 

பிரதிபலிக்கின்ைது. 

 

 மதிப்பிடப்ப
ட்ட சமாத்த 

சசைவு 

(ரூபா.) 

பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்
ட நவகை 

(ருபா.) 

 பூர்த்தி 
சசய்யப்பட 

நவண்டிய மீதி / 
31.12.2015 

இலுள்ளவாறு  

(ரூபா.) 

HR மபாதி    165,000.00 121,250.00   43,750.00 

 ருந்தாக்கல் 

ம ன்மபாருள் 

1,975,000.00    1,481,250.00 493,750.00 

சமாத்தம் 2,140,000.00 1,602,500.00 537,500.00 

    

3.1.7.1 ருந்தாக்கல் மபாருட்களின் விறலயிடலுக்காக 

ம ன்மபாருமளான்ைிறை பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறப 

விருத்தி மசய்துள்ளற யிைால்  ருந்தாக்கல் மபாருட்கள் 2014 
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இலிருந்து பயனுறுதியாகும் வறகயில் விதித்துறரக்கப்பட்ட 

மபாருட்களாக அறடயாளங் காணப்பட்டுள்ளை.  
 

 ரதசிய ஔடதங்கள் அதிகாரசறபயாைது  ருந்தாக்கல் 

மபாருட்களின் விறலகளிறைக் கட்டுப்படுத்தும் ரநாக்குடன் 2015 

வரவு மசலவுத் திட்ட முன்ம ாழிவுகளின்படி தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எைரவ,  ருந்தாக்கல் மபாருட்களின் விறலயிடலாைது தற்ரபாது 

ரதசிய ஔடதங்கள் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகாரசறபயின் கீழ் 

ர ற்மகாள்ளப்படுகின்ைது. எைரவ, நாம் ரதசிய ஔடதங்கள் 

ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அதிகாரசறபயுடன்  ருந்தாக்கல் 

ம ன்மபாருறள  ாற்றுவது குைித்து கலந்துறரயாடல்கறள நடாத்தி 
வந்துள்ரளாம். எைரவ, ம ன்மபாருறளத் மதாடர்ந்து 

பயன்படுத்துவதில் இடர் காணப்படுவதுடன் கிரய ாைது 

விறைத்திைைற்ை மசலவிை ாகவும் இருக்கும். 

 
 

3.2 நதய்மாைம்  

மகாள்வைவு மசய்யப்பட்ட அறைத்துச் மசாத்துக்களும் மசாத்து 

பாவறைக்குட்படுத்தப்படும்  ாதத்திலிருந்து ஆரம்ப ாகும் 

வறகயில் அதிகாரசறபயிைால் ரதய் ாை ிடப்படுகின்ைது. 

 

 

3.2.1 ரதய் ாை ாைது நிறலயாை அடிப்பறடயில் அளிக்கப்படுவதுடன் 

ஆதைம், மபாைி  ற்றும் உபகரணம் என்பவற்ைின் மகாள்விறலயில் 

பின்வரும் அவற்ைின்  திப்பிடப்பட்ட மபறு திக்மகதிராக பின்வரும் 

வதீாசாரத்தில் பதிவளிப்புச் மசய்யப்படுகின்ைை.  

 

 

  அலுவலக தளபாடங்களும் மபாருத்துக்களும்    

 10% 

  அலுவலக உபகரணம்       10% 

  கணைி உபகரணம்        20% 

  கணைி ம ன்மபாருள்  ற்றும் இறணய வடிவற ப்பு (கற்பறைச் 

மசாத்து) 20% 

  ர ாட்டார் வாகைம்       

 20% 
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  அலவலக பகுதி பிரிப்புக்கள்      

 20% 

  நுகரத்தக்கதல்லாதறவ       10% 

     

3.2.2 பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது ரநர்ரகாட்டு 

முறையில் மபறு ாைத் ரதய்விறைக் கணிப்படீு மசய்கின்ைது. 
 

3.2.3 நூலக புத்தகங்களுக்கு மபறு ாைத் ரதய்வு 

ர ற்மகாள்ளப்படுவதில்றல. 
 

3.2.4 குைித்த ஆண்டுடன் மதாடர்புறடய மபறு ாைத் ரதய்வுப் 

மபறு தியாைது நீடித்த வரு ாைக் கணக்கிற்கு  ாற்ைப்பட்டுள்ளது.       

3.3 ைட்டிடத் சதாகுதி - குரு ாைல் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதகாரசறபயின் குருநாகல்  ாவட்ட 

அலுவகத்திற்மகை குருநாகல்  ாவட்ட மசயலகத்திைால் 

உரித்தளிக்கப்பட்ட கட்டிடத் மதாகுதிக்காை ரூபா. 1  ில்லியன் 

மகாடுப்பைவாைது 40 வருட காலப்பகுதிக்கு ச  ாை தவறணக் 

கட்டணங்களில் மகாடுப்பைவு மசய்யும் வறகயில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

3.4 ைடன்பட்நடாரும் சபறத்தக்ைகவைளும் 

கடன்பட்ரடார்  ற்றும் மபைத்தக்கறவகள் அறவ ரதைக்கூடிய 

மபறு தியில்   திப்படீு மசய்யப்படுகின்ை மதாறகயில் 

குைிப்பிடப்படுகின்ைை. 

