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அமைச்ொின் வாழ்த்துச் செய்தி 

பிராந்திய அபிவிருத்தியானது இலங்மை நபான்ற அபிவிருத்தியமடந்து வரும்  ாசடான்றில் விநெட 

ைவனம் செலுத்தப்படுைின்ற ஓர் துமறயாகும்.  பல்நவறு வாிமெ அமைச்சுக்ைள் இந்த விடயத்துடன் 

சதாடர்புமடய அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைமள அமுல்படுத்துவதற்ைான  டவடிக்மையிமன 

எடுத்திருந்த நபாதிலும், இந்தத்துமறயிலிருந்து விலைியுள்ள ஏமனய பல்நவறு விடயங்ைள் குறித்து 

இதுவமர அமடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ளன. எனநவ, பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுைளிமனக் குமறப்பதன் 

மூலம்  ிமலயான அபிவிருத்தியிமன அமடவதற்ைாை முன்சனடுக்ைப்படும் விமனத்திறன் ைற்றும் 

பயனுறதி வாய்ந்த அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைிமன திட்டைிடுவதற்கும் ஒருங்ைிமணப்பதற்கும் 

எனது அமைச்சு சபாறுப்பு வாய்ந்த்சதன்பதமன  ான் ைவனத்தில் சைாள்ைின்நறன். 

பல்நவறு அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் ைருத்திட்டங்ைள் சவளி ாட்டு 

 ிதியளிப்புக்ைளுடன் அமுல்படுத்தப்பட்ட நபாதிலும்  ாம் எவ்வித தமலயிடுைின்றி ெதந்திரைாைநவ 

இயங்ைியுள்ளதுடன் இதுவமரயில் இலக்ைிமன அமடவதற்கு எவ்வித இமடயூறும் எைக்கு 

ஏற்பட்டிருக்ைவில்மல. 

இந்த  ாடானது ஒவ்சவாரு அமைச்சுக்கும் வருடாந்தம் ஒதுக்ைீடு செய்யப்படும் வரவு செலவுத்திட்ட 

 ிதி ஏற்பாடுைளிமன ைட்டும் பயன்படுத்தி இந்த  ாட்டிமன அபிவிருத்தி செய்ய முடியசைன  ான் 

 ம்பவில்மல. எனநவ, புதிய நவமலவாய்ப்புக்ைளிமன உருவாக்குவதற்கு பாாிய அபிவிருத்திக் 

ைருத்திட்டங்ைமள நைற்சைாள்வதற்குச் ொத்தியைாை அமையக்கூடிய ந ரடி சவளி ாட்டு 

முதலீடுைளிமன ஊக்குவிப்பதும் நதமவப்படும் அந் ியச் செலாவணிமயச் நெைிப்பதும் 

ஒவ்சவாருவரதும் ைடமையாகும்.   

அதற்ைிணங்ை, 2017 இல் அமைச்ொனது பாாியளவிலான அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைளிமன 

நைற்சைாள்ள விரும்புைின்ற உள் ாட்டு ைற்றும் சவளி ாட்டு முதலீட்டாளர்ைளின் எண்ணிக்மையிமன 

இனங் ைண்டுள்ளதுடன் அவர்ைளுடன் ஆரம்ப ைட்டத்திலான ைலந்துமரயாடல்ைளும் ஏற்ைனநவ 

 டாத்தப்பட்டுள்ளன. இக்ைருத்தட்டங்ைளில் ெில அமைச்ெரமவ அங்ைீைாரத்திற்குச் 

ெைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் ஏமனயமவ உாிய தரப்புக்ைளின் ைவனத்திற்கு சைாண்டு 

வரப்பட்டுள்ளன. 

 ான் 2017 ஆம் ஆண்டுக்ைான வரவு செலவுத்திட்ட  ிதி ஒதுக்ைீடுைள் அமைச்ெின் பிரதான 

ந ாக்ைங்ைளிமன அமடவதற்ைான முதலீட்டுக் ைருத்திட்டங்ைமள திட்டைிடுவதற்கும் 

அமுல்படுத்துவதற்கும்  விமனத்திறனுடன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து ைிைவும் 

ைைிழ்ச்ெியமடைின்நறன். 2018 வரவு செலவுத் திட்ட ைதிப்பீடுைளினூடாை இந்த அமைச்சுக்கு 

ஒதுக்ைீடு செய்யப்பட்ட மூலதன ஏற்பாடுைள் முன்மனய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமையில் 280% இனால் 

அதிைாிக்ைப்பட்டுள்ளது. எனநவ, அமைச்ெினால் முன்சனடுக்ைப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தி 

 ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் எதிர்வரும் ஆண்டு ைாலப்பகுதியிலும் முமறயான திட்டைிடலுக்கு அமைவாை  

சவற்றிைரைாை அமுல்படுத்தப்படும் என  ம்புைின்நறன்.  

பீல்ட் ைார்ஷல் ெரத் சபான்நெைா 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ெர் 
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செயலாளாின் வாழ்த்துச் செய்தி 

“பிராந்திய அபிவிருத்தி என்பது” அபிவிருத்தி சதாடர்பில்  ாம் ைலந்துமரயாடுைின்ற நபாது அடிக்ைடி 

பயன்படுத்தப்படுைின்ற ஓர் வார்த்மதயாகும். இது பிரதானைாை “குமறந்த சபாருளாதார 

அபிவிருத்தியிமனக் சைாண்டுள்ள பகுதிைளில் நைற்சைாள்ளப்படும்  டவடிக்மைைள்” குறித்து 

விபாிக்ைின்றது. அத்தமைய ஆதரவு  டவடிக்மைைள் ைற்றும் அதனுடன் சதாடர்புமடய இலக்குைள் 

என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று நவறுபடும். அதற்ைிணங்ை, “பிராந்திய அபிவிருத்தி” எனும் பதைானது 

பரந்தளவிலான அர்தத்திமனக் சைாண்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், சைாள்மை வகுப்பாளர்ைள் என்பது 

தற்நபாதிருக்கும் பிராந்திய ாீதியிலான நவறுபாடுைளிமன குமறக்கும் ந ாக்குடன் நவமலவாய்ப்பு 

ைற்றும் சொத்துக்ைளிமன விாிவாக்கும் வமையில் சபாதுவான  டவடிக்மைைளிமன 

முன்சனடுப்பவர்ைளிமனக் குறிப்பிடுைின்றது.  

2016 இல் இந்த அமைச்ொனது அதி விநெட வர்த்தைானி அறிவித்தலின் மூலம் தாபிக்ைப்பட்ட 

அநதநவமளயில் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ெினால் நைற்சைாள்ளப்படும் ைடமைைள் ைற்றும் 

சதாழிற்பாடுைள் குறித்தும் சதளிவாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் பிராந்திய அபிவிருத்தி 

அமைச்ொனது அமடய நவண்டிய அதன் ந ாக்ைங்ைங்ைள் குறித்தும் நைற்குறித்த விளக்ைத்தில் 

உள்ளக்ைப்படப்பட்டுள்ளது.   

2017 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்ைீடு செய்யப்பட்ட மூலதன ஒதுக்ைீடுைளிமன உாிய முமறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கு எைக்கு ொதைைான சூழ் ிமல ஏற்பட்டுள்ளமை குறித்தும் ைீளாய்வு ஆண்டின் 

இறுதியில் அல்லது அதற்கு முன்பாை அவற்றிமன முழுமையாை பயன்படுத்த முடிந்துள்ளமை 

குறித்தும்  ான் ைிைவும் ைைிழ்ச்ெியமடைின்நறன்.  

பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ொனது பிராந்திய ாீதியிலான நவறுபாடுைளிமனக் குமறப்பதற்கும் 

குமறவிருத்தி  ிமலயிலுள்ள பிரநதெ ைக்ைளின் வாழ்வாதாரத்திமன உயர்த்தும் வமையில் 

ைிமடக்ைக்கூடிய அமனத்து வளங்ைளிமனயும் முழுமையாைப் பயன்படுத்துவதற்கும் அதிநைதகு 

ஜனாதிபதி அவர்ைளின் வழிைாட்டுதல்ைளின் ைீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டு வரும் நதெிய உணவுப் 

பாதுைாப்பு சதாடர்பான உணவு உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு  ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளிமன ஊக்குவிக்கும் 

சபாருட்டு 2018  ஆம் ஆண்டில் ொத்தியைான அமனத்து  டவடிக்மைைளிமனயும் எடுத்து 

வருைின்றது. 2017 ஆம்  ிதியாண்டிற்கும்  வரவு செலவுத்திட்ட  ிதி ஒதுக்ைீடானது 280% இற்கு 

அதிைாித்திருப்பமதயும்  ான் ைைிழ்ச்ெியுடன் வரநவற்ைின்நறன். 

