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1. கூட்டுரிமநத் தத்துவம் 

 

 

 

 



ஆண்டமிக்கக 2013  தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

 

  
      4 

 

  

 

 

 

 

  

 

போகயதநாக்கு        

 

 

தேகலயுள்ர சகய துகமகலக்கும் 

காப்தை லகயகப்கபயும் 

பாதுகாப்கபயும் ற்படுத்ேல்  
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பசற்பணி                   

பின்லயாய நடலடிக்கக டுப்பேன் ஊடாக 

இயங்ககின் சதோக, பபாயராோ அபிலியத்ேிில் 

பங்தகற்மல்: 

 சதோகத்ேில் தேகலயுள்ர சகய பிாிலினயக்கும் 

ோங்கிக்பகாள்ரக்கூடிதும் லிகனத்ேிமனானதும் 

தொற்தபாக்கானதுான காப்தையேித் ேிட்டங்ககர 

ற்படுத்ேல்; 

 

 ாற்மதொயம் தேகலகரிலியந்து லம் உர் 

இடர்கரிலியந்து காப்தைப் பபயலேற்கு லரங்ககரத் 

ேிட்டுேல் ற்யம் தலய எலங்குகலக்கு ஊடாக 

உள்நாட்டுச் சந்கேக்குத் ேீர்வுககர லறங்குேல்; 

ற்யம்   

 

 உள்நாட்டுக் காப்தையேிச் சந்கேக்கு தயேிக 

ஆற்மலிகன அரிப்பேற்பகன இயங்ககில் ீள் 

காப்தையேிச் சந்கே என்கம ற்படுத்ேல். 
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கூட்டுாிகப் பபயானங்கள் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 நம்பகத்ேன்க  

 தநர்க  

 பபாயப்தைக்கூமல் 

 நிேி ாீேிான காத்ேித் ேன்க 

 போறில்லாண்க ிக்க 

தொகாகத்துலம்  
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2. இலக்குகள் நற்றும் குறிக்ககோள்கள் 
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 சதோகத்ேின் அகனத்துத் ேப்பினகயும் உள்ரடக்கி உத்தேச இயக்குக் 

குலக்கரின் நன்கக்காக காப்தையேித் ேிட்டங்ககர 

நகடதொகமப்படுத்ேல்.  
 

 ீள் காப்தையேிச் சந்கேில் குகமந்ேபட்சம் 50% இகனக் 

ககப்பற்யலேற்கு ீள் காப்தையேி நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேிகன லடிலகத்து 

தொகாக பசய்ேல்.  
 

 தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேினால் 

நகடதொகமப்படுத்ேப்படும் சகய காப்தையேித் ேிட்டங்கரினதும் 

தொகாகத்துலத்கேத் ேன்னிக்கப்படுத்துேல்.  
 

 சகய பனாரிகலக்கும் கூடி லிகரேிமன் லாய்ந்ே தசகலிகன 

லறங்குலேற்கு னிே லரத்கே அபிலியத்ேி பசய்ேல்.  
 

 அடுத்துலயம் 5 ஆண்டு காயப்பகுேிில் பங்குோர்கலக்கான 

உச்சபட்ச லயலாக அகடந்துபகாள்லேற்பகன தொேலீடுககர 

லிகனத்ேிமனாக தொகாக பசய்ேல்.  
 

 கல்லி லிறிப்தட்டல் நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்கரின் ஊடாக உாி காப்தையேித் 

ேிட்டங்கரில் பங்குபற்யலேற்பகன அக்ககம பகாண்ட ேப்பினக 

தூண்டுேலும் ஊக்குலித்ேலும்.  
 

 தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் ேிர்காய 

நடலடிக்ககககர சாரிப்பேற்பகன தபாேி உட்கட்டகப்தை 

லசேிககர லியத்ேி பசய்ேல்.  
 
 இடர் தொகாகத்துல அயபகான்கம நியலி சந்கே ஆய்வுககர 

நடாத்துேல் ற்யம் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேித்ேிற்கு அேன் ேிர்காய காப்தையேித் போறில் போடர்பில் 

லறிகாட்டலிகன லறங்குேல்.  
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4. ேலிசாராின் ீராய்வு 
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ஆண்டமிக்கக – 2013 இகனச் 

சர்ப்பித்ேல்   

2013 ஆம் ஆண்டு டிபசம்பர் ாேம் 31 

ஆம் ேிகேின்ய தொடிலகடயும் 

ஆண்டிற்கான தேசி காப்தையேி 

நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் 

vl;lhtJ போறிற்பாட்டு லயடாக உள்ர 

அேன் ஆண்டமிக்கக – 2013 இகன 

சர்ப்பிப்பேில் நான் 

கிழ்ச்சிகடகின்தமன்.   

 

தபாினப் பபாயராோ சுற்மாடல்  

பபாயராோானது 2012 ஆம் ஆண்டில் 

6.4% இற்கு ேிாக 7.2%  

வீேத்ேினால் லரர்ச்சிகடந்ேது. 

லங்கித்போறில், காப்தையேி ற்யம் பய் 

ஆேனத் துகம ன்பகல 5.9% ஆன 

லரர்ச்சிிகனப் பேிவுபசய்ே தசகலத் 

துகமானது 6.4% இனால் 

லரர்ச்சிகடந்ேது. 2012 ஆம் ஆண்டில் 

அகடந்ே 11% ஆன லரர்ச்சி வீேத்துடன் 

எப்பிடுககில் காப்தையேிக் 

ககத்போறிலில் எப்தேட்டு ாீேிில் 

குகமலான 8% லரர்ச்சிிகன குமித்துக் 

காட்டுலது கசப்பானது. 15% இலியந்து 

7% லகில் அேன் குகமலான லரர்ச்சி 

வீேம் வீழ்ச்சிகடலகேக் கண்டுபகாண்ட 

உிர்சாா துகமில் வீழ்ச்சிானது 

கூடுேல் தொக்கித்துிக்கோக இயந்ேது. 

அத்துடன் இது பிோனாக லாகன 

இமக்குேி ற்யம் ேனிார் துகம கடன் 

பசயவீடுகள் ன்பலற்மின் குகமந்ே 

லரர்ச்சி காணாக அகந்ேது.      

 

பசற்மிமதம் பங்கரிப்தைம்  

குகமந்ே லரர்ச்சி என்கம அதபலித்து 

லந்ே காப்தையேிச் சந்கே என்யக்குள் 

போறிற்பட்ட தபாேிலும், தே.கா.ந.பபா. 

நிேித்ேினால் எலங்கான 

நடலடிக்ககக்கூடாக 33.5 % இனால் 

அேன் ேலகணக் கட்டண 

லயானத்ேிகன அேிகாிக்கக்கூடிோக 

இயந்ேது. லயானத்ேிகன 

அேிகாிப்பேற்கான பிோன 

பங்கரிப்தைக்கராக 20% இலியந்து 30% 

லக கட்டா ீரரிப்பின் அேிகாிப்தைக் 

காணாக ீள்காப்தையேி ேலகணக் 

கட்டண லயானத்ேில் லரர்ச்சி, வீே 

ேியத்ேம் காணாக அக்ஹா 

உயப்பினர்கரின் தோயம் 

தற்பகாள்ரப்படும் பங்கரிப்தைக்கரின் 

அேிகாிப்தை ற்யம் தைேிோக 

அமிதொகப்படுத்ேப்பட்ட பிர்க் காப்தையேித் 

ேிட்டத்ேின் கீழ் லயகின்ம தைேி 

உட்பாய்ச்சல் ஆகின காணப்பட்டன. 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேினால் 

பிமப்பிக்கப்பட்ட இயாபதொம் ேிட்டு 

நிேித்ேிற்கு யபா. 3.2 பில்லிகன அது 

ாற்யலேற்கு துலாக யபா. 4.24 

பில்லினாக எத்ேோக அேிகாித்ேது.   

பாாட்டு  

இந் நியலனம் லாின் கீழ் போறிற்பட்டு 

லயகின்மதோ அக் பகாள்ககத் 

ேிட்டிடல், பபாயராோ அலுலல்கள், 

சியலர், இகரதார் ற்யம் கயாசா 

அலுலல்கள் அகச்சான பகௌல. 

