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பலப்படுத்து ல்” 

 

 

 

 

 

 

 



                        அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் - தசயலொற்றுணக அறிக்ணக 2017 

 iii 

  

 

 

உள்ளடக்ைம் 

1. சபாது ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் செயலாற்றுகை ………………………………………………  2 

1.1       மேன் ம ொக்கு                       2 

1.2.     தபொது த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் பிர ொன த ொழிற்பொடுகள்                                            2 

 

 

2. 2017 ஆம் ஆண்டில் சபாது ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் பிர ான செயற்பாடுைள் ……………  3 

2.1.     அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளில்  ல்லொட்சிணய உறுதிதசய் ல்                                  3 

2.2.     அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் தசயலொற்றுணகக் கண்கொணிப்ணபப் 

பலப்படுத்து ல்                                                                                                                                                       5 

2.3.    தபொது  லன்கணளப் பொதுகொத் ல்                                                                                                                      6 
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1. அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் செயலாற்றுகை 
 

1.1 நமன் ந ாக்கு 

 

அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகணளக் கண்கொணிப்ப ற்கொகவும் 1971 ஆம் 38 ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் பகுதி II ஐ நிர்ைகிப்ப ற்கொகவும் மேம்படுத் ப்பட்ட நிறுைன நிர்ைொக முணையின் ஊடொக 

அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளின் தசயலொற்றுணகணய மேம்படுத்துை ற்கொகவும் அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 2002 ஆம் ஆண்டில் மீள உருைொக்கப்பட்டது.   

அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகள், குறிப்பொக துணைமுகங்கள், எரிசக்தி, ைங்கித்த ொழில், 

கொப்புறுதி, நீர்ைழங்கல் மபொன்ை முக்கியேொன துணைகளின் ஊடொக  ொட்டின் தபொருள ொரத்திற்குக் 

குறிப்பிடத் க்களவில் பங்களிப்புச் தசய்கின்ைன.  ற்மபொது, அரசுக்குச் தசொந் ேொன 400 

த ொழில்முயற்சிகளில், 264 த ொழில்முயற்சிகள் அரசத் த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தினொல் 

மேற்பொர்ணைச் தசய்யப்படுைதுடன் 136 த ொழில்முயற்சிகள் ம சிய ைரவு தசலவுத் திட்டத் 

திணைக்களத்தின் மேற்பொர்ணையின் கீழ் உள்ளன. அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் விடயப் 

பரப்பின் கீழ் உள்ள அரசுக்குச் தசொந் ேொன 55 த ொழில்முயற்சிகள், தபொருளொ ொரத்தின் முக்கியேொன 

துணைகணளப் பிரதிநிதித்துைம் தசய்கின்ை உபொய முணையில் முக்கியத்துைம் தபறுகின்ை அரசொங்கத்திற்குச் 

தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளொக அணடயொளம் கொைப்பட்டுள்ளன. அரசுக்குச் தசொந் ேொன 

வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளில் இலங்ணக மின்சொர சணப, இலங்ணகப் தபற்மைொலியக் கூட்டுத் பொனம், 

இலங்ணக துணைமுக அதிகொரசணப மபொன்ைணை உள்ளடங்கும். 

 

2017 ஆம் ஆண்டில், 55 அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் தேொத் ப் புரள்வு 1755.55 

பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. இது தேொத்  உள் ொட்டு உற்பத்தியில் 13.22 ச வீ ேொகும். 2017 ஆம் 

ஆண்டில், அரசுக்குச் தசொந் ேொன 55 வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளில் 39  த ொழில்முயற்சிகள் 

தேொத் ேொக 136 பில்லியன் ரூபொ ம றிய இலொபத்ண  உணழத்திருந்  அம மைணள 16 த ொழில்முயற்சிகள் 

தேொத் ேொக 87 பில்லியன் ரூபொ  ட்டத்ண ப் பதிவு தசய்திருந் ன. அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் 

த ொழில்முயற்சிகளின் ஆ னத் த ொகுதிகள் 2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 13.6 

ச வீ த் ொல் ைளர்ச்சியணடந்துள்ளன. இது தேொத்  உள் ொட்டு உற்பத்தியில் 56.8 ச வீ ேொகும். 

அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகள் தபொருளொ ொரத்தில் முக்கியேொன இடத்ண  ைகித்  மபொதிலும், 

அணை எந்  ைணகயிலும் அைற்றின் சொத்தியங்கணளமயொ ஆற்ைல்கணளமயொ தைளிப்படுத்துை ொக இல்ணல. 

உண்ணேயில், 55 அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் தசொத்துக்களின் மூலேொன 

பயன்கள் 0.64 ச வீ ேொகமை கொைப்படுகின்ைது. அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகள் 

அைற்றின் முழுணேயொன சொத்தியத்ண ப் பயன்படுத்துைதில்ணல என்பண மய இது கொட்டுகின்ைது. 

நிறுைனங்கள் ஆற்றும் பலவீனேொன மேற்பொர்ணை ைகிபொகத்திற்கொன த ளிைொன தபொறுப்புக்கூைல் 

தபொறிமுணை, தகொள்ணக ேற்றும் சட்ட ைரணயணை உள்ளிட்ட  ல்லொட்சி  ணடமுணைகள் 

கொைப்பட்டொணேமய இத் ணகய தசயலொற்றுணகக்கொன கொரைேொகும்.  

 

1.2. அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் பிர ான ச ாழிற்பாடுைள் 

 

 அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளுக்கொன தகொள்ணககணள உருைொக்கு ல் 

 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்திற்கு ைர்த் கக் கூட்டுத் பொனங்கணளயும் 
நியதிச்சட்ட சணபகணளயும் நிர்ைகித் ல்  

 அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளில்  ல்லொட்சிணய  ணடமுணைப்படுத் ை ற்கொன புதிய 
சுற்ைறிக்ணககணளயும் ைழிகொட்டல்கணளயும் தைளியிடு ல்  

 அணேச்சரணை விஞ்ஞொபனங்களின முன்தேொழிவுகணள ஆரொய்ந்து பகுப்பொய்வு தசய் ல்  

 அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகணளக் கண்கொணித்து மேற்பொர்ணை தசய் ல்  
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 அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின்  னியொர்ேயப்படுத் லுக்குப் பின்னரொன நிணலயுடன் 
த ொடர்புணடய புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ங்களின் த ொடர்  டைடிக்ணககள்  

 பொரொளுேன்ைத்தில் அரசத்  த ொழில்முயற்சிகள் குழுவுக்கு உ வு லும் அதில் பங்மகற்ைலும் 

2. 2017 ஆம் ஆண்டில் அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் பிர ான 
செயற்பாடுைள் 

 

அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளின் விடயத்தில் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

ஒன்றில் பங்குரியொளர் த ொழிற்பொடுணள மேற்தகொள்கின்ைது அல்லது மேற்பொர்ணைத் த ொழிற்பொட்ணட 

மேற்தகொள்கின்ைது. இச்மசணைகணள ைழங்குை ற்கொக, அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

 ல்லொட்சிணய உறுதிதசய்ை ற்கொவும், தசயலொற்றுணகக்க கண்கொணிப்புப் தபொறிமுணைணயப் 

பலப்படுத்துை ற்கொகவும் ைழிகொட்டல்கணள ைழங்கி அ ன் மூலம் அரச ேக்களின்  லணனப் 

பொதுகொக்கின்ைது.           

                                                                      

2.1. அரசுக்குச்  சொந் மான  ச ாழில்முயற்சிைளில்  ல்லாட்சிகய உறுதிசெய் ல் 

 

a) சுற்றறிக்கைைகளயும் ெழிைாட்டல்ைளுக்ைான திருத் ங்ைகளயும் செளியிடு ல் 

அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் கண்கொணித்து மேற்பொர்ணை தசய்யும் பணிகணளயும் 

தபொறுப்புக்கணளயும் நிணைமைற்றுை ற்கொன ஒரு கருவியொக, அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

இலங்ணகயிலுள்ள அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் கூட்டிணைவு நிர்ைொகத்ண  

மேம்படுத்துை ற்கொன தகொள்ணக ைழிகொட்டல்கணளயும் அறிவுறுத் ல்கணளயும் ைழங்குை ற்கொக 

மூன்று சுற்ைறிக்ணககணள தைளியிட்டது. அச்சுற்ைறிக்ணககள் மூலம் பின்ைரும் துணைகளில் கைனம் 

தசலுத் ப்பட்டுள்ளது:  

I. தபொ.த ொ.தி இல. 01/2007,  2017 மே ேொ த்தில் ஏற்பட்ட தைள்ளம் ேற்றும் ேண்சரிவுகளொல் 

பொதிக்கப்பட்ட, அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளின் உத்திமயொகத் ர்களுக்கொன 

விமசட கடன் முற்பைங்கள்.  

II. தபொ.த ொ.தி இல. 02/2007 - இலங்ணகயில் உயர்த ொழில்சொர் முகொணேத்துைக் கைக்கீட்டுத் 

துணைணய மேம்படுத்துை ற்கொன ைசதிகணள ைழங்கு ல்  

III. தபொ.த ொ.தி இல. 013/2007  அரச கூட்டுத் பொனங்களினதும் முழுணேயொக அரசுக்குச் 

தசொந் ேொன கம்பனிகளினும் ப வியணியினருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன மிணக ஊதியம் 

ைழங்கு ல் 

 

மேலும், அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் தகொள்ணகப் பிரிவு, இவ்ைருடத்தில்  ன்னிடம் 

உசொைப்பட்ட 200 இற்கும் மேற்பட்ட தகொள்ணகப் பிரச்சிணனகணளத் தீர்த்து எழுத்துமூலம் பதில்கணள 

அனுப்பியது. இணை  விர, தகொள்ணகப் பிரிவில் உள்ள உத்திமயொகத் ர்கள் அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  

த ொழில்முயற்சிகளின் கூட்டிணைவு நிர்ைொகத்ண  மேம்படுத்துை ற்கொக அைற்றிடமிருந்து கிணடக்கும் 

மகொரிக்ணககளுக்கு த ொணலமபசியின் ஊடொக ஆமலொசணனகணளயும் ைழங்கினர்.  

 

(b) ைொகனக் தகொள்ைனவுக்கும், தைளி ொட்டுப் பிரயொைங்களுக்கும் அங்கீகொரம் ைழங்கு ல், ைரவு 
தசலவுத் திட்டம் ஏற்பொடுகளுக்கொன சிபொரிசுகணளச் சேர்ப்பித் ல், அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  
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த ொழில்முயற்சிகளொல் அரச சிறுைனங்களுக்கு அல்லது  னியொர் த ொழில்முயற்சிகளுக்கு 

அனுசரணைகணள ைழங்குை ற்கொன சிபொரிசுகணளச் சேர்ப்பித் ல் என்பன த ொட்பில் நிதி 

அணேச்சினொல் தைளியிடப்பட்ட ைழிகொட்டல்கள்/ சுற்ைறிக்ணககளின் மூலம்  னக்கு 

ைழங்கப்பட்டுளள் அதிகொரத்ண  அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்  ணடமுணைப்படுத்தியது.  

 

(c) அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளின் குறிப்பொக, அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் 
த ொழில்முயற்சிகளின் முக்கியத்துைத்ண க் கைனத்திற்தகொண்டு மேம்படுத் ப்பட்ட கூட்டிணைவு 

 ணடமுணைகள், முகொணேத்துை ேறுசீரணேப்புக்கள், புத் ொக்க நிதியீட்டம், பலேொனதும் 

அறிவுபூர்ைேொனதுேொன நிதி முகொணே, மபொட்டித் ன்ணேக்கு முகங்தகொடுத் ல், சர்ைம ச  ரத்திலொன 

சிைந்   ணடமுணைகள், விணனத்திைன்மிக்க ேனி  ைள முகொணே, அரச ேக்களுக்குப் 

தபொறுப்புக்கூறும் ன்ணேணய மேம்படுத்து ல் என்பைற்றின் ஊடொக  ன்னிணைைணடை ற்கு இந்  

அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகணள ஊக்குவித்து ைசதி ஏற்பொடுகணளச் தசய்து 

தகொடுப்பம  அரசொங்கத்தின் உபொயேொகும். இந் ப் பின்னணியில்  ொன் அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

திணைக்களம், கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்றுக்கணள அறிமுகம் தசய்து புதியத ொரு 

அணுகுமுணைணயப் பின்பற்ைத் த ொடங்கியது. இந் க் மகொட்பொடொனது சர்ைம ச  ொைய 

நிதியத்தினொல் இலங்ணகக்கு ைழங்கப்பட்ட விரிவுபடுத் ப்படட நிதி ைசதியின் ஒரு ம ணைப்பொடொக 

உருைொக்கப்பட்டது. கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்று (SCI) என்பது நிறுைனத்தின் மேம்படுத் ப்பட்ட நிதி 

சொர்ந்  ேற்றும் நிதி சொரொ  தசயலொற்றுணகயிணனப் பிரதிபலிக்கும் நிறுைனத்தின் முக்கிய 

தசயற்பொடுகணள (முக்கியேொன தசயலொற்றுணகக் குறிகொட்டிகள்) இலக்கொகக் தகொண்ட முக்கிய 

தசயலொற்றுணகக் குறிகொட்டிகணள உள்ளடக்கிய ஒரு கூற்ைொகும்.  

 

இலங்ணகயின் தபொருளொ ொர இலக்குகணள அணடை ற்கொன பயைத்தில்,  ொட்டின் தேொத்  உள் ொட்டு 

உற்பத்திக்குச் தசய்யும் பங்களிப்ணப மேம்படுத்துை ன் மூலம் உபொயமுணையில் முக்கியத்துைம் 

தபறுகின்ை அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளுக்கு இந்  கூட்டிணைவு ம ொக்கக் 

கூற்று சொ கேொன முணையில் பங்களிப்புச் தசய்ய முடியும். மேம்படுத் ப்பட்ட கூட்டிணைவு 

 ணடமுணைகள், முகொணேத்துை ேறுசீரணேப்புக்கள், புத் ொக்க நிதியீீ்ட்டம், பலேொனதும் 

அறிவுபூர்ைேொனதுேொன நிதி முகொணே, மபொட்டித் ன்ணேக்கு முகங்தகொடுத் ல், சர்ைம ச  ரத்திலொன 

சிைந்   ணடமுணைகள், விணனத்திைன்மிக்க ேனி  ைள முகொணே, அரச ேக்களுக்குப் தபொறுப்புக்கூறும் 

 ன்ணேணய மேம்படுத்து ல் என்பைற்றின் ஊடொக  ன்னிணைைணடை ற்கு இந்  அரசுக்குச் 

தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகணள ஊக்குவித்து ைசதி ஏற்பொடுகணளச் தசய்து 

தகொடுப்பைம  அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ள 

குறிக்மகொள்கணள அணடை ற்கொன முக்கிய உபொயமுணையொகும். 

 

(d) அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 2017 ஆம் ஆண்டின மு ற்பகுதியில்  சர்ைம ச  ொைய 
நிதியத்தின் எரிசசக்தி விணல ேறுசீரணேப்பில் ஈடுபட்டதுடன் சர்ைம ச  ொைய நிதியம், இலங்ணக 

மின்சொர சணப, இலங்ணக தபற்மைொலியக் கூட்டுத் ொபனம், தபொதுப் பயன்பொடுகள் ஆணைக்குழு 

என்பைற்றுடன் இணைந்து த ளிவுபடுத் ல் நிகழ்ச்சிகணளயும்  டொத்தியது. 

 

(e) நிதிச் சட்டம், நிதிப் பிரேொைங்கள் அல்லது அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் 
சுற்ைறிக்ணககள் என்பைற்றுக்கு இைங்க ம ணையொன சந் ர்ப்பங்களில் அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  

த ொழில்முயற்சிகளின் தசயற்பொடுகளுக்கும் த ொழிற்பொடுகளுக்கும் நிதி ேற்றும் தைகுசன 

ஊடகங்கள் அணேச்சின் அங்கீகொரத்ண ப் தபறுை ற்கொக அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் நிதி 

ேற்றும் தைகுசன ஊடகங்கள் அணேச்சுடன் த ருங்கிய த ொடர்ணபப் மபணி ைந் து. அரசுக்குச்  

தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளொல் முன்ணைக்கப்பட்ட மகொரிக்ணககணள ஆழேொகப் பகுப்பொய்வு 

தசய்து அரசொங்கத்தின் தகொள்ணககளுக்கொன அைற்றின் இைக்கப்பொட்ணடக் கைனத்திற் தகொண்டு அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தினொல் நிதி ேற்றும் தைகுசன ஊடக அணேச்சுக்கு சிபொரிகள் 

தசய்யப்பட்டன. இதில் மூல னச் தசலவினங்களுக்கொன அதிகொரேளிப்பு, கடன்தபறுணக 

ைணரயணைகணள அதிகரித் ல், கட்டை மீளொய்வு மபொன்ைணை உள்ளடங்கும். 

 

(f) அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளுடன் த ொடர்புணடய ைணகயில் பல்மைறு 
அணேச்சுக்களொல் சேர்ப்பிக்கப்படும் அணேச்சரணை விஞ்ஞொபனக் கைனேொக ஆரொய்ந்  ன் பின்னர், 

அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் உத்திமயொகத் ர்கள் தகளரை நிதி ேற்றும் தைகுசன 

ஊடகங்கள் அணேச்சரின் சொர்பில் அை ொனிப்புக்களத்  யொரிக்கின்ைனர். 
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அட்டெகை 2.1: 2017 ஆம் ஆண்டில் அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தினால் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

அகமச்ெரகெ அெ ானிப்புக்ைள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  மூலம்: அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளம் 

 

h) இலங்ணகயில் உள் ொட்டு சந்ண க்கொன எரிதபொருள் விணலகளுக்கொன  ன்னியக்கேொன விணலச் 
சூத்திரம் த ொடர்பில் சர்ைம ச  ொைய நிதியத்தினொல் முன்ணைக்கப்பட்ட அை ொனிப்புக்கள் 

த ொடர்பில் சிபொரிசுகணளச் தசய்  ன் மூலம் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் சர்ைம ச 

 ொைய நிதியத்திற்கு உ வியது. ஒரு சில ேொறிகளுக்கொன சிறு திருத் கங்களுடன் அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் உத்திமயொகத் ர்கள் உள்ளிட்ட நிபுைர் குழுதைொன்றினொல் 

உருைொக்கப்பட்ட  ற்மபொதுள்ள விணலச் சூத்திரத்திம் த ொடர்பில் இரு  ரப்பினரும் உடன்பொடு 

கண்டனர்.  
 

i) 2018 ைரவு தசலவுத் திட்டத்திற்கொகப் அரச ேக்களொல்/ ணகத்த ொழில் பிரதிநிகளின்னொல் 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட 82 பிமரரணைகணள அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் பகுப்பொய்வு 

தசய்து, திணைமசரியின் தசயலொளருக்குச் சிபொரிசுகணளச் சேர்ப்பித் து.  
 

j) அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம், அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் நிதி 
ேற்றும் த ொழிற்பொட்டுச் தசயலொற்றுணககணளக் கைனேொகப் பகுப்பொய்வு தசய்  அம மைணள 

அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளொல் ஆண்டறிக்ணககள் உரிய ம ரத்திலொன 

பொரொளுேன்ைத்திற்குச் சேர்ப்பிக்கப்படுைண  உறுதிதசய் து.  2017 ஆம் ஆண்டில் 

பொரொளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டறிக்ணககளின் பட்டியதலொன்று பின்னிணைப்பு II 

இல்  ரப்பட்டுள்ளது. 
 

k) இ.மபொ.சணபயின தசலுத் ப்படொதுள்ள நியதிச்சட்ட நிலுணைகணளச் தசலுத்துைற்கொக 5,000 
மில்லியன் ரூபொணை ைழங்குை ற்கொன ைசதி ஏற்பொடுகணளப் அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

திணைக்களம் தசய் துடன்  திணைமசரியினொல் 10,000 மில்லியன் ரூபொ 2017 ஆம் ஆண்டில் 

ைழங்கப்பட்டதுடன் மீதித் த ொணக 2018 ஆம் ஆண்டில் ைழங்கப்படும். இ ற்குப் பிரதியுபகொரேொன 

இலங்ணகப் மபொக்குைரத்துச் சணப பயன்படுத் ப்படொ  கொணிகணள அரசொங்கத்தின் அபிவிருத்திச் 

தசயற்திட்டங்களுக்கு விடுவித் து. 

 

l) அரச  னியொர் துணைப் பங்குடணேணய ஊக்குவிக்கும் அரசொங்கத்தின் தகொள்ணகக்கு இணைந்  
ைணகயில், பொரியளவிலொன தைளி ொட்டு மு லீடுகணள உட்பொய்ை ற்கொன ைசதி ஏற்பொடுகணளச 

தசய்ை ன் ஊடொக துணைமுகத் துணைணய அபிவிருத்தி தசய்யும் தசயற்திட்டங்கள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆம் ஆண்டில் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் உ வியுடன் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

துகற ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அகமச்ெரகெ 

அெ ானிப்புக்ைள் எண்ணிக்கை 

பண்ணை விலங்குகள் 6 

ஊடகங்கள் 6 

கடற்த ொழில்துணை 6 

வியொபொரேல்லொத் துணை 6 

நீர் 7 

பயணிகள் மபொக்குைரத்து 8 

சுகொ ொரம் 8 

புதுப்பிக்கமுடியொ  மூலைளங்கள் 8 

ைங்கிகள் 8 

நிர்ேொைத் துணை 9 

சந்ண ப்படுத் ல் ேற்றும் விநிமயொகம் 13 

விேொனப் மபொக்குைரத்து 14 

துணைமுகங்கள் 18 

தபருந்ம ொட்டத்துணை 19 

மீள்கட்டணேத் ல் 20 

எரிசக்தி 21 

ஏணனயணை 27 

சமாத் ம் 204 
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m)  ட்டத்தில் இயங்கும் தபருந்ம ொட்ட நிறுைனங்கணள ைர்த் கரீதியில் தைற்றியளிக்கக்கூடிய 
முணையில் இயக்குை ற்கொக அைற்றின் மீள்கட்டணேப்புச் தசயன்முணைணயத் 

துரி ப்படுத்துை ற்கொக, தபருந்ம ொட்டக் கம்பனிகளுக்கு சம்பளங்கணளயும் நிலுணையொகவுள்ள 

நியதிச்சட்டக் தகொடுப்பனவுகணளயும் தசலுத்துை ற்கொக ஒதுகீட்ணட விடுவிக்குேொறு அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் திணைமசரிக்குச் சிபொரிசு தசய் துடன் அ ற்கிைங்க 

அணேச்சரணைக்கு அை ொனிப்புக்கள் சேர்ப்பிக்கப்பட்டன.  