 

ஏ.பி.ஜீ.ைித்ெிறி 

செயலாளர் 
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ந ாக்கு 

 

ெை ிமலயான நபண்தகு பிராந்திய அபிவிருத்தியினூடாை நதெிய  

சபாருளாதார அபிவிருத்திக்குப் பங்ைளிப்புச் செய்தல் 

 

 

 

 

 

               செயற்பணி 

உச்ெ வளங்ைளிமனப் பயன்படுத்தி, பிராந்திய ாீதியாை விநெட அபிவிருத்தி 

 ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் ைருத்திட்டங்ைமளச் செயற்படுத்தி, ெமூை 

வாழ்க்மைத் தரத்மதக் ைட்டிசயழுப்புதலும் நவமலவாய்ப்பின்மை ைற்றும் 

பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுைமளக் குமறத்தலும். 
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பகுதி I 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சு 

 

1. பின்னணி 
 

பிராந்திய மைத்ததாழிலிமன விருத்தி தெய்தல் உள்ளடங்ைலாை பிராந்திய தபாருளாதாரத்திமன 

வலுவூட்டுவதற்குப் தபாருத்தைான தபாருளாதார ைற்றும் ெமூை அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

ைற்றும் ைருத்திட்டங்ைமள நமடமுமறப்படுத்தும் நநாக்குடன் 2016.03.18 ஆம் திைதிய 1958/72 

ஆம் இலக்ை அதி விநெட வர்த்தைானி அறிவித்தலினூடாை புதியததாரு அமைச்ெரமவ 

அந்தஸ்திமனக் தைாண்ட அமைச்ொை பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சு தாபிக்ைப்பட்டது. 

இலங்மை ஹதபிை அதிைாரெமபயானது (“ஹாித தனவு” ைாணி அபிவிருத்தி நிமலயம்) அமைச்ெின் 

நநாக்ைல்மலயின் ைீழ் ததாழிற்பட்டு வரும் ஒநரதயாரு நிறுவனைாகும். 
 

நாட்டின் அமனத்து ைக்ைளுக்கும் தபாருளாதார தபறுநபறுைளும் வரப்பிரொதங்ைளும் ெைைான 

முமறயில் பங்ைீடு தெய்யப்படுவதுடன் பிராந்திய அபிவிருத்தியும் ெைைாை 

முன்தனடுக்ைப்படுதலும் நவண்டும். அந்தவமையில், பல்நவறு உபாய ைார்க்ைங்ைளினூடாை 

முன்தனடுக்ைப்பட்ட அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளின் தபறுநபறுைள் நாட்டின் அமனத்துப் 

பிராந்தியங்ைளுக்கும் ெைைைாை பங்ைீடு தெய்யப்படாமையினால் பிராந்திய தபாருளாதாரத்தின் 

இமடதவளியானது நைலும் அதிைாித்துச் தென்றுள்ளநதாடு குமறந்த அபிவிருத்திக்குட்பட்ட 

ைாைாணங்ைமள தபாருளாதார அபிவிருத்திமய நநாக்ைி முன்தனடுத்துச் தெல்லவும் 

இயலாதுள்ளது.   
 

இலங்மையில் தைாத்த நதெிய உற்பத்திக்ைான அதி உயர் பங்ைளிப்பான 39.7% நைல் 

ைாைாணத்திலிருந்து ைிமடக்ைப்தபற்றுள்ள அநதநவமளயில் வட நைலு, ததற்கு ைற்றும் ைத்திய 

ைாைாணங்ைளிலிருந்து 10% - 10% வமர தபறப்படுைின்றது. தைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்ைான 

ஆைக்குமறந்த 4% - 6% வமரயிலான பங்ைளிப்பு (இலங்மை ைத்திய வங்ைி அறிக்மைக்ைமைவாை) 

வடக்கு, ைிழக்கு, வட ைத்தி ைற்றும் ஊவா ைாைாணங்ைளிலிருந்து ைிமடக்ைப் தபறுைின்றது. 

இத்தமைய புள்ளிவிபரங்ைள் பல்நவறு பிராந்தியங்ைளுக்ைிமடநய அபிவிருத்தி ததாடர்பில் 

நவறுபாடு நிலவுைின்றமையிமனப் புலப்படுத்தைின்றது.  எங்ைளுக்கு முன்நன ைாணப்படும் 

ெவாலானது பிராந்தியங்ைிமடயிலான நவறுபாட்டிமனக் குமறப்பதன் மூலம் எவ்வாறு 

நிமலயான அபிவிருத்தியிமன நநாக்ைி முன்நனறுவது என்பநதயாகும்.  
 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ொனது தபாருளாதார ைற்றும் ெமூை உள்ளை ைட்டமைப்பிமன 

பிரதானைாை நவமல வாய்ப்புக்ைளிமன வழங்கும் உள்நாட்டு ைற்றும் தவளிநாட்டு 

வெதிைளிமனயும் குமறந்த விருத்தியிமனப் தபற்றுள்ள பிராந்தியங்ைளிமன நநாக்ைியதாை, 

ைிராைப் புறங்ைளில் வாழ்வாதார அபிவிருத்திைளிமன நநாக்ைாைக் தைாண்டு உள்ளை ைட்டமைப்பு 

வெதிைளிமனக் தைாண்ட ைருத்திட்டங்ைமள அமுல்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்மை எடுத்து 

வருைின்றது. இதன் நநாக்ைம், ஒவ்தவாரு பிராந்தியத்திலும் ைிமடக்ைக்கூடிய மூலவளங்ைள் 
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ைற்றும் மூலவளங்ைளின் ஆைக்கூடிய பயன்பாட்டிற்கு புதிய ததாழில்முயற்ெியாளர்ைளுக்ைான 

வாய்ப்புக்ைளிமன ஏற்படுத்திக் தைாடுப்பதன் மூலம் நதெிய அபிவிருத்திக்குப்  பங்ைளிப்பிமன 

வழங்குவநதயாகும்.  

 

      2. ைடமைைளும் ததாழிற்பாடுைளும் 

அமைச்சுக்குாித்தளிக்ைப்பட்டுள்ள ைடமைைளும் ததாழிற்பாடுைளும் பினவருைாறு; 

 பிராந்திய அபிவிருத்தியுடன் ததாடர்புமடய தைாள்மைைள், நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைமள 

வடிவமைத்தலும் அவற்றின் பின்னூட்டிைளிமனப் தபறுதலும் ைதிப்பீடு தெய்தலும். 
 

 பிராந்திய மைத்ததாழில் நைம்பாடு உள்ளிட்ட பிராந்திய தபாருளாதாரத்திமன 

பலப்படுத்துவதற்குப் தபாருத்தைான தபாருளாதார, ெமூை அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைமள ைற்றும் ைருத்திட்டங்ைமள ஒருங்ைிமணத்தல். 
 

 

 ைண்டி, ைாத்தமள, நுவதரலியா, பதுமள, அநுராதபுரம், தபாலநறுமவ, 

திருநைாணைமல, ைட்டக்ைளப்பு ைற்றும் அம்பாமற நபான்ற ைாவட்டங்ைளில் விநெட 

ைருத்திட்டங்ைமள நமடமுமறப்படுத்தல்.  
 

 “ஹாித தனவு” ைாணி அபிவிருத்தி நிமலயம் அல்லது இலங்மை ஹதபிை 

அதிைாரெமபக்கு ஏற்புமடயதான தைாள்மை நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் 

ைருத்திட்டங்ைமள வகுத்தலும் அவற்றிமன நமடமுமறப்படுத்துதல், ைதிப்பீடு தெய்தல் 

ைற்றம் நிறுவனத்திமனக் ைண்ைாணித்தல் 
 

 

இந்த விடயங்ைமளயும் ததாழிற்பாடுைளிமனயும் முன்தனடுக்ைின்ற நபாது 

பிராந்தியத்திலுள்ள பிரநதெ ைக்ைளுக்ைிமடநய ைாணப்படும் ெமூை ைற்றும் தபாருளாதார 

ெைைின்மைைளிமனக் குமறப்பதன் மூலம் பிராந்தியங்ைளுக்ைிமடயில் ைாணப்படுைின்ற 

தபாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுைளிமனயும் குமறப்பதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. இந்தப் 

தபறுநபறுைளிமன அமடந்து தைாள்வதற்ைாை உட்ைட்டமைப்பு வெதிைளிமன 

அபிவிருத்தி தெய்வதும் விநெட ைருத்திட்டங்ைமள நமடமுமறப்படுத்துவதும் 

அவெியைானதாை அமைைின்றது. இங்கு ைத்திய அரொங்ைைானது ைாைாண ைற்றும் 

பிரநதெ ைட்டங்ைளிலான அரெ நிறுவனங்ைளினதும் ஏமனய நிறுவனங்ைளினதும் 

பரந்துபட்ட ஒருங்ைிமணப்பினூடாை தெய்யப்பட நவண்டியுள்ளது.  
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3. உபாய வழிமுமறைள், நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் அமுலாக்ைல்ைள் 

உாித்தளிக்ைப்பட்டுள்ள ைடமைைள் ைற்றும் ததாழிற்பாடுைளிமன முன்தனடுத்து 

தெல்வதற்ைாை அமைச்ெினால் பின்வரும் நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள், ைருத்திட்டங்ைள் ைற்றும் 

அமுலாக்ைங்ைள் என்பனவும் நமடமுமறப்படுத்தப்படும். 