பிேயக்கும், பிேி அகச்சயக்கும், 

பசயாரயக்கும் அலர்கரின் லறிகாட்டல் 

ற்யம் ஆேவுக்காக னது நன்மிிகன 
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இச் சந்ேர்ப்பத்ேில் 

போிலித்துக்பகாள்கின்தமன். 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது அேன் 

போறிற்பாடுகள் பயலற்மில் பநயக்கான 

இகணப்பிகனக் பகாண்டுள்ர 

ேிகமதசாிச் பசயாரர் ற்யம் 

ேிகமதசாிின் கன சகய 

அேிகாாிகரிடியந்தும் கிகடக்கப்பபற்ம 

ஆேலிற்கும் நான் நன்மி கூயகின்தமன். 

காப்தையேித் போறிகய எலங்குபடுத்தும் 

இயங்ககக் காப்தையேிச் சகபின் 

ேகயலர், பணிப்பாரர் நாகம் ற்யம் 

கன அேிகாாிகலக்கும் னது 

பாாட்டிகனத் போிலிக்கவும் 

லியம்தைகின்தமன். 

இயேிாக சகபின் னது சக 

உயப்பினர்கள், து பிே நிகமதலற்ய 

அலுலயர் ற்யம் அலுலயர் குறாத்ேின் 

கன சகய உயப்பினர்கரிற்கும் 

அலர்கரின் ஈடுபாடு ற்யம் 

அர்ப்பணிப்பான தசகலகலக்காக நான் 

நன்மி கூயகின்தமன். 

 

 

எப்பம்,  

ஞ்சுர டீ சில்லா  

ேலிசாரர்
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5. தொகாகத்துலக் கயந்துகாடலும் 

பகுப்பாய்வும் 
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5.1 பபாதுச் சுற்மாடல் ீராய்வு 

 

காப்தையேி போறில் ீராய்வு   

 

2013 ஆம் ஆண்டில், தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் (NITF) உள்ரடங்கயாக 

காப்தையேித் போறிலில் பசற்படும் 21 பசற்படுநர்கள் காணப்பட்டனர். காப்தையேிக் 

கம்பனிகரினால் பிமப்பிக்கப்பட்ட பாத்ே தொல உகறத்ே ேலகணக் கட்டணானது (GWP) 
தொன்கன லயடத்ேின் யபா. 87,171 ில்லின் பகாண்ட GWP உடன் எப்பிடுககில் யபா. 

94,483 ில்லினாக போககிடப்பட்டது. காப்தையேிக் கம்பனிகரினால் 

உயேிப்படுத்ேப்பட்டலாய, தே.கா.ந.பபா. நிேித்துக்குச் பசாந்ோன தல.க.சி.ப. (SRCC & T) 

ேலகணக் கட்டணானது யபா. 3,107 ில்லினாக போககிடப்பட்டது ற்யம் அேதடன் 

2013 ஆம் ஆண்டு ேிள் GWP ஆனது யபா. 97,590 ில்லினாக போககிடப்பட்டது (2012: 

யபா. 89,410 ில்லின்). 2012 ஆம் ஆண்டில் பேிவுபசய்ப்பட்ட 11.06% உடன் எப்பிடுககில் 

2013 ஆம் ஆண்டில் 8.39% பகாண்ட லரர்ச்சி வீேம் என்மிகன காப்தையேித் போறில் 

பேிவுபசய்துள்ரது. நீண்டகாய காப்தையேித் போறியானது யபா. 41,306 ில்லின் பகாண்ட 

ேலகணக் கட்டண லயானம் என்மிகன பேிவுபசய்ேதுடன் லயடா லயடம் 10.22% இனால் 

லரர்ச்சிகடந்ேது. 2013 ஆம் ஆண்டில், தொேலீடுகள், தசிப்தைக்கள் ற்யம் ஏய்வுகள் 

ன்பலற்யடன் இகணந்ே உற்பத்ேிப் பபாயட்கள் ீது ங்பகல்யாம் கம்பனிகள் கலனத்ேிகனக் 

குலித்ேனதலா அங்பகல்யாம் நீண்டகாய காப்தையேித் போறிலின் ேலகணக் கட்டண 

லரர்ச்சிானது பிோனாக தலயபட்ட காப்தையேி பசய்ேல் ற்யம் உற்பத்ேிப் பபாயள் 

ேந்ேிதாபாங்கரின் தோயம் பசற்படுத்ேப்பட்டது. கடந்ே லயடங்கரில் உள்ரலாய, பாத்ே 

GWP இன் 56.28% பகாண்ட பங்கு என்யடன் சந்கேிகன பபாதுக் காப்தையேித் போறில் 

லறிப்படுத்ேியுள்ரது. 2012 ஆம் ஆண்டில் பேிவுபசய்ப்பட்ட யபா. 49,694 ில்லிதடன் 

எப்பிடுககில் 2013 ஆம் ஆண்டில் பபாதுக் காப்தையேித் போறியானது யபா. 53,177 ில்லின் 

பகாண்ட ேலகணக் கட்டண லயானத்ேிகனப் பேிவுபசய்ேது. பபாதுக் காப்தையேித் போறிலின் 

GWP ஆனது லயடா லயடம் 7.01% இனால் லரர்ச்சி கண்டுள்ரது. காப்தையேித் ேலகணக் 

கட்டணாக பலரிப்படுத்ேப்படும் காப்தையேி ஊடுயலயானது பா.உ.உ (GDP) இன் சேவீேம் 

என்மாக 2013 ஆம் ஆண்டில் 1.09 ஆக இயந்ேது. நீண்டகாய காப்தையேித் போறிலின் 

ஊடுயலயானது 2013 ஆம் ஆண்டில் 0.48 ஆக இயந்ேது (2012:0.49) ன்பதுடன் தொன்கன 

ஆண்டுடன் எப்பிடுககில் எய சிமி குகமலிகனப் பேிவுபசய்ேது. கடந்ே ந்து லயடங்கராக 
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நீண்டகாய காப்தையேித் போறியானது ேனித்ே கூமாக லரர்ச்சிகடந்துள்ர தபாேிலும் காப்தையேி 

தநாக்கி பபாதுக்கரின் தனாநிகய, தபாதுானரலான லிறிப்தைணர்வு இல்யாக, 

பகாள்கக தொகாகத்துலத்ேில் லிகனத்ேிமனின்க தபான்ம பல்தலயபட்ட காணங்கரினால் 

நீண்டகாய காப்தையேித் போறிலின் ஊடுயலயானது எப்தேட்டு ாீேிில் குகமலாக இயந்ேது. 

பபாதுக்  காப்தையேித் போறிலின் ஊடுயலலும் 2012 ஆம் ஆண்டில் பேிவுபசய்ப்பட்ட 0.66 

இலியந்து 2013 ஆம் ஆண்டில் 0.61 லக எய குகமலிகனக் காட்டியுள்ரது.  

 

 

தே.கா.ந.பபா.நி. இன் லகிபாகம்  

 

சுகாோக் காப்தையேித் ேிட்டங்கள், பபாதுக் காப்தையேித் ேிட்டங்கள் ற்யம் ீள்காப்தையேி 

தபான்ம பல்தலயபட்ட காப்தையேி பாதுகாப்தைக்ககர லறங்குலேன் தோயம் நாட்டின் பபாயராோ 

அபிலியத்ேிிகன தநாக்கி தே.கா.ந.பபா.நி. பங்கரிப்தைச் பசய்ேது. இயங்ககில் பிோன 

அபிலியத்ேிச் பசற்பாடுகலக்குப் பபாயப்பான அசதுகம போறிற்பகடக்கும் நாட்டிற்கு 

அந்நிச் பசயாலணிகக் பகாண்டுலயம் பலரிநாட்டில் பணிியர்த்ேப்பட்ட 

போறிற்பகடக்குபன லடிலகக்கப்பட்ட யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டானது நாட்டின் 

போறிற்பகடின் பபயம்பகுேிினாின் சுகாோத்ேிகனப் பாதுகாக்கின்மது. ீள்காப்தையேி 

நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேிகன அதொல்படுத்துலேன் தோயம் பலரிநாட்டு ீள்காப்தையேி லறங்குநர்ககர 

தநாக்கி அந்நிச் பசயாலணி பலரிப் பாய்ச்சலிகனச் தசிப்பேற்கும் அதேதபாய பிோன 

காப்தையேி கம்பனிகரின் பபயரவு தகாாிக்ககத் போககின் எய பகுேிிகன 

உள்ரீர்ப்பேற்கும் தே.கா.ந.பபா.நி. இனால் இயக்கூடிோக இயந்ேது. தலகய நியத்ேம், 

கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் போடர்பான நிேித்ேின் தொகாகத்துலத்ேின் 

தோயம் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாே ஆபத்துக்ககர 

தே.கா.ந.பபா.நி. இனால் ேணிக்கக்கூடிோக இயந்ேது.  