 

2.2. அரசுக்குச்  சொந் மான  ச ாழில்முயற்சிைளின் செயலாற்றுகைக் 

ைண்ைாணிப்கபப் பலப்படுத்து ல் 

 

(a) 2017 ஆம் ஆண்டில், இலங்ணக தபற்மைொலியக் கூட்டுத் ொபனம், இலங்ணக மின்சொர சணப, இலங்ணக 
துணைமுக அதிகொரசணப, ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன நிணலய, விேொனப் 

மபொக்குைரத்துச் மசணை, ம சிய நீர் ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் சணப ஆகிய ஐந்து அரசுக்குச் 

தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகள் கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்றின்  ரப்புக்களொக 

இருந் ன. உரிய அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் முகொணேத்துைம், நிதி 

அணேச்சு, நிரல் அணேச்சுக்கள் என்பன இந்  முத் ரப்பு ஒப்பந் ங்களில் ணகச்சொத்திட்டுள்ளன. 

 ற்மபொது கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்றுக்களின் குறிக்மகொள்கணள அணடை ன் 

முன்மனற்ைங்கணளக் கண்கொணிக்கும் தசயன்முணைப் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

மேற்தகொண்டு ைருகின்ைது. 

        

 அட்டெகை 2.2: 2017 ஆம் ஆண்டில் ஒப்பந் ம் செய்துசைாண்ட 5 அரசுக்குச்  சொந் மான  

ச ாழில்முயற்சிைளின் முக்கியமான செயலாற்றுகைக் குறிைாட்டிைள் 

அரசுக்குச் சொந் மான 

ச ாழில்முயற்சிைள் 

கூட்டிகைவு ந ாக்ைக் கூற்றில் உள்ள முக்கிய செயலாற்றுகைக் குறிைாட்டிைள் 

இலங்ணக மின்சொர சணப  முணைணேச் சரொசரித்  டங்கல் ம ரக் குறிகொட்டிகணளத் (SAIDI) 
த ொடர்சசியொகக் குணைப்ப ன் மூலம் ைொடிக்ணகயொளர்களுக்கு 

ைழங்கப்படும் மின்சொரத்தின்  ரத்ண  மேம்படுத்து ல் 

 முணைணேச் சரொசரித்  டங்கல்  டணைக் குறிகொட்டிணயக் (SAIFI) 
குணைத் ல் 

 புதுப்பிக்கத் க்க மூலைளங்கள் மூலேொன மின் உற்பத்திணய அதிகரித்து 
2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியொகும் மபொது பொரம்பரியேல்லொ  

புதுப்பிக்கத் க்க சக்தி மூலைளங்களின் உற்பத்திணய அதிகரித் ல். 

இலங்ணகப் தபற்மைொலியக் 

கூட்டுத் பொனம் 
 தகொள்ளளவின் ச வீ ேொன சுத்தீகரிப்பு நிணலயத்தின் விணனத்திைணன 
(தைளியீட்ணட) மேம்படுத்து ல்  

 படுகடன்கணளக் குணைப்ப ன் மூலம் நிதியியல் சொத்தியப்பொட்ணட 
உறுதிதசய் லும் நிறுைனக் கட்டணேப்பு ேொற்ைங்களின் ஊடொக 

உற்பத்தித்திைன் ேற்றும் முகொணேத்துை விணனத்திைணன 

மேம்படுத்து லும் 

ை/ப விேொன நிணலயங்கள் 

ேற்றும் விேொனப் 

மபொக்குைரத்துச் மசணைகள் 

கம்பனி 

 15 மில்லியன் பயணிகணளக் ணகயொளுை ற்கொக உட்கட்டணேப்பு 
ைசதிகணள மேம்படுத்து ல் 

 தேொத்  சரக்கு விேொனங்களின் எண்ணிக்ணகயில் கப்பல் ேொற்ைப்படும் 
சரக்குத் த ொணகய அணட 

 விேொனப் மபொக்குைரத்து புள்ளிவிபரங்களில் பிரொந்தியத்தில் விேொன 
நிணலயச் தசயலொற்றுணகணய மேம்படுத்து லும் இலங்ணகயின விேொன 

நிணலயங்களில் விேொன இயக்கங்களின் எண்ணிக்ணகணய 

மேம்படுத்து லும். 
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ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப 
 ைருடொந் ம் புதிய நீர் இணைப்புக்கணள அதிகரித் ல் 

 ைருேொனம்  ரொ  நீரின் ச வீ த்ண க் குணைத் ல். 

 பொதுகொப்பொன குடிநீருக்கொன அணுகணல அதிகரித் ல் 

 ஆயிரம் இணைப்புக்களொன விகி த்தில் தேொத்  ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ணகயக் குணைத் ல் 

 த ொழிற்பொட்டு விணனத்திைணன மேம்படுத்தி அ ன் மூலம் 
ேொ தேொன்றுக்கொன ஒரு கிமலொமீற்ைருக்கொன கசிவு திருத்  மைணலச் 

தசலணைக் குணைத் ல்.  

இலங்ணக துணைமுக 

அதிகொரசணப 
 சரொசரி கப்பல் தசயற்படுத்துணகக் கொலத்ண க் குணைத் ல் 

(ேணித்தியொலம்) 

 தகொள்கலன் கப்பல்களின் சரொசரிக் கொத்திருப்புக் கொலத்ண ப் மபணி 
ைரு லும் (ேணித்தியொலம்) கிமரன் ஒன்றுக்கொன தேொத்  தகொள்கலன் 

உற்பத்தித்திைணன மேம்படுத்து லும் ( கர்வுகள்/ேணித்தியொலம்). 

       மூலம்: அரசுக்குச் சொந் மான வியாபாரத் ச ாழில்முயற்சிைள் மற்றும் அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளம் 

அ ணனத் த ொடர்ந்து, அணேச்சரணையின் அங்கீகொரம் கிணடக்கப் தபற்ை ன் பின்னர், இலங்ணக அரச 

தபருந்ம ொட்டக் கூட்டுத் பொனம்,  கர அபிவிருத்தி அதிகொரசணப, ைணரயறுக்கப்பட்ட லங்கொ சத ொச 

( னியொர்) கம்பனி, ேத்திய தபொறியியல் ஆமலொசணனச்மசணைப் பணியகம், அரசொங்க ேரக் 

கூட்டுத் பொனம், இலங்ணக மபொக்குைரத்துச் சணப, அரசு ேருந்துப்தபொருட் கூட்டுத் பொனம்? மில்மகொ 

(பிணரதைட்) லிமிடட், ம சிய கொல் ணட அபிவிருத்திச் சணப, புவிச்சரி வியல் அளணைச் சுரங்கப் 

பணியகம் ஆகிய த ரிவுதசய்யப்பட்ட அரசொங்கத்துச் தசொந் ேொன 10 வியொபொரத் த ொழில் முயற்சிகளுடன் 

2018 ஜூணல ேொ  இறுதியில் கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்றுக்களில் ணகச்சொத்திடுை ற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

(b) தகளரை நிதி அணேச்சர், திணைமசரியின் தசயலொளர்,  திணைமசரியின் பிரதிச்  தசயலொளர் அல்லது 
பணிப்பொளர்  ொயகத்தின்  ணலணேயில்  அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் பணிப்பொளரொல் 

சணபயுடன் / சிமரஷ்ட முகொணேத்துைத்துடன் முன்மனற்ை ேற்றும் தசயலொற்றுணக மீளொய்வு, 

த ொழிற்பொட்டுப் பிரச்சிணனகள் த ொடர்பொன கலந்துணரயொடித் தீர்த் ல் மபொன்ைைற்றுக்கொகப் பல 

கூட்டங்கணள அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் ப வியணியினர் ஏற்பொடு தசய் னர்/அைற்றில 

பங்மகற்ைனர். 

 

2.3.  அரெ  லன்ைகளப் பாதுைாத் ல் 

 

a) உரிய அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகளின் தசயலொற்றுணககணளப் பகுப்பொய்வு தசய்  ன் 
பின்னர் அரசத்  த ொழில்முயற்சிகள் குழுவுக்குச் சேர்ப்பிக்கப்பட மைண்டிய அறிக்ணகதயொன்ணை அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்  யொரிக்கும். அரசத்  த ொழில்முயற்சிகள் குழுவினொல் 

ைழங்கப்பட்ட பணிப்புணரகள்/சிபொரிசுகள் த ொடர்பில் அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  

த ொழில்முயற்சிகளொல் எடுக்கப்பட்ட பின்த ொடர்  டைடிக்ணககளின் முன்மனற்ைம் த ொடர்பொன 

கண்கொணிப்புச் தசயற்பொடுகள் த ொடர்ச்சியொக முன்தனடுக்கப்பட்டன. அரசத்  த ொழில்முயற்சிகள் 

குழுவில் பங்மகற்ைணே த ொடர்பொன விரிைொன பட்டியதலொன்று பின்னிணைப்பு I இல் 

 ரப்பட்டுள்ளது. 

 

b) அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் உத்திமயொகத் ர்கள், அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  
த ொழில்முயற்சிகளின் பங்கு ொரர் கூட்டங்களில், ைருடொந் /அதிவிமசடப் அரசக் கூட்டங்களில் 

திணைமசரியின் பிரதிநிதியொகப் பங்மகற்று அரசொங்கத்தின் தகொள்ணகத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப அரசுக்குச்  

தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் தசயலொற்றுணகணய மேம்படுத்துை ற்கொன ைழிகொட்டல்கணள 

ைழங்கினர்.   

 

c) அரசொங்கம் 2017 ஆம் ஆண்டில் திணைமசரி உத் ரைொ ங்கள் ேற்றும் ைசதிக் கடி ங்கள் ைழங்குைது 
உள்ளிட்ட ஏணனய ஒத்துணழப்புப் தபொறிமுணைகளுடன் இணைந்  ைணகயில் ம சிய நீர் ைழங்கல் 

ைடிகொலணேப்புச் சணபக்கு 12 பில்லியன் ரூபொ மூல னத்ண ச் மசர்த் து. 
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d) Basel III இன் ஏற்பொடுகணளப் பூர்த்தி தசய்ை ற்கொக மூல னத்  ளத்ண ப் பலப்படுத்தும் ம ொக்கில், 
அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் ஒதுக்கீட்டில் 2017 ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக ைங்கிக்குக்கும் 

ேக்கள் ைங்கிக்கும் 5 பில்லியன் ரூபொவும், பிரம ச அபிவிருத்தி ைங்கிக்கு 2.5 பில்லியன் ரூபொவும், 

இலங்ணக மசமிப்பு ைங்கிக்கு 2.5 பில்லியன் ரூபொவும் ைழங்கப்பட்டன. 2017 ஆம் ஆண்டில் ம சிய  

மசமிப்பு ைங்கி உரிணே மகொரப்படொ  ணைப்பு ஒதுக்கத்ண ப் பயன்படுத்தி 500 மில்லியன் ரூபொ 

தபறுேதியொன பங்குகணள விநிமயொகிப்ப ற்கொன ைசதி ஏற்பொடுகணள அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

திணைக்களம் தசய் து.   

 

e) பொல் உற்பத்திகளின் விற்பணனணய 16 ச வீ த் ொல் அதிகரிப்ப ற்கொக, திணைமசரி 2017 ஆம் ஆண்டில் 
33.8 மில்லியன் யூமரொக்கள் ேற்றும் 64 மில்லியன் யூமரொக்கள் தகொண்ட இரண்டு கடன்களுக்கொன ைசதி 

ஏற்பொடுகணள மில்மகொ  னியொர் கம்பனிக்கு தசய்து தகொடுத் து.   

3.  அரசுக்குச்  சொந் மான  ச ாழில்முயற்சிைளின் சபளதிைச் செயலாற்றுகை 

ச ாடர்பில் அரெத் ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் ெகிபாைம்   

3.1 திகறநெரிக்ைான பங்கிலாபங்ைகளச்/ தீர்கெைகளச் செலுத்து ல் 
 

அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  264 த ொழில்முயற்சிகளில் 47 த ொழில்முயற்சிகள் ேொத்திரமே பங்கிலொபங்கள் ேற்றும் 

தீர்ணைகளின் ஊடொக 2017 ஆம் ஆண்டில் ைரியல்லொ ைருேொனத்திற்குப் பங்களிப்புச் தசய்துள்ளன. அைற்றின் 

பங்களிப்பு 54 பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது.. 2017 ஆம் ஆண்டில் அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  

த ொழில்முயற்சிகளின் வியொபொரச் தசயற்பொடுகணள மீள்கட்டணேப்ப ற்கும் விரிவுபடுத்துை ற்குேொன 

உ வியொக அரசொங்கம் 41 பில்லியன் ரூபொணை ைரவு தசலவுத் திட்டதிலிருந்து உ வியொக ைழங்கியது.  2017 ஆம் 

ஆண்டில் மசகரிக்கப்பட்ட பங்கிலொபங்கள் ேற்றும் தீர்ணைகளின் பட்டியதலொன்று பின்னிணைப்பு III இல் 

 ரப்பட்டுள்ளது.  

 

 
       

மூலம்: அரசுக்குச் தசொந் ேொன த ொழில்முயற்சிகள் ேற்றும் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 
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3.2 உபாயமுகறயில் முக்கியத்துெம் சபறுகின்ற அரசுக்குச் சொந் மான வியாபாரத் 

ச ாழில்முயற்சிைளின் நிதி உற்பத்தி விகளவு   

 

அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம், அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளிடமிருந்து பருை 

கொல அடிப்பணடயில் நிதித்  கைல்கணளச் மசகரித்து பகுப்பொய்வு தசய்து தபைப்பட்ட தபறுமபறுகளின் 

அடிப்பணடயில் அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகளின் பணிப்பொளர் சணபகளுடன் 

ேற்றும்/அல்லது முகொணேத்துைங்களுடன் மீளொய்வுக் கூட்டங்கணள  டொத்தியது. அரசுக்குச் தசொந் ேொன 

உபொயமுணையில் முக்கியத்துைம் தபறுகின்ை வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் நிதியியல் தேொத்  

விணளவு பின்னிணைப்பு IV இல்  ரப்பட்டுள்ளது. 

4. அரசுக்குச் சொந் மான வியாபாரத் ச ாழில்முயற்சிைளின் செயலாற்றுகையும் 
அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளத்தின் குறிப்புக்ைளும் 

 

அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளின் குறுகிய கொல ேற்றும்  டுத் ரக் கொல இலக்குகள் 

அணடயப்தபறுைண  உறுதிப்படுத்துை ற்கொகப் பின்ைரும் முக்கியேொன சிபொரிசுகள் 

முன்ணைக்கப்படட்டன. 

 

துகற  அரசுக்குச் சொந் மான வியாபாரத் 

ச ாழில்முயற்சிைளின் செயலாற்றுகை 

குறிப்புக்ைள் 

எரிெக்தித் துகற 

இலங்ணக மின்சொர சணப 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ஆம் ஆண்டில்,  இலங்ணக மின்சொர சணப 

13,249 ஜிகொதைொற் ேணித்தியொல மின்சொரத்ண  

விற்பணன தசய் து. அது 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2,494 ஜிகொதைொற் ேணித்தியொலங்களொகக் 

கொைப்பட்டது. எவ்ைொைொயினும், 2016 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் அ ன் ைருேொனம் 

2 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 223,731 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டதுடன் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 231,147 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட அ ன் த ொழிற்பொட்டுச் 

தசலவுகள் 272,962 மில்லியன் ரூபொைொக 

அதிகரித் து. இந்  குறிப்பிடத் க்க அதிகரிப்பு 

இலங்ணக மின்சொர சணப 449,231 மில்லியன் 

ரூபொ  ட்டேணடை ற்குக் கொரைேொக 

அணேந் துடன் 2016 ஆம் ஆண்டின் 14,499 

மில்லியன் ரூபொ  ட்டத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 

இது 240 ச வீ  அதிகரிப்பொகும்.  

 

உண்ணேயில், 2016 ஆம் ஆண்டில் 152 

பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட  இலங்ணக 

மின்சொர சணபயின் ம ரடி உற்பத்திச் தசலவு 

2017 ஆம் ஆண்டில் 21 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 

184.60 பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது.  

 

தசலவினப் பிரதிபலிப்பு விணல நிர்ையப் 

தபொறிமுணைதயொன்று 

அமுல்படுத் ப்படொணேயினொல், அரசொங்க 

ைங்கிகளிடமிருந்து கடன்தபறுை ன் ஊடொக 

திரைத்  ன்ணேத் ம ணைப்பொடுகணள முகொணே 

தசய்ய மைண்டிய நிணல இலங்ணக மின்சொர 

சணபக்கு ஏற்பட்டது. அ னொல் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 8691 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட அ ன் கடன்தபறுணக 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 6,108 மில்லியன் ரூபொைொக 

அதிகரித்திருந் து.  

தேன்மேலும் ணகத்த ொழில்கள் 

ஆரம்பிக்கப்படுகின்ைணே, மின்சொரக் 

கொர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டணே, மின் 

உபகரைங்களின் பயன்பொடு 

தேன்மேலும் அதிகரித் ணே 

என்பைற்றின கொரைேொக கடந்  5 

ைருடங்களொக மின்சொரத்திற்கொன 

மகள்வி ைருடொந் ம் 5.0 ச வீ த் ொல் 

அதிகரித்து ைந்துள்ளது.  

 

அ னொல்,  அரசொங்கத்தின் உபொயமுணை 

முணையொனது தசலவு குணைந்  உற்பத்தி, 

சுற்ைொடல் ரீதியில் நிணலமபைொன 

 ன்ணே ஆகிய இரண்டு 

குறிக்மகொள்கணளயும் தகொண்டுள்ளது. 

அ னொல், இலங்ணக மின்சொர 

சணபயினொல்  யொரிக்கப்பட்ட, 2018 

மு ல் 2037 ைணரயொன ஒவ்தைொரு 

ைருடமும் ஆகக் குணைந் து 400 

தேகொதைொற் மிக்சக்தி 

உற்பத்தியொற்ைணல அதிகரிப்பதில் 

கைனம் தசலுத்துகின்ை, ஒவ்தைொரு 

ைருடமும் ஆகக் குணைந் து 85 

பில்லியன் ரூபொணை அல்லது 550 550 

மில்லியன் ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர் 

மு லீட்ணட மைண்டி நிற்கின்ை தசலவு 

குணைந்  நீண்ட கொல மின் உற்பத்தி 

விரிைொக்கத் திட்டத்திற்கு (LCLTGEP) 

இலங்ணக அரசப் பயன்பொடுகள் 

ஆணைக்குழுவின் அங்கீகொரம் 

தபைப்பட மைண்டியுள்ளது.  
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இலங்ணகப் 

தபற்மைொலியக் 

கூட்டுத் பொனம் 

 

 

 

 ொடு  னது எண்தைய் ம ணைளுக்கு 

முழுணேயொக இைக்குேதியில 

 ங்கியிருப்ப னொல், தபற்மைொலியமும் 

தபற்மைொலியத்துடன் த ொடர்புணடய 

உற்பத்திகளும் ைருடம் முழுைதிலும் 

இைக்குேதி தசய்யப்படுகின்ைன. 2017 ஆம் 

ஆண்டில், தபற்மைொலிய உற்பத்திகளுக்கொன 

(ேசகு எண்தைய் ேற்றும் சுத்தீகரிக்கப்பட்ட 

தபொருட்கள்) தேொத்  இைக்குேதிச் தசலவு 3,167 

மில்லியன் ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர்களொகக் 

கொைப்பட்டது. இது 2017 ஆம் ஆண்டில் 

தேொத்  இைக்குேதிகளின் 11.9 ச வீ ேொகும்.  

 

2013 ஆம் ஆண்டு மு ல் சர்ைம ச ேட்டத்தில் 

எண்தைய் விணலகள் வீழ்ச்சியணடந்து ைந்து 

2017 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பம் மு ல் 

அதிகரிக்கத் த ொடங்கியுள்ளன. 2013 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் 113 ஐ.அ.தடொ/பீப்பொய் 

ஆகக் கொைப்பட்ட ஐக்கிய இரொச்சிய ப்தரன்ட 

ேசகு எண்தைய்யின் விணல 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் 54 ஐ.அ.தடொ/பீப்பொய் 

ஆகக் கொைப்பட்டதுடன் 2017 ஆம் ஆண்டின் 

முடிவில் 64 ஐ.அ.தடொ/பீப்பொய் ஆகக் 

கொைப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் சர்ைம ச 

எண்தைய் விணலகள் 17 ச வீ த்தினொல் 

அதிகரித்  அம மைணள 2016 ஆம் ஆண்டில் 

1,708 ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர்களொகக் 

கொைப்பட்ட இலங்ணக தபற்மைொலியக் 

கூட்டுத் ொபனத்தின் இைக்குேதிச் தசலவுகள் 

2017 ஆம் ஆண்டில் 85 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 

3,167 ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர்களொகக் 

கொைப்பட்டது.  ைருடத்தில் நிலவிய உலர் 

ைொனிணல நிணலணேகளின் கொரைேொக 

எரிதபொருள் மூலேொன அனல் மின் உற்பத்தி 

நிணலயங்களின் மின் உற்பத்திக்கொக 

எரிதபொருளுக்கொன மகள்வி அதிகரித் ணேயும் 

இ ற்கொன ஒரு கொரைேொகும்.  

 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 

இலங்ணக தபற்மைொலியக் கூட்டுத் ொபனத்தின் 

தேொத்  ைருேொனம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 21 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ளது. இது  ொட்டின் 

தேொத்  உள் ொட்டு உற்பத்தியில் 4 

ச வீ ேொகும். இந்  ைருேொன அதிகரிப்புக்குக் 

கொரைம், தபற்மைொலுக்கொன மகள்வி 40 

ச வீ த் ொலும், டீசலுக்கொன மகள்வி 10 

ச வீ த் ொலும் மின் உற்பத்திக்கொகப் 

பயன்படுத் ப்படும் கந் கம் குணைந்  

எரிதபொருளுக்கொன மகள்வி 3 ேடங்கினொலும் 

அதிகரித் ணேயொகும். அத்துடன் இலங்ணக 

தபற்மைொலியக் கூட்டுத் ொபனத்தின 

இலொபங்கள் 3,504 மில்லியன் ரூபொ ைணர 

குணைைணடந்திருந் து, இ ற்குக் கொரைம் 

டீசல் ேற்றும் மின் உற்பத்திக்கொன பொரேொன 

எரிதபொருள் என்பைற்றின் விற்பணன மூலம் 

உணழக்கப்பட்ட சொ கேொன இலொப 

அளவுகளொகும்.  

 

 

 

 

 ொட்டின் மீது பொ கேொன மபரண்டப் 

தபொருளொ ொரத்  ொக்கங்கணள 

ஏற்படுத் க்கூடிய சந்ண ச் சக்திகளிக் 

கொரைேொக எதிர்கொலத்தில் 

எண்தைய்யின் விணலகள் அதிகரித்துச் 

தசல்லும் மபொக்கினொல் ஏற்படக்கூடிய 

தைளிைொரியொன அபொயச் 

சொத்தியங்கணளத்  ணிப்ப ற்குத் 

ம ணையொன தகொள்ணக ஏற்பொடுகணள 

அரசொங்கம் தசய்ைது அைசியேொகும். 