(அ.) வாிமெ அமைச்சுக்ைள், ைாைாண ெமபைள், அரொங்ை திமணக்ைளங்ைள் அரொங்ை 

 அதிைாாிைள் ைற்றும் சுயாதீன ஏற்றுைதிக் குழுக்ைள் என்பவற்றின் பிராந்திய 

 அபிவிருத்தித் நதமவைள் குறித்து ஆய்வு தெய்தல் 

(ஆ.) அரெ துமற ைற்றும் தனியார் துமற பங்குடமை அல்லது உள்நாட்டு / தவளிநாட்டு   

 தனியார் துமற நநரடி முதலீடுைளிமன ஊக்குவித்தல் 

(இ)  ைிராைிய ெமூைத்தின் ெமூை நதமவப்பாடுைளிமன நிமறவு தெய்தல் 

(ஈ.)  உள்நாட்டு ைற்றும் தவளிநாட்டு ெந்மதைளிமன நநாக்ைாைக் தைாண்டு புதிய 

 ததாழில்நுட்ப ைற்றும் விவொய தெயல்முமறயிலான மைத்ததாழில்ைளிமன 

 வழங்குதல் 

(உ.) நாட்டிலுள்ள அமனத்து ைாவட்டங்ைளிலும் அதிைளவில் அல்லது குமறந்தளவில் 

 ைாணப்பட்டுவரும் ைண் அாிப்பு ைற்றும் ைண்ணின் வளம் குன்றிப் நபாதல் 

 என்பவற்றிமனக் குமறக்கும் நநாக்குடன் ைண் பாதுைாப்பு ைற்றும் சூழல் பாதுைாப்பு 

 என்பன ததாடர்பில் ைக்ைமள ஊக்குவித்தல். 

(ஊ.) ைிராைிய ைற்றும் பிராந்திய நவறுபாடுைளிமனை குமறப்பதற்ைான ெமுை ைற்றும் 

 தபாருளாதார உள்ளை ைட்டமைப்பு வெதிைளிமன விருத்தி தெய்தல் 

(எ.) ைிராைிய ெமூை வாழ்வாதாரத்திமன விருத்தி தெய்வதற்கு ெிறிய அளவிலான ததாழில் 

 முயற்ெியுடமை / மைத்ததாழில்ைளிமன நைற்தைாள்வதற்கு வெதியளித்தலும் 

 நவமலவாய்ப்பின்மையிமனக் குமறத்தலும் 

(ஏ.) மைப்பணி, உணவு உற்பத்தி ைற்றும் ைளியாட்டத்தில் ஈடுபடுைின்ற ைக்ைளின் 

 வாழ்வாதாரத்திமன நைம்படுத்தும் நநாக்ைில் உள்நாட்டு ைற்றும் தவளிநாட்டு 

 சுற்றுலாப் பயணிைளிமனக் ைவரும் வமையில் இயற்மை அழகு ைற்றும் வரலாற்று 

 ாீதியான முக்ைிய இடங்ைளுக்ைான வெதிைளிமன அதிைாித்தல் 
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4.   தெயலாற்றுமை – 2017 (2017.12.31 இலுள்ளவாறு) 

 4.1.ைனித வள அபிவிருத்தி  

4.1.1  பதவியணியினர் ததாடர்பான விபரங்ைள் 

1958/72 ஆம் இல. அதி விநெட வர்த்ததைானியின் மூலம் தபாருளாதார ைற்றும் ெமூை 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் விநெட ைருத்திட்டங்ைள் என்பவற்றின் 

தபாதுவான நிருவாைத்திற்கும் அமுலாக்ைலுக்குதைன 150 நபாிமனக் தைாண்டுள்ள 

பதவியணியானது அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

   அமைச்ெினால் நைற்தைாள்ளப்படும் நடவடிக்மைைளின் தன்மையிமன அடிப்பமடயாை 

தைாண்டு, நிரந்தர அடிப்பமடயில் 85 பதவிைளுக்கு ஆட்நெர்ப்புச் தெய்வதற்கும் எஞ்ெிய 

66 பதவிைளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்பமடயிலும் ஆட்நெர்ப்புச் தெய்வதற்கும் அங்ைீைாரம் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் அட்டவமணயில் 2017.12.31 இலுள்ளவாறான 

பதவியணியின் விபரம் தரப்பட்டுள்ளதுடன் தவற்றிடைாைவுள்ள ஒவ்தவாரு பதவியின் 

முன்பாைவும்  குறிப்பீடு தெய்யப்பட்டுள்ளது.  

ததா. 

இல. 

பதவி அங்ைீைாித்த பதவியணி  2017.12.31 இலுள்ள 

தவற்றிடங்ைள் 

நிரந்தர ஒப்பந்த நிரந்தர ஒப்பந்த 

1 தெயலாளர் 1 
   

2 நைலதிை தெயலாளர் 

(இ.நி.நெ)  
2 

   

3 ெிநரஷ்ட உதவிச் தெயலாளர் 

(இநிநெ) 
1 

 
1 

 

4 பணிப்பாளர் –அபிவிருத்தி 

(இ.நி.நெ) 
1 

   

5 பணிப்பாளர் – திட்டைிடல் 

(இ.தி.நெ) 
2 

 
1 

 

6 பிரதை ைணக்ைாளர் (இ.ை.நெ) 1 
   

7 பணிப்பாளர் 

 
2 

  
8 உதவி / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

இ.நி.நெ 
1 

 
1 

 

9 உதவி / பிரதிப் பணிப்பாளர்  

இ.தி.நெ 
2 
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10 உதவிப் பணிப்பாளர் 

பிரதிப் பணிப்பாளர்   

(அபிவிருத்தி அலகு) 
 

8 
 

6 

11 உதவிச் தெயலாலாளர் 

இ.நி.நெ 
1 

 
1 

 

12 உதவிச் தெயலாளர் ததாழில் 

விவைாரம்  

இ.நி.நெ அல்லாத 

1 
   

13 ைணக்ைாளர் - இ.ை.நெ 1 
 

1 
 

14 உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர்  

இ.ை.நெ. 
1 

 
1 

 

15 ெட்ட அலுவலர்  (தற்ைாலிை) 1 
 

1 
 

16 நிருவாை உத்திநயாைத்தர் 

தபா.மு.உ.நெ.(சுப்ரா) 
1 

   

17 I.C.T. அலுவலர் 1 
   

18 தெயலாளாின் இமணப்புச் 

தெயலாளர் 
1 

   

19 அபிவிருத்தி அலுவலர் 20 24 16 03 

20 தைவல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப 

உதவியாளர் 
1 

 
1 

 

21 தபாது முைாமைத்துவ 

உதவியாளர் 
20 

 
3 

 

22 முைாமைத்துவ உதவியாளர் 

 
12 

 
2 

23 ொரதி 
12 12 1 7 

24 வீடிநயா படப்பிடிப்பாளர் 1  1  

25 புமைப் படப்பிடிப்பாளர் 1 
 

1 
 

26 வீடிநயா படப்பிடிப்பாளர் 

(உதவியாளர்) 
1 

 
1 

 

27 அலுவலை உதவியார் நெமவ 10 08 1 
 

தைாத்தம் 85 66 32 18 

அட்டவமண இல. – 01 
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4.1.2 பதவியினர் திறன்விருத்தியும் பயிற்ெியும் 

அமைச்ெின் தபரும்பாலான அலுவலர்ைள் நிரந்தர ைற்றும் ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் புதிதாை 

ஆட்நெர்ப்புச் தெய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர்ைளின் திறன் விருத்தியிமன நைம்படுத்தும் 

நநாக்குடன்  பல்நவறு பயிற்ெி அைர்வுைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. பதவி நிமல அலுவலர்ைளின் 

அறிவு, திறமை ைற்றும் விமனத்திறன் என்பவற்றிமன நைம்படுத்தும் நநாக்குடன் திறன் 

விருத்திப் பயிற்ெி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளும் நடாத்தப்பட்டன. 