2013 ஆம் ஆண்டிற்காக அரிக்கப்பட்ட லவு பசயவுத் ேிட்ட தொன்பாறிவுகரின் பகுேி என்மாக,  

லமட்சி ற்யம் பலள்ரப்பபயக்கு தபான்ம இற்கக ஆபத்துக்கரினால் உண்டாகும் 

பிர்கலக்கான தசேங்கரிலியந்து லிலசாிககரப் பாதுகாப்பேற்கு பிர் காப்தையேி ேிட்டம் 

என்கம ற்படுத்துலேற்கு தொன்பாறிப்பட்டுள்ரது. உ ானி ேிட்டத்ேின் கீழ் லறங்கப்படும் 

உப் கப என்யக்கு யபா. 150 பகாண்ட லிேிப்பனவு, ற்யம் அகனத்து லங்கிகள், நிேிக் 

கம்பனிகள் ற்யம் காப்தையேி நிேிங்கள் ன்பலற்மிலியந்து லாிக்குப் பின்னான இயாபத்ேின் 

1% ன்தம் வீேத்ேில் அமலிடப்படும் பிர்க் காப்தையேி லிேிப்பனவு ன்பலற்மின் லாியாக இந் 

தநாக்கத்ேிற்காக இய லயான தோயங்கள் அமிதொகப்படுத்ேப்பட்டன. 2013 ஆம் ஆண்டு 

நடுப்பகுேிிலியந்து பன்தலும் இத் ேிட்டத்ேிகன லிரம்பப்படுத்தும் பணி தே.கா.ந.பபா.நி. 

இற்குப் பபாயப்பரிக்கப்பட்டது.      
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5.2.1 ட்டு ஆண்டுகலக்கான நிேி ீராய்வு 

 

லகபடம் - 5.01:தேமி உகறத்ே 

ேலகணக் கட்டண லயானத்ேின் 

கடந்ேகாயப் தபாக்கு  

 

 

 

ேிட்டி தேமி உகறத்ே ேலகணக் 

கட்டண லயானானது 2009 ஆம் ஆண்டு 

லக 4 லயடங்கலக்கு அேிகாித்ே தபாக்கு 

என்மிகனப் பேிவுபசய்ேதுடன் அேன் 

பின்னர் 2011 ஆம் ஆண்டு லக கூடுேல் 

அல்யது குகமந்ே லிேத்ேில் நிகயாகத் 

போடர்ந்ேியந்ேது. இது 2011 ஆம் ஆண்டில் 

ஆகக் குகமந்ே பபயேிிகனப் 

பேிவுபசய்ேதுடன் பின்னர் 2013 ஆம் 

ஆண்டில் உச்சபட்சத்ேிற்கு அேிகாித்ேது.  

   

 

லகபடம்- 5.02: ேிட்டி நிேித்ேின் 

கடந்ேகாயப் தபாக்கு  

 

 

ேிட்டி நிேிானது 2010 ஆம் ஆண்டு 

லக யபா. 9,695 ில்லினாக 

அேிகாித்துள்ரது ஆனால் 2010 ஆம் 

ஆண்டுடன் எப்பிடும் தபாது 2011 ஆம் 

ஆண்டில் 12% இனால் குகமலகடந்ேது. 

தலும், 2012 ஆம் ஆண்டின் தொடிலில் யபா. 

5,935 ில்லினாக நிேிம் 

குகமலகடந்துள்ரது. நிேித்துக்கு 

ாற்மப்பட்ட நியத்ேிகலக்கப்பட்ட 

இயாபத்ேின் ீது 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான 

லயடாந்ே தேமி இயாபத்ேிற்கு தற்பட்ட 

லிேிப்பனவு என்மிகன லிேித்ேேன் 

லிகரலாக ேிட்டி நிேிம் 

குகமலகடந்துள்ரது. 
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5.2.2 தொேலீடு ற்யம் தசிப்தை ீராய்வு  

 

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் பாத்ே தொேலீட்டு லயானானது 

2012 ஆம் ஆண்டுடன் எப்பிடுககில் 2013 ஆம் ஆண்டில் 12.29% இனால் அேிகாித்ேது. 

பாத்ே லயானத்ேில் 11.33% இகனப் பிேிபலிக்கும் தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் 

இண்டாலது லயான தோயாக இவ் லயானம் உள்ரது.  

எத்ே காயப்பகுேிக்கு ேிான 24% அேிகாிப்தை என்மான யபா. 6.6 பில்லிதக்கு இந் 

நிேித்ேின் பாத்ே தொேலீடு அேிகாித்ேது. 2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இயக்க தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் சட்டத்ேின் தோயம் பலரிிடப்பட்ட  

லறிகாட்டல்கலக்கு இணங்க நிேித்ேின் பபயம்பகுேிானது அசாங்க ஆலணங்கரில் 

தொேலிடப்பட்டதுடன் கன ிகுேிானது ீள்பகாள்லனவு உடன்படிக்கககரில் 

தொேலிடப்பட்டது. 2013 ஆம் ஆண்டு டிபசம்பர் ாேம் 31 ஆம் ேிகேிிலுள்ரலாய யபா. 8.7 

பில்லின் பாத்ேச் பசாத்து ீேிிகன தொன்னரிப்பேற்கு நிேித்ேின் பாத்ேச் 

பசாத்துக்கள் 21.06% இனால் லரர்ச்சி கண்டது. நிேித்ேின் பாத்ேச் பசாத்துக்கரின் 76.83 

% இகன நிேி தொேலீடுகள் ற்படுத்துகின்மது.  
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காப்தையேித் ேிட்ட ீராய்வு

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிானது 2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இயக்க தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் சட்டத்ேின் கீழ் 2006 ஆம் 

ஆண்டில் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. ஆம்பத்ேிலியந்து தொன்தநாக்கிோக பின்லயம் 

நயதனாம்பல் தநாக்கி காப்தையேித் ேிட்டங்கரானகல இயங்ககர் சதொோத்ேின் 

பல்தலயபட்ட பிாிவுககரப் பாதுகாப்பேற்கு 2011 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் தோயம் உயலாக்கப்பட்டு அதொயாக்கப்பட்டன. 

 

i. அசாங்க அலுலயர்கலக்கான யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டம் 

(அக்ஹாா)  

 

அசாங்க அலுலயர்கரின் நன்கக்காக 1997 ஆம் ஆண்டு 

உயலாக்கப்பட்ட யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டத அக்ஹாா யத்துலக் 

காப்தையேித் ேிட்டம் ன அமிப்படுகின்மது. ாேம் என்யக்கு உயப்பினர் 

எயலயக்கு யபா. 11 ன்ம ஆம்பக் பகாடுப்பனவு என்யடன் இது இேன் 

போறிற்பாடுககர ஆம்பித்ேது. அேன் பின்னர் 2005 ஆம் ஆண்டில் 

அசாங்கத்ேினால் டுக்கப்பட்ட ேீர்ானத்துக்கக ாேம் என்யக்கு 

யபா. 75 பகாண்ட ேலகணக் கட்டணானது இத் ேிட்டம் குமித்து 

ஏய்வூேித்துக்குாித்துகட சகய அசாங்க அலுலயர்கரிடியந்தும்  

ாோந்ேச் சம்பரத்ேிலியந்து கறிக்கப்பட்டது. இயங்கக காப்தையேிக் 

கூட்டுத்ோபனானது ேனிார்ப்படுத்ேப்பட்டோன அக் காயம் லகில் 

இத் ேிட்டானது இயங்கக காப்தையேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேினால் 
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அதொல்படுத்ேப்பட்டது.  ஆனால் அேன் ேனிார்ாக்கத்துடன் 2006 ஆம் 

ஆண்டு ேனலாி ாேம் 1 ஆம் ேிகேிிலியந்து அதொலுக்கு லயம் லண்ணம் 

இத் ேிட்டத்ேிகன அசாங்கானது பபாயப்தபற்யக்பகாண்டதுடன் தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் கீழ் எய ேனிான அசாங்கத் 

ேிட்டாக அேகன அதொல்படுத்துகின்மது.   