 

நிதிக் கட்டைங்களும் நிறுைனத்தின் 

அடிப்பணட இலொபத்தின் மீது 

கணிசேொன அளவு  ொக்கத்ண  

ஏற்படுத்தியுள்ளன. அ னொல் இலங்ணக 

தபற்மைொலியக் கூட்டுத் ொபனம் 

இரண்டு அரசு ைங்கிகளுக்குக்கொன 

 னது கடன்கணள அறிவுபூர்ைேொன 

முணையில் முகொணே தசய்ை ற்கொன 

சொத்தியங்கணளக் கண்டறிைது 

அைசியேொகும். 
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நீர்த் துகற 

ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப 

அரசொங்கத்தின் குறிக்மகொள்களுடன் இணைந்  

ைணகயில், ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப, 2025 ஆம் ஆண்டொகும் 

மபொது 100 ச வீ ம் பொதுகொப்பொன குடிநீர் 

 ளுைல் அணடைண  இலக்கொகக் 

தகொண்டுள்ளது.  

 

இந்  இலக்கின் அடிப்பணடயில், 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப 126,701 புதிய  நீர் 

ைழங்கல் இணைப்புக்கணள ைழங்கியது. 

அ ன் மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நீர் 

ைழங்கல் இணைப்புக்களின தேொத்  

எண்ணிக்ணக 2,219,172 ஆக அதிகரித் து. 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், ம சிய நீர் 

ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் சணபயின் 23 

தசயற்திட்டங்கள் 190 பில்லியன் ரூபொ 

தசலவில்  ணடதபற்று ைந் ன. 

இச்தசயற்திட்டங்கள்; 

a) ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப முழுணேயொக 

நிதியிடுைதுடன், ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப 

தபரும்பொலும் திணைமசரியின் ைசதிக் 

கடி தேொன்றின் மூலம் அல்லது 

உத் ரைொ ம் ஒன்றின் மூலம் 

ம ரடியொக கடன் ைழங்கு ர்களுடன் 

நிதியீீ்ட்ட ஒப்பந் ங்கணளச் தசய்து 

தகொண்டணை.  

b) அரசொங்கத்திற்கும் 
கடன்ைழங்கு ர்களுக்கும் 

இணடயிலொன நிதியீீ்ட்ட 

ஒப்பந் ங்கள் மூலம் 

அரசொங்கத்தினொல் 

நிதியிடப்பட்டணை. 

c) அரசொங்கத்தினொல் பகுதியளவில் 

நிதியிடப்பட்டணை, அ ொைது 2016 

ஆம் ஆண்டின் பின்னர், 

தசயற்திட்டம்  கரப்பிரம ச த்தில் 

அணேந்திருக்குேொயின், கடன் 

மசணைச் தசலவின் 50 ச வீ த்ண  

நிரப்புை ற்குத் ம ணையொன 

இணடதைளிணய ைழங்கும் 

அம மைணள மீ முள்ள 50 ச வீ ம் 

ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணபயினொல் 

தசலுத் ப்படும், அத்துடன் 

தசயற்திட்டம் கிரொேப்புைத்தில் 

அணேந்திருப்பின் கடன் மசணைச் 

தசலவில் 75 ச வீ த்ண  அரசொங்கம் 

தசலுத்தும் அம மைணள கடன் 

மசணைச் தசலவின் 25 ச வீ த்ண  

ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப தசலுத்தும்.   

(அ) ேற்றும் (ஆ) ைணகயொன 

தசயற்திட்டங்களின் விடயத்தில், அரசொங்கம் 

ம சிய ைரவு தசலவுத் திட்டத்திலிருந்து 

பற்ைொக்குணை நிதியீீ்ட்டடேொக ம சிய நீர் 

ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் சணபக்கு 

ம சிய நீர் ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் 

சணபயினொல் 

 ணடமுணைப்படுத் ப்படும் 

தபரும்பொலொன தசயற்திட்டங்கள், 

பிர ொனேொக தபறுணகச் 

தசயன்முணையிலுள்ள  ொே ங்கள் 

ேற்றும் பலவீனேொன தசயற்திட்ட 

முகொணே என்பைற்றின் கொரைேொக 

அளவுக்கதிகேொன 

கொல ொே ங்கணளயும் அதிக 

தசலவுகணளயும் 

ஏற்படுத் க்கூடியணையொக உள்ளன. 

அ னொல், பைத்தின் தபறுேதிணய 

மேம்படுத்துை ற்கொக ம சிய நீர் 

ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் சணப  னது 

கண்கொணிப்புப் தபொறிமுணைணயயும் 

தசயற்திட்ட முகொணேத் 

த ொழிற்பொட்ணடயும் மேம்படுத்துைது 

அைசியேொகும்.  

பொ கேொன ைொனிணல ேற்றும் 

கொலநிணல மைறுபொடுகள், நீண்ட கொலம் 

நீடிக்கும் ைைட்சி ேற்றும் நீர் ேொசணடவு 

என்பன மபொன்ை கட்டுப்படுத்  

முடியொ  நிணலணேகளும் நிகழ்வுகளும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ரநியேங்களின் 

 ொள் முழுைதிலும் 

 டங்கலற்ைமுணையில் நீணர 

விநிமயொகிப்ப ற்கொன ஆற்ைலின் மீது 

 ொக்கத்ண  ஏற்படுத்  முடியும். இந் ப் 

பின்னணியில், ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணப, 

முன்மனற்ைகரேொன 

த ொழில்நுட்பங்கங்களின் ஊடொகவும் 

ஏணனய விஞ்ஞொனரீதியொன 

முணைகளின் ஊடொகவும் பொதுகொப்பொன 

குடிநீணர உற்பத்தி தசய்ை ற்கொன 

ேொற்று முணைகணளக் கண்டறிைது 

அைசியேொகும்.   

 

தீர்ேொனங்களின் பயனுறுதித் 

 ன்ணேயொனது ைழங்கப்பட்ட 

 கைல்களின் சரியொன ன்ணே ேற்றும் 

 ம்பகத் ன்ணேயில்  ொன் 

அடிப்பணடயில்  ங்கியுள்ளன. 

அ னொல், மபொதியதும் 

தபொருத் ேொனதுேொன முகொணேத்துைத் 

 கைல் முணைணேதயொன்று (MIS) 

கொைப்படுைது 

அத்தியைசியேொன ொகவுள்ளதுடன் 

அ ற்கு த ொழில்முயற்சி மூலைளத் 

திட்டம் (ERP) விரும்பத் க்க ொகும். 
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உ விகணள ைழங்கும். ம சிய நீர் ைழங்கல், 

ைடிகொலணேப்புச் சணபயின் திரைத்  ன்ணேக்கு 

உ வுை ற்கொகவும் ஐந்த ொணகணயப் 

பலப்படுத்துை ற்கொகவும் அ ன் சொர்பில் 

அரசொங்கம் திணைமசரி முறிகணள தைளியிட்டு 

ைந்துள்ளதுடன் நிணலணேகணளப் தபொறுத்து 

எதிர்கொலத்திலும் தைளியிடும். மேலும் 

அரசொங்கம் உத் ரைொ க் கடி ங்கணளயும், 

கடன் ைசதிக் கடி ங்கணளயும் 

விநிமயொகித்துள்ளது. 

 

முழுச் சனத்த ொணகக்கும் நீர் ைழங்கும் 

குறிக்மகொணள நிணைமைற்றுைதில், இச்சணப 

பல்மைறு சைொல்கணள எதிர்ம ொக்கியது. 

அைற்றில் ைொனிணல முணைணேகளின் 

 ொக்கத்தினொல்  ம்பகேொன நீர் மூலங்கள் 

கொைப்படொணே ஒரு முக்கியேொன 

பிரச்சிணனயொகும். பொதுகொப்பற்ை சுற்ைொடல் 

தசயற்பொடுகளின் கொரைேொக  ணரக்கீழ் நீரி 

ேொசணடைதும் ஒரு பிரச்சிணனயொக உள்ளது. 

இந் ப் பின்னணியில்  ொன் இச்சணப 

யொழ்ப்பொைத் தீபகற்பத்தில் உைர் நீக்கல் 

நிணலயதேொன்ணை 

நிர்ேொணிப்ப ற்கொன/நிறுவுை ற்கொன 

தசயற்திட்டதேொன்ணை முன்தனடுத் து. 

மு லீட்டு இணடதைளிணய நிரப்பும் ம ொக்கில் 

நீர் ைழங்கற் சணப, அரசொங்கத்தின் 

நிதியீீ்ட்டத்தில் முழுணேயொகத்  ங்கியிருக்கும் 

நிணலக்கொன ஒரு ேொற்றீடொக அரசொங்க  னியொர் 

பங்குடணேயின் சொத்தியம் த ொடர்பிலும் 

நுகர்மைொருக்கு  டங்கலற்ைமுணையில 

சுத் ேொன நீணர ைழங்கும் குறிக்மகொளுக்கு 

உ வும் ேொற்றுத் த ொழில்நுட்பங்களின் 

சொத்தியம் த ொடர்பிலும் ஆரொய்ந்து 

ைருகின்ைது. 

பயணிைள் 

நபாக்குெரத்துத் துகற 

இலங்ணக 

மபொக்குைரத்துச் சணப 

இலங்ணகப் மபொக்குைரத்துச் சணபயொனது, 

அ ன் த ொழிற்பொட்டு ைரலொற்றில் 

மு ற் டணையொக 2 பில்லியன் ரூபொ 

(திணைமசரியின் நிதி உ விகள் நீங்கலொக) 

இலொபத்ண  ஈட்டியுள்ளது. இ.மபொ.சணபயின் 

முற்றிலும் ேொற்ைேொன தசயலொற்றுணகக்கொன 

கொரைங்கள். 

 இ.மபொ.சணபயின் மபருந்து 

த ொகுதிணய அதிகரிப்ப ற்கொக 2014 

ஆம் ஆண்டில் குத் ணக 

அடிப்பணடயில் 2,200 பஸ் ைண்டிகள் 

தகொள்ைனவு தசய்யப்பட்ட ன் 

கொரைேொக த ொழிற்பொட்டு 

கிமலொமீற்ைர்கள் அதிகரித் ணேயும் 

பரொேரிப்புச் தசலவுகள் 

குணைைணடந் ணேயும். இந் க் 

குத் ணகயின் தேொத் ப் தபறுேதி 

ைருடதேொன்றுக்கு 2 பில்லியன் 

ரூபொைொகும். அதில் 50 ச வீ த்ண  

அரசத் திணைமசரி ைழங்குகின்ைது. 

  

 அரசத் திணைமசரியின்  6,500 
மில்லியன் ரூபொணை உ வியுடன் 

மிணக ஊழியர் பிரச்சிணனணயத் 

தீர்ப்ப ற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

இ.மபொ.சணபயில்  ன்னொர்ை 

இ.மபொ.சணபக்கொன எதிர்கொலத் 

திட்டத்ண  

உபொயமுணைப்படுத்துை ற்கொக 

மபொக்குைரத்து ேற்றும் சிவில் விேொனப் 

மபொக்குைரத்து அணேச்சு, உபொயமுணைத் 

த ொழில்முயற்சி முகொணே முகைரகம், 

இ.மபொ.சணப, அரசத் திணைமசரி என்பன 

வியொபொரத் திட்டதேொன்ணை 

உருைொக்குைதில் ஈடுபட்டுள்ளன.  

இத்திட்டேொனது  இலொபத்ண  

ணேயேொகக் தகொண்ட மகொட்பொட்ணட 

அடிப்பணடயொகக் தகொண்டு 

உருைொக்கப்படுகின்ைது. இ ற்கு 

உ வியொக த ொழிற்பொட்டு 

விணனத்திைனின்ணேகணளக் 

குணைப்ப ற்கு உ வும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ை குடும்ப பஸ் 

உரிணேக் மகொட்பொட்டு 

பயன்படுத் ப்படுகின்ைது. 

அ ற்கிைங்க, இ.மபொ.சணப 2018 ஆம் 

ஆண்டு மு ல் இலொபத்தில் இயங்கும் 

என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ைது.  

 



அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்   - தசயலொற்றுணக அறிக்ணக 2017                          

 11 

   

 

இணளப்பொைல் திட்டதேொன்று 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இந்  

ைணகயில் 3,822 ஊழியர்கள் 

இணளப்பொறினர். அ னொல் ேொ ொந் ம் 

ஏைக்குணைய 146 மில்லியன் ரூபொ 

அல்லது ைருடதேொன்றுக்கு 1,752 

மில்லியன் ரூபொ சம்பளச் தசலவு 

மசமிக்கப்பட்டது.  

 

 2017 ஆம் ஆண்டில் 

மேற்தகொள்ளப்பட்ட பஸ் கட்டை 

அதிகரிப்பு. அ ற்கிைங்க, முன்ணனய 

ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 2017 

ஆம் ஆண்டில் கட்டை ைருேொனம் 

சுேொர் 1000 மில்லியன் ரூபொவுக்கும் 

அதிகேொன த ொணகயினொல் 

அதிகரித் து. 

விமானப் 

நபாக்குெரத்துத் துகற 

ெ/ப (இலங்கை) விமான 

நிகலய, விமானப் 

நபாக்குெரத்துச் நெகெ 

 

 

 

 

 

ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன 

நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் மசணையின் 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன தேொத்  ைருேொனம் 

223,536 மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

இது 2016 ஆம் ஆண்டின் ைருேொனேொன 20,224 

மில்லியன் ரூபொவுடன் ஒப்பிடுணகயில் 15 

ச வீ  அதிகரிப்பொகும். 2017 ஆம் ஆண்டில் 

நிலவிய குணைந் ளவிலொன தசலொைணிப் 

தபறுேதித்  ளம்பல்களின் கொரைேொக 

தசலொைணி பரிேொற்ை  ட்டங்கணளத்  ணிக்க 

முடிந் து. அ ன் மூலம் ைணரயறுக்கப்பட்ட 

இலங்ணக விேொன நிணலய விேொனப் 

மபொக்குைரத்துக் கம்பனியின் தேொத்  

த ொழிற்பொட்டுச் தசலவினத்ண  குணைக்க 

முடிந் து.  எவ்ைொைொயினும், 2017 ஆம் 

ஆண்டின் மு ற்கொலண்டில் ஓடுபொண  

மூடப்பட்டணேயினொல் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

ைணரயறுக்கப்பட்ட இலங்ணக விேொன நிணலய 

விேொனப் மபொக்குைரத்துக் கம்பனியின் 

தசயலொற்றுணக பொதிக்கப்பட்டது. அது 2016 

ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் தேொத் த் 

ம றிய இலொபம் 55 ச வீ த் ொல் 

வீழ்ச்சியணடந்து 10,762 ரூபொைொக 

அணேை ற்குக் கொரைேொக அணேந் து. 2016 

ஆம் ஆண்டில் 37,679 ரூபொைொகப் 

பதிைொகியிருந்  ைணரயறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் 

எயொர்ணலன்ஸ் லிமிடட்டின்  தேொத் க் 

கடன்கள், மேலும் தசயற்திட்டக் கடன்கள் 

மசர்க்கப்பட்டணேயினொல் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

42,780 மில்லியன் ரூபொைொக அதிகரித் து. 

 

 டுத் ரக் கொலத்தில் பூர்த்தி தசய்யப்பட 

மைண்டிய  கூட்டிணைவு ம ொக்கக் கூற்று 

ஒப்பந் த்ண ச் தசய்துள்ள 7 அரசுக்குச் 

தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகளில் 

ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன 

நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் மசணையும் 

ஒன்ைொகும். அ னொல், கூட்டிணைவு ம ொக்கக் 

கூற்றின் அடிப்பணடயில் ம ொக்குணகயில், 2017 

ஆம் ஆண்டில் ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) 

விேொன நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் 

மசணையினொல் இலக்கொகக் தகொள்ளப்பட்ட 

ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன 

நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் 

மசணை எதிர்வுகூைப்பபடும் 2025 ஆம் 

ஆண்டுக்கொன மகள்விணயப் 

பூர்த்திதசய்ை ற்கொக உட்கட்டணேப்பு 

அபிவிருத்தியுடன் த ொடர்புணடய 

மு லீட்டுத் ம ணைகணள முன்கூட்டிக் 

மகொருைது அைசியேொகும். 

 

பண்டொர ொயக சர்ைம ச விேொன 

நிணலத்தின் ஓடுபொண   ரநியேக் 

கொலப்பகுதியில் 

புதுப்பிக்கப்படொணேயினொல், 2017 ஆம் 

ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் 

அச்தசயற்திட்டத்ண ப் பூர்த்தி 

தசய்ை ற்கொக ைணரயறுக்கப்பட்ட 

(இலங்ணக) விேொன நிணலய, விேொனப் 

மபொக்குைரத்துச் மசணை ம ணையொன 

மூ லீட்ணடச் தசய் து. 

 

ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன 

நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் 

மசணை, அதிகரித்து ைரும் மகள்விணய 

ஈடுதசய்ை ற்கொக  னது தசயற்திட்ட 

அமுலொக்கல் தசயன்முணைணயத் 

துரி ப்படுத்துைது அைசியேொகும். 



அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்   - தசயலொற்றுணக அறிக்ணக 2017                          

 12 

   

 

இலொப ேட்டேொன 9,304 மில்லியன் ரூபொணைத் 

 ொண்டிச் தசல்ல முடிந்துள்ளது.  

 

 

   

 இது ைணரயில் ஆரம்பிக்கப்படொ  
பண்டொர ொயக்கொ சர்ைம ச விேொன 

நிணலயத்தின் இரண்டொம் கட்ட 

விரிைொக்கற் தசயற்திட்டத்தின் 

கொரைேொக 2017 ஆம் ஆண்டில் 18,300 

மில்லியன் ரூபொ மூல ன 

மு லீட்ணடப் பூர்த்தி தசய்ய 

முடியவில்ணல.  

2017 ஆம் ஆண்டில் ஓடுபொண  மேற்பரப்பு 

அணேப்பதுடன் மசர்த்து ஏமரொடிமரொம் 

த ொகுதிணயத்  ரமுயர்த்துை ற்கு 

ைணரயறுக்கப்பட்ட (இலங்ணக) விேொன 

நிணலய, விேொனப் மபொக்குைரத்துச் 

மசணையினொல் மேற்தகொள்ளப்பட்ட 

தசயற்திட்டம் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டண த் 

த ொடர்ந்து பண்டொர ொயக சர்ைம ச விேொன 

நிணலயேொனது  ற்மபொது ஏ380 மபொன்ை 

விேொனங்கணளயும் ணகயொளக்கூடிய ொக 

உள்ளது.  எவ்ைொைொயினும், பண்டொர ொயக 

சர்ைம ச விேொன நிணலயத்திணய விஞ்சிய 

மசணை ைழங்கப்படுை னொல் நிறுைனத்தின் 

மசணை ைழங்கலின் விணனத்திைன் 

குணைைணடந்துள்ளது. 

 

ஸ்ரீலங்ைன் எயார்கலன்ஸ்  

 

ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ன் 

தசயலொற்றுணகயொனது கடந்  பல 

ைருடங்களொக கைணலக்குரிய விடயேொக 

இருந்து ைந் துடன் 2017 ஆம் ஆண்டிலும் 

அவ்ைொமை த ொடர்ந் துடன் திரட்டிய 

இழப்புக்கள் 169,755 மில்லியன் ரூபொைொக 

அதிகரித் துடன் ம றிய ேணைப் தபறுேதி 

115,767 மில்லியன் ரூபொைொக 2017 ேொர்ச் 

ேொ த்தில் கொைப்பட்டது. 

 

ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் லிமிடட்  ற்மபொது 

 னது த ொழிற்பொடுகணள மீள்கட்டணேப்புச் 

தசய்து ைருகின்ைது. ஒரு உபொயமுணைப் 

பங்கொளர் இறுதிநிணலப்படுத் ப்பட்டு ஒரு 

புதிய வியொபொர ேொதிரிணய 

 ணடமுணைப்படுத்துை ற்கு 

எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ைது. எவ்ைொைொயினும், 

இணடக்கொல அடிப்பணடயில் ம ொக்குணகயில் 

விேொன மசணையொனது கடுணேயொன மூல ன 

இழப்ணப எதிர்ம ொக்கியுள்ள நிணலயில் 

மீள்கட்டணேப்புச் தசயன்முணை 

பூர்த்தியணடயும் ைணரயில் ஸ்ரீலங்கன் விேொன 

மசணைக்கு அரசொங்கத்தின் உ வி 

ைழங்கப்படும் என்று அணேச்சரணை 

உத் ரைொ ேளித்துள்ளது. 

 

ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் லிமிடட் 

த ொடர்ச்சியொன த ொழிற்பொட்டு 

 ட்டத்துக்கு முகங்தகொடுத்  மபொதிலும், 

அது ைொன் மபொக்குைரத்துத் துணையில் 

பிர ொன மசணை ைழங்கு ரொக 

விளங்கியது. அ ொைது 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ணகயொளப்பட்ட பயணிகளின் 

தேொத்  எண்ணிக்ணகயில் இக்கம்பனி 

சந்ண ப் பங்கு தபரும்பொலும் 50 

ச வீ ேொகக் கொைப்பட்டது. 

 

அரச  னியொர் பங்குடணே ேொதிரியின் 

கீழும் ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் 

கம்பனியின்  லணனக் கட்டுப்படுத்தும் 

அதிகொரம் அரசொங்கத்திடம் இருப்பது 

அைசியேொகும். 

 

புதிய வியொபொர ேொதிரியொனது 

திணைமசரியின் மீது எந் தைொரு நிதிச் 

சுணேணயயும் ஏற்படுத்துை ொக 

அணேயக்கூடொது. 

துகறமுைங்ைள் 

இலங்ணக துணைமுக 

அதிகொரசணப 

2016 ஆம் ஆண்டில் 5,782 ஆகக் கொைப்பட்ட 

கப்பல் ைருணககளின் தேொத்  எண்ணிக்ணக 

2017 ஆம் ஆண்டில் சிறி ளவில் அதிகரித்து 

5,798 ஆகக் கொைப்பட்டதுடன் அ ற்கிைங்க 

இலங்ணக துணைமுக அதிகொரசணபயின் 

இலங்ணக துணைமுக அதிகொரசணப 

 னியொர் துணைத் 

த ொழிற்பொட்டொளர்களுடன் 

மபொட்டிமபொடக் கூடிய ைணகயில் 

தசயன்முணைப்படுத்துை ற்கொன சரொசரி 
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ைருேொனம் (ஏணனய ைருேொனங்கள் நீங்கலொக) 

2016 ஆம் ஆண்டில் கொைப்ப்ட 36.79 பில்லியன் 

ரூபொவிலிருந்து 1 ச வீ த்துக்கும் குணைைொக 

அதிகரித்து 36.91 பில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் இலங்ணக துணைமுக 

அதிகொரசணபயின தேொத்  இலொபம் சுேொர் 16.80 

பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டதுடன் 

த ொழிற்பொட்டுச் தசலவினம் சுேொர் 28 

பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

 

எவ்ைொைொயினும், 2016 ஆம் ஆண்டில் 1,035 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட ம றிய 

இலொபம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 1,177 ச வீ த் ொல் 

அதிகரித்து 13,322 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. இலங்ணக துணைமுக 

அதிகொரசணபயின் நிதிச் தசலவினம் 2.2 

பில்லியன் பில்லியன் ரூபொவினொல் 

குணைக்கப்பட்டணேயும் 2016 ஆம் ஆண்டில் 237 

பில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட நிதிச் 

தசலவு ேற்றும் படுகடன்களுடன்  

த ொடர்புணடய தசலொைணி  ட்டம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் .69 பில்லியன் ரூபொைொகக் 

குணைைணடந் ணேயுமே இ ற்கொன 

கொரைேொகும்.  