உள்ளை பயிற்ெி விபரங்ைள் 

பயிற்ெி விடயம்  பயிற்ெியில் ைலந்து தைாண்ட குழுக்ைள் 

அலுவலை முமறமையின் 

அடிப்பமடைள்  
i. அமைச்ெின் பதவி நிமல அலுவலர்ைள் 

ii. இலங்மை ஹைபிை அதிைாரெமபயின் 

பதவி நிமல அலுவலர்ைள் 

 அலுவலை முமறமை 

 ைணக்குப் பிாிவின் 

ததாழிற்பாடும் நிதி அறிக்மையும் 

 ஓய்வூதியம் தனிநபர் நைாமவப் 

நபணுதலும் 

 அலுவலை முமறமை ைற்றும் 

லிைிதர் நவமல 

 தபறுமைைள் நடவடிக்மைைள் 

i. அபிவிருத்தி அலுவலர்ைள் 

ii. தபாது முைாமைத்துவ உதவியாளர் 

நெமவயிலிருந்தான அலுவலர்ைள் 

 அரெ நெமவக்கு ஏற்புமடய 

நடத்மத ைற்றும் தபறுைதிைளின் 

நைாமவ 

 ஒழுக்ைதநறியும் நடத்மதயும் 

i. அபிவிருத்தி அலுவலர்ைள் 

ii. தபாது முைாமைத்துவ உதவியாளர் 

நெமவயிலிருந்தான அலுவலர்ைள்  

iii. அலுவலக் உதவியாளர் நெமவயிலிருந்தான 

அலுவலர்ைள் 

iv. ொரதிைள் 

 பதவியினருக்ைான  தவளிக்ைள 

ஊக்குவிப்பு பயிற்ெியளிக்கும் 

நிைழ்ச்ெித்திட்டம் – அநுராதபுர 

ைலா நவவ 

I. அமைச்ெின் அமனத்து 

அலுவலர்ைளுக்கும் 

 

          அட்டவமண இல - 02 
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தவளிநாட்டுப் பயிற்ெி ததாடர்பான அறிக்மை 

அட்டவமண 03 

4.2 மூலதன முதலீடு - 2017 

2017 ஆம் ஆண்டுக்தைன அமைச்சுக்கு ஒதுக்ைீடு தெய்யப்பட்ட தைாத்த வரவு தெலவுத் திட்ட 

ஏற்பாடான ரூபா.658.426 ைில்லியன் ததாமையுமடய ஒதுக்ைீட்டில் ரூபா..277.0 ைல்லியன் மூலதனச் 

தெலவுைளுக்ைாைவும் எஞ்ெிய ததாமையானது ைீண்டு வரும் தெலவுைளுக்கும் ஒதுக்ைீடு 

தெய்யப்பட்டது. மூலதன ஒதுக்ைீட்டுக்ைான ஏற்பாடுைள் பின்வருைாறு.  

i. உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி - ரூபா.      50.0 ைில். 

ii. பிராந்திய அபிவிருத்தி   - ரூபா.    100.0 ைில். 

iii. ஹதபிை அதிைாரெமப   - ரூபா.    100.0 ைில். 

iv. ஏமனய மூலதனச் தெலவுைள்  - ரூபா.      27.0 ைில். 

ரூபா.     277.0 ைில். 
 

அமைச்சுக்குாித்தளிக்ைப்பட்ட ைடமைைள் ைற்றும் ததாழிற்பாடுைளிமனப் நபணும் வமையில் வகுக்ைப்பட்ட 

2017 வருடாந்த தெயல் திட்டத்தினூடாை உத்நதெ பிராந்திய அபிவிருத்தி நடவடிக்மைைள் குறித்து இரண்டாம் 

ைாலாண்டின் இறுதியில் உள்ளவாறான முன்நனற்ற ைீளாய்விமனத் ததாடர்ந்து, தபாருத்தைான வமையில் 

திருத்தியமைக்ைப்பட்டது. அபிவிருத்தி நிைழ்ெித்திட்டங்ைள் பின்வரும் நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் ைற்றும் 

ைருத்திட்டங்ைளின் ைீழ் அதற்ைிணங்ைிய வமையில் அமுல்படுத்தப்பட்டன.  

01. பிராந்திய உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

 ெமூை ைலாச்ொர அபிவிருத்தி 

 உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி                                              ரூபா.   50.0 ைில். 

 வாழ்வாதார அபிவிருத்தி 

 பிராந்திய அபிவிருத்தித் திட்டத்தமன வகுத்தல் 

02. பிராந்திய அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம்                           -      ரூபா.100.0 ைில். 

03. ஏமனய மூலதனச் தெலவினம் 

 மூலதனச் தொத்துக்ைளின் நபணுதலும் புனரமைப்பும் 

 மூலதனச் தொத்துக்ைளின் தைாள்ளல்                           ரூபா.   27.0 ைில். 

 திறன் விருத்தி 

 

பயிற்ெி தநறி 

 

நாடு 

 

ைாலப்பகுதி 

பங்நைற்ற 

அலுவலர்ைளின் 

எண்ணிக்மை 
 

இலங்மையின் ததாமலத்ததாடர்பு ைற்றும் தைவல் 

ததாழில்நுட்பம் ததாடர்பான ைாநாடு - 2017 

ெீனா 

 

2017.04.03-2017.04.23 01 

அபிவிருத்தியமடந்து வரும் நாடுைளில் நாணயச் 

நெமவைள் ைற்றும் ஒத்துமழப்பு ைீதான ைாநாடு - 2017 

ெீனா 

 

2017.06.02-2017.06.22 01 

ைிராைிய பிரநதெங்ைளில் குமறந்த வருைானம் தபறும் 

குடும்பங்ைளிமன வலுவூட்டுவது ததாடர்பான தெயலைர்வு 
ததன் 

தைாாியா 

2017.06.23-2017.07.13 01 

நடத்மதொர், தபாருளாதார ைற்றும் சூழல் ைட்டிதயழுப்புதல் 

ைீதான ைாநாடு - 2017 
ெீனா 

 

2017.08.30-2017.09.21 01 
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4.2.1  வருடாந்த நிதி ஒதுக்ைீடுைளும் நிதிொர் முன்நனற்றமும் 
 

அட்டவமண இல.– 04 

நிதிொர் ஏற்பாடுைள் ைற்றும் முன்நனற்றம் 
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நிதிொர் முன்நனற்றம் - 30.09.2017

Recurrent Capital

  நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 
2017 இற்ைான 

ஒதுக்ைீடு (ரூ.ைி) 

2017.12.31 இல் 

தெலவினம்  

(ரூ.ைி) 

நிதிொர் 

முன்நனற்றம் 

% 

ைீண்டுவரும் 

அமைச்ொின் அலுவலைம் 22,850,000.00 18,140,957.00 79.39 

நிருவாை  ததாழிற்பாடுைள் 201,761,000.00 177,407,715.00 87.93 

பிராந்திய அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள்      36,430,000.00 
  

17,214,954.00 
  

47.26 

உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி - - - 

ஹதபிை அதிைாரெமபயின் 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 79,000,000.00 70,035,000.00 88.66 

  உப தைாத்தம் 340,041,000.00 282,798,626.00 83.17 

மூலதனம் 

அமைச்ொின் அலுவலைம் 40,225,000.00 24,439,304.00 60.76 

நிருவாை  ததாழிற்பாடுைள் 28,200,000.00 15,347,377.00 54.42 

பிராந்திய அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 100,000,000.00 24,130,178.00 24.13 

உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி 50,000,000.00 27,640,443.00 55.28 

ஹதபிை அதிைாரெமபயின் 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 100,000,000.00 61,802,849.00 61.80 

  உப தைாத்தம் 318,425,000.00 153,360,151.00 48.16 

தைாத்தக் கூட்டுத் ததாமை 658.466 272.862 41.4 
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4.2.2.  பிராந்திய அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம்  

ததா

டர் 

இல. 

விடயம் 
ைருத்திட்

ட எண். 

ஒதுக்ைிய 

ஏற்பாடு (ரூ) 

தபௌதீை 

முன்நனற்

றம் (%) 

உண்மைச் 

தெலவு (ரூ.) 

மையிலுள்ள 

ெிட்மடைளின் 

தபறுைதி (ரூ.)  

முன்தன

டுக்ைப்ப

டும் 

ைருத்திட்

டங்ைளி

ன் எண். 

ததாடர்நதுவரு

ம் தபறுைதி 

(ரூ.) 