3.5 றகயிருப்புக்கள் குறைந்த மகாள்விறல அல்லது ரதைிய ரதைக்கூடிய 

மபறு தி  இரண்டில் எது குறைரவா அதன் மபறு தியில் 

 திப்பிடப்படுகின்ைை. 

3.6 ைாசும் ைாசுக்குச் சமமாைகவயும் 

காசும் காசுக்குச் ச  ாைறவயும் றகயிலுள்ள காசு, வங்கியிலுள்ள 

காசு  ற்றும் குறுகிய கால முதலீடு என்பவற்ைிறைக் 

குைிப்பிடுகின்ைது. 

3.6.1 காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று ரநாக்கத்திற்காக, காசும் காசுக்குச் 

ச  ாைறவயும் றகயிலுள்ள காசு  ற்றும் வங்கிகளிலுள்ள காசு 

என்பவற்ைிறைக் குைிப்பிடுகின்ைை. 
 

3.7  ிகையாை சசாத்துக்ைள் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயின் நிறலயாை 

மசாத்துக்கள் முதலீட்டின் கீழ் வறகப்படுத்தப்படுகின்ைை. 
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பாவறையாளர்  அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது கடந்தக 

காலங்களில் நிறலயாை மசாத்துக்களிறை குைித்த 

காலப்பகுதியினுள்  ீளப் மபறுவதில்றலமயன்பதால் மபரும்பாலாை 

நிறலயாை மசாத்துக்கள் குறைந்தது 3 வருடங்கரளனும் மதாடர்ந்து 

இருக்கும ை கருதப்படுகின்ைது.நிறலயாை மசாத்துக்கள் 

ஆரம்பத்தில் மகாள்விறலயிரலரய கணிப்படீு மசய்யப்படுகின்ைை.  

4. சபாறுப்புக்ைளும் ஏற்பாடுைளும் 
  

 4.1 சசலுத்தத்தக்ைகவைள் 

  மசலுத்தத்தக்கறவகள் அவற்ைின் மகாள்விறலயில் தரப்படுகின்ைை. 
 

4.2 இகழப்பாறல் பயன் ைடப்பாடு 

பாவையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது பங்களிப்புச் 

மசய்யப்பட ரவண்டிய இரண்டு வறரயறுக்கப்பட்ட பயன்கறளக் 

மகாண்ட இறழப்பாைல் திட்டங்கறளக் மகாண்டுள்ளது. 
 

4.2.1 வகரயறுக்ைப்பட்ட இகழப்பாறல் திட்டம் – பணிக்சைாகட 

பணிக்காறடயாைது ஓர் வறரயறுக்கப்பட்ட இறழப்பாைல் 

திட்ட ாகும். அதிகாரசறபயாைது இறயபாை நியதிச்சட்டங்களின் 

நியதிகளின்படி பணிக்மகாறடயிறைச் மசலுத்துவதற்குப் மபாறுப்பு 

வாய்ந்ததாகும். இந்தப் மபாறுப்பிறை நிறைரவற்றும் மபாருட்டு 

ரசறவயின் முதலாவது ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பித்து ரசறவ 

நிறைவறடயும் ஒவ்மவாரு ஆண்டுக்கும் அறைத்து 

ஊழயர்களிைதும் நிதியாண்டின் இறுதி  ாதத்தின் சம்பளத்தின் 

அடிப்பறடயில் கணிப்பிடப்பட்ட மதாறகக்குச் ச  ாை மதாறக 

ஐந்மதாறகயில் முன்மகாண்டு வரப்படுகின்ைது. ஆண்டின் 

ஆரம்பத்தில் முன்மகாண்டு வரப்பட்ட ஏற்பாட்டுக்கும் ஆண்டின் 

இறுதியில் முன்மகாண்டு மசல்லப்படுகின்ை ஏற்பாட்டுக்கும் 

இறடயிலாை ரவறுபாட்டின் விறளவாைது வரு ாைக் கூற்ைில் 

காட்டப்படுகின்ைது. 
 