 

ii. தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் 

பற்மி நிேிம் (SRCC&TF)  

 

இயங்ககின் தைலிில் ல்கயக்குள் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் 

குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேச் பசற்பாடுகள் காணாக நிகலம் 

ஆேனத்துக்கான இறப்தை/ தசேம் அத்துடன் அல்யது ேனிப்பட்ட சுகாோம், 

லிபத்து, உடல் ாீேிான காங்கள் ன்பலற்மிகன ேிர்பார்த்து 

பாதுகாப்பேற்பகன லிாிலாக்கப்பட்ட, இயங்ககில் உாிம் பபற்ம பபாதுக் 

காப்தையேி நியலனங்கரான இந் நிேித்ேின் சகய உயப்பினர்கள் தோயதொம் 

லறங்கப்பட்ட காப்தையேி ஆலணங்கள் போடர்பில் தயேிக காப்தையேிப் 

பாதுகாப்பிகன லறங்கும் தநாக்கத்துடன் அகச்சகலினால் 

தற்பகாள்ரப்பட்ட அகச்சகலத் ேீர்ானம் என்யக்கு ற்ப 1987 ஆம் 

ஆண்டில் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் 

பற்மி நிேிம் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. 1987 ஆம் ஆண்டிலியந்து 

தொன்தனாக்கிோக இந் நிேிானது தேசி காப்தையேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேின் 

தோயம் நிர்லகிக்கப்பட்டுள்ரது.    

2005.08.01 ஆம் ேிகேிிலியந்து அதொலுக்கு லயம் லண்ணம், தேசி 

காப்தையேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேின் அடுத்து பேலி லகிப்தபாான 

லகயக்கப்பட்ட ேனசக்ேி காப்தையேிக் கம்பனிிடியந்து 

பபாயப்தபற்ய நிேி ற்யம் ேிட்டிடல் அகச்சினால் இந் நிேிம் 
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நிர்லகிக்கப்பட்டது. அேன் பின்னர், தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் 

இகணப்தைடன் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் 

பங்கலாேம் பற்மி நிேித்ேின் லலிலியக்கும் சகய பணங்கலம் 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிற்குள் பகாண்டு பசல்யப்பட்டது.  

இயேிாக, தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேினால் தபணப்படும் எய லிதசட 

கணக்கிற்கு இப் பணம் ாற்மப்பட்டது.   

    

iii. பாாலன்ம உயப்பினர் காப்தையேித் ேிட்டம்  

 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது பாாலன்ம உயப்பினர்கலக்கான 

காப்தையேித் ேிட்டம் என்மிகன அமிதொகப்படுத்ேியுள்ரது. இத் ேிட்டத்ேின் 

கீழ் 225 பாாலன்ம உயப்பினர்கள் பன் பபயகின்மனர். இத் 

ேிட்டானது பாாலன்ம உயப்பினர்கலக்கு பின்லயம் நன்கககர 

லறங்குகின்மது:  

1.  யபா. 5 ில்லின் லகியான லிபத்துக் காப்தையேிப் பாதுகாப்தை   

 ேிர்பாாே இமப்தை      யபா. 5,000,000.00  

லிபத்துக் காணாக தொலகான  

அங்கவீனம்      யபா. 5,000,000.00  

2.  லயடம் என்யக்கான யத்துலக்  

காப்தையேிப் பாதுகாப்தை    யபா.    200,000.00 
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iv. இயங்ககில் காப்தையேித் போறிலுக்கான ீள்-காப்தையேிப் பாதுகாப்தை  

 

2006 ஆம் ஆண்டு இயங்ககில் ீள் காப்தையேி ஆபத்ேிகன தே.கா.ந.பபா. 

நிேிானது ற்யக்பகாள்ர ஆம்பித்ேது. தே.கா.ந.பபா. நிேிச் சட்ட 

ற்பாடுகலக்கு இணங்க, தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிடியந்து ீள் காப்தையேி 

போறிலின் பாத்ேத் போககில் 30% இகனப் பபற்யக்பகாள்லது 

இயங்ககிலுள்ர பபாதுக் காப்தையேிக் கம்பனிகலக்குக் கட்டாாகும்.    

 

v. தாட்டார் லாகனக் காப்தையேித் ேிட்டம் (அசாங்கத்துக்குச் 

பசாந்ோன தாட்டார் லாகனங்கலக்காக)  

அசாங்க நியலனங்கலக்கு (லியப்பத் தேர்லான) ற்யம் பகுேிரவு அசாங்க 

நியலனங்கலக்கு (லியப்பத் தேர்லான) பசாந்ோன தாட்டார் 

லாகனங்கலக்கு தேதம் இறப்தை அல்யது தசே ஆபத்ேிற்கு ேிாக காப்தையேி 

பசய்ப்படும். தே.கா.ந.பபா. நிேிானது ஆம்பத்ேில் அசாங்கத் துகமக்கு 

தாட்டார் லாகனக் காப்தையேிிகன லறங்க ஆம்பித்ேியந்ேது ன்பதுடன் 

அேன் பின்னர் அேகன ேனிார் துகமக்கு எய ோங்கக்கூடி ேலகணக் 

கட்டணம் என்மில் லிாிலாக்கிது. இேன் தொலபாத்ே தாட்டார் 

காப்தையேிானது ேீ ற்யம் கரவு, தோன்மாம் ேப்தைச் தசேங்கள் (ணம் 

ற்யம் காம்) அத்துடன் பலள்ரப் பபயக்கு, தலகய நியத்ேம், கயலம், 

சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் தபான்ம தயேிக காப்தேடுககரயும் 

உள்ரடக்கும். ேற்தபாது, அசாங்கத் துகமின் காப்தையேித்  தேகலககரப் 

தர்த்ேிபசய்லது போடர்பில் தே.கா.ந.பபா. நிேிானது பிோனாக 

கலனத்ேிகனக் குலிக்கின்மது.  
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vi     “லிதேச பக்கிா” பலரிநாட்டுத் போறில் காப்தையேித் ேிட்டம்  

2008 ஆம் ஆண்டு யூன் ாேத்ேிலியந்து தொன்தனாக்கிோக இயங்கக பலரிநாட்டுப் 

தையம்பபர் தலகயாட்கலக்கான “லிதேச பக்கிா” பலரிநாட்டு தலகயலாய்ப்தைக் 

காப்தையேி ஆலணானது தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேிடியந்து 

காப்தையேிக் காப்தேட்டிகனப் பபற்யக்பகாண்டேன் பின்னர் பலரிநாட்டு 

தலகயலாய்ப்தைக்காக இயங்ககிகன லிட்டுச் பசன்ம 18 இலியந்து 65 லகான 

லேிலுள்ர இயங்ககர்ககர உள்ரடக்கிது. னிதம், 2012 ஆம் ஆண்டிலியந்து 

இது இகடநியத்ேப்பட்டுள்ரது.  

vii      பபாதுக் காப்தையேித் ேிட்டம்  

2009.08.20 ஆம் ேிகேின்ய பலரிிடப்பட்ட 1615/20 ஆம் இயக்க லர்த்ோனி 

அமிலித்ேலுக்கு இணங்க, பபாதுக் காப்தையேித் போறிலின் கீழ் ேீபாக் காப்தையேி 

ஆலணங்கள், கடயபாக் காப்தையேி ஆலணங்கள், தலகயாட்கள் நட்டஈட்டு 

காப்தையேி ஆலணங்கள் ற்யம் நானாலிே காப்தையேி ஆலணங்கள் ன்பலற்கம 

லறங்குலேற்கு தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிற்கு அங்கீகாம் லறங்கப்பட்டுள்ரது.  

viii.  பிர்க் காப்தையேி  

“பகேட அயன பபாஹ ேிாி” நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேின் கீழ் ானிாக 

அரிக்கப்பட்ட உத்ேிகனப் பபற்யக்பகாள்கின்ம லிலசாிகலக்காக 2012 ஆம் 

ஆண்டின் லவு பசயவுத் ேிட்ட தொன்பாறிவுக்கு இணங்க 2013 ஆம் ஆண்டில் 

பிர்க் காப்தையேித் ேிட்டம் உயலாக்கப்பட்டது. லமட்சி, பலள்ரப்பபயக்கு 

ற்யம் காட்டு ாகனகள் ன்பலற்மின் காணாக பிர்ச்பசய்ககக்கு 

ற்படுத்ேப்படும் தசேங்ககரத் ேணிப்பேற்கான ேீர்வு நடலடிக்கக என்மாக 

கட்டாக் காப்தையேித் ேிட்டம் என்மாக இது உள்ரதுடன் நிேி ற்யம் 

ேிட்டிடல் அகச்சினால் பலரிிடப்பட்ட 2013/06/21 ஆம் ேிகேி 

BD/EE/118/01/BP/2013 ஆம் இயக்க சுற்மமிக்ககக்கக 

பசற்படுத்ேப்படுகின்மது.     
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அக்ஹா யத்துலக் காப்தையேி 