1 வீதிைள் 40 49,083,663.60 77 15,811,135.61 21,859,518.26 7 3,938,576.54 

2 

ைால்வாய்ைள் 

/ ைதகுைள் / 

ெிறிய 

பாலங்ைள் 

6 6,890,000.00 78 - 5,117,805.67 2 1,336,227.80 

3 
ெனெமூை 

ைண்டபங்ைள் 
3 14,999,969.15 41 - 5,641,195.26 3 6,601,743.87 

4 

குளங்ைள் / 

அமணக்ைட்

டுக்ைள் 
1 6,700,000.00 - - - - - 

5 
வணக்ை 

தலங்ைள் 3 9,000,000.00 85 3,902,605.99 3,496,502.21 2 1,406,090.76 

6 

நீர் 

தெயல்திட்ட

ங்ைள் 
2 8,000,000.00 76 4,000,000.00 1,878,924.16 1 1,646,181.62 

7 ையானம் 1 5,000,000.00 99 - 4,816,133.07 - - 

8 
பாடொமல 

1 195,736.40 100 195,736.40 - - - 

நிருவாைச் தெலவு (ைளனி) 
 

20,700.00 772,023.31 
 

331,610.45 

ைாவட்டச் தெயலாளர் நிருவாைச் தெலவு (ைம்பஹா) 
 

200,000.00 
  

- 

தைாத்தம் 
57 99,869,369.15 

 
70 

24,130,178.00 43,582,101.94 15 15,260,431.04 

அட்டவமண இல.- 05 
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அன்று...      இன்று..... 

 

              அன்று...       இன்று.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிராந்திய உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் 

ைீழ், ைாயா ைாவத்மத வீதிக்கு தைாங்றீட் இடுதல் 

பிராந்திய உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் ைீழ், வனவல தெப்பலிை வத்மத 

வீதிக்கு தைாங்றீட் இடுதல் 
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4.2.3. பிராந்திய உள்ளை ைட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

ததா

டர் 

இல. 

விடயம் 

ைருத்

திட்ட 

எண். 

ஒதுக்ைிய 

ஏற்பாடு 

(ரூ) 

தபௌ

தீை 

முன்

நனற்

றம் 

(%) 

உண்மை

ச் தெலவு 

(ரூ.) 

மையிலுள்ள 

ெிட்மடைளின் 

தபறுைதி (ரூ.)  

முன்தனடுக்

ைப்படும் 

ைருத்திட்டங்

ைளின் எண். 

ததாடர்ந்து 

வரும் 

 தபறுைதி 

(ரூ.) 

நிதிொர் 

முன்நன

ற்றம் (%) 

1 வீதிைள் 46 
  

27,849,273.
80  

            
82  

  
11,115,339.

25  
  10,802,107.34  7  3,514,463.94        78.70  

2 

ைால்வாய்ைள் / 

ைதகுைள் / ெிறிய 

பாலங்ைள் 
3 

    
2,160,000.0

0  

            
81  

        
844,320.95  

        735,222.12  - -       73.13  

3 ஏமனயமவ 1 
        

528,000.00  
            

98  
        

511,310.54  
            96.84  

4 
ெனெமூை 

ைண்டபங்ைள் 
            -    

                          
-    

             
-    

                          
-    

                          -    - -              -    

5 
குளங்ைள் / 

அமணக்ைட்டுக்ைள் 
            -    

                          
-    

             
-    

                          
-    

                          -    - -              -    

6 வணக்ை தலங்ைள் 9 
    

6,500,000.0
0  

            
99  

    
5,003,282.0

0  
                          -    - - 

      
76.97  

7 நீர் தெயல்திட்டங்ைள்             -    
                          
-    

             
-    

 -                            -    - -              -    

8 ையானம்             -    
                          
-    

             
-    

 -                            -    - -              -    

9 மவத்தியொமல 1 
        

300,000.00  
            

99  
        

291,240.00  
                          -    - -       97.08  

10 பாடொமல 2 
        

472,350.00  
          

100  
        

220,000.00  
        252,350.00  - -     100.00  

11 

ெமூை ைற்றும் நாைாிை 

விருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 
54 

    
5,766,350.0

0  

            
82  

    
4,963,719.7

9  
                          -    - -       86.08  

12 

பிராந்திய 

வாழ்வாதார 

அபிவிருத்த 

நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

99 
    

5,424,026.2
0  

            
75  

    
3,691,230.4

7  
                          -    - - 

      
68.05  

13 

பிராந்திய 

அபிவிருத்தித் திட்டம் 1 
    

1,000,000.0
0  

            
99  

    
1,000,000.0

0  
      

    
100.00  

தைாத்தம் 216 
  

50,000,000.
00  

            
83  

  
27,640,443.

00  
  11,789,679.46  7 

    
3,514,463.94  

      
78.86  

                                                                                                                                                                                     

  அட்டவமண இல.06 
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4.2.4  பன்முைப்படுத்தப்பட்ட மூலதன வரவு தெலவுத்திட்ட அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

இந்த அமைச்ெிற்கு நதெிய தைாள்மைைள் ைற்றும் தபாருளாதார விவைார அமைச்ெின் ஏற்பாடுைளின் 

ைீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டு வருைின்ற பன்முைப்படுத்தப்பட்ட மூலதன வரவு தெலவுத்திட்ட அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் வட ைத்தி, ைத்திய, ைிழக்கு ைற்றும் ஊவா ைாைாணங்ைளிலுள்ள 09 

ைாவட்டங்ைளின் 63 பாராளுைன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு ஒதுக்ைீடு தெய்யப்படும் ரூபா.630.0 ைில்லியன் 

தபறுைதி வமரயிலான ைருத்திட்ட முன்தைாழிவுைள் ததாடர்பில் நிதிைளிமன விடுவித்தல், ைீளாய்வு 

தெய்தல், அங்ைீைாித்தல் ைற்றும் பாிந்துமரைளிமன நைற்தைாள்ளுதல் நபான்ற  பணிக்ள 

உாித்தளிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

அதற்ைிணங்ை, அநுராதபுரம், தபாலநறுமவ, திருநைாணைமல, ைட்டக்ைளப்பு, அம்பாமற, பதுமள, 

நுவதரலியா, ைண்டி ைற்றும் ைாத்தமள ஆைிய ைாவட்டங்ைளின்பாராளுைன்ற உறுப்பினர்ைளினால் 

ெைர்ப்பிக்ைப்பட்ட 5957 ைருத்திட்ட முன்தைாழிவுைள் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்ைிணங்ை, 

ரூபா. 629.45 ைில்லியன் ததாமையுமடய நிதி ஏற்பாடுைளிமன விடுவிப்பதற்கும் பாிந்துமர 

தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

ததா.இ ைாவட்டம் பா.உ. 

எண்ணிக்மை 
ஏற்பாடு (ருபா.) அங்ைீைாிக் ைப்பட்ட 

ைருத்திட்ட ங்ைளின் 

எண். 

 
01. 

அம்பாமற 7 69,910,000.00 567 

 
02. 

அநுராதபுரம் 9 90,000,000.00 1209 

 
03. 
 

பதுமள 8 80,000,000.00 543 

 
04. 
 

ைட்டக்ைளப்பு 5 50,000,000.00 418 

 
05. 

ைண்டி 12 119,538,000.00 1317 

 
06. 

ைாத்தமள 5 50,000,000.00 709 

 
07. 

நுவதரலியா 8 80,000,000.00 546 

 
08. 

தபாலநறுமவ 5 50,000,000.00 453 

09. திருநைாணைமல 4 40,000,000.00 268 

தைாத்தம்  629,448,000.00 5957 

அட்டவமண இல.- 07 
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4.3  அமைச்ெின் உத்திநயாைபூர்வ இணயத்தளத்திமன ஆரம்பித்து மவத்தல். 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ெின் உத்திநயாைபூர்வ இணமயத்தளைானது 2017ஒக்நடாபர் 02 ஆம் 

திைதியன்று ஆரம்பித்து மவக்ைப்பட்டதுடன் தைவலறியும் ெட்டத்தின் உாிமைக்ைமைவாை 

நடவடிக்மைைள் முன்தனடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. இதன் நநாக்ைம் இந்த அமைச்ெினால் 

முன்தனடுக்ைப்பட்டு வரும் புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புக்ைள் / வெதிைள் ைற்றும் பல்நவறு அபிவிருத்திக் 

ைருத்திட்டங்ைள் நபான்ற விடயங்ைமள ைக்ைள் அறிந்து தைாள்வநதயாகும். 

 (www.mrd.gov.lk எனும் இமணயத்தள முைவாியினூடாை அணுைலாம்)  

 

 

 

 

 

http://www.mrd.gov.lk/
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4.4  பிராந்திய அபிவிருத்தி அலகுைள் 

16/1132/754/002 எனும் இலக்ைத்திமனக் அமைச்ெரமவ பத்திரத்தின் மூலம் வழங்ைப்பட்ட 

அங்ைீைாரத்தின் ைீழ், நாடளாவிய ாீதியில் ைண்டி, ைாத்தமள, நுவதரலியா, பதுமள, அனுராதபுரம், 

தபலநறுமவ, திருநைாணைமல, ைட்டக்ைளப்பு ைற்றும் அம்பாமற ஆைிய 09 பிரதான ைாவட்டங்ைளில் 

தபாருளாதார விருத்தியிமன நைம்படுத்தும் நநாக்குடன் விநெட அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைமள 

தநறிப்படுத்துவதற்கும் ஒருங்ைிமணப்பதற்கும் இரண்டு பிராந்திய அபிவிருத்தி அலகுைள் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ளன.  
 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அலகுைளினூடாை வழங்ைப்படும் நெமவைள் 

 பாாிய அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைமள முன்தனடுக்ை விரும்புைின்ற உள்நாட்டு 

ைற்றும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்ைளுக்கு வெதிைளிமன வழங்குதல் 

 உாிய அமைச்சுக்ைளிலிருந்து பின்வரும் நெமவைளிமனப் தபற்றுக் தைாள்வதற்ைான 

வெதிைளிமன ஏற்படுத்திக் தைாடுத்தல் 

- உைந்த ைாணியிமனத் ததாிவு தெய்தல் 

- அணுகு வீதிைளிமன விருத்தி தெய்தல். 