 

அம்பொந்ம ொட்ணட துணைமுக அபிவிருத்திச் 

தசயற்திட்டத்தின் கட்டம் II, கிழக்கு 

தகொள்கலன் முணனயத்தின் கப்பல்துணை 

ேற்றும் முற்ைதைளி, கொலி அணல ொங்கி 

நிர்ேொைம் என்பன 2016 ஆம் ஆண்டில் 

தைற்றிகரேொகப் பூர்த்திதசய்யப்பட்ட முக்கிய 

அபிவிருத்திக் தசயற்திட்டங்களொகும். மேலும் 

சரக்கு விநிமயொகம், தபறுேதி மசர்ப்புச் 

மசணைகள், வியொபொர நிணலய நிர்ேொைம் 

(மகொட்பொடடு ேொதிரிணயத்  யொரித் ல்) என்பன 

மபொன்ை தசயற்திட்டங்கள் ஏற்கனமை 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

அம்பொந்ம ொட்ணடத் துணைமுகத்ண  

இயக்குை ற்கொன சலுணக ஒப்பந் தேொன்று 

இலங்ணக துணைமுக அதிகொரசணப, இலங்ணக 

சன ொயக மசொஷலிசக் குடியரசு, ணசனொ 

மேர்ச்சன்ட்ஸ் மபொர்ட்ஸ் ம ொல்டிங் கம்பனி 

லிமிடட்,  அம்பொந்ம ொட்ணட சர்ைம ச 

துணைமுகக் குழுே ( னியொர்) கம்பனி லிமிடட், 

அம்பொந்ம ொட்ணட சர்ைம ச துணைமுக 

மசணைகள் ( னியொர்) கம்பனி லிமிடட் 

என்பைற்றுக்கு இணடயில 2017.07.29 ஆந் திகதி 

தசய்து தகொள்ளப்பட்டதுடன் அது 2017.12.09 

ஆந் திகதி மு ல்  ணடமுணைக்கு ைந் து. 

சலுணக ஒப்பந் த்திற்கு இைங்க 1.4 பில்லியன் 

ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர் கிரயத்தில் 

292,097,400 ஐக்கிய அதேரிக்க தடொலர் (த ொகுதி 

1) அரசொங்க கருவூலத்திற்கு ேொற்ைப்பட்டது 

ம ர அளணை மேலும் மேம்படுத்  

மைண்டும்.  

  

நிர்மாைத் துகற  

 

அரச தபொறியியல் கூட்டுத் பொனம், ேத்திய 

தபொறியியல் ஆமலொசணனச்மசணைப் 

பணியகம், அரச அபிவிருத்தி, நிர்ேொைக் 

கூட்டுத் பொனம் என்பைற்றின் தேொத் ப் 

புரள்வு 2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 3 

ச வீ த் ொல் வீழ்ச்சியணடந்துள்ளது.   

திரைத்  ன்ணேத்  ணடகள் அரசொங்க 

அபிவிருத்தி, நிர்ேொைக் 

கூட்டுத் ொபனம் ேற்றும் அரசொங்க 

தபொறியியல் கூட்டுத் ொபனம் 

என்ைற்றின்  ொளொந்  

 டைடிக்ணககணளப் பொதிப்ப னொல், 
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அரச தபொறியியல் 

கூட்டுத் பொனம் 

 

 

 

 

 

 

ேத்திய தபொறியியல் 

ஆமலொசணனச் மசணைப் 

பயைம்          

 

 

அரச அபிவிருத்தி 

ேற்றும் நிர்ேொைக் 

கூட்டுத் பொனம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 2,335 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட ைருேொனம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 27 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 2,960 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டதுடன் 

தசலவினங்களும் 18 ச வீ த் ொல் அதிகரித்துக் 

கொைப்பட்டன. அரசொங்க தபொறியியல் 

கூட்டுத் ொபனம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 940 

மில்லியன் ரூபொ  ட்டத்ண ப் பதிவுதசய் து. து 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 2 ச வீ  

வீழ்ச்சியொகும்  2017 ஆம் ஆண்டில் அரசொங்க 

தபொறியியல் கூட்டுத் ொபனத்தின் கிணடக்க 

மைண்டியணைகள் 15 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 

2,182 மில்லியன் ரூபொைொகப் கொைட்டது. 

அ னொல் நிறுைனத்திற்கு 

குறிப்பிடத் க்களவில் திரைத் ன்ணேப் 

பிரச்சிணனகள் ஏற்பட்டன.  

இலங்ணக ைங்கியிடம் இருந்து தபைப்பட்ட 

150 மில்லியன் ரூபொ கடனுக்கொன திணைமசரி 

உத் ரைொ த்ண  2018.08.27 ஆந் திகதி ைணர 

நீடிப்ப ற்கு அணேச்சரணை அங்கீகொரம் 

ைழங்கியது. 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 10,817 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட ைருேொனம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 8 ச வீ த் ொல் வீழ்ச்சியணடந்து 9,954 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட 

அம மைணள 2016 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் இலொபங்கள் 22 ச வீ த் ொல் 

வீழச்சியணடந்து 633 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. ேத்திய தபொறியியல்  

ஆமலொசணனச் மசணைப் பணியகத்தின் 2017 

ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளைொைொன 

கிணடக்க மைண்டிய தேொத் த் த ொணக 8,048 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது.. 

2016 ஆம் ஆண்டில் 2,256 மில்லியன் ரூபொைொகப் 

பதிைொகிய அரச அபிவிருத்தி, நிர்ேொைக் 

கூட்டுத் பொனத்தின் தேொத்  ைருேொனம், 2026 

மில்லியன் ரூபொைொக 10 ச வீ த் ொல் 

வீழ்ச்சியணடந்  அம மைணள 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 2,233 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட தேொத் ச் தசலவினம் 13 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 2,517 மில்லியன் 

ரூபொைொகப் பதிைொகியது. அ ன் விணளைொக 

2016 ஆம் ஆண்டின் 23 மில்லியன் ரூபொ 

இலொபத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 491 மில்லியன் 

ரூபொ  ட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 752 மில்லியன் ரூபொைொக 

கொைப்பட்ட ைங்கிகளுக்கொன அரச 

அபிவிருத்தி, நிர்ேொைக் கூட்டுத் பொனத்தின் 

நிலுணையொகவுள்ள கடன்கணளச் 

மசகரிப்ப ற்கும் ஒப்பந்  

முகொணேயிலுள்ள குணைபொடுகணளக் 

குணைப்ப ற்கும்  டைடிக்ணககள் 

எடுக்கப்பட மைண்டும்.  

. 
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நிலுணையொகவுள்ள கடன்கள், 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 907 மில்லியன் ரூபொைொக 

அதிகரித் ன் மூலம் அரச அபிவிருத்தி, 

நிர்ேொைக் கூட்டுத் பொனம் கடுணேயொன 

திரைத்  ன்ணேப் பிரச்சிணனகணள 

எதிர்ம ொக்கியது.  

ெங்கித் துகற 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாப்புறுதித் துகற 

ைணரயறுக்கப்பட்ட 

இலங்ணக கொப்புறுதிக் 

கூட்டுத் பொனம்          

 

 

 

 

 

ம சிய கொப்புறுதி 

 ம்பிக்ணக நிதியம் 

அரச ைங்கிகள்  ொட்டின் ைங்கித் த ொழிற் 

துணையில் முக்கிய இடத்ண த் த ொடர்ந்து 

பிடித்து ைந் துடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் ைங்கித் 

துணையின் தேொத்  தசொத்துக்களில் 40 

ச வீ த்துக்கொன உரிணேணயக் 

தகொண்டிருந் ன.  இலங்ணக ைங்கி, ேக்கள் 

ைங்கி ேற்றும் ம சிய  மசமிப்பு ைங்கி என்பன 

1 ட்ரில்லியன் ரூபொவுக்கும் அதிகேொன 

தசொத்துக்கணளக் தகொண்டுள்ளன.  முன்ணனய 

ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் அரச 

ைங்கிகளின் இலொபம் 4 ச வீ த் ொல் 

அதிகரித்து 73 பில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது.  

 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ைங்கித் 

துணையின் தேொத்  கடன்ைழங்கற் பங்கில் 44 

ச வீ ம் அரச ைங்கிகளொல் 

ைழங்கப்பட்டிருந் ன. இது 2016 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 16 ச வீ  

அதிகரிப்பொகும். அரச ைங்கிகளின் 

ணைப்புக்களின் தபறுேதி 2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் 17 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 3.8 

ட்ரில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. இது 

ைங்கித் துணையின் தேொத்  ணைப்புக்களின் 

தபறுேதியில் 52 ச வீ ேொகும். 

 

அரச ைங்கிகள்  2017 ஆம் ஆண்டில் 20.9 

பில்லியன் ரூபொணை தீர்ணையொகவும் 765 

மில்லியன் ரூபொணைப் பங்கிலொபேொகவும் 

திணைமசரிக்குச் தசலுத்தியுள்ளன. 

 

 

இலங்ணக கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 2017 

ஆம் ஆண்டில் சந்ண யின் முன்னணி நிறுைனம் 

என்ை  னது நிணலணய மீளப் தபற்றுக் 

தகொண்டதுடன் அது  ொட்டின் அரசக் 

கொப்புறுதித் துணையில் 21.3 ச வீ த்ண  சந்ண ப் 

பங்கொகக் தகொண்டிருந் து. 

இலங்ணகக் கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 2017 

ஆம் ஆண்டில் 39,401 மில்லியன் ரூபொணை 

ைருேொனேொக உணழத் து. இது முன்ணனய 

ைருடத்தின 42,107 மில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் 6.4 ச வீ  வீழ்ச்சியொகும். 2016 

ஆம் ஆண்டில் 27,615 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட தேொத்  எழு ப்பட்ட கொப்புறுதி 

2017 ஆம் ஆண்டில் 13.84 ச வீ த் ொல் 

வீழ்ச்சியணடந்து 31,437 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. 

 

 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 

ம சிய கொப்புறுதி  ம்பிக்ணக நிதியத்தின் 

இலொபம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 30 ச வீ த் ொல் 

அதிகரித்து 12,773 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

ைொடிக்ணகயொளர்கள் ேத்தியில் 

டிஜிட்டல் ைங்கிமுணைணய 

ஊக்குவித் ல் 

 

இலங்ணக ைங்கி, ேக்கள் ைங்கி, ம சிய  

மசமிப்பு ைங்கி என்பைற்றின் கடன் 

பங்குகள், அரசுக்குச்  தசொந் ேொன  

த ொழில்முயற்சிகள் உள்ளிட்ட ொக 

அதிக அதிகளவில் அரசொங்கத்தின் மீது 

 ங்கியுள்ளன. இது தபொருளொ ொரத்தின் 

புதி ொக அபிவிருத்தியணடந்து ைரும் 

துணைகளுக்கும் கடன் ைசதிகணள 

விரிைொக்குை ற்கும் உற்பத்திப் 

பங்குகணள 

பல்ைணகப்படுத்துை ற்குேொன 

ஆற்ைலுக்குத்  ணடயொக உள்ளது. 

கடன்களின்  ரத்ண  மேம்படுத்தி மீள 

அைவிடும் தபொறிமுணைணய 

மேம்படுத்து ல். 

 

 டுத் ரக் கொலத்தில் தசயலொற்றுணகணய 

மேம்படுத்துை ற்கொக வீடணேப்பு 

அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத் ொபனத்தில் 

வியொபொர மீள்கட்டணேப்புச் 

தசயன்முணைதயொன்ணை 

 ணடமுணைப்படுத்து ல்.  

லங்கொபுத்ர அபிவிருத்தி ைங்கிணய 

பிரம ச அபிவிருத்தி ைங்கியுடனும் 

இலங்ணக மசமிப்பு ைங்கிணய ம சிய  

மசமிப்பு ைங்கியுடனும் 

ஒன்றிணைக்கும் தசயன்முணைணயத் 

துரி ப்படுத்து ல். 

 

 

 

ைொடிக்ணகயொளர்களின் ம ணைகணளப் 

பூர்த்திதசய்ை ற்கொகவும் கொப்புறுதித் 

த ொழில்துணையில் நிலவும் 

கடுணேயொன மபொட்டித் ன்ணேக்கு 

முகங்தகொடுப்ப ற்கொகவும் இலங்ணக 

கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 

த ொடர்ச்சியொன முணையில் புதிய 

உற்பத்திகணள உருைொக்குைது 

அைசியேொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

ம சிய கொப்புறுதி  ம்பிக்ணக நிதியம் 

தேன்மேலும் ைொடிக்ணகயொளர்கணளக் 

கைருை ற்கொக சிைந்  உற்பத்திகணள 
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கொைப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டில் 6,814 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட தேொத்  

எழுத் ப்பட் பூட்ணக 2017 ஆம் ஆண்டில் 32 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 9,014 மில்லியன் 

ரூபொைொகப் பதிைொகியது. 

உருைொக்குைது த ொடர்பில் கைனம் 

தசலுத்துைது அைசியேொகும். 

 

ெந்க ப்படுத் ல் மற்றும் 

விநிநயாைம் 

ச ாட்நடல் 

சடெசலாப்பர்ஸ் லங்ைா 

பீஎல்சீ 

 

 

இலங்கை கைப்பணிப் 

சபாருட்ைள் ெகப 

(லக்ெல) 

 

 

 

 

 

 

ெ/ப லங்ைா ெச ாெ 

நிறுெனம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/16 ஆம் ஆண்டில் 2,540 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட  த ொட்மடல் 

தடைதலொப்பர்ஸ் லங்கொ கம்பனியின் 

ைருேொனம் 2016/17 ஆம் ஆண்டில் 18.7 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 3,015 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

 

2015/2016 ஆம் ஆண்டில் 172 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட த ொட்மடல் 

தடைதலொப்பர்ஸ் லங்கொ கம்பனியின் ைரிக்கு 

முன்னரொன இலொபம்  2016/17 ஆம் ஆண்டில் 219 

மில்லியன் ரூபொைொக அதிகரித்துள்ளது. 

ஒவ்தைொரு தசலவீட்டு 

ேட்டத்திலுமுள்ள உள் ொட்டு, 

தைளி ொட்டு உல்லொசப் பயணிகணளக் 

கைர்ை ற்கொக த கிழ்ச்சித் 

 ன்ணேதகொண்ட விணலப் தபொதிகள் 

உருைொக்கப்பட மைண்டும். 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 6.9 மில்லியன் ரூபொ 

இலொபத்ண  அனுபவித்  இலங்ணக 

ணகப்பணிப் தபொருட்கள் சணப 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 33 மில்லியன் ரூபொ ைரிக்கு 

முன்னரொன இலொபத்ண ப் பதிவு தசய் து.  

 

ைழங்கு ர்களுக்கொன நிலுணையொகவுள்ள 

தகொடுப்பனவுகணளச் தசலுத்துை ற்கொக 2017 

ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக ணகப்பணிப் 

தபொருட்கள் சணபக்கு 25 மில்லியன் ரூபொ 

குணைநிரப்பு ைரவு தசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது. 

 

 

“லக்சல” என்ை ைர்த் க  ொேத்தின் 

ணகப்பணிப் தபொருட்களுக்கொன 

 னித்துைேொன சந்ண தயொன்ணை 

உருைொக்குை ல். 

உற்பத்தி ைணககணள உருைொக்கி 

விரிவுபடுத்து ல். 

விரிைணடயும் சுற்றுலொத் துணையின் 

மூலம் உச்ச பயணனப் தபறுை ற்கொக 

உல்லொசப் பயணிகள் ேத்தியில் 

பிரபல்யேணடந்துள்ள பிரம சங்களில் 

விற்பணன நிணலயங்கணள அணேக்க 

மைண்டும். 

நிணலமபைொனதும் சந்ண ப் பங்ணக 

அதிகரிக்கக் கூடியதுேொன   

தபொருத் ேொன உபொயத் திட்டங்கள் 

உருைொக்கப்பட்டு நிறுைனத்துடன் 

இணைக்கப்பட மைண்டும். 

2011 மு ல் 2016 ைணரயொன கொலப் பகுதியில் 

விற்பணன நிணலய விரிைொக்க நிகழ்ச்சியின் 

கொரைேொக லங்கொ சத ொச நிறுைனம் 

குறிப்பிடத் க்களவில் ைளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 

எவ்ைொைொயினும், இக்கம்பனி 2015 ஆம் 

ஆண்ணடத் த ொடர்ந்து நிதியில் ரீதியில் 

வீழ்ச்சியணடயத் த ொடங்கியுள்ளது. 2015 ஆம் 

ஆண்டில் கொைப்பட்ட 1,259 மில்லியன் ரூபொ 

இலொபம் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 4,805 

மில்லியன் ரூபொ  ட்டேொக ேொற்ைேணடந் து. 

இ ற்குப் பிர ொன கொரைம், தபறுணகச் 

தசயன்முணையில் கொைப்ப்ட்ட சட்டப் 

பிரச்சிணனகளினொல் அச்சந் ர்ப்பத்தில் 

சந்ண யில் ணகயிருப்பு தீர்ந்து 

மபொனணேயினொல் இைக்குேதி தசய்யப்பட்ட 

அரசி குணைந்  விணலயில் 

விற்கப்பட்டணேயொகும்.  இப்பிரச்சிணனகளின் 

புதிய சிக்கலொன த ொழில்முயற்சி 

மூலைளத் திட்ட முணைணேதயொன்ணை 

அறிமுகப்படுத்தும் ைணரயில் அணனத்து 

விற்பணன நிணலயங்கணளயும் 

 ணலணே அலுைலகத்ண யும் 

உள்ளடக்கிய வி த்தில்  ற்மபொண ய 

 கைல் முணைணேணய விரிவுபடுத்  

மைண்டிய ம ணை உள்ளது. மேலும் 

ஊழியர்களுக்கு ம ணையொன 

அதிகொரத்ண யும் த ொழிற்பொட்டுப் 

தபொறுப்ணபயும் ைழங்கும் வி த்தில் 

ஊழியர்கள் ேத்தியில் கடணேகணளப் 

பங்கீடு தசய் ல் உள்ளிட்ட 

தபொருத் ேொன உள்ளகக் கட்டுப்பொட்டு 

முணைகணள அறிமுகப்படுத்  

மைண்டிய ம ணையும் ஏற்பட்டது. 

கூட்டிணைவு நிர்ைொகத்ண  
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ெ/ப இலங்கை அரெ 

ெர்த் ை (அரெ) 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரொங்ை அச்ெைக் 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரொங்ை மரக் 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

விணளைொக, ை/ப லங்கொ சத ொச நிறுைனம் 

திரைத்  ன்ணேப் பிரச்சிணனணய 

எதிர்ம ொக்கியதுடன் விற்பணன 

நிணலயங்களில் மபொதிய ணகயிருப்புக்கள் 

இல்லொ  நிணல ஏற்பட்டது.  

 

 

 

 

 

மேம்படுத்துை ற்கு, ம ர்ச்சிதபற்ை 

கைக்கொய்வு ஊழியர்கணள அதிகரித்து 

ம ணையொன ைளங்கணள ைழங்குை ன் 

மூலம் உள்ளகக் கைக்கொய்வுத் 

திணைக்களத்ண ப் பலப்படுத்துைதும் 

அத்தியைசியத் ம ணையொக உள்ளது. 

முக்கிய தசயலொற்றுணகக் 

குறிகொட்டிகணள அடிப்பணடயொகக் 

தகொண்ட விணனத்திைன் மேம்பொட்டு 

நிகழ்ச்சிதயொன்ணை ை/ப லங்கொ சத ொச 

நிறுைனம் அறிமுகப்படுத்தியணே ஒரு 

தபொருத் ேொன தீர்ேொனேொக இருந்  

மபொதிலும், அ ணன 

 ணடமுணைப்படுத்துை ற்கு ஏற்பட்ட 

தசலவு ேற்றும் எடுத்  ம ரம் 

என்பைற்ணை பைத்தி தபறுேதின் 

அடிப்பணடயில் கைனத்தில் எடுப்பது 

அைசியேொகும்.  

 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில்  

2016/17 ஆம் ஆண்டில் அரசொங்க ைர்த் கக் 

கூட்டுத் ொபனத்தின் தேொத்  ைருேொனம் 24 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்துக் கொைப்பட்டது. இந்  

மேம்பொட்டுக்கு, பிரமயொகிக்கப்பட்ட தசலவுக் 

குணைப்பு முணைகளுடன் அரசொங்க நிர்ேொைத் 

துணையின் மகள்வியின் அதிகரித்  மகள்வி 

ேற்றும்  கைல் த ொழில்நுட்ப 

உபகரைங்களுக்கொன மகள்வியில் ஏற்பட்ட 

பொரிய அதிகரிப்பு என்பைற்றின் கொரைேொக 

இரசொயன ேற்றும்  கைல் த ொழில்நுட்பத் 

துணை விற்பணனகளின் விரிைொக்கமும் 

கொரைங்களொக அணேந் ன.  அத்துடன்,  

வீட்டுத்துணை உற்பத்திகளின் 

த ொழிற்பொடுகளும் தைற்றிகரேொக 

அணேந் ன. அ ன் பயனொக, இகம்பனி 35 

மில்லியன் ரூபொ இலொபத்ண ப் பதிவு தசய் து. 

இது முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில்  

40 ச வீ  அதிகரிப்பொகும். 

 

அரசைொன உற்பத்திகளுக்கொன புதிய 

உபொயங்கணளப் பின்பற்றுை ன் மூலம் 

 னியொர் துணையில் நுணழை ற்கு 

ைழிதசய்ை ன் மூலம் அரசொங்கத் 

துணைச் சந்ண யில் ஏற்படக் கூடிய 

வியொபொர இழப்புச் சொத்தியங்கணளக் 

குணைக்கக் கூடிய ொக இருக்கும். 

அ ன் ைர்த் க  ொேத்ண  

இச்சந்ண களில் ஊக்குவிப்ப ற்கொன 

உபொயங்கணள ஊக்குவித் ல். 