பணிக்ைாகடைாை ஏற்பாடாைது பணிக் மகாறடச் சட்டத்தின் 

நியதிகளின்படி, ஒரு வருட ரசறவக்காலத்தினுள் பூர்த்தி மசய்துள்ள 

ஊழியர்களுக்காக கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க, 2015.12.31 

இலுள்ளவாறு 1 வருட காலப்பகுதிக்கு ர ற்பட்ட காலப்பகுதியிறைப் 

பூர்த்தி மசய்துள்ள ஊழியர்களுக்காை திரண்ட ஏற்பாடு, ரூபா. 
40,146,165.88 ஆகும். 
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பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபயாைது பணிக்மகாறட 

ஏற்பாட்டிற்கு முதலீடு மசய்வதற்காை அங்கீகாரத்திறை ரவைாகப் 

மபற்றுள்ளதுடன் பணிக்மகாறடக்காை முதலீடு ஐந்து 

வருடங்களுக்கு ர ற்பட்ட ரசறவக் காலத்திறைக் மகாண்டுள்ள 

ஊழியர்களுக்கு கணிப்படீு மசய்யப்பட்டுள்ளது.2015.12.31 

இலுள்ளவாைாை பணிக்மகாறட முதலீட்டுப் மபாழிப்பாைது கீரழ 

தரப்படுகின்ைதுடன்  ீதியாைது முதலீடு மசய்யப்பட 

ரவண்டியுள்ளது. 
 

        ரூபா. 

5 வருடங்களுக்கு ர ற்பட்ட ஊழியர் ரசறவக்காை பணிக்மகாறட ஏற்பாடு

 35,652,276.00  

2015.12.31 இலுள்ளவாைாை    

 2015.12.31 இலுள்ளவாைாை முதலீடு    16,681,743.00  

2015.12.31 இலுள்ளவாறு முதலீடு மசய்யப்பட ரவண்டிய  ீதி  

         

 18,970,533.00 
 

மபாதுத் திறைரசரியிைால் ரபாது ாை நிதி 
விடுவிக்கப்படாற யிைால் முதலீடு மசய்யப்பட ரவண்டிய திரட்டு 

 ீதியாைது ர லும் அதிகரித்துள்ளது. 
 

4.2.2 வறரயறுக்கப்பட்ட பங்களிப்புத் திட்டங்கள் / ஊழியர் மச லாப 

நிதியம்  ற்றும் ஊழியர் நம்பிக்றக நிதியம் 

அறைத்து ஊழியர்களும் உரிய நியதிச்சட்டங்கள்  ற்றும் 

ஒழுங்குவிதிகளுக்கற வாக  ஊழியர் ரச லாப நிதியம்  ற்றும் 

ஊழியர் நம்பிக்றக நிதியம் என்பவற்ைிக்கு உரித்துறடயவர்களாவர். 

ஊழியர்களிைால் பங்களிப்புச் மசய்யப்படும் ஊழியர் ரச லாப 

நிதியம்  ற்றும் ஊழியர் நம்பிக்றக நிதியம் என்பவற்ைிற்காை 

பங்களிப்பாைது வரு ாைக் கூற்ைில் மசலவிை ாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிகாரசறபயாைது ஊழியர் ரச லாப நிதியம்  ற்றும் ஊழியர் 

நம்பிக்றக நிதியம் என்பவற்ைிற்கு ஊழியரின் ம ாத்த 

உறழப்பூதியத்தில் முறைரய 15%  ற்றும் 3% பங்களிப்பிறை 

வழங்குகின்ைது. 
 

5. வருமாைம் 
 

இகறவரி அங்ைீைாரம் 
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இறைவரியாைது பாவறையாளர் அலவல்கள் அதிகாரசறபக்கு 

மசன்ைறடயும் சாத்தியப்பாட்டின் அளவிற்கு 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைதுடன் இறைவரியாைது நம்பக ாக 

அளவிடப்படக் கூடியமதான்ைாகும். 
   

வட்டி வருமாைம் 

நிறலயாை றவப்புக்களுகாை வட்டி வரு ாை ாைது 

மபயரளவிலாை வட்டி வதீத்திறைப் (NIR) பயன்படுத்தி கணிப்படீு 

மசய்யப்படுகின்ைது. நிறலயாை மசாத்துக்களின் சராசரி வட்டி வதீம் 6 

ஆகும். ஆறகயால், ஆண்டுக்காை வட்டி வதீம் முன்றைய 

ஆண்டிலும் பார்க்க குறைவாகும். 
 

பாவகையாளர் மாைியங்ைள் 

 

மகாறடகள் கிறடக்கப்மபறும் என்பதற்காை நியாய ாை உறுதியுறர 

 ற்றும் அதனுடன் இறணந்த நிபந்தறைகள் இணங்கிமயாழுகப்படும் 

என்பை உள்ள இடங்களில் அரசாங்க  ாைியங்கள் 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைை. மசலவிை விடயம் ( ீண்டுவரும்  ாைியம்) 

ஒன்றுடன்  ாைியங்கள் மதாடர்புறும் ரவறளயில், அது 

அக்காலப்பகுதிக்காை வரு ாை ாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைது. 