- சூழல் பாதிப்பு இமெவாமணச் ொன்றிதழிமனப் தபறுதல். 

- ைட்டிப் தபாருட்ைளிமனப் தபற்றுக் தைாள்வதற்ைான அனுைதிைளிமன வழங்குதல். 

- ைின்ொரம், நீர் ைற்றும் ததாமலநபெி வெதிைளிமனப் தபற்றுக் தைாள்ளல் 

- ைம்பனிைள் / வியாபார தாபனங்ைமளப் பதிவு தெய்தலும் புவிொர் ைற்றும்   

சுரங்ைைறுத்தல் தாபனங்ைளிலிருந்து அங்ைீைாரத்திமனப் தபறுதலும் 
 

 ைனிதவள ைற்றும் பயிற்ெித் நதமவப்பாடுைளிமன நிமறவு தெய்தல் 

 நிருைாணம் ைற்றும் ஏமனய நடவடிக்மைைளுக்ைான உள்ளை ைட்டமைப்பு 

வெதிைளிமன வழங்குதல் 

4.4.1  ைத்திய அபிவிருத்தி அலகு 

ைண்டி, ைாத்தமள, நுவதரலியா ைற்றும் பதுமள ஆைிய ைாவட்டங்ைளில் ைத்திய அபிவருத்தி 

அலைினால் முதலீடு தெய்யப்பட்ட ைருத்திட்டங்ைளிமன ஒருங்ைிமணப்பதற்ைான முயற்ெிைள் 

நைற்தைாள்ளப்பட்டன. அதற்ைிணங்ை, ைாற்றாமல ைின்பிறப்பாக்ை, சுற்றாடலுக்கு பங்ைம் 

விமளவிக்ைாத சுற்றுலா ைற்றும் விவொய ைருத்திட்டங்ைளிமன முன்தனடுப்பதற்குத் 

திட்டைிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், சூழலுக்குப் பாதிப்பிமன ஏற்படுத்தும் ைதிப்பாய்வுைளுடன் 

ததாடர்புமடய பிரச்ெமனைள் ைற்றும் நபாதுைான நிதி ைிமடக்ைாமை நபான்ற ைாரணங்ைளினால்  

அவற்றிமன அமுல்படுத்த முடியாத நிமல நதான்றியிருந்தது. 

தற்நபாது ைத்திய அபிவிருத்தி அலைானது தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ஒருவருடன் இமணந்து 

சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படா வண்ணம் பதுமள ைாவட்டத்தில் எல்லவில் சுற்றுலாக் 

ைருத்திட்டதைான்றிமன முன்தனடுப்பதற்குத் திட்டைிடுைின்றது. இதற்ைான முதலீடு அ.தடாலர் 25 

ைில்லியன் ஆகும். இத்தமைய உத்நதெ முதலீடானது குறித்த பிரநதெத்தில் வாழும் ைக்ைளுக்கு 

நவமலவாய்ப்பிமன வழங்குவதற்குத் துமண புாியும். 
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4.4.2  ைிழக்கு அபிவிருத்தி அலகு 

ைிழக்கு அபிவிருத்திப் அலைானது அநுராதபுரம், தபாலநறுமவ, திருநைாணைமல, ைட்டக்ைளப்பு 

ைற்றும் அம்பாமற ஆைிய ைாவட்டங்ைளிமன உள்ளடக்குைின்றது. 

திருநைாணைமல ைாவட்டத்தில் 

100 ைில்லியன் அ.தடாலர் 

தவளிநாட்டு முதலீட்டில் 

நஹாட்டல்ைள், வர்த்தை 

நிமலயங்ைள் ைற்றும் நிருவாை 

ைட்டிடங்ைள் என்பவற்றிமனக் 

தைாண்டதாை ஓென் ைிளாஸ் 

(Ocean Class) யாச்ற் 

ைாினாவிமனத் (Yacht Marina)  

தாபிப்பதற்குஉத்நதெிக்ைப்பட்டுள்

ளது. தற்நபாது இந்த நிருைாணப் 

பணியிமன நைற்தைாள்வதற்ைான  நடவடிக்மைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன.  

இந்த விமெப் படகுப் நபாக்குவரத்து ைருத்திட்டைானது அமைச்ெரமவயின் அங்ைீைாரத்திமனப் 

தபற்றுக் தைாள்வதற்ைாை ெைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அமைச்ொனது சுவிஸ் ெலஞ் முமறயில் 

ஒப்மடயிமன நைற்தைாள்ளுைாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்ைமைய, அவற்றிமன 

அமுல்படுத்துவதற்ைான ஏற்பாடுைள் நைற்தைாள்ளப்பட்டு வருைின்றன.  

இக் ைருத்திட்டைானது ஏறக்குமறய 2000 நநரடி ைற்றும் ைமறமுை நவமல வாய்ப்புக்ைளிமன 

வழங்குவதற்கும் இலங்மையானது தபருைளவிலான அந்நியச் தெலாவணியிமனச் ெம்பாதிப்பதற்கும் 

வழிவகுக்கும். இக்ைருத்திட்டைானது திருநைாணைமல ைாவட்டத்தில் சுற்றுலாத் துமறயிமன 

நைம்படுத்துவதில் நநரடியாை 

தெல்வாக்குச் தெலுத்துைின்றது. 

அத்துடன், ைருத்திட்ட 

முன்தைாழிவானது பாற் பண்மண 

ைருத்திட்டத்துடன்  ெீனித் 

ததாழிற்ொமலயின் 

நிருைாணத்திற்ைாை ெைர்ப்பிக்ைப் 

பட்டுள்ளதுடன் தைாம்நபாஸ்ட் 

வளைாக்ைி உற்பத்தி தெய்யும் 

தபாறித்ததாகுதியானது இதனுடன் 

இமணந்துள்ளது. இந்தக் ைருத்திட்டைானது ஏறக்குமறய 625 நநரடி நவமலவாய்ப்புக்ைளுக்கும் 1600 

ைமறமுை நவமல வாய்ப்புக்ைளுக்கும் வழி வகுக்குதைனச் சுட்டிக் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

இக்ைருத்திட்டம் ததாடர்பான முதலாவது சுற்றுக் ைலந்துமரயாடலானது ஏற்ைனநவ 

நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இக் ைருத்திட்டத்திமன முன்தனடுப்பதற்ைான  ஏமனய நடவடிக்மைைள் 

முன்தனடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. 

ெீனித் ததாழிற்ொமலயின் அமைவிடம் 
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பகுதி II 

இலங்மை ஹதபிை அதிைாரெமப 
 

நநாக்கு:  

 

“தரைான விவொய உற்பத்திக்ைான ைிைச் ெிறந்த விவொய தெயற்பாடுைளிமன ஊக்குவிப்பதில் 

முன்நனாடியாை விளங்குதல்” 
 

தெயற்பணி: 

“ஒருங்ைிமணந்த விவொய மைத்ததாழில்ைமள ஊக்குவிப்பதனூடாை உணவுப் பாதுைாப்பிமன உறுதி 

தெய்தலும் நீடித்து நிமலத்திருக்கும் இயற்மை வளங்ைமள பாதுைாத்தலும்” 
 

1. அறிமுைம் 
 

இலங்மையில் தபருநநதாட்டப் பயிற்தெய்மைக்கு ைத்திய ைமலநாடு ைிைவும் உைந்த  பிரநதெைாை 

ைாணப்பட்டமையால் ைாலனித்துவ ஆட்ெிக் ைாலத்தில் தபருந்நதாட்டப் பயிற்தெய்மை அங்நை 

நைற்தைாள்ளப்பட்டது. அங்நை ைாடுைள் சூழ்ந்திருந்தமையால் சூழவியலிமன ெைைாைப் நபணுவதில் 

பாதைைான தாக்ைத்திற்குட்படுவது ைிைவும் குமறவாகும். பின்னர் அத்தமைய நிலங்ைளில் முமறயான 

நபணுதல் தெய்பாடுைள் நைற்தைாள்ளப்படாமையினால் ைன் வளம் குன்றி ைண் அாிப்பும் ைண் ொிவும் 

ஏற்படுவது ைிைவும் பாாிய பிரச்ெமனயாை உருதவடுத்துள்ளது. இது நதெிய ைட்டத்தில் பல்நவறு 

சூழல் ொர்ந்த பிரச்ெமனைளுக்கு வழி ெமைத்துள்ளது. இத்தமைய பாதைைான நிமலயிமன குமறக்கும் 

தபாருட்டு, ஆட்ெியில் இருந்த அரொங்ைைானது 1972 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்ை அர  விவொயக் 

கூட்டுத்தாபனங்ைள் ெட்டத்தின் நியதிைளின்படி, நதெிய விவொய பல்வமைப்படுத்தல் ைற்றும் 

குடிநயற்ற அதிைாரெமபயிமனத் (NADSA) தாபிப்பதற்கு நடவடிக்மை எடுத்திருந்தது. 