 

 

12/2005 ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாக அகச்சின் சுற்மமிக்ககின் தோயம் அக்ஹா 

யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டம் அதொல்படுத்ேப்பட்டது ன்பதுடன் இத் ேிட்டம் 2006 ஆம் 

ஆண்டு ேனலாி ாேம் 1 ஆம் ேிகேிிலியந்து தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேின் ேகயகத்துலத்ேின் கீழ் லந்ேது. உயப்பினர்கரின் ேியணம் பசய்ே 

ஊறிர்கள், லாழ்க்ககத் துகண ற்யம் பிள்கரகள் (அலர்கள் ேியணம் பசய்ால், 

தலகயற்தமார்கராக ற்யம் 21 லதுக்குக் குகமலாக இயந்ோல் ாத்ேித) ற்யம் 

ேியணம் பசய்ாே ஊறிர்கள் - உயப்பினர், பபற்தமார்கள் (பபற்தமார்கள் 70 லேிற்குக் 

குகமலாக இயந்ோல் ாத்ேித) தபான்தமாயக்கு நன்கககர இது லறங்குகின்மது.  

 “அக்ஹா” யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டானது ாகாண அச தசலகர்கள் 

உள்ரடங்கயாக அச தசலகர்கள் ற்யம் அலர்கரின் குடும்பங்கரின் லாழ்க்ககத் 

ேத்ேிகன உர்த்துலேற்பகன உயலாக்கப்பட்டுள்ரது. ஆேலினால் தே.கா.ந.பபா. 

நிேிானது, அது பபற்யக்பகாள்லம் சகய தகாாிக்ககத் போககககரயும் 

துாிேப்படுத்துலேற்கான நடலடிக்ககககர சாத்ேிப்படக்கூடிலாய லிகலாக 

டுத்துள்ரது.  

தகாாிக்ககத் போககக் பகாடுப்பனவுச் பசய்தொகமிகனத் துாிேப்படுத்துலேற்கான 

இயத்ேினில் அட்கட தொகமகிகன அதொயாக்கிேன் பின்னர் எய தைேி தகாாிக்ககத் 

போககச் பசய்தொகமப்படுத்ேல் தொகமகிகன தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேிானது அதொல்படுத்ேிியந்ேது. சகய அலசிான தேகலப்பாடுககரயும் 

தர்த்ேிபசய்ே பிகடனப்படுத்ேப்பட்ட அக்ஹா தகாாிக்ககத் போகககரானகல 

இயத்ேினில் அட்கட தொகமகிகன அமிதொகப்படுத்ேிேன் பின்னர் 3 தலகய 

நாட்கரிற்குள் பசலுத்ேப்பட்டுள்ரன.   
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2013 ஆம் ஆண்டிலியந்து இத் ேிட்டத்ேிகன தநாக்கி அசாங்க அலுலயர்கரிடியந்ோன 

ாோந்ேச் சம்பரத்ேிலியந்து சுற்மமிக்கக ச்சாிக்ககத் போிலிப்தைப் பங்கரிப்பிற்தகற்ப 

ேகுேிான ஊறிர் எயலயக்கு யபா. 125 கறிக்கப்படுகின்மது.  இக் காப்தையேித் ேிட்டத்ேின் 

கீழ் பின்லயம் நன்க லகுேிகள் லறங்கப்பட்டுள்ரன.  

1. கலத்ேிசாகய கட்டணங்ககர ேிர்பார்த்து யத்துல நன்ககள்: 

 

இந் நன்ககரின் கீழ், கலத்ேிசாகய ற்யம் சிகிச்கச நிகயக் கட்டணங்கள், 

யத்துல ற்யம் சத்ேிசிகிச்கசச் பசயவுகள், யத்துல ஆதயாசகனச் தசகலகள் 

அல்யது யத்துல நிதைணாின் ற்யம் நிதைணாின் தசகலகள், நிகயத்ேிற்கு 

உள்தரான சிகிச்கச தபான்மலற்யக்கான கட்டணங்கள் லறங்கப்படும்.  

 

 

2. தோக்குக் கண்ணாடிககரக் பகாள்லனவு பசய்ேல்: 

 

இத் ேிட்டத்ேின் கீழ் எவ்பலாய 3 லயடத்ேிற்கும் எயதொகம தோக்குக் 

கண்ணாடிிகனக் பகாள்லனவு பசய்லேன் தபாியான பசயலிகனப் 

தர்த்ேிபசய்லேற்கு யபா. 3,500/- பகாண்ட போகக என்மிகனக் தகாயலேற்கு 

அங்கத்ேலர்கலக்குத் ேகுேியுள்ரது.   

 

 

3. இே சத்ேிசிகிச்கசச் பசயவுகள் (இேம் சார்ந்ே): 

 

இத் ேிட்டத்ேின் கீழ் இேச் சத்ேிசிகிச்கசக்கான பகாடுப்பனலின் தபாியான 

பசயலினத்கேப் தர்த்ேிபசய்லேற்கு யபா. 400,000/- பகாண்ட போகக என்மிகனக் 

தகாயலேற்கு அங்கத்ேலர்கலக்குத் ேகுேியுள்ரது.  

 

4. லிபத்து ண ற்யம் இற்கக ணக் காப்தேடு: 

 

இத் ேிட்டத்ேின் கீழ், லிபத்து ண ற்யம் இற்கக ணக் காப்தேட்டின் கீழ் யபா. 

600,000/- ற்யம் யபா. 100,000/- பகாண்ட போகக என்மிகனக் தகாயலேற்கு 

அங்கத்ேலர்கலக்குத் ேகுேியுள்ரது. 
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5. “ந சுக்கும்” கடன் உத்ேலாேத் ேிட்டம்: 

 

ாோந்ேச் சம்பரத்ேின் பத்து டங்கு பபயேிக்கு கடன் உத்ேலாேம் என்ய 

லறங்கப்படும் ன்பதுடன் தேதம் தநாய் அல்யது தொலகான அல்யது 

பகுேிரவு இயாக காணாக கடன்படுநர் ேனது லாழ்க்ககிகன அல்யது 

லாழ்லாோத்ேின் லறகான லயலாிகன இறந்ேலாக இயப்பின் கடனின் 

நிலுகலத் போகக பசலுத்ேப்படும்.  

 

பபௌேீகச் பசற்மிமன் – 2013 

அக்ஹா உாிகக்தகால் லககப்பாடு – ஆண்டு 2013 (இயக்கங்கரில்)  

 

உாிகக்தகா

ல் லகக  

பபற்யக்பகாள்ரப்ப

ட்ட பாத்ேக் 

தகாாிக்ககத் 

போகககள் 

பசலுத்ேப்பட்

ட 

தகாாிக்ககத் 

போகககள் 

நிலுகலாகவு

ள்ர 

தகாாிக்ககத் 

போகககள் 

நிாகாிக்கப்ப

ட்ட 

தகாாிக்ககத் 

போகககள் 

இமப்தை 2082 1978 59 45 

அங்கவீனம் 702 618 42 42 

குறந்கேப் தபய 9460 8067 1117 276 

தைற்யதநாய் 346 303 23 20 

இயே தநாய்  504 493 09 02 

தோக்குக் 

கண்ணாடிகள்  

60624 52831 2808 4985 

கன 

தநாய்கலக்கா

ன கன 

அசாங்க  

கலத்ேிசாகய

க் கட்டணங்கள்  

30462 27162 2311 989 

கன 15354 12262 1426 1666 
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தநாய்கலக்கா

ன கன 

ேனிார் 

கலத்ேிசாகய

க் கட்டணங்கள்   

சியநீக தநாய் 05 03 - 2 

பக்கலாேம் 07 04 01 02 

பாத்ேம் 119,546 103,721 7,796 8,029 
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தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம்  

அக்ஹா யத்துலத் ேிட்டக் பகாடுப்பனவுகள் (லயடாந்ேம்)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