 

அரசொங்க ைர்த் கக் கூட்டுத் ொபனத்தின் 

உற்பத்திப் தபொருட்களின் 

பல்ைணகணேணய மேம்படுத்தும் 

ம ொக்கில்  ொரொம ன்பிட்டியில் 

அணேப்ப ற்கு உத்ம சித்துள்ள பொரிய 

கொட்சியணை மபொன்ை பொரியளவிலொன 

மு லீடுகள் மூலம் உச்ச பயணனப் 

தபறுை ற்குத் ம ணையொன 

 டைடிக்ணககணள எடுத் ல்.  

 

அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் பொனத்தின் 

ைருேொனம் 14 ச வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ளது. 

இ ற்குப் பிர ொன கொரைம் 

பொடசொணலகளுக்கொன பொட நூல்கணள 

அச்சிடுைதிலும் எழுது தபொருள் அச்சு 

மைணலகளும் அதிகரித் ணேயொகும். இந்  

ைணகயில், 2015 ஆம் ஆண்டில் 3 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட ைரிக்கு முன்னரொன 

இலொபம் 2016 ஆம் ஆண்டில் 4.6 மில்லியன் 

ரூபொ ைணர அதிகரித் து. 2016 ஆம் ஆண்டில் 

அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் பொனத்தினொல் 

முன்ணனய ைருடத்தில் 4.5 ேொ ங்களொகக் 

கொைப்பட்ட ணகயிருப்பொக ணைத்திருக்கும் 

கொலத்ண  (உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்துை ற்கு 

முன்னர் தபொருட்கள் ணகயிருப்பொக இருக்கும் 

கொலத்ண ) 2.5 ேொ ங்களொகக் குணைக்க 

முடிந் து. மேலும், 2015 ஆம் ஆண்டில் 6.1 

ேொ ங்களொகக் கொைப்பட்ட கடன் அைவீட்டுக் 

கொலம் 2016 ஆம் ஆண்டில் 5.8 ேொ ங்களொகக் 

குணைைணடந்துள்ளது. இந்  ைணகயில், 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 2016 

 

நிதிச் தசலணைக் குணைத்து 

இலொபமீட்டும் இலொபமீட்டும் 

 ன்ணேணய மேலும் 

மேம்படுத்துை ற்கொக த ொழிற்பொட்டு 

மூல ன முகொணேணய 

இக்கூட்டுத் ொபனத் ொபனம் 

மேம்படுத்துைது அைசியேொகும். 

மேலும், அரச ேருந்துப்தபொருட் 

கூட்டுத் ொபனம் மிகவும்  தசலவு 

விணனத்திைன்மிக்க நிறுைனேொகவும் 

 டுத் ரக் கொலத்தில் இலொபமீட்டும் 

 ன்ணேணய மேம்படுத்துை ற்கொகவும் 

 னது ஆற்ைல்கணளப் உச்சளவில் 

பயன்படுத்தி சந்ண ப் பங்ணக  

மேம்படுத்துைது அைசியேொகும்.     
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ஆம் ஆண்டில் அரசொங்க அச்சகக் 

கூட்டுத் பொனத்தினொல் த ொழிற்பொட்டு 

மூல ன முகொணேணய மேம்படுத்  

முடிந் துள்ளது 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் 4,213 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட அரசொங்க ேரக் 

கூட்டுத் பொனத்தின் ைருேொனம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 1 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 4,253 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

ஏைக்குணைய 64 ச வீ ேொன ைருேொனம் ேரக் 

கட்ணடகள் மூலம் தபைப்பட்டுள்ளன.  

அரசொங்க ேரக் கூட்டுத் ொபனத்தின் இலொபம் 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 84 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 565 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

2016 ஆம் ஆண்டில் 1,691 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட தேொத் ச் தசலவினம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 14 ச வீ த் ொல் வீழ்ச்சியணடந்து 1,485 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

அரசொங்க ேரக் கூட்டுத் பொனத்தின் விற்பணனச் 

தசலவு அ ன் தேொத்  ைருேொனத்தில் 52 

ச வீ ேொகக் கொைப்பட்டது. இ ன் பயனொக 

2017 தேொத் ம் இலொபம் 2,075 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

அரசொங்க ேரக் கூட்டுத் பொனம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் தீர்ணைகளின் ஊடொகத் திரட்டு 

நிதியத்திற்குச் தசய்  பங்களிப்பு 100 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

 

ேரக்கட்ணடகளின் விற்பணனக்கொன 

விணலச் சூத்திரதேொன்ணை 

அறிமுகப்படுத்து ல். 

நிறுைனத்தின் இருப்புக்கொகச் 

சேநிணலயொன ப வியணிதயொன்ணை 

ணைத்திருப்ப ற்கொகப் ப வியணி 

மீளொய்தைொன்ணை மேற்தகொண்டு 

தபொருத் ேொன ஆட்மசர்ப்புக் 

தகொள்ணககணள 

 ணடமுணைப்படுத்து ல். அரசொங்க ேரக் 

கூட்டுத் பொனம்  னது இலொபமீட்டும் 

 ன்ணேணய மேம்படுத்துை ற்கு 

அைசியேொகவுள்ள,  னது 

தசலவுகணளக் குணைப்ப ற்குப் 

தபொருத் ேொன உபொயங்கணள 

 ணடமுணைப்படுத்துைது 

அைசியேொகும்.  

 ளபொடத்  யொரிப்புக்க்கொன 

உபொயமுணை பங்குடணேகணளக் 

கட்டிதயழுப்பு ல் 

சந்ண க் மகள்விணயப் பூர்த்தி தசய்து 

கூடிய இலொபத்ண ப் தபற்றுத்  ரும் 

சூழல்  ட்புைைொன உற்பத்திகளில் 

கைனம் தசலுத்துை ன் மூலம் 

இக்ணகத்த ொழிலின் தைற்றியளிக்கும் 

 ன்ணேணய உறுதிப்படுத்துை ற்கு 

 டைடிக்ணக எடுத் ல். 

 

ைாப்புறுதித் துகற 

ைணரயறுக்கப்பட்ட 

இலங்ணக கொப்புறுதிக் 

கூட்டுத் பொனம்                  

 

இலங்ணக கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 2017 

ஆம் ஆண்டில் சந்ண யின் முன்னணி நிறுைனம் 

என்ை  னது நிணலணய மீளப் தபற்றுக் 

தகொண்டதுடன் அது  ொட்டின் அரசக் 

கொப்புறுதித் துணையில் 21.3 ச வீ த்ண  சந்ண ப் 

பங்கொகக் தகொண்டிருந் து. 

 

இலங்ணகக் கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 2017 

ஆம் ஆண்டில் 39,401 மில்லியன் ரூபொணை 

ைருேொனேொக உணழத் து. இது முன்ணனய 

ைருடத்தின 42,107 மில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் 6.4 ச வீ  வீழ்ச்சியொகும். 2016 

ஆம் ஆண்டில் 27,615 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட தேொத்  எழு ப்பட்ட கொப்புறுதி 

2017 ஆம் ஆண்டில் 13.84 ச வீ த் ொல் 

வீழ்ச்சியணடந்து 31,437 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. 

ைொடிக்ணகயொளர்களின் ம ணைகணளப் 

பூர்த்திதசய்ை ற்கொகவும் கொப்புறுதித் 

த ொழில்துணையில் நிலவும் 

கடுணேயொன மபொட்டித் ன்ணேக்கு 

முகங்தகொடுப்ப ற்கொகவும் இலங்ணக 

கொப்புறுதிக் கூட்டுத் ொபனம் 

த ொடர்ச்சியொன முணையில் புதிய 

உற்பத்திகணள உருைொக்குைது 

அைசியேொகும். 

 

பண்கை விலங்குைள் 

துகற  

மில்மகொ (பிணரதைட்) 

லிமிடட்  

 

 

மில்மகொ நிறுைனத்தின் பொல் மசகரிப்பு 70 

மில்மகொ லீற்ைர்களிலிருந்து 96 மில்லியன் 

லீற்ைர்களொகக் அதிகரித்துள்ளது. இது 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 37 

ச வீ  அதிகரிப்பொகும். பொல் 

லீற்ைதரொன்றுக்கொன சரொசரி விணல கடந்  

ைருடத்தின 67.46 ரூபொவிலிருந்து 68.52 

ரூபொைொக அதிகரித்துள்ளணேயொனது, 

பொற்பண்ணை விைசொயிகளின் 

ைொழ்ைொ ொரத்ண  மேம்படுத்துைதில் கம்பனி 

 ற்மபொது பயன்படுத் ப்படொதுள்ள 

மகள்விணயச் சிைப்பொகப் 

பயன்படுத்துை ற்கு சந்ண  

முகைர்கணளத் தூண்டுை ன் ஊடொகத் 

திரைப் பொல் நுகர்ணை ஊக்குவித் ல்.  

முணைசொொரொ  ேற்றும் பொரம்பரிய பொல் 

ேற்றும் பண்ணைச் சந்ண கணள 

அணடயொளம் கண்டு அச்சந்ண கணள 

ஒழுங்குபடுத்துை ற்கொகப் பயனுறுதி 

ைொய்ந் தும் தபொருத் ேொனதுேொன 
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ம சிய பண்ணை 

விலங்கு அபிவிருத்திச் 

சணப 

 

தகொண்டுள்ள அக்கணைணய 

தைளிப்படுத்துை ொக உள்ளது.  

 

மீள்கட்டணேக்கப்பட்ட அம்மபைணல பொல் 

ேொ உற்பத்தித் த ொழிற்சொணல 2017 ஆம் 

ஆண்டில்  உற்பத்திணய மீள ஆரம்பித் துடன், 

அ ன் பயனொக, முன்ணனய ைருடத்துடன் 

ஒப்பிடுணகயில் பொல்ேொ உற்பத்தி 57 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ளது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் உணழக்கப்பட்ட 9.49 

மில்லியன் ைரிக்கு முன்னரொன இலொபத்துடன் 

ஒப்பிடுணகயில் ம சிய பண்ணை விலங்கு 

அபிவிருத்தி அதிகொரசணப 2017 ஆம் ஆண்டில் 

840 மில்லியன் ரூபொ  ட்டேணடந் து. 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 

நிறுைனத்தின் தசலவினம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

23 ச வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ள மபொதிலும், 

இக்கொலப் பகுதியில் உணழக்கப்பட்ட 

ைருேொனம் 2016 ஆம் ஆண்ணட விட 6 

ச வீ த் ொல் குணைைணடந்துள்ளது. 

 

பொல் உற்பத்திகளின் விற்பணனணய 16 

ச வீ த் ொல் அதிகரிப்ப ற்கொக, திணைமசரி 2017 

ஆம் ஆண்டில் 33.8 மில்லியன் யூமரொக்கள் 

ேற்றும் 64 மில்லியன் யூமரொக்கள் தகொண்ட 

இரண்டு கடன்களுக்கொன ைசதி ஏற்பொடுகணள 

மில்மகொ  னியொர் கம்பனிக்கு தசய்து 

தகொடுத் து.  அம்மபைணல, திகணன, 

தபொலனறுணை ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

மூன்று த ொழிற்சொணலகணளப் 

புதுப்பிப்ப ற்கொன மு லொைது கடன் (34 

மில்லியன் யூமரொக்கள்) மூலம் மில்மகொ 

நிறுைனத்தினொல் இவ்ைருடத்தில் உற்பத்திப் 

தபொருட்கணள விநிமயொகிக்கும் முணைகணள 

மீள ஒழுக்கணேக்கவும் 

மீள்கட்டணேக்கப்பட்ட திகணன, 

தபொலனறுணை பொல் ப னிடும் 

த ொழிற்சொணலகளில் உற்பத்திணய 

அதிகரிக்கவும் முடிந்துள்ளது. 

 

ம சிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்திச் சணப 

2017 ஆம் ஆண்டில், புதிய பொல் தடொஃபீ 

 யொரிப்பு இயந்திரதேொன்ணை 

அறிமுகப்படுத்து ல், தீனீ அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சிகணள அறிமுகப்படுத்து ல், 3 புதிய 

பன்றிப் பண்ணைகணள நிறுவியணே, ம சிய 

பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்திச் சணபயின் 

விற்பணன நிணலயங்களின் ஊடொக 

உள் ொட்டில் சந்ண ப்படுத்துை ற்கொன 

 யொரிக்கப்பட்ட இணைச்சி உற்பத்திகணளப் 

மபொட்டி விணலயில் அறிமுகப்படுத்துை ற்கொக 

ேொர்ட்டின் பண்ணையில் புதிய இணைச்சி 

ப னிடும் த ொழிற்சொணலணய நிறுவு ல், 

இைக்குேதி தசய்யப்பட்ட ேொடுகளின் 

தசயற்ணகக் கருக்கட்டல் ம ொக்களுக்கொக 

தடன்ேொர்க்கிலிருந்து பொரம்பரிய ைணகயிலொன 

எருது விந்துகணள இைக்குேதி தசய் ல் 

மபொன்ை தசயற்திட்டங்கணள 

 ணடமுணைப்படுத்தியது. 

சந்ண ப் தபொறிமுணைணய 

அறிமுகப்படுத்து ல்.  

அரச ேக்கள் ேத்தியில் பசும் பொல் 

நுகர்ணை ஊக்குவித் ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இைக்குேதி தசய்யப்பட்ட அதிக பொல் 

 ரும் பசுக்களின் கன்றுகணளப் 

பயன்படுத்தி ம சிய பண்ணை விலங்கு 

அபிவிருத்திச் சணபயின் பொற் 

பண்ணைகணள ஊக்குவித் ல். 
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சபருந்ந ாட்டத் துகற தபருந்ம ொட்டக் கம்பனிகள் 

சம்பளங்கணளயும் நிலுணையொகவுள்ள 

நிலுணையொகவுள்ள நியதிச்சட்டக் 

தகொடுப்பனவுகணளயும் தசலுத்துை ற்கொகப் 

தபருந்ம ொட்டக் கம்பனிகளுக்கு 

ஒதுக்கீடுகணள விடுவித் துடன்  ட்டத்தில் 

இயங்கும் தபருந்ம ொட்ட நிறுைனங்கணள 

ைர்த் கரீதியில் தைற்றியளிக்கக்கூடிய 

முணையில் இயக்குை ற்குை ற்கொன 

மீள்கட்டணேப்புச் தசயன்முணைணயத் 

துரி ப்படுத்துை ற்கு அணேச்சரணைக்கு 

அை ொனிப்புக்கணளயும் சேர்ப்பித் து. அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் 

உத்திமயொகத் ர்கள் அடங்கிய குழுதைொன்று 

கண்கொணிப்பு ம ொக்கத்திற்கொன நிதிக் 

கூற்றுக்களின் நிணலணேணயயும் 

துல்லியத் ன்ணேணயயும் 

பொர்ணையிடுை ற்கொக ேக்கள் ம ொட்ட 

அபிவிருத்திச் சணபக்கு விஜயம் தசய் து. அ ன் 

தசயலொற்றுணகணயத் துரி ப்படுத்துை ற்கொன 

சிபொரிசுகள் அடங்கிய அறிக்ணகதயொன்று 

பணிப்பொளர்  ொயகத்திடம் 

சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

ைர்த் கரீதியில் 

தைற்றியளிக்கக்கூடிய ொக அ ணன 

ேொற்றியணேக்கும் ம ொக்கில் 

மீள்கட்டணேப்புச் தசயன்முணைணயத் 

துரி ப்படுத்து ல். 

 

புதுப்பிக்ைமுடியா  

மூலெளங்ைள்  

இலங்ணக கனிே ேைல் 

கூட்டுத் ொபனம்  

 

 

 

க ட்டக  கிரஃணபட் 

லங்கொ லிமிடட்  

 

 

 

ை/ப இலங்ணக 

தபொஸ்மபட் 

கம்பனி(LPL) 

 

 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 1,228 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட ைருேொனம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 27 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 1,560 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. முன்ணனய 

ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் தசலவினம் 38 

ச வீ த் ொல் அதிகரித் ணேயிலனொல், 2016 ஆம் 

ஆண்டின் 170 மில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுணகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் இலொபம் 

100 மில்லியன் ரூபொ ைணர குணைைணடந் து.   

 

 

2017/18 ஆம் ஆண்டில் ைருேொனம் 366 

மில்லியன் ரூபொவிலிருந்து 481 மில்லியன் ரூபொ 

ைணர அதிகரித்  னொல், 2016/17 ஆம் 

ஆண்டுடில் பதிைொகிய 32 மில்லியன் ரூபொ 

 ட்டத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் இலங்ணக 

தபொஸ்மபட் கம்பனி 2017 / 18 ஆம் ஆண்டில் 16 

மில்லியன் ரூபொணை இலொபேொக 

உணழத்துள்ளது. 

2016/17 இல் 34,502 தேற்றிக் த ொன்களொகக் 

கொைப்பட்ட உற்பத்தி 2017/18 இல் 44,363 

தேற்றிக் த ொன்களொக அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

2016/17 இல் 115 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்ட ைருேொனம் 2017/18 இன் பத்து 

ேொ ங்களில் 6 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 122 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது. 

ைருேொன அதிகரிபபுடன் இணைந்  ைணகயில் 

தசலவினங்கள் 16 ச வீ த் ொல் 

குணைந் ணேயினொல், க ட்டக  கிரஃணபட் 

லங்கொ லிமிடட்டினொல், 2016/17 ஆம் ஆண்டில் 2 

மில்லியன்  ட்டத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 

2017/18 ஆம் ஆண்டின் 10 ேொ ங்களில் 24 

இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி, 2007 

ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க 

கம்தபனிச் சட்டத்தின் ஒரு 

நியதிச்சட்டத் ம ணைப்பொடவுள்ள 

ைருடொந் ப் அரசக் கூட்டத்ண  

 டொத்துை ற்கு  டைடிக்ணக எடுக்க 

மைண்டும். 

இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி 

உற்பத்திகளுக்கொன தபறுேதிச் மசர்க்ணக 

த ொடர்பில் கைனத் தசலுத்துைதும் 

இறுதிப் பயனர்களுக்கு ம ரடியொக 

விற்பணன தசய்ை ன் சொத்தியங்கணளக் 

கண்டறிைதும் அைசியேொகும்.  

இலங்ணக தபொஸ்மபட் கம்பனியொனது 

எப்படிச் தசய்ைது என்பது த ொடர்பொன 

த ொழில்நுட்ப அறிணைப் தபறுைதும் 

உபொயங்கணள விரிவுபடுத்திப் 

பல்ைணகப்படுத்துைதிலும் கைனம் 

தசலுத்துைது அைசியேொகும். 

க ட்டக  கிரஃணபட் லங்கொ 

லிமிடட் கம்பனி  னது தசலவுக் 

கட்டணேப் பகுத் றிவு ரீதியொக 

அணேத்துக் தகொள்ைது,  ம்பகேொன 

நிறுைனங்களுன் முன்மனொக்கிய 

ஒருங்கிணைப்பு ஒப்பந் ங்கணளச் 

தசய்ைது என்பைற்றுக்கொன சொத்தியம் 

த ொடர்பில் ஆரொய மைண்டும்  
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மில்லியன் ரூபொணை இலொபேொகப் பதிவு 

தசய்துள்ளது. 

சுைா ாரத் துகற 

இலங்கை ஆயுர்நெ  

மருந்துப் சபாருட் 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

 

அரசு மருந் ாக்ைற் 

கூட்டுத் பானம்                        

 

 

 

அரசு மருந்துப்சபாருட் 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ ஜயெர் னபுர அரெ 

கெத்தியொகல   

 

2017 ஆம் தேொத்  ைருேொனம் 2.3  ச வீ த் ொல் 

அதிகரித்து 579 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. 

தசலவினங்கள் 2.1  ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 193 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டன. 2017 

ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக ஆயுர்மை  ேருந்துப் 

தபொருட் கூட்டுத் பொனம் ைரிக்கு முன்னரொன 

இலொபேொக 55.5 மில்லியன் ரூபொணை 

உணழத்துள்ளது. 

மூலப் தபொருட்களொன மூலிணககள் 

அருகிப் மபொயுள்ளணே இலங்ணக 

ஆயுர்மை  ேருந்துப் தபொருட் 

கூட்டுத் பொனம் எதிர்ம ொக்கும் 

முக்கியேொன ஒரு சைொலொகும். 

 

இலங்ணக ஆயுர்மை  ேருந்துப் தபொருட் 

கூட்டுத் பொனம் மூலப் தபொருட்களின் 

சுமுகேொன பொய்ச்சணல 

உறுதிப்படுத்துை ற்கொக அ ன் 

மூலிணகப் பயிர்ச் தசய்ணகணய 

விரிவுபடுத்துைது அைசியேொகும் 

2016 ஆம் ஆண்டில் 2,434.5 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட அரச ேருந் ொக்கற் 

கூட்டடுத் ொபனத்தின் ைருேொனம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 30.4 ச வீ த் ொல் அதிகரித்து 3,174.61 

மில்லியன் ரூபொைொகக் கொைப்பட்டது.  

அரச ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் ொபனம் 

த ொடர்ந்தும் இலொபமீட்டும் ஒரு 

நிறுைனைேொன இயங்கிய ன் மூலம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 222.9 மில்லியன் ரூபொணை 

இலொபேொக உணழத் து. இது முன்ணனய 

ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 24.52 ச வீ  

வீழ்ச்சியொகும். 

 ேருந்துகளின இைக்குேதியில் 

அதிகளவில்  ங்கியுள்ளணேணயக் 

கட்டுப்படுத்துை ற்கொகப் புதிய 

ைொய்ப்பொடுகணள அரச ேருந்துப் 

தபொருள் உற்பத்திக் கூட்டுத் ொபனம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ேருந்துப்தபொருட் சந்ண க்கு பிலிஸ்டர் 

தபொதிதசய்யப்பட்ட 05 ைணகயொன 

தபொருட்கணள அறிமுகப்படுத்தியது. 

அரச ேருந்துப் தபொருள் உற்பத்திக் 

கூட்டுத் ொபனம் விரிைொக்கல் 

 டைடிக்ணககளுக்கொக சர்ைம ச 

ஒத்துணழப்புக்கொன ஜப்பொனிய முகைரகத்தின் 

ஊடொக கடன் ைசதிதயொன்ணைப் 

தபற்றுக்தகொண்டதுடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

இச்தசயற்திட்டம் பூர்த்தியணடந்  ன் பின்னர் 

தைளியீடு 3,500 மில்லியன் அலகு 

குளிணசகளொகவும் ேொத்திணரகளொகவும் 

அணேயும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ைது  

சந்ண ப் பங்ணக மேம்படுத்துை ற்கொகப் 

புதிய சந்ண ப்படுத் ல் உபொயங்கணள 

 ணடமுணைப்படுத்து ல். 

களஞ்சிய ைசதிணய மேம்படுத்து ல். 

உள் ொட்டுத் ம ணைகளுக்கு இைங்க 

புதிய ேருந்துப்தபொருள் 

ைொய்ப்பொடுகணள அறிமுகம் தசய் ல். 

சர்ைம ச சந்ண க்கொன ைொய்ப்புக்கணளக் 

கண்டறி ல். 