மசாத்து விடயத்துடன் (மூலதை  ாைியம்)  ாைியங்கள் 

மதாடர்புறுகின்ை ரபாது அதன் நீடித்த வரு ாை ாகவும் 

சம்பந்தப்பட்ட மசாத்தின் ஆயுட் காலத்தின் ரபாதாை ச வளவில்  

விடுவிக்கப்பட்ட வரு ாை ாகவும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைது. 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாசறப கண்காணிக்கப்படாத 

மகாறடகளிறைப் மபறும் ரபாது, மசாத்துக்களும் மகாறடகளும் 

மபயரளவிலாை மதாறககளில் ம ாத்த ாகப் பதிவு மசய்யப்பட்டு, 

மசாத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட (உத்ரதசிக்கப்பட்ட) ஆயுட் காலம் 

மதாடர்பாக வரு ாைக் கூற்ைில் இடப்படுகின்ைது.(ஐஏஎஸ் 20) 
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 ிதிச்சட்டத்தின் பிரி .ஆம் இை 38 ஆம் ஆண்டின் 1971வு  )2(14இன் 

 ியதிைளின்படி2015 , டிசம்பர் இல் முடி 31வகடந்த ஆண்டுக்ைாை 

பாவகையாளர் அலுவல்ைள் அதிைாரசகபயின்  ிதிக்கூற்றுக்ைள் 

மீதாை ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியின் அறிக்கைக்ைாை 

தவிசாளரின் ைருத்துகரைள் 

 

2 கூற்றுக்ைள்  ிதிக்  

2.1 ைருத்துகர 

கணக்காய்வாளர் நாயகம்  ,2.2.1 இலுள்ள விடயங்கள்  ற்றும் 2015.12.31 

 நிதி அதிகாரசறபயின் அலுவல்கள் பாவறையாளர் இலுள்ளவாறு
நிய ங்களின்படி கணக்கீட்டு அரச தவிர்ந்த நிறலற கள் ,

உண்ற யாைதும் நியாய ாைது ாைவற்ைிறைப் பிரதிபலிக்கின்ை 

வறகயில் நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தைது 

கருத்திறை மவளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதறை  கிழ்ச்சியுடன் 

மதரிவித்துக் மகாள்கின்ரைன்  . 
 

 

 2.2.1 இைங்கை அரச துகற ைணக்ைீட்டு  ியமங்ைள் 

 வாகைங்கள்  ீள்  திப்படீ்டுக்காக கணக்காய்வாளர் நாயகம் 

திறணக்களத்திற்குச் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ரபாதிலும்  ,2015.12.31 ஆம் 

திகதியன்று நிதி அைிக்றககள் ஒத்துறசவாக இணங்கிப் 

ரபாகாற யிைால் கணக்குகளில் பதிவு மசய்யப்பட்டிருக்கவில்றல .

எவ்வாைாயினும் ,மதாறகயாை மசய்யப்பட்ட  திப்படீு  ீள் து 

கணக்காய்வாளர் நாயகம் திறணக்களத்திைால் இந்த அைிக்றக 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளற யிைால் 2016  கணக்குகளில் ஆண்டின் ஆம்
மசய்யப்பட்டுளது பதிவு.  

 

 

2.3 சட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் முைாகமத்துவ 

தீர்மாைங்ைளுடன்  இணங்ைாகம 

 

 )அ( 2003 ஆண்டின் ஆம் 09  பாவகையாளர் இைக்ை ஆம்
அலுவல்ைள்     அதிைாரசகபச் சட்டத்தின்19 (2) ஆம் 

பிரிவு 
 

தைியார்  ருத்துவ ரசறவகளுக்கு உயர்ந்தளவிலாை 

கட்டணங்கள் அைவிடப்படுவது மதாடர்பில் விசாரறண மசய்து 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் ரபரறவக்கு அைிக்றக 
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ச ர்பிப்பதற்கு பணிப்பாளர் சறபயின் அங்கீகார ாைது 

கிறடக்கப்மபற்றுள்ளதுடன் இது மதாடர்பில் ரபரறவக்கு 

2015.11.20 மசய்யப்பட்டுள்ளது ைிப்படீுகு திகதியன்று ஆம் .  

 
 

ரபரறவயின் தவிசாளர் 2015.11.30  பதவி திகதியன்று ஆம்
தவிசாளரர் புதிய விலகியுள்ளதுடன் 2015.12.01  திகதியன்று ஆம்

நிய ிக்கப்பட்டுள்ளார்.  புதிய தவிசாளர் 2016.02.09  ஆம்
கலந்துறரயாடியுள்ளார் மதாடர்பில் இது திகதியன்று  .