  அதமனத்ததாடர்ந்து, அதிைாரெமபயின் உத்திநயாைபூர்வ தபயரானது இலங்மை 

ஹதபிை அதிைாரெமபயாை (“ஹாித தனவு” ைாணி அபிவிருத்தி நிமலயம்) திருத்தியமைக்ைப்பட்டது. 

2016 ைார்ச்ெிலிருந்து பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ெின் ைீழ்ததாழிற்பட்டு வருைின்ற இந்த 

நிறுவனைானது, 2017.07.07 ஆம் திைதிய 2026/45 ஆம் இலக்ை அதி விநெட வர்த்தைானி 

அறிவித்தலின் திருத்தியமைக்ைப்பட்ட நியதிைளின்படி, புதிய அபிவிருத்தி உபாயங்ைளிமனக் 

ைண்டறிவதற்கும் அதிைாரெமபயின் ைருத்திட்ட ெமூை விடயத்திமன நாடு பூராைவும் 

விாிவாக்குவதற்கும் நடவடிக்மைைள் எடுக்ைப்பட்டன.  
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2. உாித்தளிக்ைபட்ட விடயங்ைள் 

விவொய பல்வமைப்படுத்தலுடன் ததாடர்புமடய ைருத்திட்டங்ைமளத் திட்டைிடுதலும் 

அமுலாக்குதலும், குடிநயற்றங்ைளிமன நைம்படுத்துதல்  ைற்றும் முழுமையாை இமணந்த நீர்ப் பிாிவு 

முைாமைத்துவம். 

1. சூழல் பாதுைாப்பு, நிலம் ைற்றும் நீர் மூலவளங்ைமளப் பாதுைாத்தல் ைற்றும் குடிநயற்ற 

அபிவிருத்தியிமன ஏற்படுத்துவதுடன் ததாடர்புமடய முைாமைத்துவ நடவடிக்மைைள் 

2. விவொய உற்பத்திைளிமன பதப்படுத்துதல் ைற்றும் ெந்மதப்படுத்தல் நடவடிக்மைளில் 

ஈடுபடுதல் 

3. வர்த்தைொர் விவொய ைற்றும் விவொய ததாழில் நிறுவனங்ைளில் உள்நாட்டு ைற்றும் 

தவளிநாட்டு முதலீடுைளிமன ஊக்குவித்தலும் நதமவயான வெதிைளிமன ஏற்படுத்திக் 

தைாடுத்தலும்.  

4. விவொய அடிப்பமடயிலான முதலீடுைளிமன திட்டைிடுதலும் அவற்றின் அமுலாக்ைலுக்குத் 

நதமவயான நெமவைளிமன வழங்குதலும் ைற்றும் ைிமடக்ைக்கூடிய நிபுணர்ைளின் அறிவிமன 

உறுதி தெய்தலும். 

திமறநொியானது 2017 ஆம் ஆண்டுைான அபிவிருத்திக்தைன மூலதனச் தெலவாை ரூபா.100 

ைில்லியமன ஒதுக்ைீடு தெய்துள்ளதுடன் 2017.12.31 வமரயில் பின்வரும் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மைைள் ரூபா.55.60 ைில்லியன் தெலவில் நைற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. நைலும், ைீண்டுவரும் 

தெலவுைளுைாை ஒதுக்ைீடு தெய்யப்பட்ட ததாமையான ருபா.79 ைில்லியனில் அமைச்ெின் 

ததாழிற்பாட்டு ைற்றும் நிறுவனொர் நதமவப்பாடுைளுக்ைாை ரூபா.70.93 ைில்லியன் 

தெலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. 2017 தெயலாற்றுமை (2017.12.31 ஆம் திைதியன்று) 
 
 

3.1.ைனிதவள விருத்தி 
 

       3.1.1. ஊழியர் எண்ணிக்மை ததாடர்பான விபரங்ைள் 
 

ததாடர் 

இல. 
பதவிப் தபயர் 

அங்ைீைாித்த 

ஊழியர் 

எண். 

தற்நபாதுள்ள 

ஊழியர் எண். 

தவற்றிடங்ைளின் 

எண். 

01 நிமறநவற்றுப் பணிப்பாளர் 1 1   

02 
உதவிப் பணிப்பாளர் / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

(நிருவாைம்) 
1   1 

03 
உதவிப் பணிப்பாளர் / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

(அபிவிருத்தி) 
1 1 - 

04 
உதவிப் பணிப்பாளர் / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

(நிதி) 
1 1 - 

05 
உதவிப் பணிப்பாளர் / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

(ெந்மதப்படுத்தல்) 
1 1 - 

06 
உதவிப் பணிப்பாளர் / பிரதிப் பணிப்பாளர் 

(ைருத்திட்டம் ைற்றும் திட்டைிடல்) 
1 1 - 
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07 நிருவாை உத்திநயாைத்தர் 1 1 - 

08 நிதிப் தபாறுப்பதிைாாி 1 1   

09 ெந்மதப்படுத்தல் உத்திநயாைத்தர் 1   1 

10 விவொய அபிவிருத்தி உத்திநயாைத்தர் 2 1 1 

11 உள்ளை ைணக்ைாய்வு அலுவலர் 1 1 - 

12 வலய உத்திநயாைத்தர் 12 11 1 

13 ததாழில்நுட்ப உத்திநயாைத்தர் 1 - 1 

14 
முைாமைத்துவ உதவியாளர் (ததாழில்நுட்பம் 

ொர்ந்த) 
35 32 3 

15 
முைாமைத்துவ உதவியாளர் (ததாழில்நுட்பம் 

ொராத) 
19 18 1 

16 ைாொளர் 1 1 - 

17 இயந்திர இயக்குனர் 2 1 1 

18 ஒலி, ஒளி உதவியாளர் 1 1 - 

19 ததாழில்நுட்ப உதவியாளர் 2 - 2 

20 ொரதி 14 12 2 

21 அலுவலை உதவியாளர் 4 4 - 

22 ைிளீனர் 3 2 1 

23 ைாவலாளி 4 4 - 

24 நதாட்ட நவமலயாள் 2 2 - 

25 
பண்மணத் ததாழிலாளர்ைள் (பள்நளவல 

ைற்றும் தைாத்ைமல) 
13 13 - 

தைாத்தம் 125 110 15 
 

 
 

                                                                                                                                                                      அட்டவமண இல.- 08 

 

*2014/25 ஆம் இல. சுற்றறிக்மைைிணங்ை, நிரந்தரைாக்கும் வமையில் பள்நளைல ைற்றும் தைாத்ைமல பண்மணத் 

ததாழிலாளர்ைளில் 13 நபருக்கு தனிப்பட்ட முமறயில் முைாமைத்துவ நெமவைள் திமணக்ைளத்தின் DMS/1578/VII ஆம் 

இல.ைற்றும் 2016-05-03 ஆம் திைதிய ைடிதத்தின் மூலம் அங்ைீைாரம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. அதற்ைிணங்ை, நியைனம் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.   
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3.2 மூலதன முதலீடு 

 

   3.2.1. ைண் பாதுைாப்பு ைற்றும் நீர் வரப்பு முைாமைத்துவம் 
 

இந்த நிைழ்ச்ெித்திட்டைானது விவொய ெமூைத்தின் தபாருளாதாரத்திமன நைம்படுத்துதல் ைற்றும் 

அபிவிருத்தி பிரநதெங்ைளில் ைண்ணாிப்பிமனக் குமறப்பதன் மூலம் பிராந்தியத்திலுள்ள நீர் 

மூலங்ைளிமனப் பாதுைாக்கும் நநாக்குடன் அமுல்படுத்தப்படுைின்றதுடன் அத்தமைய நடவடிக்மைைள் 

பின்வருைாறு; 