உாிகக்

தகால் 

லகக  

ஆண்டு 2013 ஆண்டு 2012 ஆண்டு 2011 ஆண்டு 2010 ஆண்டு 2009 

பக்கலாேம்  19,500.00 85,045.00         811,842.00      346,734.00 396,208.00 

சியநீக 

தநாய் 

170,255.00 442,069.00      2,174,098.00     3,924,953.00 396,208.00 

கன 

தநாய்கலக்

கான 

கன 

ேனிார் 

கலத்ேிசா

கயக் 

பகாடுப்பன

வுகள்  

450,004,691.00 519,433,054.00 

 

 

465,241,819.00 395,382,317.00 325,327,942.00 

கன 

தநாய்கலக்

கான 

கன 

அசாங்க  

கலத்ேிசா

கயக் 

பகாடுப்பன

வுகள்   

130,537,351.00 135,187,766.00 130,001,995.00 124,605,768.00 118,388,616.00 

தோக்குக் 

கண்ணாடிக

ள்  

179,283,805.00 188,253,705.00 178,824,095.00 177,584,405.00 171,046,450.00 

இயே 

தநாய் 

138,154,231.00 133,772,302.00 139,890,847.00 121,975,896.00 160,377,390.00 
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தைற்யதநாய்  6,971,447.00 9,809,079.00    13,432,312.00 25,034,123.00 18,743,792.00 

குறந்கேப் 

தபய 

33,731,317.00 70,449,064.00  103,922,760.00 91,679,848.00 83,787,896.00 

அங்கவீனம் 18,046,862.00 19,904,080.00    19,588,568.00 29,358,660.00 33,806,187.00 

இமப்தை 125,596,611.00 119,401,850.00 141,684,995.00 175,937,244.00 214,492,626.00 

பாத்ேம் 1,082,516,070.00    1,196,843,195.00 1,198,363,331.00 1,145,706,581.00 1,089,933,966.00 
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தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் 

பங்கலாே லிாிலாக்கம்  

 

1987 ஆம் ஆண்டில் அகச்சகலினால் தற்பகாள்ரப்பட்ட ேீர்ானத்ேிற்தகற்ப, 

தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் காணாக ற்படும் 

ஆேனங்கலக்கான இறப்தை/தசேம் அத்துடன் அல்யது ேனிாள் இமப்தை/ உடற் 

காங்கலக்கு ேிான காப்தேட்டிகனப் பபற்யக்பகாள்லேற்கு லிாிலாக்கப்பட்ட, 

இயங்ககில் உாிம்பபற்ம காப்தையேி நியலனங்கராக உள்ர நிேித்ேின் சகய 

உயப்பினர்கரினாலும் பலரிிடப்பட்ட காப்தையேி ஆலணங்கள் போடர்பியான தயேிக 

காப்தையேிக் காப்தேட்டிகன லறங்கும் தநாக்குடன் தேசி காப்தையேிக் 

கூட்டுத்ோபனத்ேினால் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் 

பற்மி நிேிானது (SR & CC) உயலாக்கப்பட்டு நிர்லகிக்கப்படுகின்மது.     

அேன் பின்னர் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் பற்மி 

நிேிானது நிேி ற்யம் ேிட்டிடல் அகச்சுக்குள் டுக்கப்பட்டதுடன் 2005 ஆம் 

ஆண்டிலியந்து தொன்தனாக்கி நிேி ற்யம் ேிட்டிடல் அகச்சினால் தொகாக 

பசய்ப்பட்டது.   

இயேிாக, 2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இயக்க தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேிச் சட்டத்ேின் கீழ் 2007 ஆம் ஆண்டில் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேிற்குள் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் பற்மி 

நிேிானது உள்ரீர்ப்தைச் பசய்ப்பட்டது.   

தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் பற்மி நிேித்ேின் 

உள்ரீர்ப்பின் பின்னர் அச் சட்டத்ேின் 18 ஆம் பிாிலின் (1) ஆம் உட்பிாிலின் (இ) ஆலது 

பந்ேிக்தகற்ப நிேித்ேிற்கு லவு கலக்கப்பட்ட சகய பணங்கலம் தேசி காப்தையேி 

நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேினால் தபணப்படும் லிதசட கணக்கு என்மிற்கு 

ாற்மப்பட்டுள்ரது.  
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இேன் நிர்லாகம் ற்யம் தொகாகத்துலம் போடர்பியான லறிகாட்டல்கரானகல தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேினால் காயத்ேிற்கு காயம் பலரிிடப்படும். 

தைேி லறிகாட்டல்கள் அமிதொகப்படுத்ேப்படும் லகில் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் 

பபாயப்தை நிேித்ேிற்குள் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் 

பற்மி நிேித்ேின் உள்ரீர்ப்பிற்கு தொன்னர் தொன்னோகப் பின்பற்மப்பட்ட நகடதொகமககர 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது போடர்ந்து பின்பற்மிது.     

தல.க.சி.ப. (SRCC & T) நிேித்ேின் பிோன பசற்பாடுகள் 

 காப்தையேிக் கம்பனிகலக்கூடாக ேலகணக் கட்டணத்கேச் தசகாித்து இந் 

நிேித்ேிற்கு அதப்தைேல் ற்யம் லயலாிகனப் பிமப்பிப்பேற்கு உர் வீேத்ேில் 

தொேலீடு பசய்ேல்.  

 தே.கா.ந.பபா. நிேிச் சகபின் அதேிின் தபாில் தகாாிக்ககத் போகககள் 

காப்தையேிக் கம்பனிகரால் பசலுத்ேப்பட்டு SRCC & T நிேித்ேினால் 

ீரரிக்கப்படுகின்மது.  

 பங்கலாே ோக்குேல்கரின் காணாக தசேதொற்ம, இயங்கக லங்கிினால் 

நிர்லகிக்கப்பட்ட நியலனங்கலக்கு லறங்கப்பட்ட பன் (soft) கடன்ககர தொகாக 

பசய்ேல்.    

  

தலகய நியத்ேம், கயலம் ற்யம் சிலில் குறப்பம் ற்யம் 

பங்கலாேம் பற்மி (SRCC & T)  நிேித்ேின் தநாக்கங்கள்   

 இந் நிேித்ேினால் காப்தேடு பசய்ப்படும் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் 

குறப்பம் ற்யம் பங்கலாே ஆபத்துக்ககர உள்ரடக்குலேற்கு லிாிலாக்கப்பட்ட 

காப்தையேி ஆலணங்கரில் லிலாிக்கப்பட்டலாய இந் நிேித்ேின் சகய 

உயப்பினர்கரினாலும் பபற்யக்பகாள்ரப்பட்ட காப்தையேித் ேலகணக் 

கட்டணங்கரின் தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாே 

கூய போடர்பில் இந் நிேித்ேிகன உயலாக்குேல்.   

 

 தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேச் பசற்பாடுகள் 

காணாக ற்படும் ஆேனத்துக்கான இறப்தை/ தசேம்/ அல்யது ேனிப்பட்ட 

காத்ேிகன ேிர்பார்த்து, காப்தையேி பசய்ப்பட்டும் ற்யம் தைலிில் ல்கய 

லிாிலாக்கம் என்மிகன ற்பாடு பசய்யும் அவ் லககான பபாதுக் காப்தையேி 
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ஆபத்ேிகன உள்ரடக்கி இயங்கக சனநாக தசாசலிசக் குடிசின் தைலிில் 

ல்கயக்குள் அகந்தும் உள்ர அத்ேகக ஆபத்துக்கலக்கான காப்தையேி 

ஆலணங்கரில் லிலாிக்கப்பட்டலாய பாதுகாப்பிகன லறங்குேல்.  

 

 

 கூடி பசாந்ோன இயங்கக நிேித்ேிடியந்து காப்தேட்டிகனப் 

பபற்யக்பகாள்லேன் தோயம் பபயேி லாய்ந்ே ேலகணக் கட்டணத்ேிகன 

பலரிநாடுகலக்குச் பசல்யால் ேடுக்க தொடியும்.    

 

தல.க.சி.ப (SRCC & TR) அயகின் நிேி ீராய்வு  

2012 ஆம் ஆண்டில் உள்ரேற்கு ேிாக யபா. 262M ில்லினால் GWP இகன 

அேிகாித்ேதுடன் SRCC & TR அயகுக்கான குமிப்பிடத்ேக்க என்மாக 2013 ஆம் ஆண்டு 

தொடிலகடந்ேது. அத்துடன் தொேலீட்டு லயானம் யபா. 13.9 ில்லினால் அேிகாித்துள்ரது. 