மதாடர்ந்து அதறைத் , தைியார் மதாடர்பில் இது தறலவர் புதிய
 நிறலயங்களின் சிகிச்றச  ற்றும்  ருத்துவ றைகள்

சங்கத்துடன் 2016.02.23  கலந்துறரயாடலிறை திகதியன்று ஆம்
ர ற்மகாண்டுள்ளார் .கலந அக் ் துறரயாடலில் ,

 அதிகாரசறபயிைால் அலுவல்கள் பாவறையாளர்
 ரசறவகள் ரபணல் நலன் சுகாதார தைியார் பிைப்பிக்கப்பட்ட

மதாடர்பில் 2015.06.11 திகதிய ஆம் 1918/17  இலக்க ஆம்
 அமுல்படுத்துவது முறையாக அைிவித்தலிறை வர்த்த ாைி

கலந்துறரயாடப்பட்டது குைித்து .  

 

ர ற்குைித்த வர்த்த ாைி அைிவித்தலிறை அமுல்படுத்துவது 

 ற்றும் றவத்தியரின்  ருந்துச் சிட்றடகளிறைப் பதிவு 

மசய்யும் முறை  ற்றும் மகாடுப்பைவுச் சிட்றடகளில் 

குைிப்பிடப்படும் கட்டணங்கள் என்பை குைித்த மபாைிமுறை 

மதாடர்பில் பிரச்சறைகள் எழுகின்ைற யால் இது மதாடர்பில் 

கூடிய விறரவில் இன்மைாரு கலந்துறரயாடலிறை 

நடாத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது . 

 

 

)ஆ(  பதவி விலகியுள்ள அலவலரிட ிருந்து அைவிடப்பட ரவண்டிய 

ரூபா .10,119/-  அைவடீு ஏற்கைரவ மதாறகயாைது
மசய்யப்பட்டுள்ளது .இறடநிறுத்தப்பட்ட 4 

  ீளப் பணத்திறை வரு தியாகவுள்ள அலுவலர்களிட ிருந்து
ஆரம்பகட்ட மபறுவதற்காை நடவடிக்றககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

3.  ிதிசார் சபாழிப்பு 
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3.1 நிதிசார் மபறுரபறுகள் 

 

4. சதாழிற்பாட்டுப் சபாழிப்பு 

 

4.1 மசயல்நிறைரவற்ைம் 

)அ( ர லத்ரதய  ருந்தகங்களின் விறலகளிறைக் 

கட்டுப்படுத்துதல். 

(i)பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபச் சட்டத்தின் பிரிவு 

18 (1) இன் கீழ் விதித்துறரக்கப்பட்ட மபாருட்களாக 

 ருந்தாக்கல் மபாருட்கள் வர்த்த ாைியில் 

பிரசுரிக்கப்பட்டதறைத் மதாடர்ந்து ,

 மகாள்ளாது மபற்றுக் முன்அங்கீகாரத்திறைப்
 அதிகரிக்க விறலகளிறை மபாருட்களின்

 விறல மபாருட்களின்  ருந்தாக்கல் முடியாற யிைால்
முடிந்துள்ளத நிறுத்த அதிகரிப்பிறை ்  .ர லும் ,

பிரிவு அதிகாரசறபயின் அலுவல்கள் பாவறையாளர் 18 

தத்துவம்இல்லாற யிைால் பட்டஅதிகார ளிக்கப் இல் ,

வருகின்ைது திருத்தியற க்கப்பட்டு சட்டம் குைித்த.  
 

(ii) கப்பல் தளத்திலுள்ள விறல அல்லது இைக்கு தி 
மசய்யப்பட்ட மபாருட்களின் விற்பறை விறலக்காை 

ஆகக்கூடிய விறலக்காை ரகாரப்பட்ட வதீாசாரத்தில் 

ஆகக்கூடுதலாக 65 % இலிருந்து குறைநத 

வதீாசாரத்திறை வழங்குகின்ை முறையாைது 

கட்டுப்பாட்டு விறலகளில் அதிகாரசறபயிைால் 

பின்பற்ைப்பட்டுள்ளது  .அதற்கிணங்க ,  ருந்தாக்கல் அரச
 வதீாசாரத்திறைக் குறைந்த கூட்டுத்தாபை ாைது

ரகாரியுள்ளதால் ,சில் லறை விறலயாைது இதற்காை 

எதிர்காலத் ரதறவகளிறைக் கருத்தில் மகாண்டு 

தீர் ாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

)ஆ( தைியார் சுைாதார  ைன்நபணல் நசகவைள் 

(i)இது மதாடர்பில் எதிர்காலத்தில் உரிய கவைம் 

மசலுத்தப்படும்  .இதைால் , மதாடர்பில் இது எதிர்காலத்தில்
எடுக்கப்படும் நடவடிக்றககள் உரிய.  