 அடிப்பமடப் பாதுைாப்பு திட்டைிடல் 

 தமலமைத்துவ அபிவிருத்தி ைற்றும் ததாழில்நுட்ப பயிற்ெி 

 ைண் பாதுைாப்பு ைாதிாிைளிமன தாபித்தல் 

 நீர் மூலவளப் பாதுைாப்பு 

 “நொபா  ெிசுதநன நபார” பாடொமல சுற்றாடல் பாதுைாப்பு நிைழ்ெித்திட்டம் 

 ைண் பாதுைாப்புக் ைட்டமைப்பிமன தாபித்தலும் அவற்றின் தெயற்பாடுைள் பின்வருைாறு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      நீர் மூலவளப் பாதுைாப்பு “நொபா  ெிசுதநன நபார” பாடொமல சுற்றாடல் 

වැඩසටහන 

  

ைண் பாதுைாப்புக் ைட்டமைப்பிமன தாபித்தல் 
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3.2.2     பண்மணைளுக்கு தவளிநயயான ைண் பாதுைாப்பும் ைழிவு நீர் முைாமைத்துவமும் 

அதிகூடிய ெனத்ததாமைப் பரம்பலிமனக் தைாண்டுள்ள பிரநதெ தெயலை பகுதிைளில் பல்நவறு ைனித 

ைற்றும் ைாமலநிமல ைாரணங்ைளினால் பாதிப்பமடந்துள்ள பண்மணைளுக்கு தவளிநயயான 

பகுதிைளில் ைழிவு நீர் வழிந்நதாடும் முமறமையிமன ெீரமைப்பதற்கு நதமவயான ஏற்பாடுைள் 

நைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 நண் நாாதாைண தனமாாாைநத்துயம் 

நெதன வளைாக்ைி உற்பத்தியிமன பயன்படுத்துதல் ைற்றும் ஊக்குவித்தல் 

நிைழ்ச்ெித்திட்டைானது ைண் அாிப்பு ைற்றும் ைண் தரம் குன்றுதல் நபான்வற்றிமனக் 

ைருத்தில் தைாண்டு ைாணிைளிமனப் புனரமைப்புச் தெய்வதற்ைாை 

அமுல்படுத்தப்பட்டதுடன் இதன் ைீழ் 100 ைாதிாிப் பண்மணைளிமன தாபிப்பதற்கு 

நடவடிக்மை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

  

 

 

 

 

 

நெதன வளைாக்ைி உற்பத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

  

பண்மணைளுக்கு தவளிநயயான ைண் பாதுைாப்பும் ைழிவு நீர் முைாமைத்துவமும் 

ததாிவு தெய்யப்பட்ட இடம் -  ைளனி பிரநதெ தெயலைப் பிாிவு 
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3.2.4. ைாணி உற்பத்தித் திறனும் பயிர்ைமளப் பல்வமைப்படுத்துதலும் 

ைண் அாிப்பு ைற்றும் ைண்ணின் தரங் குன்றுதல் நபான்றவற்றினால் அத்தமைய ைாணிைளுக்கு 

உைந்த வமையில் பல்நவறு பயிர்ைளிமன அறிமுைப்படுத்துவதற்ைாைன் ஏற்பாடுைள் 

நைற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. அதற்ைிணங்ை, விமதைள் ைற்றும் பயிாிடல் தபாருட்ைள் 

விவொயிைளுக்குக் ைிமடக்கும் வமையில் நடவடிக்மைைள் நைற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.5  நிறுவனம்ொர் அபிவிருத்தி நடவடிக்மைைள் 

நைநல குறிப்பிடப்பட்ட அமனத்து அபிவிருத்தி நடவடிக்மைைளிமனயும் விமனத்திறனுடனும் 

பயனுறுதி வாய்ந்த வமையிலும் முன்தனடுப்பதற்கு நிறுவனத்திலுள்ள ைனித ைற்றும் தபௌதீை 

வளங்ைளிமன விருத்தி தெய்யவது இன்றியமையாததாகும். அதற்ைிணங்ை, ைனித வள அபிவிருத்தி, 

தபௌதீை வள அபிவிருத்தி, ஊடை ைற்றும் பிரெித்தப்படுத்தல், நிறுவனொர் அபிவிருத்தி முன்நனற்ற 

ைீளாய்வு ைற்றும் விடயத்துடன் ததாடர்புமடய உொவுதல்ைள் என்பன இந்த தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் ைீழ் 2017 ஆம் ஆண்டிற்ைாை திட்டைிடப்பட்டுள்ளதடன் இத்தமைய 

அபிவிருத்தி நடவடிக்மைைளுக்கு ரூபா.4.0 ைில்லியன் ஒதுக்ைீடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்ைிணங்ை, 

2017.12.31 இலுள்ளவாறான நிதிொர் முன்நனற்றம் ரூபா.3.73 ைில்லியனாகும். இதன் வீதாொரம் 

93% ஆகும்.   
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3.2.6  அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளின் முன்நனற்றம் 
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3.2.7  நதெிய உணவு உற்பத்தி இலக்கு - 2017 
  

நதெிய உணவு உற்பத்திக்குச் ெைாந்திரைாை, பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்ொனது அதற்குப் 

பங்ைளிப்புச் தெய்வதற்ைாை பல்நவறு நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளிமன அமுல்படுத்தியுள்ளது. அவற்றுள், 

விழிப்பணர்வு ைற்றும் ததாழில்நுட்ப பயிற்ெியளித்தல் நிைழ்ச்ெித்திட்டம், குறுைிய ைாலத்தில் ஒரு 

இலட்ெம் ைரங்ைமள நாட்டுதல், இமடக்ைால நிரந்தரப் பயிர்ைமளப் பயிாிடல் நபான்ற 

நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்டன. அதற்ைிணங்ை, விவொயிைளுக்கு பயிர்ைளிமன 

வழங்குவதற்கும் எற்பாடுைள் நைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
   

 

 

 

 

 

 

 

ததா

.இ

ல 

நிைழ்ச்ெித்திட்டம் அலகு 

இலக்கு 
தபௌதீை 

முன்நனற்ற

ம் (%) 

உண்மைச் 

தெலவினம் 

(ரூ.) 

மையிலுள்ள 

ெிட்மடைளின் 

தபறுைதி (ரூ.)  

ததாடர்ந்து 

வரும் தெலவு 

(ரூ.) தபௌதீை நிதி 

1 
ைண் பாதுைாப்பு 

ைற்றும் நீர்ப் பிாிவு 

முைாமைத்துவம் 

ைருத்திட்ட

ம் 
             7  62.4 74%    

46,433,755.43    11,440,707.00    

2 

பண்மணக்கு 

தவளிநயயான ைண் 

பாதுைாப்பு ைற்றும் 

ைழிவுநீர் 

முைாமைத்துவம் 

ைட்டமை 

ப்புக்ைள் 

           27  27.5 18% 

     
5,264,281.77    10,116,927.00    5,194,817.71  

3 
நெதனப் பண்மண 

அபிவிருத்தி 

 

நெதனப் 

பண்மண

ைள் 
     100  0.1 76%            

76,000.00      

4 
ைாணி 

உற்பத்தித்திறன் 

ைற்றும் பயிற்தெய்மை 

விவொய 

குடும்பங்ை

ள் 
  4,500  6.0 90%      

5,451,929.00      

5 நிறுவனொர் விருத்தி 
    4.0 

92%      
3,728,194.88      

தைாத்தம்      4,634  100   
   
60,954,161.08    21,557,634.00    5,194,817.71  
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நதெிய உணவு உற்பத்தி இலக்ைிற்கு ெைாந்தரைாை 

பயிாிடப்பட்ட தாவரங்ைள் 

   
ததா.இ பயிர் வமை 

தாவரங்ைளின் 

நதமவப்பாடுைள் 

1 ைிளகு 55393 

2 நதங்ைாய் 4419 

3 ஒட்டு எலுைிச்மெ 4588 

4 விமத ைாதுமள 3825 

5 ஒட்டு ரம்புட்டான் 1647 

6 ஒட்டு டுறியான் 1250 

7 ஒட்டு தபலி 250 

8 நதாடம்பழம் 1547 

9 ஒட்டு அவைாநடா 650 

10 ஒட்டு ைாம்பழம் 2088 

11 எலுைிச்மெ 89 

12 ஒட்டுப் பலா 500 

13 தெவ்விளநீர் (உள்ளூர்) 500 

14 தநல்லி 100 

15 
ைிளைாய் பயிாிடும் 

ததாட்டிைள் 
500 

16 ஒட்டு எலுைிச்மெ 3842 

 17 ைரக்ைறி பயிர்ைள் 22866 

18 அலங்ைார 757 

19 ஒட்டுப் பயிர்ைள் 6989 

தைாத்தம் 111,800 

 

                                                                                              அட்டவமண இல- 10 
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தைௌரவ அமைச்ொினால் ைரக்ைன்றுைள் விநிநயாைிக்ைப்படுதல் 

 
  

பதலீட்டு பயிற்தெய்மை நிைழ்ச்ெித்திட்டம், லக்ைல 

 

பயிற்தெய்மை நிைழ்ச்ெித்திட்டம், 

ததல்நதாட்மட பி.தெ.பிாிவு 
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