2013.12.31 ஆம் ேிகேிிலுள்ரலாய SRCC & TR அயகின் பாத்ே தொேலீடு யபா. 5.1 

பில்லினாக இயந்ேதுடன் 2013 ஆம் ஆண்டில் ேிட்டு நிேித்ேிற்கு ாற்மப்பட்டது யபா. 

2.4 பில்லினாக இயந்ேது.                       

2012 ஆம் ஆண்டில் பேிவுபசய்ப்பட்ட யபா. 37 ில்லிதடன் எப்பிடுககில்  2013 ஆம் 

ஆண்டில் யபா. 2.3 ில்லினாக தேமி தகாாிக்ககத் போகககள் குகமலகடந்துள்ரது. 

பங்கலாே தகாாிக்ககத் போகககரின் பற்மாக்குகம காணாகதல இது அகந்ேது. 

நிர்லாக ற்யம்  போறிற்பாட்டுச் பசயவுகலம் 2012 ஆம் ஆண்டிற்கு ேிாக 

குகமலகடந்ேன.  
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ீள் காப்தையேி  

 

 

2006 ஆம் ஆண்டு 28 ஆம் இயக்க தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் 

சட்டத்ேின் கீழ் 2007 ஆம் ஆண்டு டிபசம்பர் ாேம் 19 ஆம் ேிகேி 1528/20 ஆம் இயக்க 

லர்த்ோனி அமிலித்ேலிலுக்கிணங்க 2008 ஆம் ஆண்டில் எவ்பலாய பபாது ீள்காப்தையேி 

போறிலியந்தும் லகின்ம பாத்ேப் பபாயப்பில் காப்தையேி லறங்குனால் 

பசலுத்ேப்படற்பாயோக இயப்போன கட்டா 20% இகன தற்பகாள்லேற்கு ீள் 

காப்தையேித் ேிகணக்கரம் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. தலுள்ரேற்கு தயேிகாக 2012 ஆம் 

ஆண்டு டிபசம்பர் ாேம் 31 ஆம் ேிகேி 1791/4 ஆம் இயக்க ேியத்ேப்பட்ட லர்த்ோனிக்கு 

இணங்க இவ் ஆண்டில் 20% இலியந்து 30% லகில் கட்டா எப்பரிப்தை 

அேிகாிக்கப்பட்டுள்ரது.        

  

இயங்ககில் அந்நிச் பசயாலணிக ேக்ககலத்துக் பகாள்லதே இத் ேிகணக்கரத்ேிகன 

உயலாக்கிேன் பிோன தநாக்காகும் அத்துடன் இயங்ககில் “தேசி ீள்காப்தையேி 

லறங்குநாக” இது பிோனானதும் ேீர்க்கானதுான லகிபாகத்ேிகன 

பசற்படுத்ேியுள்ரது.  
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சகய தொேன்கான காப்தையேிக் கம்பனிகலம் தே.கா.ந.பபா. நிேித்துடன் ீள்காப்தையேி 

பசய்ப்பட்ட போககின் 30% இகன கட்டாாக எப்பரிக்க தலண்டியுள்ரதுடன் 

ற்யக்பகாள்ரப்பட்ட பபாயப்பிற்குச் சனான போககக்கு தேதம் தொேன்கான 

காப்தையேிக் கம்பனிினால் சர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதம் தகாாிக்ககத் போககிகனத் 

ேீர்ப்பேற்கான பபாயப்பிகன தே.கா.ந.பபா. நிேிம் பகாண்டுள்ரது.  

இவ் ஆண்டில், 17 தொேன்கக் காப்தையேிக் கம்பனிகரிடியந்து 103 உடன்படிக்ககககர 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது ற்யக்பகாண்டுள்ரதுடன் ேலகணக் கட்டணாக யபா. 1042 

ில்லிகனச் தசகாித்துள்ரது. காப்தையேித் போறில்லல்லுனர்ககர உள்ரடக்கி 

ீள்காப்தையேி உாிகக்தகாாிக்கக குலலின் அதேிின் கீழ் உாிகக்தகாாிக்ககக் 

பகாடுப்பனவுகராக யபா. 20 ில்லிகன தே.கா.ந.பபா. நிேிம் பசலுத்ேியுள்ரது.   

தே.கா.ந.பபா. நிேித்துடன் போடர்தை கலத்ேியக்கும் காப்தையேிக் கம்பனிகள் கீதற 

ேப்பட்டுள்ரன.   

1.   அயன்ஸ் காப்தையேிக் கம்பனி  

2. அானா ேகாப்தைல் காப்தையேிக் கம்பனி அானா   

3. சின் அயன்ஸ் காப்தையேிக் கம்பனி தேல்சீ  

4.  காப்தையேி தேல்சீ  

5. பசலின்தகா காப்தையேி தேல்சீ  

6. ேீ காப்தையேிக் கம்பனி  

7. பகான்டிபனன்டல் காப்தையேி யங்கா லிிட்படட்  

8. கூட்டுமவு காப்தையேிக் கம்பனி லிிட்படட்  

9. ச்ன்தே அசுன்ஸ் தேல்சீ  

10. ேனசக்ேி காப்தையேி தேல்சீ  

11. ல்ஏல்சீ காப்தையேிக் கம்பனி லிிட்படட்  

12. ம்தேஸ்ல் காப்தையேிக் கம்பனி லிிட்படட்  

13. எாின்ட் காப்தையேி லிிட்படட்   

14. தேப்பிள்ஸ் காப்தையேி லிிட்படட்    

15. சணச க்சன சக  

16. இயங்கக காப்தையேிக் கூட்டுத்ோபனம்  

17. யூனின் அசுன்ஸ் தேல்சீ   
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Nkhl;lhh; thfdf; fhg;GWjp 

 

 

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpdhy; mur kw;Wk; mur Mjpf;fKila epWtdq;fshy; 
Rkf;ff; $ba fl;Lg;gzj; njhiffspd; kPJ Nkhl;lhh; thfdq;fs; fhg;GWjp nra;ag;gLfpwJ. 
,j;Jiw Jhpjkhf tsh;r;rpailAk; xd;nwdf; fzpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkhl;lhh; thfdf; fhg;GWjpj; 
jpl;lk; jw;NghJ nrhe;jj; Njit kw;Wk; jdp egh;fSf;Fr; nrhe;jkhd thfdq;fSk; 
cs;slq;ff;$ba tpjj;jpy; tp];jhpf;fg;gl;Ls;sJ. Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;ifg; nghWg;Gepjpaj;jpd; 
%yk; toq;fg;gLk; Nkhl;lhh; thfdf; fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; Clhf ve;j xU NtisapYk; 
mt;thfdj;jpw;F vjph;Nehf;f NehpLk; mwpag;gl;l rfy cgj;jputq;fs; rhh;ghfTk; fhg;GWjp 
cj;juthjk; mspj;J thfd chpikahsh;fSf;F cs MWjnyhd;W mspf;fg;gLfpwJ. chpikf; 
Nfhhpf;iff; nfhLg;gdTr; nrad;KiwiavspJgLj;Jk; nghUl;L cah;kl;l epGzj;Jtk; tha;e;j 
kjpg;gPl;lhsh; FOnthd;W ehnlq;Fk; Nritapy; <LgLj;jg; gl;bUg;gJld; >chpikf; Nfhhpf;iffs; 
Kd;itf;fg;gLk; NghJFwpj;j tprhuizfis elhj;jmth;fshy; cld; eltbf;if vLf;fg;gLfpwJ. 

 

 

 

அட்டலகண -5.03:பசலுத்ேி தாட்டார் லாகன உாிகக் தகால்கரின் லககப்படுத்ேல் 
          

போகுேி 

2012 2013 

பாத்ேம் பாத்ேம் 

உாிகக் தகால் 

ண்ணிக்கக  போகக (யபா.) 

உாிகக் தகால் 

ண்ணிக்கக 

போகக 

(யபா.) 

டிபக்டர்  6 0.00 2 0.06 

ேனிப்பட்ட கார்  685 45.99 497 43.05 

தாட்டார்  

கசக்கிள்  65 0.66 37 0.54 

தாட்டார்  தகாச்  142 6.58 101 8.13 

பயாமி/ காணி 

லாகனம்  104 3.90 78 3.20 

இட்கடப் 

பன்பாட்டு 

லாகனம்   531 30.95 372 23.98 

டிதயர் 1 0.02 1 0.01 

பாத்ேம் 1534  88.11  1,088 78.97 
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nghJffhg;Wjp 

 

 

 

Njrpafhg;GWjpek;gpf;ifepjpaj;jpd; nghJf; fhg;GWjptpahghukhdJgpujhdkhfjPfhg;GWjp> 

fly; fhg;GWjp>ehdhtpjfhg;GWjpkw;Wk; kUj;Jtf; fhg;GWjpahf cg gpupTnra;ag;gl;Ls;sJ. 