(ii)இந்த துறையாைது இநத வறகயாை விறல வறககளிறைக் 

கருத்தில் மகாண்டுள்ளதுடன் அதற்கற ய எதிர்காலத்தில் 

நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும். 
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)இ( அரிசியின் விகைைளிகைக் ைட்டுப்படுத்துதல் 

 ஒரு கிரலா கிராம் கீரி சம்பா  ற்றும் ஒரு கிரலாகிராம் நாடு 

மநல் என்பவற்ைிற்காை உத்தரவாத விறலகள் முறைரய 

ரூபா .50/- ரூபா  ற்றும்.45/- ஆகும் .ஆகக்கூடுதலாக 200 

கி. சறபயிைால் சந்றதப்படுத்தல் மநல் கிரா ிற்குட்பட்டு
 மகாள்வைவு மநல்லிறைக் விவசாயியிட ிருந்தும் ஒவ்மவாரு

நறட  ரவறலத்திட்ட ாைது மசய்யும் ் றையில் 

இருந்துள்ளது . குறைந்த பார்க்க விறலயிலும் உத்தரவாத
வியாபாரிகளிைால் தைியார் விறலயில் 2000 கி. கிராற 

 மகாள்வைவு மதாறகயில் அதிக ாை விடவும்
மசய்யப்பட்டுள்ளது .இதைால் , உத்தரவாத அரசாங்கத்தின்

 மகாண்டுகட்டுப்பாட்டு அடிப்பறடயாகக் விறலயின்
விதிப்பதனூட விறலமயான்ைிறை ்ாக தைியார் வியாபாரிகள் 

அதிகளவிலாை இலாபத்திறைச் சம்பாதிக்கிைார்கள். 

(ஈ( குழந்றதகளுக்காை பால் உற்பத்திப் மபாருட்களிறை 

விறலகளிறைக் கட்டுப்படுத்துதல். 

(i),(ii)எதிர்காலத்தில் குழந்றதகளுக்காை பாலுணவுப் 

மபாருட்கள் மதாடர்பில் மகாள்றகத் தீர் ாைங்கள் 

எடுக்கப்படும். 

(iii) குழந்றதகளுக்காை பாலுணவுப் மபாருட்களின் கப்பல் 

தள கிரயம்  ற்றும் தறரயிைக்கிய மசலவு என்பை அதன் 

ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலயிறைத் 

தீர் ாைிப்பதற்காை ரதறவப்பாட்டிறை 

இைங்காண்பதற்காை ஆரம்ப கட்ட ஆய்வில் மூலப் 

மபாருள் மசலவிறை ஆய்வு மசய்யும் மபாருட்டு தைித் 

தைியாக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகின்ைை  .அத்துடன் ,

 மபறு தி ரசர்த்த வறரயிலாை விறல சில்லறை
ரவண்டும் மகாள்ளப்படுதல் கவைத்தில் . பால் கம்பைிகள்

 உற்பத்திகளிறை ஏறைய தவிர்ந்த கள்உற்பத்தி
  ற்றைய மபறு தியாைது இந்தப் மசய்வதால் விற்பறை

ரவறுபட்டிருக்கும் ஒவ்மவான்றுடனும்.ஆறகயால் ,

மகாள்வ்ிறல  ற்றும் சில்லறை  ற்றும் ம ாத்த 

விற்பறை எல்றலகள் ரவறுபட்ட வழிமுறைகளிலாை 

மபறு தியின் கீழ் கணிப்படீு மசய்யப்படுகின்ைை .
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ஆறகயால்,மபறு தி வழங்கப்பட்ட பாரிகளுக்குவியா ,

 ம த்த  ற்றும் சில்லறை  ற்றும் இலாபங்கள்
 என்பைவற்ைின் எல்றல இலாப விற்பறை

கிரயத்தி வரு தியாைது ல் உள்வாங்கும் 

வழிமுறைக்கற வாக ரவறுபட்டதாக 

அற ந்திருந்தற யால் கம்பைிகளிைால் 

அவற்ைிலிருந்து அைவிடப்பட்ட மதாறகயிறைப் பற்ைிய 

தகவலிறைப் மபற்றுக் மகாள்ள 

முடிந்திருந்து . மதாறககள் அத்தறகய எவ்வாைாயினும்
முடியாதறவ நியாயப்படுத்தப்பட .ஆறகயால் ,

முை கணக்கீட்டு கிரய மபாதுவாை ற்ற களின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைற யினூடாக இலாப 

எல்றலயிறை வதீாசாரங்கறள 

அைிமுகப்படுத்துவதனூடாக அதிகாரசறபயிைால் 

ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலயிறைத் 

தீர் ாைிக்குறகயில் அதற்கற ய ஆக்கூடிய சில்லறை 

விறல கணிப்பிடப்படும்  .அதன்பின்ைர் ,

 விறலகளிறை அத்தறகய அதிகாரசறபயாைது
விறைத்திைன் வாய்ந்ததும் பயனுறுதி வாய்ந்தது ாக 

 ாற்ைியற ப்பதற்கு கம்பைிகளுடன் 

ரபச்சவார்த்றதகளில் ஈடுபட்டதுடன் விறலக் 

கட்டுப்பாட்டு முறைற யிறை நறடமுறைப்படுத்த 

முடிந்தது. 