2016 ஆம் ஆண்டில் 32,255 மில்லியன் 

ரூபொைொகக் கொைப்பட்ட அரசொங்க அச்சகக் 

கூட்டுத் பொனத்தின் இலொபம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் சுேொர் 1 ச வீ த் ொல் ேொத்திரம் 

அதிகரித்து 32,564 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது. 

 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் நிர்ைொகச் 

தசலவுகள் சுேர் 17 ச வீ த் ொலும் ஏணனய 

த ொழிற்பொட்டுச் தசலவுகள் சுேொர் 27 

ச வீ த் ொலும் அதிகரித்துள்ளன.  

  

 

 

ஸ்ரீ ஜயைர் னபுர அரச ணைத்தியசொணல 2017 

ஆம் ஆண்டில் 121 மில்லியன் ரூபொணை 

ைரிக்குப் பின்னரொன  ட்டேொகப் பதிவு 

தசய் து.  ஜயைர் னபுர அரச ணைத்தியசொணல 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது மு ல் அ ன் விணலக் 

கட்டணேப்பு முழுணேயொகச் தசலவுகணளப் 

பிரதிபலிப்பணையொக இல்லொணேயினொல் 2017 

ேருந்துப்தபொருட்களின் 

ம ணைப்பொடுகணளக் கைனத்தில் 

எடுத்து ஒரு முழுணேயொன  ரவுத் 

 ளதேொன்ணைக் தகொண்ட தபறுணகச் 

தசயன்முணைணய ஒழுங்குபடுத்து ல். 

 

ைளங்களின் உச்ச பயன்பொட்டுக்கொன 

ERP (த ொழில்முயற்சி ைளத் திட்டம்) ஐத் 

துரி ப்படுத்து ல். 

கொலொைதியொன ேருந்துப் தபொருட்கள் 

த ொடர்பில்  ணடமுணைகணளப் 

பின்பற்று லும் களஞ்சிய ைசதிகணள 

விரிவுபடுத்து லும். 

 

ஜயைர் னபுர அரச ணைத்தியசொணல 

 னது ஆய்வுகூடச் மசணைகணளப் 

மேம்படுத்தி பல்மைறுபட்ட 

மசொ ணனகணளக் கிணடக்கச் தசல்ய ல், 

முழுணேயொக ேறுசீரணேக்கப்பட்ட 

இயன்ேருத்துை அலணக 

அறிமுகப்படுத்து ல், விணலபட்டியல் 

 யொரித் லின் துல்லியத் ன்ணேணய 
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ஆம் ஆண்டலும் ைரவுதசலவுத்திட்ட உ வி 

ைழங்கப்பட்டது. 

மேம்படுத்திய ன் மூலம் உள்ளகக் 

கட்டுப்பொட்டுத் த ொகுதிணயப் 

பலப்படுத்து ல் ைொட்டுக்களிலுள்ள 

கழுைல் அணைகணள 

 வீனேயப்படுத்தும் 

தசயற்திட்டதேொன்ணை 

 ணடமுணைப்படுத்து ல் என்பைற்ணை 

2017 ஆம் ஆண்டில் மேற்தகொண்டது.   

ஊடைங்ைள் 

இலங்கை ரூபொஹினிக் 

கூட்டுத் பானம் 

 

 

 

2017 டிசம்பர் 31 ஆந் திகதி முடிைணடந்  

ைருடத்திற்கொன இலங்ணக ரூபைொஹினிக் 

கூட்டுத் ொபனத்தின் த ொழிற்பொடுகள் 196.19 

மில்லியன் ரூபொ ைரிக்கு முன்னரொன  ட்டத்ண  

ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது 2016 ஆம் ஆண்டில் 

பதிைொகிய 231.15 மில்லியன் ரூபொ ைரிக்கு 

முன்னரொன  ட்டத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 15.12 

ச வீ  அதிகரிப்பொகும். மேலும், 2016 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் உற்பத்தி 

ைருேேொனத்தில் 19.87 ச வீ  அதிகரிப்பும், 

ைட்டி ைருேொனத்தில் 24 ச வீ  அதிகரிப்பும் 

அை ொனிக்கப்பட்டது. 

இலங்ணக ரூபைொஹினிக் 

கூட்டுத் ொபனம்  னது சந்ண ப் பங்ணக 

அதிகரிப்ப ற்கொக ைொடிக்ணகயொளர் 

 ளத்ண  அதிகரிக்கும் ம ொக்கில், 

ைணலயணேப்பு உள்ளடக்கத்ண  

விரிவுபடுத்தும் அம மைணள 

நிகழ்ச்சிகளின்  ரத்ண  

மேம்படுத்துை ற்கொன உபொயங்கணளப் 

பின்பற்றுேொறு பணிப்புணரகள் 

ைழங்கப்பட்டன.  

 

இலங்ணக 

ஒலிபரப்பரப்புக் 

கூட்டுத் பொனம் 

முன்ணனய ைருடத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 2017 

ஆம் ஆண்டில் ஒலிபரப்பு ம ர விற்பணனயில் 

ஏற்பட்ட அதிகரிப்பின் கொரைேொக இலங்ணக 

ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் பொனத்தின் ைருேொனம் 7 

ச வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ளது. இலங்ணக 

ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் பொனத்தின் மூல ன 

ேற்றும் மீதளழும் தசலவினங்களுக்கொக 2017 

ஆம் ஆண்டில் 570 மில்லியன் ரூபொ ைரவு 

தசலவுத் திட்ட உ வி ைழங்கப்பட்டது. 

இலங்ணக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் பொனம் 

சந்ண ப் பங்ணக அதிகரிப்ப ற்குகொகத் 

 னது ைொடிக்ணகயொளர்  ளத்ண  

விரிவுபடுத்தி 

பல்ைணகணேப்படுத்துை ற்கொன 

உபொயங்கணள 

 ணடமுணைப்படுத்துைதுடன்  னது 

த ொழிற்பொடுகணளச் சீரொக்கம் 

தசய்ை ற்கொன புதிய 

த ொழில்நுட்பங்கணள அறிமுகப்படுத்  

மைண்டும். 

 

சுயொதீன 

த ொணலக்கொட்சி 

ைணலயணேப்பு 

சுயொதீன த ொணலக்கொட்சி ைணலயணேப்பின் 

2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன த ொழிற்பொடுகள்  296 

மில்லியன் ரூபொை ைரிக்குப் பின்னரொன 

 ட்டத்ண  ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது  2016 ஆம் 

ஆண்டில் 107 மில்லியன் ரூபொ ைரிக்குப் 

பின்னரொன  ட்டேொகக் கொைப்பட்டது. 2016 

ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுைனத்தின் ைருேொனம் 20 

ச வீ த் ொல் வீழ்ச்சியணடந்துள்ளது. 

மபொட்டித் ன்ணேயின் பயன்கணளப் 

தபறுை ற்கொக  ளுைல் அணளை 

விரிவுபடுத்தும் அம மைணள 

அதிகேொன பொர்ணையொளர்கணளக் 

கைர்ை ற்கொகத்  னது நிகழ்ச்சிகளின் 

 ரத்ண  மேம்படுத்துை ற்கொன 

உபொயங்கணள சுயொதீன த ொணலக்கொட்சி 

ைணலயணேப்பு 

 ணடமுணைப்படுத்துைது 

அைசியேொகும்.  

 

ைடற்ச ாழில்துகற  

இலங்ணகப் 

கடற்த ொழில் 

கூட்டுத் பொனம்( CFC) 

2016 ஆம் ஆண்டில் 161 மில்லியன் ரூபொ 

 ட்டத்ண  எதிர் ம ொக்கிய இலங்ணகப் 

கடற்த ொழில் கூட்டுத் பொனம் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 37 மில்லியன் ரூபொைணை ைரிக்கு 

முன்னரொன இலொபேொக உணழத்துள்ளது. மீன் 

ப னிடும் த ொழிற்சொணலக்கொக புதிய 

விற்பணன நிணலயங்கணள 

நிர்ேொணிப்ப ற்கொகவும் இலங்ணகப் 

கடற்த ொழில் கூட்டுத் பொனத்திற்கு 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 97.5 மில்லியன் ரூபொ ைரவு தசலவுத் 

திட்ட உ வியொக ைழங்கப்பட்டது.  

 

இலொபமீட்டும் ஒரு நிறுைனேொக 

ேொறுை ற்கொன வியொபொரத் திட்டத்ண  

உருைொக்குை ற்கு முக்கியத்துைம் 

ைழங்க மைண்டும்.  

இலங்ணக கடற்த ொழில் 

துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொனம் 

2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 

இலங்ணக கடற்த ொழில் துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொனத்தின் ைருேொனம் 23 மில்லியன் 

ரூபொவினொல் அதிகரித்து 94 மில்லியன் 

ரூபொைொக அதிகரித்துள்ளது. எவ்ைொைொயினும், 

தசலவினம் அதிகரித் ணேயினொல், இலங்ணக 

இலங்ணக கடற்த ொழில் துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொனம் ஒரு தபொருத் ேொன 

உபொயமுணைத் திட்டத்ண ப் பின்பற்றி 

 னது நிதி நிர்ைொகத்ண  

மேம்படுத்துை ற்கொகவும்  டுத் ரக் 

கொலத்திமலனும்  ட்டமின்றி இயங்கும் 
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கடற்த ொழில் துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொனத்திற்கு 31 மில்லியன் ரூபொ 

 ட்டம் ஏற்பட்டது. 64.6 மில்லியன் ஆகும். 

இலங்ணக கடற்த ொழில் துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொனத்திற்கு ைரவு தசலவுத் திட்ட 

உ வியொக 471 மில்லியன் ரூபொ 

ைழங்கப்பட்டது. 

நிணலணய அணடை ற்கொகவும் சீரொக்கல் 

 டைடிக்ணககணள எடுப்பது 

அைசியேொகும்.   

சலாத் ர் 

ம சிய தலொத் ர் சணப 

ம சிய தலொத் ர் சணபயின் புரள்வு 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 19,427 மில்லியன் ரூபொைொகப் 

பதிைொகியிருந் துடன் அது 2017 ஆம் ஆண்டில் 

18 ச வீ த் ொல் வீழ்ச்சியணடந்து 16,015 

மில்லியன் ரூபொைொகப் பதிைொகியது.  

தலொத் ரின் மீது ேது ைரி விதிக்கப்பட்ட ன் 

விணளைொக அ ன் விணல 20 ரூபொவிலிருந்து 30 

ரூபொைொக அதிகரிக்கப்பட்ட ன் கொரைேொக 

2017 ஆம் ஆண்டின் மு ல் சில ேொ ங்களில் 

தலொத் ர் விற்பணன வீழ்ச்சியணடந் ணேமய 

இ ற்குப் பிர ொன கொரைேொகும். 2017 ஆம் 

ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டில், 

ேதிப்பிடப்பட்ட விற்பணனயில 65 ச வீ த்ண  

ேொத்திரமே ம சிய தலொத் ர் சணப 

அணடயப்தபற்ைது. ேதிப்பிடப்பட்ட 

விற்பணனக்கும் விற்பணனக்கும் இணடயிலொன 

மைறுபொடு 1,827 மில்லியன் ரூபொைொகக் 

கொைப்பட்டது.  

 

ம சிய தலொத் ர் சணபயொனது  ொடு 

முழுைதிலும் சுேொர் 3,000 முகைர்கணளயும் 

விற்பணனயொளர்கணளயும் தகொண்ட ஒரு 

ைணலயணேப்ணபக் தகொண்டுள்ளது. 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 9,723 ஆகக் கொைப்பட்ட ம சிய 

தலொத் ர் சணபயினொல் 

பிரகடனப்படுத் ப்பட்ட பரிசுகளின் 

எண்ணிக்ணக 2017 ஆம் ஆண்டில் 7,995 ஆகக் 

குணைைணடந்துள்ளது. ம சிய தலொத் ர் சணப 

2017 ஆம் ஆண்டில் 2,017 மில்லியன் ரூபொணை 

திரட்டு நிதியத்திற்குப் பங்களிப்புச் தசய் து. 

இது 2016 ஆம் ஆண்டுடன்  ஒப்பிடுணகயில் 18 

ச வீ  வீழ்ச்சியொகும். 

ம சிய தலொத் ர் சணப திரட்டு 

நிதியத்திற்கொன பங்களிப்புச் தசய்யும் 

அம மைணள  னது குறிக்மகொள்களுக்கு 

இைங்கச் தசயற்படுை ற்கொ, 

ைருேொனத்ண  அதிகரித்து தசலணைக் 

குணைப்ப ற்குத் ம ணையொன 

உபொயங்கணள மேம்படுத்து ல் 

மைண்டும். 

 

அபிவிருத்தி தலொத் ர் 

சணப 

அபிவிருத்தி தலொத் ர் சணப 2017 ஆம் ஆண்டில் 

13,771 மில்லியன் ரூபொ புரள்ணை உணழத் து. 

இது 2016ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 7.7 

ச வீ  வீழ்ச்சியொகும். அபிவிருத்தி தலொத் ர் 

சணப இவ்ைருடத்தில் 501 மில்லியன் ரூபொணை 

சனொதிபதி நிதியத்திற்கொன பங்களிப்பொகச் 

தசலுத்தியது. இது 2016 ஆம் ஆண்டில் தசய்  

பங்களிப்புடன் ஒப்பிடுணகயில் 72 ச வீ  

வீழ்ச்சியொகும். அபிவிருத்தி தலொத் ர் சணப 2017 

ஆம் ஆண்டில் 111 மில்லியன் ரூபொணை கலொல் 

ைரியொகச் தசலுத்தியுள்ளது. 

 

அபிவிருத்தி தலொத் ர் சணபயொனது 

விற்பணனயுடன் த ொடர்புணடய 

தசலவுகணள ஏற்கத் க்க ஒரு ேட்டத்தில் 

குணைப்பை ற்கொன சொத்தியங்கணளக் 

கண்டறிய மைண்டும். 

மூலங்கள்: அரசுக்கு தசொந் ேொன  த ொழில்முயற்சிகள் ேற்றும் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்  
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5. திகைக்ைளத்தின் ஊழியர்ைளுக்கு ெலுவூட்டல் 

71 ஊழியர்கணளக் தகொண்டுள்ள அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் ேனி  ைளங்கள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் பலப்படுத் ப்பட்டன. இந்  ைருடத்தில் அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் ஒருைரும் உயர் 

த ொழில்நுட்ப நிறுைனத்ண ச் மசர்ந்  03 பயிலு ர்களும் இத்திணைக்களத்தில் இணைந்து தகொண்டனர்.   

5.1 ப வி நிகல உத்திநயாைத் ர்ைளின் விபரம்  2017 

 சபயர் ப வி நெகெ 

1 திரு. என்.மக.ஜீ.மக. த ம்ேைத்    பணிப்பொளர்  ொயகம் இலங்ணக நிர்ைொக 

மசணை 

2 திரு. எச்.எச். கஸ்தூரியொரச்சி  மேலதிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

இலங்ணக நிர்ைொக 

மசணை 

3 திரு. பீ.எச்.ஏ.எஸ். விஜயரத்ன  மேலதிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

4 திருேதி கிரிஷொந்தி  புதகொட  மேலதிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

5 திரு. மஜ.எம்.யூ.பீ. ஜயேகொ  பணிப்பொளர்  இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

6 திரு. ரீ.வீ. வீரமசன  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

7 திரு. பீ.ஏ.எஸ். அதுல குேொர  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

8 திரு. ஆர்.எம்.எஸ்.பீ.எஸ் பண்டொர  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

9 திருேதி எம்.சீ.என் பொலசூரிய  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

10 திரு. எம்.ஆர்.வீ.ஆர் மீபுர  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

11 திரு. எச்.ஏ.என்.எஸ் குேொர  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

12 திரு. ஆர்.எம். விமஜசிங்  பண்டொ  பணிப்பொளர் இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

13 திருேதி மஜ.ஏ. ருஸ்னியொ  பணிப்பொளர் இலங்ணக நிர்ைொக 

மசணை 

14 திரு. மக.மக.எஸ்.ஏ. தபமரரொ பணிப்பொளர் இலங்ணக நிர்ைொக 

மசணை 

15 திருேதி மஜ.பீ.பீ லியனமக  பிரதிப் பணிப்பொளர் திணைக்களம் 

சொர்ந் து 

16 திருேதி மக.வீ. சீ தில்ருக்ஷி  பிரதிப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

17 திருேதி எஸ்.எம். ரொஜபக்ஷ  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

18 திரு. ஆர்.ஏ.எல்.யூ. குேொர  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

19 திரு. மக.எஸ்.எம் டி சில்ைொ  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

20 திருேதி டி. கேமக  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

21 திருேதி டபிள்யு.மக.டி. டன்ஸ்ரன்  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

22 திருேதி ஏ.ஆர். விக்கிரேசிங்   உ விப் பணிப்பொளர் திணைக்களம் 

சொர்ந் து 

23 திரு. சதுர சேரசிங்   உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக நிர்ைொக 

மசணை 

24 திருேதி எச்.சீ.எம். தபொன்மசகொ  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

25 திருேதி டி.எல்.டி.ஏ.ஆர் ஜயசிங்   உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 
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26 திருேதி ஏ.ணை.எச் அநுருத்   உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

திட்டமிடல் மசணை 

27 திருேதி டபிள்யு.ஈ. தகொடகே  உ விப் பணிப்பொளர் இலங்ணக 

கைக்கொளர் மசணை 

28 திருேதி மக.வீ.டி.ரீ.என் விமஜகுைரத்ன நிர்ைொக உத்திமயொகத் ர் அமுஉமச 

29 திருேதி சந்திரிகொ ேொ ைன் நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் திணைக்களம் 

சொர்ந் து 

30 திருேதி எச்.ஏ.எஸ். வீரமசகர  நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் திணைக்களம் 

சொர்ந் து 

31 திருேதி ரைசிங்  பீ.டி.ஐ. நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் திணைக்களம் 

சொர்ந் து 

32 திருேதி தீபிகொ டபிள்யு.எம். அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத் ர் 

மசணை 

33 திருேதி தரொட்ரிமகொ யூ.என்.எம். அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத் ர் 

மசணை 

34 திருேதி சந்திரல ொ மக.எச். அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத் ர் 

மசணை 

35 திருேதி சு ர்ஷிேொலொ ஆர்.ஏ.டி.ஏ அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத் ர் 

மசணை 

36 திருேதி திலினி குைைர் ன  அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத் ர் 

மசணை 

 மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

            

இ.நி.மச - இலங்ணக நிர்ைொக மசணை  

இ.தி.மச - இலங்ணக திட்டமிடல் மசணை  

இ.க.மச - இலங்ணக நிர்ைொக மசணை  

அ.மு.உ.மச - அரச முகொணேத்துை உ வியொளர் மசணை  

அ.உ.மச. -அபிவிருத்தி உத்திமயொகத் ர் மசணை 



 

5.2 நிறுெனக் ைட்டகமப்பு ைட்டகமப்பு 
   

  

 

உப- ைல்வி 

 ைர 

அபிவிருத்

தி 

 

அஉ- முஉ  

 

 நிப-அஉ  

 

நிப 

முஉ- (03) 

 

01 

அலு.உ வியாளர் 

 

அஉ  

 
முஉ 

 

அஉ  

முஉ- (02) 

 

நிப 

முஉ- (02) 

அஉ 

01 

அலுெலை 

உ வியாளர் 

 

முஉ 
அஉ 

 

 

முஉ   

06         

 

03 

அ

லு.

ொரதிை

ள் 08 

 

முஉ 

 

முஉ 

 
அஉ 

முஉ 

 
முஉ 

                       

முஉ 

01 

அலு.உ வியாளர் 

 

நிர்

வா

01 

அலுஉ

உப- 

விமான

ப் 

நபாக்கு

ெரத்து

 

 உ விப் 
பணிப்

பாளர்  

 நீர் 

உ விப் 

பணிப்

பாளர் 

ஒழுங்கு

படுத் ல் 

 

உப 

மீள்ைட்ட

கமப்பு 

ெந்க ப்ப

டுத் ல் 

மற்றும் 

உப 

ைைக்கிை

க்ைம் 

ைைக்குப் 

பிரிவு 

பிரதிப் 

பணிப்பா

ளர்  

மீள்ைட்ட

கமத் ல் 

சந்தைப்

உப- 

ெங்கி

த்ச ா

ழில்  

உ விப் 

பணிப்

பாளர்  

சபருந்

ந ாட்

டத்து

உப  

சலாத் 

ர்ைள், 

ெந்தை
ப்படு

உப 

சுைா ாரம், 

ஊடகங்
கள், 

உப- 

சபற்

நறாலி

யம் 

 

உப- 

நிர்மாை

ம் 

புதுப்பிக்
கமுடி

உ விப் 

பணிப்பா

ளர் 

ைாப்புறு

தி 

உப-  

சபா.ச ா.கு

ழு 

விடயங்ைள், 

அ.வி 

பாராளுமன்

ற 

உப 

சைாள்

கை 

 

ப. ா 

மேப ொஒழுங்குபடுத் ல், 

மீள்கட்டணேப்பு, நிதி அறிக்ணககள் 

 

பிப ொ சந்ண , ைங்கித்  

த ொழில், கொப்புறுதி, 
தபருந்ம ொட்டங்கள் 

பிப ொ-விேொனப் மபொக்குைரத்து, 

வியொபொரேல்லொத் த ொழில்முயற்சிகள், 

நிர்ேொைம், கல்வி, நீர், சுற்றுலொ, 

அணேச்சரணை விஞ்ஞொபனம் 

பிப ொ மபொக்குைரத்து, தபருந்ம ொட்டம், 

தபொது நிர்ைொகம், ஊடகங்கள், தலொத் ர், 

எரிசக்தி,  கர அபிவிருத்தி, சுகொ ொரம், 

சந்ண ப்படுத் ல் ேற்றும் விநிமயொகம் 

ப 

சைாள்

கை 

மற்றும் 

ப 

சைாள்

கை 

மற்றும் 

ப ெந்க ப்படுத் ல், 

சபருந்ந ாட்டத்துகற, 

ைல்வி ஊடைங்ைள்  

ப எரிெக்தி    
ப 

துகறமுை

ம், 

ச ன்கன, 

மரமுந்திரி

கை, 

ப 

மீன்பிடித்து

கற, 

ெங்கித்ச ா

ழில், நிதி 

காப்புறு

பபண்கை 

விலங்கு, 

சபருந்ந ா

ட்டதுகற 

ப நபாக்குெரத்து, 

ெந்க ப்படுத் ல், 

விநிமயொகம்           

ப சீனி, சபா. ச ாழில் 

முயற்சிைள் குழு 

விடயங்ைள், 

அணேச்சரணை 
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5.3 2015 ஆம் ஆண்டின் இடமாற்றங்ைள் 

ப வி இலக்ைம் 

சபா.ச ா. 

திகைக்ைளத்திற்கு 

சபா. ச ா. 