 

 

 )உ( சைாழுப்பு  ீக்ைப்பட்ட பால்மாவின் விகைைளிகைக் 

ைட்டுப்படுத்துதல் 

பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசறபச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளின்படி  , ரபாது உயர்வறடயும் விறலகள் இவற்ைின்

 முன் அதிகாரசறபயின் அலுவல்கள் பாவறையாளர்  ாத்திரம்

ரவண்டும் மகாள்ளுதல் மபற்றுக் அங்கீகாரத்திறைப் .

 தளம்பலு ிருக்காவிடின் எவ்வித விறலகளில் இவற்ைின்
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 தறலயடீ்டிறையும் எவ்வித அதிகாரசறபயாைது

ர ற்கம்ாள்ளாது . 

 

)ஊ( சபற்நறாைிய எரிவாயுவின் விகைைளிகைக் 

ைட்டுப்படுத்துதல் 

 

2012  கணிப்படீு விறலகளிறைக் பின்ைர் நவம்பரின்
 கம்பைி ஒரு தகவலிறை ரதறவயாை மசய்வதற்குத்

வழங்கியிருக்கவில்றல .2013 ஜைவரியில் 

அதிகாரசறபயாைது  த்தியஸ்தருக்கு மபாதுத் 

திறைரசரியாைது இந்தக் கம்பைியின் விறல வாய்பாட்டிறை 

ஏற்றுக் மகாண்டுள்ளதாக அைிவித்துள்ளது. 

 

அதறைத் மதாடர்ந்து  ,என்ைவறகயில் மகாள்றக அரசாங்க ,

2014 டிசம்பரிலிருந்து மபாதுத் திறைரசரியைால் எரிவாயிவின் 

விறலயிறை மவளிப்படுத்துவது மதாடர்பில் 

அதிகாரசறபயாைது அந்த விறலயிறைச் 

சட்டரீதியாைதாக்கும் மபாருட்டு வர்த்த ாைி 

அைிவித்தலினூடாக அன்ைி  , கடிதம ான்ைினூடாக

அைிவித்துள்ளது.  

 

 

 

)எ( பிஸ்ைற்றுக்ைளின் விகைைளிகைக் ைட்டுப்படுத்துதல் 

 அதிகாரசறபயின் தவிசாளர்  ற்றும் பணிப்பாளர் சறப 

உறுப்பிைர்களும் ரபாட்டி ஊக்குவிப்பு பிரிவின் பரிந்துறரகள் 

மதாடர்பில் பிஸ்கற் தயாரிப்பாளர்களுடன் சந்திப்பிறை 

ர ற்மகாண்டிருந்தைர்  .அதன்பின்ைர் , விதித்துறரக்கப்பட்ட
 மசய்வது குைிப்படீு மபயறர பிஸ்கற்ைின் மபாருளாக

தீர் ாைிக்கப்பட்டது எைத் ரதறவயற்ைது.  
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)ஏ( முச்சக்ைர வண்டிைளின் ைட்டணங்ைளிகை 

ைட்டுப்படுத்துதல் 

  ாைிகள் மதாடர்பாை மகாள்றக வகுப்புக்களிறை ஆய்வு 

மசய்யும் அதிகார ாைது றகத்மதாழில்  ற்றும் வர்த்தக 

அற ச்சின் ரநாக்கல்றலயின் கீழ் மதாழிற்பட்டு வரும் 

அளவடீ்டு அலகுகள் நிய ங்கள்  ற்றும் ரசறவகள் 

திறணக்களத்திற்கு உரித்தளிக்கப்பட்டுள்ளது  . முச்சக்கர
மபாருத்து  ாைிகளிறைப் வண்டிகளில் வது 

கட்டய ாக்கப்படாதுள்ள ரபாதிலும் முச்சக்கர வண்டிகளில் 

 ாைிகளிறைப் மபாருத்துவது மதாடர்பில் எதிர்காலத்தில் 

நடவடிக்றககளிறை எடுப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 

 

)i( குடி ீர் சபாத்தல்ைளின் விகைைளிகைக் ைட்டுப்படுத்துதல் 

(i) பாவறையாளர் அலுவல்கள் அதகாரசறபயாைது 

சந்றதயிலுள்ள பல்ரவறு உணவுப் மபாருட்களின் 

 ாதிரிகளிறை எழு ாற்ைாக மசவ்றவ 

பார்க்கின்ைது.அதற்கிணங்க  , ரபாத்தல்களிறைச் நீர்ப் குடி
 கவைம் விரசட மதாடர்பில் ரசாதறையிடுவது

எடுக்கப்படும் நடவடிக்றககள் மசலுத்துவதற்கு.  