திகைக்ைளதிதிலிருந்து 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 02 02 

மேலதிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

- - 

பணிப்பொளர் 02 02 

பிரதிப் பணிப்பொளர் - - 

உ விப் பணிப்பொளர்        01 03 

நிர்ைொக உத்திமயொகத் ர் - - 

 கைல் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்ப 

உத்திமயொகத் ர் 

01 01 

அபிவிருத்தி உ வியொளர் - - 

நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் - - 

முகொணேத்துை 

உ வியொளர் 

01 02 

சொரதிகள் 01 01 

அலுைலக உ வியொளர் 01 01 

    

மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

 

5.4 ப வியணி விபரம் 2015 

ப வி அனுமதிக்ைப்பட்ட 

ப வியணி 

 ற்நபாதுள்ள 

ஊழியர் 

ச ாகை 

செற்றிடம் நமலதிைம் 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 01 01          - - 

மேலதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 04 04         - - 

பணிப்பொளர் 09 09        - - 

பிரதிப் பணிப்பொளர் (திணைக்களம் 

சொர்ந் து) 

01 01 - - 

உ விப் பணிப்பொளர் 15 14         01 - 

உ விப் பணிப்பொளர் (திணைக்களம் 

சொர்ந் து) 

01   

நிர்ைொக உத்திமயொகத் ர் 01 01          - - 

அபிவிருத்தி உ வியொளர்/உத்திமயொகத் ர்  07 04         03 - 

நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் 03 03         - - 

முகொணேத்துை உ வியொளர் 21 16        05 - 

ைரமைற்பொளர் 01 01         - - 

சொரதிகள் 08 08         - - 

அலுைலக உ வியொளர் 07 08         - 

                       - அலுைலக உ வியொளர் (திணைக்களம் 

சொர்ந் து) 

01 

தேொத் ம் 79 71 09 - 

மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 
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5.5 ஊழியர்ைளுக்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் ெழங்ைப்பட்ட  பயிற்சிைள் 

அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் இவ்ைருடத்தில்  னது ப வியணியினரின் திைன்கள்கணள 

மேம்படுத்துை ற்கொக உள் ொட்டு ேற்றும் தைளி ொட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகணள ைழங்கியது. விபரங்கள் 

பின்ைரும் அட்டைணையில்  ரப்பட்டுள்ளன. 

அட்டெகை 5.5: 2017 ஆம் ஆண்டில் ஊழியர்ைளுக்ைான பயிற்சி (ைருத் ரங்குைள்/பயிற்சிச றிைள்/ 

செயலமர்வுைள்) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

உள் ொட்

டு                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

பயிற்சித்  கலப்பு 
பங்குபற்று ர்ைளி

ன் எண்ணிக்கை 

ைாலப் 

பகுதி 

 கைல் த ொழில்நுட்ப அடிப்பணடப் பயிற்சி 

24-

பிப ொ/ப/உப/அஉ

/நிஉ/முஉ 

03  ொட்கள் 

மகொணை முகொணே, அரச அலுைலக நிர்ைொகம் ேற்றும்  ொபன விதிக் மகொணை 04 – முஉ/அஉ/நிஉ 03  ொட்கள் 

அடிப்பணட அறிக்ணக எழுது ல் திைன்கள் 02– உப/முஉ 03  ொட்கள் 

அரச துணையில் நிதிப் பிரேொைங்கள் த ொடர்பொன பயிற்சி நிகழ்ச்சி 01   முஉ 02  ொட்கள் 

 கைல் த ொழில்நுட்ப உத்திமயொகத் ர் அல்லொ ைர்களுக்கொன  கைல் 

த ொழில்நுட்பத் திைன்கள் 
02   முஉ 02  ொட்கள் 

அரசொங்க தபறுணககள், ஒப்பந்  நிர்ைொக டிப்மளொேொ 04   – ப/உப 
ஒரு 

ைருடம் 

இலங்ணக கைக்கொளர் மசணை உத்திமயொகத் ர்களுக்கொன ஆற்ைல் விருத்தி நிகழ்ச்சி 02-ப 
03 

ேொ ங்கள் 

கைக்கொய்வு ேற்றும் முகொணேத்துைக் குழுக்களின் ைகிபொகம் த ொடர்பொன 

தசயலேர்வு 
03-ப 

04 

ேணித்தி

யொலங்கள் 

அரச தபறுணககள் முகொணே 01-MA: 03  ொட்கள் 

நிறுைனத்தின் உற்பத்தித்திைனில் அலுைலக உ வியொளர் மசணையின ைகிபொகம் 03-KKS: 01 -  ொள் 

முகொணேத்துை உ வியொளர்களுக்கொன  . த ொ. த ொழில்நுட்பம் 01-முஉ: 02  ொட்கள் 

சர்ைம ச  ொைய நிதியத்தினொல  டொத் ப்பட்ட மபரண்ட ஆய்வு த ொடர்பொன 

பொடத றி -மிமலொ ொ  
06   ப/உ.ப 05  ொட்கள் 

கனிஷ்ட உத்திமயொகத் ர்களுக்கொன MS எக்தசல் உயர் பயிற்சி   01-MA: 02  ொட்கள் 

கனிஷ்ட நிணைமைற்றுத் ரத்திலுள்ளைர்களுக்கொன ஆங்கில டிப்மளொேொ - ேட்டம் 1 06-அஉ/முஉ 10  ொட்கள் 

ஒருங்கிணைந்  திணைமசரி முகொணேத்  கைல் முணைணேயின் முன்மனொடி 

அமுலொக்கத்திற்கொன பயிற்சி (ITMIS) 
03– உப/முஉ 04  ொட்கள் 

உள்ளகக் கைக்கொய்வு, ப வியணி முகொணே ேற்றும் ஆ ன முகொணே 

தேொடியூல்களுக்கொன ITMIS இறுதிப் பயனர் பயிற்சி 
உப/நிஉ/முஉ 01 -  ொள் 

 ணலணேத்துைம் ேற்றும் பயிற்றுவிப்பு  ம ர்ச்சி 01 -ப 01 -  ொள் 

ைரி ஆமலொசணன  02   – ப/உப 
08 

ேொ ங்கள் 

ITMIS ைரவு தசலவு திட்டமிடல் ேற்றும் ைரவு தசலவு ஒதுக்கீட்டு தேொடியூல்கள் 

த ொடர்பொன இறுதிப் பயனர் பயிற்சி  
06-மேப ொ/ப/முஉ 02  ொட்கள் 

 

 

 

 

 

தைளி

 ொட்டு 

 ர முகொணே த ொடர்பொன ைொன்ணேத்த ொழில் டிப்மளொேொ (ேமலசியொ) 01   ப 27  ொட்கள் 

உபொயமுணை ேனி  ைள முகொணே த ொடர்பொன பயிற்சி நிகழ்ச்சி (சிங்கப்பூர்) 01   ப 05  ொட்கள் 

அரச துணைத்  ணலணேத்துைம் ேற்றும் தீர்ேொனம் எடுத் ல் (சிங்கப்பூர்) 01   ப 05  ொட்கள் 

மபச்சுைொர்த்ண  ேற்றும் முரண்பொட்டுத் தீர்வு (சிங்கப்பூர்) 02   – ப/உப 05  ொட்கள் 

அபிவிருத்தியணடந்துைரும்  ொடுகளுக்கொன சீனொ அபிவிருத்தி உ விச் தசயற்திட்ட 

முகொணே த ொடர்பொன கருத் ரங்கு (சீனொ) 
01   முஉ 21  ொட்கள் 

நிதி அணேச்சின் ப வியணியினருக்கொன அரச தகொள்ணக உருைொக்கச் 

தசயன்முணைணைப் பலப்படுத்து ல் த ொடர்பொன பயிற்சி நிகழ்ச்சி 
02   ப 05  ொட்கள் 

அரசிணைப் பகுப்பொய்வு ேற்றும் எதிர்வுகூைல் (இந்தியொ) 02-AD: 12  ொட்கள் 

அரச தசலவின முகொணே (இந்தியொ) 01   நிப 05  ொட்கள் 



தபொது த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் - தசயலொற்றுணக அறிக்ணக 2017 

 29 

   

 

மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

 

ப. ொ - பணிப்பொளர்  ொயகம்   மு.உ – முகொணேத்துை உ வியொளர் 

மே.ப. ொ - "மேலதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் மு.உ – முகொணேத்துை உ வியொளர் 

ப- பணிப்பொளர்    நி.ப- நிதிப் பகுப்பொய்ைொளர் 

உ.ப - உ விப் பணிப்பொளர் சொ- சொரதி            அ.ஊ.மச - அலுைலக உ வியொளர் மசணை    

6. நிதி முைாகம 
 

அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன ைரவு தசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளும் 

உண்ணேச் தசலவினங்களும் ஒப்பீட்டுத்  ரவுகளுடன் கீமழ  ரப்படுகின்ைன. 

அட்டெகை 6.1: 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டுக்ைான ெரவு செலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுைள் மற்றும் உண்கமச் செலவினம் 

மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

அபிவிருத்தியணடந்துைரும்  ொடுகளுக்கொன நிதிச் மசணைகள் ேற்றும் ஒத்துணழப்பு 

த ொடர்பொன கருத் ரங்கு (சீனொ) 
01 - அஉ 21  ொட்கள் 

நிதி நிகழ்ச்சிப்படுத் ல் ேற்றும் தகொள்ணககள் (இந்தியொ) 01 - அஉ 12  ொட்கள் 

தைளிைொரித் துணைப் புள்ளிவிபரங்கள் பற்றிய பயிற்சித றி (இந்தியொ) 01  - நிப 05  ொட்கள் 

பிரொந்திய ஒத்துணழப்பு ேற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ைட்டமேணச ேொ ொடு 

(பிலிப்ணபன்ஸ்) 
01-மேபொ ொ: 02  ொட்கள் 

பயனுறுதி ைொய்ந்  ஆட்சிமுணை ேற்றும் நிணலமபைொன அணனைணரயும் 

உள்ளடக்கிய தபொருளொ ொர ைளர்ச்சிக்கொன மபரினப் தபொருளொ ொர முகொணே 

(அவுஸ்திமரலியொ) 

02-  உப 26  ொட்கள் 

சிறிய ேற்றும்  டுத் ரத் த ொழில்முயற்சிகணள உலகளொவிய தபறுேதிச் 

சங்கிலிகளுடன் ஒருங்கிணைத் ல்: அபொயங்கள், சைொல்கள் ேற்றும் ைொய்ப்புக்கள்   

(தேொங்மகொலியொ) 

01-ADG: 02  ொட்கள் 

 ேனி  ைள அபிவிருத்திப் புலணேப்பரிசில்களுக்கொ ஜப்பொனிய ேொனியம் 02-  உப 02 ைருட 

 உண்கமச் செலவினங்ைள் ந றிய ெரவு செலவுத் திட்ட 

ஏற்பாடு 

 2016 2017 2016 2017 

மீசளழும்     

ஆள்சொர் மை னொதிகள்  52,811 49,944 53,300 51,842 

ஏணனய மீண்தடழும் தசலவுகள்  17,572 38,84,623 18,750 38,86,993 

சமாத் ம்       70,383 39,34,567 72,050 39,38,835 

மூல னம்     

புனரகமப்பும் நமம்பாடும் 1,620 0 1,920 500 

2001 கட்டடங்கள் ேற்றும் கட்டணேப்புக்கள்  586 0 620 500 

2003 ைொகனங்கள்  1,034 0 1,300 0 

கைநயற்றல் 1,600 549 2,000 1,500 

2102  ளபொடங்கள் ேற்றும் அலுைலக 

உபகரைங்கள்  
1,600 549 2,000 1,500 

2103 த ொழிற்சொணல, இயந்திரம், உபகரைம் 0 0 0 0 

நெறு மூல ன செலவுைள்  19,420,541 13,475,553 19,420,541 13,475,553 

2301 உரிணேயொண்ணேப் பங்களிப்பு  19,397,121 13,475,553 19,397,121 13,475,553 

2502 மு லீடுகள்  23,420 0 23,420 0 

ஆற்றல் விருத்தி 545 341 800 1,000 

2401 பயிற்சியும் ஆற்ைல் விருத்தியும்  545 341 800 1,000 

சமாத் ம்  1,94,24,306 1,34,76,443 1,94,25,261 1,74,78,553 
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அட்டெகை 6.2: அரொங்ை உத்திநயாைத் ர் முற்பைக் ைைக்கு - 2017 

அரொங்ை உத்திநயாைத் ர் முற்பைக் ைைக்கு மற்றும் உண்கம 

மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

அரசொங்க உத்திமயொகத் ர்களுக்கொன முற்பைக் கைக்குகளின 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன ைருடொந்  ஒதுக்கீட்டுக் 

கைக்கும் ைருடொந்  கைக்கிைக்கக் கூற்றும் கைக்கொய்ைொளர்  ொயகத்துக்குச் சேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பின்னிகைப்புக்ைள் 

 பின்னிகைப்பு I:  அரெத்  ச ாழில்முயற்சிைள் குழு கூட்டங்ைளில் பங்நைற்றல் - அரசுக்குச் சொந் மான 

ச ாழில்முயற்சிைள் 

உப இல. நிறுெனம் திைதி 

1  இலங்ணகப் தபற்மைொலியக் கூட்டுத் பொனம் 25.01.2017 

2  கம்பனி/ப இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி 26.01.2017 

3  இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி 07.02.2017 

4  ம சிய தலொத் ர் சணப 07.02.2017 

5  ை.ப ஹிங்குரொணை சீனித் த ொழிற்சொணல  08.02.2017 

6  இலங்ணகப் கடற்த ொழில் கூட்டுத் பொனம் 09.02.2017 

7  இலங்ணக தைளி ொட்டு மைணலைொய்ப்புப் பணியகம் 10.02.2017 

8  சுயொதீன த ொணலக்கொட்சி ைணலயணேப்பு 21.02.2017 

9  அரசு ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் பொனம் 06.04.2017 

10  ை/ப லங்கொ நிலக்கரி ( னியொர்) கம்பனி 07.04.2017 

11  இலங்ணக உப்புக் கம்பனி 03.05.2017 

12  இலங்ணக மு லீட்டுச் சணப 05.05.2017 

13  இலங்ணக தைளி ொட்டு மைணலைொய்ப்புப் பணியகம் 06.06.2017 

14  ஸ்ரீ ஜயைர் னபுர ணைத்தியசொணல 09.06.2017 

15  லங்கொ த ொஸ்பிடல்ஸ் லிமிடட் 20.06.2017 

16  கல் ஓயொ தபருந்ம ொட்டக் கம்பனி 21.06.2017 

17  ம சிய பயிலு ர் ேற்றும் ணகத்த ொழிற் பயிற்சி அதிகொர 

சணப (NAITA) 

05.06.2017 

18  த ல் சந்ண ப்படுத் ற் சணப 06.06.2017 

19  அரசு ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் பொனம் 07.06.2017 

20  ஸ்ரீலங்கொ தரலிதகொம் 26.06.2017 

21  இலங்ணக மபொக்குைரத்துச் சணப 08.08.2017 

22  மில்மகொ கம்பனி 22.08.2017 

23  பிரம ச அபிவிருத்தி ைங்கி 23.08.2017 

24  அரசு ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் பொனம் 24.08.2017 

25  ம சிய கொல் ணட அபிவிருத்திச் சணப 25.08.2017 

26  ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் 06.09.2017 

27  இலங்ணக மபொக்குைரத்துச் சணப 08.09.2017 

28  ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் 20.09.2017 

 மூலம்: அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 

 

 

 

 

 அனுமதிக்ைப்பட்ட 

ெகரயகறைள் 

ெருட இறுதியில் ைாைப்பட்ட 

உண்கம நிகல 

அதிகபட்ச தசலவு  ைணரயணைகள் 40,00,000.00 39,04,407.00 

தபறுணககளுக்கொன ஆகக் குணைந்  

ைணரயணை 
25,00,000.00 28,81,246.00 

தசலவு மீதிக்கொன அதிகபட்ச  

ைணரயணை (ரூபொ) 
1,80,00,000.00 1,49,33,015.09 
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பின்னிகைப்பு II:  ஆண்டறிக்கைைள் ெமர்ப்பித் ல் - அரசுக்குச் சொந் மான வியாபாரத் 

ச ாழில்முயற்சிைள்  

  2012 2013 2014 2015 2016 

1 இலங்ணக ைங்கி √ √ √ √ √ 

2 ேக்கள் ைங்கி √ √ √ √ √ 

3 ம சிய  மசமிப்பு ைங்கி √ √ √ √ X 

4 அரச ஈட்டு, மு லீட்டு ைங்கி √ √ √ √ X 

5 வீடணேப்பு அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத் ொபனம் √ √ √ √ √ 

6 ை/ப லங்கொபுத்ர அபிவிருத்தி ைங்கி √ √ √ X √ 

7 பிரம ச அபிவிருத்தி ைங்கி √ √ √ √ √ 

8 ை/ப இலங்ணக மசமிப்பு ைங்கி √ √ √ X X 

9 ஊழியர்  ம்பிக்ணக நிதியச் சணப √ √ √ √ √ 

10 இலங்ணக கொப்புறுதிக் கூட்டுத் பொனம் √ √ √ √ √ 

11 ம சிய கொப்புறுதி  ம்பிக்ணக நிதியம் √ √ X X X 

12 இலங்ணக மின்சொர சணப √ √ √ X X 

13 இலங்ணகப் தபற்மைொலியக் கூட்டுத் பொனம் √ √ √ √ X 

14 இலங்ணக துணைமுக அதிகொரசணப √ √ √ X X 

15 ம சிய நீர் ைழங்கல், ைடிகொலணேப்புச் சணப √ √ √ X X 

16 
ை/ப விேொன நிணலயங்கள் ேற்றும் விேொனப் மபொக்குைரத்துச் மசணைகள் 

(இலங்ணக) கம்பனி 
√ √ √ √ √ 

17 ஸ்ரீலங்கன் எயொர்ணலன்ஸ் லிமிடட் √ √ √ √ √ 

18 ை/ப மிஹின் லங்கொ ( னியொர்) கம்பனி X X √ X X 

19 இலங்ணக மபொக்குைரத்துச் சணப √ √ X X X 

20 இலங்ணக அரச தபொறியியல் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

21 ேத்திய தபொறியியல் ஆமலொசணனச்மசணைப் பணியகம் X √ X X X 

22 அரச அபிவிருத்தி, நிர்ேொைக் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

23 மில்மகொ (பிணரதைட்) லிமிடட் √ √ √ √ X 

24 ம சிய கொல் ணட அபிவிருத்திச் சணப √ √ √ √ X 

25 இலங்ணகப் கடற்த ொழில் கூட்டுத் பொனம் √ X X X X 

26 இலங்ணக கடற்த ொழில் துணைமுகக் கூட்டுத் பொனம் √ X X X X 

27 அரசு ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் பொனம் √ √ √ X X 

28 இலங்ணக ஆயுர்மை  ேருந்துப் தபொருள் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

29 அரசு ேருந்துப்தபொருட் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

30 ஸ்ரீ ஜயைர் னபுர அரச ணைத்தியசொணல √ √ X X X 

31 ை/ப சுயொதீன த ொணலக்கொட்சி ைணலயணேப்பு √ √ √ √ X 

32 இலங்ணக ரூபைொஹினிக் கூட்டுத் பொனம் √ √ √ X X 

33 இலங்ணக ஒலிபரப்பரப்புக் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

34 ை/ப லங்கொ உரக் கம்பனி √ √ √ √ X 

35 ை/ப தகொழும்பு தகொேர்ஷல் ஃதபர்டிணலசர் கம்பனி √ √ √ √ X 

36 அரசொங்க ேரக் கூட்டுத் பொனம் √ √ √ X X 

37 அரசொங்க ைர்த் கக் கூட்டுத் ொபன அரச ைர்த் கக் கம்பனி √ √ √ √ X 
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38 த ொட்மடல் தடைதலொப்பர்ஸ் லங்கொ பீஎல்சீ √ √ √ √ √ 

39 ை/ப லங்கொ சீனிக் கம்பனி - √ X X X 

40 ை/ப லங்கொ சத ொச நிறுைனம் X X X X X 

41 அபிவிருத்தி தலொத் ர் சணப √ √ √ √ X 

42 ம சிய தலொத் ர் சணப √ √ √ √ X 

43 ை/ப இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி √ √ √ √ X 

44 ை/ப இலங்ணக தபொஸ்மபட் கம்பனி √ √ √ √ X 

45 அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் பொனம் √ X X X X 

46 இலங்ணக ஏற்றுேதிக் கடன் கொப்புறுதிக் கூட்டுத் பொனம் √ X X X X 

47 விைசொய ேற்றும் கேத்த ொழில் கொப்புறுதிச் சணப √ X X X √ 

48 இலங்ணக அரச தபருந்ம ொட்டக் கூட்டுத் பொனம் X X X X X 

49 ை/ப குரு ொகல் தபருந்ம ொட்டக் கம்பனி √ √ √ √ X 

50 ேக்கள் ம ொட்ட அபிவிருத்திச் சணப X X X X X 

51 சிமலொ பிளொன்மடஷன்ஸ் லிமிடட் √ √ √ X X 

52 ை/ப கலுமபொவிட்டியொணன ம யிணலத் த ொழிற்சொணலக் கம்பனி √ √ X X X 

53 இலங்ணக ேரமுந்திரிணகக் கூட்டுத் பொனம் √ √ X X X 

54 இலங்ணக ணகப்பணிப் தபொருட்கள் சணப √ √ √ X X 

55 க ட்டக  கிரஃணபட் லங்கொ லிமிடட் √ √ X X X 

 

மூலங்கள்: அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகள், அரச 

த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 
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பின்னிகைப்பு III:  அரசுக்குச் சொந் மான ச ாழில்முயற்சிைளின் மூலமான தீர்கெ/ பங்கிலாப ெருமானம்                                                                        

(ரூபா. மில்லியன்) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

தீர்கெ  31,514 30,400 42,137 26,118 92,338 50,447 

ம சிய  மசமிப்பு ைங்கி 8,200 5,000 4,000 2,800 12,026 3,865 

இலங்ணக ைங்கி 5,000 5,000 6,500 5,000 18,000 12,000 

ேக்கள் ைங்கி 4,500 4,500 6,000 3,000 8,000 5,000 

த ொணலத்த ொடர்பு ஒழுங்குபடுத் ல் ஆணைக்குழு 7,200 10,100 10,000 10,000 28,000 22,800 