 

(ii) 2014 ஜூறல 30 ஆ ம் திகதியன்று அதிகாரசறபயின் 

பணிப்பாளர் நாயகத்திற்குச் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த 

ஆய்வு அைிக்றகயில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட குடிநீர்ப் 

ரபாத்தல்களின் ஆகக்கூடிய சில்லறை விறலகளின்படி ,

PET ரபாத்தல்களின்  ீது தயாரிப்பு விறல குைித்த ரலபல் 

ஒட்டப்பட்டிருக்கவில்றல என்பதுடன் விறலயிறைத் 

தீர் ாைிப்பது மதாடர்பாை ஆய்வுகள் 

முன்மைடுக்கப்பட்டு வருகின்ைை  . 

 
 

)j( ரகாதுற   ாவின் விறலயிறைக் கட்டுப்படுத்துதல் 

 2016.07.14  மூலம் அைிவித்தலின் வர்த்த ாைி திகதிய ஆம்
 விறலயிறைக் றபக்கற்றுக்களின்  ா ரகாதுற 

அைிவித்தல் கட்டுப்படுத்துவதற்காை விடுக்கப்பட்டது. 
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)k( பாவகையாளர் நசகவைளிகை விசாரகண சசய்வது 

சதாடர்பாை ைருத்திட்டம் 

(i)பாவறையாளர் ரசறவ விசாரறணகள் மதாடர்பாை 

கருத்திட்ட ாைது விவசாயிகள்  ற்றும் பாவறையாளர்களுக்கு 

ம ாத்த வியாபார  ற்றும் சில்லறை விற்பறை மதாடர்பாை 

தகவல்கறள வழங்கும் மபாருட்டு 1977 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 

அதன் ஒரு பகுதியாக அதறைத் மதாடர்ந்து தகவலுக்காை விறரவு 

அறழப்பு ரசறவயிறை ஆரம்பித்துள்ளது .தற்ரபாது ,

 கண்டுள்ளதுடன் இைங் குறைபாடுகறள அதன் அதிகாரசறபயாைது
 மரலிமகாம் ின் தயாரித்துள்ள முறைற யிறைத் கணைி இந்த

நடவடிக்றககளிை நிறுவைத்துடன் இறணக்கப்பட்ட ற் 

துரித ாக்குவதற்கும் அறதறை ர ம்படுத்துவதற்கும் 

கலந்துறரயாடல்கறள ர ற்மகாள்வதற்கு நடவடிக்றககள் 

எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைை. 
 

(ii) இந்த முறைற யிறை விருத்தி மசய்யும் ரபாது பாவறையாளர் 

அலுவல்கள் அதிகாரசறப  ,  ற்றும்  நிறலயங்கள் மபாருளாதார
ஒரர என்பை சமதாச லங்கா கட்டிடத்தின் கீழ் மதாழிற்படுவதுடன் 

ஒரர வரிறச அற ச்சின் கீழும் மதாழிற்பட்டை  . தற்ரபாது
 கீழ் அற ச்சுக்களின் இரண்டு நிறுவைங்களும் மூன்று இத்தறகய

 இடங்கள் வரும் மதாழிற்பட்டு வருவதுடன் மதாழிற்பட்டு
 இடர் நடவடிக்றகயாைது ஒருங்கிறணப்பு  ாற்ை றடந்துள்ளதால்

 ாற்ை  ிகுந்ததாக  றடந்துள்ளது  .  ாற்ைங்களின் இத்தறகய
 சில மதாடர்பில் இற்றைப்படுத்துவது அவற்ைிறை காரண ாக

எழுந்துள்ளை டுகள்குறைபா .எவ்வாைாயினும் , இவற்ைிற்காை
 உரிய மபாருட்டு மகாள்ளும் மபற்றுக் நிவாரணங்கறளப் உடைடி
 ர ற்மகாள்வதற்கு கலந்துறரயாடல்களிறை நிறுவைங்களுடன்

எடுக்க நடவடிக்றககள் ப்பட்டு வருகின்ைை. 

 

)l( ந உரிய அடிப்பறடயிலாை ன்பகுப்பாய்வுகளி பல்ரவறுபட்ட ,

 மநைிப்படுத்துவதற்காக அலுவலர்களுக்கு
அவர்கள் வடிவற க்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2016  திடீர் இலுள்ள

 ரநாக்கங்களிறை மதாடர்புறடயதாை ரசாதறைகளுடன்
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அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் அறடவதற்கு.     

     

4.2 முகாற த்துவ நடவடிக்றககள் 

 

)அ( 2015. 12.31 மசய்யப்பட்டுள்ளது முதலீடு திகதின்று ஆம்.  

  

5. முகறகமைளும் ைட்டுப்பாடுைளும் 

இத்தறகய முறைற களிறைக் கட்டுப்படுத்துவதிலுள்ள 

குறைபாடுகளிறைத் தவிர்த்துக் மகாள்வதற்குத் ரதறவயாை 

நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளை என்பதறை தாழ்ற யுடன் 

அைியத்தருகின்ரைன். 

 

  

        ஹசித்த திலகரத்ை 

       தவிசாளர் 

 