இலங்ணகப் தபற்மைொலியக் கூட்டுத் பொனம்   10,000  10,000 - 

அரச ஈட்டு, மு லீட்டு ைங்கி 25 40 10 10 10 25 

பிரம ச அபிவிருத்தி ைங்கி 500 500 - 87 88 - 

அரசொங்க ேரக் கூட்டுத் பொனம் 50 50 25 50 175 100 

        அரசு ேருந் ொக்கற் கூட்டுத் பொனம் 20 20 25 30 65 45 

ம சிய கொப்புறுதி  ம்பிக்ணக நிதியம் 4,200 3,200 4,000 3,000 2,500 2,100 

புவியியல் ஆய்வு ேற்றும் சுரங்கப் பணியகம் 750 700 650 850 900 1,500 

ம சிய இரத்தினக்கல், ஆபரை அதிகொரசணப - 100 - 75 175 100 

இலங்ணக ேொ ொட்டுப் பணியகம் 12 - - - - - 

இலங்ணக ரூபைொஹினிக் கூட்டுத் பொனம் 5 - 2 - - - 

இலங்ணக மின்சொர சணப - - - - 8,000 - 

மு லீட்டுச் சணப 200 - 100 141 115 220 

ம சிய தலொத் ர் சணப 502 500 - 50 550 - 

பிணையங்கள் ேற்றும் பரிைர்த் ணன ஆணைக்குழு - 94 - - - - 

இலங்ணக கொப்புறுதிச் சணப - 300 - - - - 

இலங்ணக கட்டணளகள் நிறுைனம் - 20 - - - - 

இலங்ணக ஏற்றுேதிக் கடன் கொப்புறுதிக் கூட்டுத் பொனம் - 25 - - 25 - 

ம சிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்திச் சணப, - 1 - - -  

ேத்திய தபொறியியல் ஆமலொசணனச்மசணைப் பணியகம் - - - 25 25 25 

இலங்ணக சுற்றுலொத் துணை ஊக்குவிப்புப் பணியகம் - - 500 500 1,500 1,000 

சிவில் விேொனப் மபொக்குைரத்து அதிகொரசணப 350 200 250 400 768 800 

அரச ேருந்துப்தபொருட் கூட்டுத் பொனம் - 50 75 100 216 222 

ம சிய மபொக்குைரத்து ேருத்துை நிறுைனம் - - - - 200 160 

இலங்ணக தைளி ொட்டு மைணலைொய்ப்புப் பணியகம் - - - - 1,000 185 

ம சிய தபொலிஸ் ஆணைக்குழு       300 

பங்கிலாபங்ைள்  4,548 - 4,664 3,678 15,821 3,550 

        ம சிய  மசமிப்பு ைங்கி 60 - 60 60 60 60 

இலங்ணக ைங்கி 346 - 346 346 346 346 

ேக்கள் ைங்கி 158 - 316 316 316 316 

லங்கொபுத்ர அபிவிருத்தி ைங்கி 18 - 36 36 36 41 

ம சிய அபிவிருத்தி ைங்கி 4 - 6 5 2 2 

ைணரயறுக்கப்பட்ட இலங்ணக கொப்புறுதிக் 

கூட்டுத் பொனம் 
1,001 - 2,001 1,003 11,857 503 

ை/ப விேொன நிணலயங்கள் ேற்றும் விேொனப் 

மபொக்குைரத்துச் மசணைகள் கம்பனி 
- - 500 497 1,500 850 

ை/ப இலங்ணக கனிே ேைல் கம்பனி 1,700 - 43 14 - - 

ை/ப இலங்ணக தபொஸ்மபட் கம்பனி 40 - 35 30 - 8 

ைணரயறுக்கப்பட்ட சுயொதீன த ொணலக்கொட்சி 

ைணலயணேப்பு 
88 - 125 84 - 10 

லங்கொ மலலொண்ட் லிமிடட் 5 - 11 54 34 35 

ரக்னொ ஆரக்ஷக லங்கொ லிமிடட் 10 - 68 93 - - 

ேொந்ண  ம ொல்ட் லிமிடட் - - 1 - - - 

சிமலொன் தபர்டிணலசர்ஸ் லிமிடட் 4 - 38 54 116 90 

தகொழும்பு தகொேர்ஷல் தபர்டிணலசர்ஸ் லிமிடட் 8 - 12 10 25 12 

ைணரயறுக்கப்பட்ட பரந் ன் இரசொயனக் கம்பனி 3 - 10 5 - 8 

க ட்டக  கிரஃணபட் லங்கொ லிமிடட் - - 1 - - - 

அரசொங்க ைர்த் கக் கூட்டுத் ொபன அரச ைர்த் கக் கம்பனி  - - - - 5 - 

ஸ்ரீலங்கொ தரலிதகொம் பீஎல்சீ 759 - 759 795 795 795 

டி லொ ரூ லங்கொ லிமிடட் 42 - 49 61 62 79 
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ைணரயறுக்கப்பட்ட லங்கொ மின்சொரக் கம்பனி 75 - 25 87 152 218 

ை/ப இலங்ணக ணகத்த ொழில் மபட்ணடகள் கம்பனி 47 - 55 55 47 55 

திைன் விருத்தி நிதியம் - - - 2 - - 

சிமலொன் அக்மரொ இன்டஸ்ட்ரீஸ் - - 7 6 12 12 

ை/ப லங்கொ சீனிக் கம்பனி - - 80 - - - 

ஆசிய மீள்கொப்புறுதிக் கூட்டுத் பொனம் - - - - - - 

ைணரயறுக்கப்பட்ட லங்கொ தலொஜிஸ்டிக் - - 2 2 5 - 

சிமலொன் தபற்மைொலியம் ஸ்தடொமரஜ் மடர்மினல்ஸ் 

லிமிடட் 
- - - - 438 - 

தபருந்ம ொட்டக் கம்பனிகள்* 179 - 80 62 10 103 

ஏணனயணை 1 - - 1 3 7 

சமாத் ம்  36,062 30,400 46,801 29,796 108,159 53,997 

மூலங்ைள்: திகறநெரித் ச ாழிற்பாடுைள் திகைக்ைளம், அரெ ச ாழில்முயற்சிைள் திகைக்ைளம் 

* குரு ொகல், கலுமபொவிட்டியொணன, சிலொபம், புஸ் ல்லொணை, தகொட்டகணல,  முனுகுணல, எல்பிட்டி என்பன உள்ளடங்கும். 

** கொர்சன்ஸ் ேமனஜ்ேன்ட், லங்கொ தகன்னரீஸ், ைணரயறுக்கப்பட்ட யுணனட்டட் மேொட்டர்ஸ் லங்கொ, ைணரயறுக்கப்பட்ட மபொகல 

கிரஃணபட் லங்கொ, ஒட்மடொ கிரில் லங்கொ லிமிடட்,  ுன்னஸ் ஃமபொல்ஸ் ம ொட்டல், லங்கொ ண ட்மரொலிக் என்பன உள்ளடங்கும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தபொது த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் - தசயலொற்றுணக அறிக்ணக 2017 

 35 

   

 

 

பின்னிகைப்பு IV: அரசுக்குச் சொந் மான 55 வியாபாரத் ச ாழில்முயற்சிைளின் 2017.12.31 இல் உள்ளொறான நிதியியல் சமாத் விகளவு 

  

ெருமானம் 
ெரிக்கு முன்னரான 

இலாபம்/ ( ட்டம்) 
சமாத் ச் சொத்துக்ைள் சமாத் ப் சபாறுப்புக்ைள் 

ெங்கிக்ைான 

படுைடன்ைள் 
உரிகமயாண்கம 

திகறநெரி 

உத் ரொ ம் 

ெரவு செலவுத் திட்ட உ வி(ரூபா மில்) 

மீசளழும்  மூல னம் 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ெங்கித்ச ாழி

ல் மற்றும் நிதி 
409,068 512,136 85,893 92,617 4,357,758 4,970,478 3,902,005 4,443,705 209 7 455,753 531,773 0 0 0 2,865 3,000 13,362 

1. இலங்ணக 

ைங்கி 
154,121 188,224 31,189 30,363 1,663,836 1,945,244 1,572,819 1,838,478 0 0 91,017 106,766 0 0 0 0 0 5,000 

2. ேக்கள் 

ைங்கி 
121,905 159,084 20,814 23,564 1,302,048 1,458,421 1,242,400 1,381,195 0 0 59,648 77,226 0 0 0 0 0 5,000 

3. ம சிய  

மசமிப்பு 

ைங்கி 

87,399 107,817 13,303 14,029 911,704 1,012,103 879,458 971,882 0 0 32,245 40,222 0 0 0 2,865 3,000 500 

4. அரச ஈட்டு, 
மு லீட்டு 

ைங்கி 

4,372 4,917 706 446 35,347 42,090 30,429 37,102 0 0 4,918 4,987 0 0 0 0 0 0 

5. இலங்ணக 
வீடணேப்பு 

அபிவிருத்தி 

நிதிக் 

கூட்டுத் பொன 

ைங்கி            

5,928 6,966 848 502 45,679 50,209 41,858 46,015 0 0 3,821 4,194 0 0 0 0 0 0 

6. லங்கொபுத்ர 

அபிவிருத்தி 

ைங்கி 

734 855 259 285 8,672 9,158 3,729 3,971 0 0 4,943 5,187 0 0 0 0 0 0 

7. பிரம ச 

அபிவிருத்தி 

ைங்கி 

15,744 21,725 2,131 3,289 131,920 169,684 125,921 160,222 0 0 5,999 9,462 0 0 0 0 0 2,500 

8. இலங்ணக 

மசமிப்பு 

ைங்கி 

1,046 1,094 600 605 9,683 9,563 4,915 4,164 0 0 4,769 5,399 0 0 0 0 0 362 

9. ஊழியர் 

 ம்பிக்ணக 

நிதியச் சணப 

17,819 21,454 16,043 19,534 248,869 274,006 476 676 209 7 248,393 278,330 0 0 0 0 0 0 

ைாப்புறுதி 53,391  58,627  13,551  (645) 202,100  216,182  194,684  216,249  0  0  7,419  (66) 20,000  20,000  2,696  2,765  4  4  

10. இலங்ணக 

கொப்புறுதிக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

42,108  39,401  13,791  2,675  176,802  190,859  113,882  131,518  0  0  62,921  59,341  0  0  0  0  0  0  

11 ம சிய 
கொப்புறுதி 

 ம்பிக்ணக 

நிதியம் 

9,839  12,774  2,840  758 19,515  18,587  11,951  11,631  0  0  7,564.9  6,957 0  0  5.5  5  0  0  

12. இலங்ணக 

ஏற்றுேதிக் 

கடன் 

கொப்புறுதிக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

377  449  181  (183) 2,377  2,204  224  229  0  0  2,153  1,975  20,000  20,000  0  0  0  0  
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13. விைசொய, 

கேத்த ொழில் 

கொப்புறுதிச் 

சணப 

1067 6,003  (3,261) (3,895) 3,406  4,532  68,627  72,871  0  0  (65,220) (68,339) 0  0  2,690  2,760  4  4  

எரிெக்தி  640,719  752,243  55,121  (45,727) 995,441  1,043,964  766,873  849,501  232,916  207,825  227,549  192,567  10,000  7,500  0  6,000  0  0  

14 இலங்ணக 
மின்சொர சணப 

         

217,658  

          

223,731  

          

(14,499) 

       

(49,231) 

            

804,452  
           825,099  

             

391,057  
           457,594  

        

38,968  

            

27,995  

         

413,395  

         

367,506  

         

10,000  

          

7,500  
0  

       

6,000  
0  0  

15. இலங்ணக

ப் 

தபற்மைொலிய

க் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

423,061  528,512  69,620  3,504  190,989  218,865  375,816  391,907  193,948  179,830  (185,846) (174,939) 0  0  0  0  0  0  

துகறமுைங்ை

ள் 
36,799  36,914  1,036  13,222  35,762  144,974  28,069  119,208  10,593  7,409  78,020  310,246  0  0  0  0  0  0  

16. இலங்ணக 

துணைமுக 

அதிகொரசணப 

36,799  36,914  1,036  13,222  35,762  144,974  28,069  119,208  10,593  7,409  78,020  310,246  0  0  0  0  0  0  

நீர் 23,585  25,860  2,978  1,817  383,197  441,238  49,024  86,359  20,393  26,649  334,173  354,879  41,934  0  0  0  0  0  

17. ம சிய நீர் 

ைழங்கல், 

ைடிகொலணே

ப்புச் சணப 

23,585  25,860  2,978  1,817  383,197  441,238  49,024  86,359  20,393  26,649  334,173  354,879  41,934  0  0  0  0  0  

விமானப் 

நபாக்குெரத்

து 

149,704  159,000  (5,713) (18,168) 121,548  139,923  192,892  232,063  105,277  133,117  (64,011) (83,166) 0  0  0  0  0  0  

18. ைணரயறுக்

கப்பட்ட 

(இலங்ணக) 

விேொன 

நிணலய, 

விேொனப் 

மபொக்குைரத்

துச் மசணை 

20,224  23,536  6,909  10,762  71,099  88,289  54,662  63,663  37,679  42,780  16,436  24,627  0  0  0  0  0  0  

19. ஸ்ரீலங்கன் 

எயொர்ணலன்

ஸ் லிமிடட் 

129,480  135,464  (12,622) (28,930) 50,449  51,634  138,230  168,400  67,598  90,337  (80,447) (107,793) 0  0  0  0  0  0  

20. மிஹின் 

லங்கொ 

லிமிடட் 

(கணலப்பு 

நிணலயிலுள்

ளது) 

பயணிைள் 

நபாக்குெரத்

து 

35,738  40,704  3,658  2,598          570  9,310              9,310  2,050  

 21. இலங்ணக 

மபொக்குைரத்

துச் சணப   

          

35,738  

            

40,704  

              

3,658  

           

2,598  

               

570  
              9,310   கைக்குகள்  யொரிக்கப்படவில்ணல,  ரவுகள் கிணடக்கக்கூடிய ொக இல்ணல**        9,310          2,050  

நிர்மாைத் 

துகற 
15,408  14,940  (119) (798) 35,949  41,963  25,034  28,594  2,013  2,957  14,194  14,593  1,150  1,150  64  0  75  0  

22. இலங்ணக 

அரச 

தபொறியியல் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

2,335  2,960  (958) (940) 16,907  15,634  9,026  9,115  1,261  2,050  1,500  1,587  750  750  64  0  75  0  
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23 ேத்திய 
தபொறியியல் 

ஆமலொசணனச் 

மசணைப் 

பணியகம் 

10,817  9,954  816  633  18,433  21,857  13,225  16,222  0  0  5,207  5,635  0  0  0  0  0  0  

24. அரச 

அபிவிருத்தி, 

நிர்ேொைக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

2,256  2,026  23  (491) 609  4,472  2,783  3,257  752  907  7,487  7,371  400  400  0  0  0  0  

பண்கை 

விலங்குைள்  
11,983  13,240  349  (726) 24,471  25,610  20,984  22,250  13,886  15,266  3,486  2,481  223  294  0  0  0  0  

25. மில்மகொ 

லிமிடட் 
9,006  10,442  340  114  17,398  18,420  15,049  16,225  13,677  15,017  2,349  2,195  223  294  0  0  0  0  

26. ம சிய 
கொல் ணட 

அபிவிருத்திச் 

சணப 

2,977  2,798  9  (840) 7,073  7,190  5,935  6,025  209  249  1,137  286  0  0  0  0  0  0  

சபருந்ந ாட்

டத்துகற 
2,767  4,042  (399) 39  13,185  7,344  5,970  4,281  224  189  7,466  3,433  100  264  2,237  1,986  260  989  

27 இலங்ணக 
அரச 

தபருந்ம ொட்

டக் 

கூட்டுத் ொபன

ம் 

567  736  (128) (79) 6,068  
கிணடக்கக்கூடிய ொக 

இல்ணல** 
1,504  

கிணடக்கக்கூடிய ொக 

இல்ணல*** 
12  2  4,564  

கிணடக்க

க்கூடிய

 ொக 

இல்ணல

*** 

100  264  1,007  1,098  140  162  

28 ேக்கள் 
ம ொட்ட 

அபிவிருத்திச் 

சணப 

572  1,200  (564) (295) 2,918  2,859  2,633  2,225  101  56  (297) 87  0  0  496  0  16  679  

29. ை/ப 

குரு ொகல் 

தபருந்ம ொட்

டக் கம்பனி 

490  553  144  240  2,026  2,237  366  447  77  0  1,660  1,790  0  0  0  0  0  0  

30. சிமலொ 

பிளொன்மடஷ

ன்ஸ் லிமிடட் 

383  516  85  126  1,279  1,356  1,279  1,356  0  0  896  977  0  0  0  0  0  0  

31. ை/ப 

கலுமபொவிட்

டியொணன 

ம யிணலத் 

த ொழிற்சொ

ணலக் கம்பனி 

660  936  33  31  660  674  189  243  35  124  471  431  0  0  686  834  65  93  

32. இலங்ணக 

ேரமுந்திரிணக

க் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

95  101  32  16  235  219  0  10  0  8  172  149  0  0  48  54  40  54  

புதுப்பிக்ைமு

டியா  

மூலெளங்ைள் 

371  474  (31) 39  1,206  1,205  135  125  15  4  1,071  1,080  0  0  0  0  0  0  

33. ை/ப 

இலங்ணக 

கனிே ேைல் 

கம்பனி 

             

1,228  

               

1,560  

                  

170  

               

100  

                 

2,600  
                3,500  

                     

550  
                   650  

               

100  

                 

536  

             

2,050  

              

2,850  
0  0  0  0  0  0  

34. ை/ப 

இலங்ணக 

               

262  

                 

362  

                 

(34) 

                  

15  

                    

838  
                   835  

                     

103  
                     89  

                  

15  

                      

4  

                 

735  

                 

746  
0  0  0  0  0  0  
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தபொஸ்மபட் 

கம்பனி* 

35. ை/ப 

க ட்டக  

கிரஃணபட் 

லங்கொ 

கம்பனி* 

                

109  

                   

112  

                      

2  

                 

24  

                    

368  
                   370  

                      

32  
                     37  0  0  

                

336  

                 

334  
0  0  0  0  0  0  

சலாத் ர்  35,484  29,786  1,814  2,922  7,019  8,068  5,644  4,618  0  0  3,224  4,412  0  0  0  0  0  0  

36. 

அபிவிருத்தி 

தலொத் ர் 

சணப 

15,314  13,771  917  2,320  2,057  2,721  2,556  1,804  0  0  1,351  1,879  0  0  0  0  0  0  

37. ம சிய 

தலொத் ர் 

சணப 

20,170  16,015  897  602  4,962  5,347  3,088  2,814  0  0  1,873  2,533  0  0  0  0  0  0  

சுைா ாரம் 38,788  40,192  2,186  1,795  15,907  20,681  4,871  7,789  53  46  10,702  12,531  0  0  1,300  1,300  800  1,016  

38. அரசு 

ேருந் ொக்கற் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

2,461  3,196  441  322  2,902  3,073  343  332  0  0  2,559  2,742  0  0  0  0  0  0  

39. இலங்ணக 

ஆயுர்மை  

ேருந்துப் 

தபொருள் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

574  584  48  56  908  1,761  163  175  53  46  411  1,223  0  0  0  0  0  16  

40. அரசு 

ேருந்துப்தபொ

ருட் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

32,298  32,617  1,868  1,560  9,520  12,879  3,410  5,961  39  1361  6,110  6,918  0  0  0  0  0  0  

41. ஸ்ரீ 

ஜயைர் னபுர 

அரச 

ணைத்தியசொ

ணல 

3,455  3,795  (171) (143) 2,577  2,968  955  1,321  0  0  1,622  1,648  0  0  1,300  1,300  800  1,000  

ஊடைங்ைள் 5,226  4,939  (252) (408) 8,868  8,805  3,535  4,997  311  341  4,217  3,809  0  0  365  371  200  400  

42. 

ைணரயறுக்கப்

பட்ட சுயொதீன 

த ொணலக்கொ

ட்சி 

ைணலயணேப்

பு 

1,790  1,429  (70) (287) 3,950  3,653  859  871  0  0  3,091  2,783  0  0  0  0  0  0  

43. இலங்ணக 

ரூபைொஹினி

க் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

2,115  2,139  (231) (196) 1,881  2,071  962  1,351  311  341  913  720  0  0  0  20  0  180  

44. இலங்ணக 

ஒலிபரப்பரப்

புக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

1,321  1,371  49  75  3,037  3,081  1,714  2,775  0  0  213  306  0  0  365  351  200  220  
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ெந்க ப்படுத்

 ல் மற்றும் 

விநிநயாைம் 

59,267  60,705  (2,012) (473) 95,398  97,567  59,380  58,703  54,173  44,969  35,957  37,900  14,569  13,501  14,038  1,074  466  317  

45. இலங்ணக 

ணகப்பணிப் 

தபொருட்கள் 

சணப 

786  754  7  33  1,818  1,835  1,257  1,250  554  520  561  585  0  0  0  25  0  0  

46. அரசொங்க 

ேரக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

4,213  4,253  86  565  5,334  6,317  1,396  2,087  
இல்

ணல 

இல்

ணல 
3,988  4,230  0  0  0  0  0  0  

47. ை/ப 

அரசொங்க 

ைர்த் கக் 

கூட்டுத் ொபன 

தபொது 

ைர்த் கக் 

கம்பனி 

3,749  4,334  61  71  2,650  2,975  2,650  2,975  1,180  1,338  759  830  0  0  0  0  0  0  

48. ை/ப 

லங்கொ சத ொச 

நிறுைனம் 

29,390  31,609  (4,474) (1,980) 11,980  கைக்குகள்  யொரிக்கப்படவில்ணல,  ரவுகள் கிணடக்கக்கூடிய ொக இல்ணல** 

49. அரசொங்க 

அச்சகக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

1,469  1,271  (75) (229) 1,304  1,874  1,043  1,173  0  733  261  700  0  0  0  0  0  0  

50. 

இலங்ணகப் 

கடற்த ொழில் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

2,713  2,825  47  37  2,104  2,275  786  851  (38) (87) 38  193  0  0  0  0  0  0  

51. இலங்ணக 

கடற்த ொழில் 

துணைமுகக் 

கூட்டுத் பொன

ம் 

597  368  (31) (64) 5,368  5,384  521  530  0  0  4,956  4,996  0  0  470  471  145  185  

52. ை/ப 

லங்கொ உரக் 

கம்பனி 

4,243  3,835  937  128  36,603  35,609  31,875  30,105  27,482  28,296  

4,728  5,504  0  0  13,453  395  275  110  

53. ை/ப 

தகொழும்பு 

தகொேர்ஷல் 

ஃதபர்டிணலச

ர் கம்பனி 

1,840  825  253  70  17,127  17,988  15,335  16,145  12,675  13,897  

1,792  1,844  14,569  13,501  114  183  46  22  

54. 

த ொட்மடல் 

தடைதலொப்ப

ர்ஸ் லங்கொ 

பீஎல்சீ 

2,540  3,015  172  219  15,362  15,456  1,589  1,380  340  272  

14,076  13,372  0  0  0  0  0  0  

55. ை/ப 

லங்கொ சீனிக் 

( னியொர்) 

கம்பனி 

7,728  7,616  1,006  677  7,727  7,854  2,928  2,208  0  0  

4,798  5,646  0  0  0  0  0  0  

முழு 

சமாத் ம் 

1,518,3

00  

1,753,80

2  
158,060  48,105  6,297,808  7,168,003  5,259,100  6,078,442  440,673 449,450  1,119,220  1,386,472  87,976  42,709  20,699  16,361  14,114  18,138  

மூலங்கள்: அரசுக்குச் தசொந் ேொன வியொபொரத் த ொழில்முயற்சிகள் ேற்றும் அரச த ொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் 
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