2009.08.20 md;WtpepNahfpf;fg;gl;l 1615/20 Mk; 

,yf;ftu;j;jkhdpmwptpj;jYf;fikanghJfhg;GWjptpahghuk; Muk;gpf;fg;gl;lJld; 

fle;jtUlq;fspd; NghJepiyahdtsu;r;rpfz;lJ. 

nghJf; fhg;GWjpapd; fPo; Njrpafhg;GWjpek;gpf;ifepjpak; jPf; fhg;GWjpgj;jpuq;fs;> fly; 

fhg;GWjpg; gj;jpuq;fs;>njhopyhsu; el;l<l;Lfhg;GWjpg; gj;jpuq;fs;>nfhs;isfhg;GWjpg; 

gj;jpuq;fs; Nghd;wtw;wpidtoq;Ffpd;wJ. 
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பபாதுக் காப்தையேி காப்தை ஆலணங்கரின் லககப்பாடு  

   
   

 
2 0 1 3 

காப்தை ஆலண லகுேி   காப்தை ஆலண ண்ணிக்கக 

ேீ   
3 

கடல் 
 110 

ேனிப்பட்ட லிபத்து  
 3 

தலகயாள் நட்டஈட்டுக் காப்தையேி  
 2 

பகாள்கரகள்  
 3 

காசுப் பாிாற்மம்  
 4 

ின்சா உபகணம்  
 7 

எப்பந்ேக்கார் அகனத்து இடர் 
 17 

பபாமித்போகுேியும் இந்ேி சாேனதொம்  
 N/A 

யத்துலம்  
 15 

பிாணம்  
 9 

பாத்ேம்    
173 
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பிர்க் காப்தையேி  

 

 

“பகேட அயன பபாஹ ேிாி” நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேின் கீழ் ானிாக 

அரிக்கப்பட்ட உத்ேிகனப் பபற்யக்பகாள்கின்ம லிலசாிகலக்காக 2012 ஆம் 

ஆண்டின் லவு பசயவுத் ேிட்ட தொன்பாறிவுக்கு இணங்க 2013 ஆம் ஆண்டில் 

பிர்க் காப்தையேித் ேிட்டம் உயலாக்கப்பட்டது. லமட்சி, பலள்ரப்பபயக்கு ற்யம் 

காட்டு ாகனகள் ன்பலற்மின் காணாக பிர்ச்பசய்ககக்கு ற்படுத்ேப்படும் 

தசேங்ககரத் ேணிப்பேற்கான ேீர்வு நடலடிக்கக என்மாக கட்டாக் காப்தையேித் 

ேிட்டம் என்மாக இது உள்ரதுடன் நிேி ற்யம் ேிட்டிடல் அகச்சினால் 

பலரிிடப்பட்ட 2013/06/21 ஆம் ேிகேி BD/EE/118/01/BP/2013 ஆம் இயக்க 

சுற்மமிக்ககக்கக பசற்படுத்ேப்படுகின்மது.     

எவ்பலாய பிர்ச்பசய்ககப் பயலகாயத்ேின் தபாதும் ேலகணக் கட்டணம் என்மாக 

எவ்பலாய 50 கி.கி (kg) பகாண்ட இசான உப் கபினதும் பகாள்லனவுக் 

காயத்ேில் யபா. 150/= இகன (1 kg உத்ேிற்கு யபா. 3/- படி) லிலசாிகள் 

பங்கரிப்தைச் பசய்லர். ானிாக அரிக்கப்படும் உத்ேிகன லிற்பகனபசய்து 

லயம் கநய தசகல நிகயங்கள் ற்யம் கூட்டுமவுச் சங்கங்கள் ன்பலற்மில் 

உத்ேிகனக் பகாள்லனவு பசய்யும் தலகரில் காப்தையேித் ேலகணக் கட்டணம் 

அமலிடப்படுகின்மது. 

தலும், அதே தநாக்கத்ேிற்காக பாலிக்கப்படுலேற்கு சகய உாிம்பபற்ம லங்கிகள், 

பேிவுபசய்ப்பட்ட காப்தையேிக் கம்பனிகள் ற்யம் நிேிக் கம்பனிகள் 



                                          தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் ஆண்டமிக்கக 2013 
 

 

 
 

 

       39  

ஆகிலற்மிலியந்து தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேினால் லயடாந்ே இயாபத்ேின் பிர்க் 

காப்தையேி லிேிப்பனவு என்யம் தசகாிக்கப்படுகின்மது. 

பாத்ே நட்டம் என்ய ற்படுங்கால் பஹக்படர் என்யக்கு யபா. 25,000/- (க்கர் 

என்யக்கு யபா. 10,000/-) பகாண்ட ஆகக்கூடி ல்கயக்கு உட்பட்டு காப்தையேி 

நன்க பசலுத்ேப்படுகின்மது. பிர்ச்பசய்கக நட்ட ேிப்தேட்டுக் குலலானது 

பிர்ச்பசய்ககக் கட்டத்ேின் அடிப்பகடில் தசேங்ககர ேிப்பிட தலண்டும். 

கநய அபிலியத்ேி நிகயங்கரிலியந்து தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிற்கு 

பாிந்துகக்கப்பட்ட உாிகக்தகாாிக்ககககரப் பபற்யக்பகாண்டேன் பின்னர், 

உாிகக்தகாாிக்கககள் பசய்தொகமப்படுத்ேப்பட்டு பகாடுப்பனவுகள் தநடிாக 

லிலசாிகரின் லங்கிக் கணக்குகலக்கு லவு கலக்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆண்டமிக்கக 2013  தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

 

  
      40 

 

  

 
 

 

 

 

 

6. நிலலத்து நிற்கும் தன்லையிலை 

அறிக்லையிடல் 
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கூட்டுப் பிசாவுாிக, சதோகப் பபாயப்தை, 

காயநிகய ாற்ம தொன்பனடுப்தைக்கள், 

அல்யது “பசுக” இக்கம் ன்தம் 

தலயபட்ட பபர்கள் தோயான 

நிகயத்துநிற்கும் ேன்கிகன க்கள் 

ற்யம் கம்பனிகள் ன்பன 

குமித்துநிற்கின்மன. அடிப்பகடில், 

பச்கசவீட்டு லாயு (gas) லிடுலிப்தைத் 

ேவுககர தசகாித்து, அரலிட்டு ற்யம் 

அமிக்ககிடுலேற்கும், இற்கக 

லரங்கரினதும் ாிசக்ேிினதும் 

போறிற்பாட்டுப் பாலகனிகனக் 

குகமப்பேற்கு கம்பனி லிாபாச் 

பசய்தொகமககர 

ாற்மிகப்பேற்குபன சுற்மாடல் 

லிறிப்தைணர்லிலியந்ோன ோலபோன்ய 

ற்யம் உள்லர் சதொோப் 

பிச்சிகனகரின் உள்ரடக்கம் 

ன்பலற்கம நிகயத்துநிற்கும் ேன்க 

உள்ரடக்குகின்மது.      

அக்ககமோர் (தொேலீட்டாரர்கள், 

ஊறிர்கள், லாடிக்ககாரர்கள், 

லறங்குனர்கள், ற்யம் சதோகம்) ற்யம் 

தோயேனச் சந்கேகள் ஆகின நிேிசாா 

நிகயத்துநிற்கும் ேன்கத் ேவுகரின் 

சிமந்ே, கூடுேல் பலரிப்பகடத் 

ேன்கான போடர்பாடலிகன 

பன்தலும் தகாயகின்மன. நியலனம் 

என்மின் பபாயராோ, சுற்மாடல் ற்யம் 

சதோகத் ோக்கத்ேிகனப் பற்மி 

ேகலல்ககரப் பாிாற்யம், கூட்டு சதோகப் 

பபாயப்தை (CSR), சுற்மாடல் சதோக ஆட்சி 

(ESG), தோன்ய அடித்ேர லாிகச (TBL) 

அமிக்கககள் ன்யம் அகறக்கப்படும், 

நிகயத்துநிற்கும் ேன்க 

அமிக்கககரானகல நிேி 

அமிக்கககலடன் இகணந்து 

பன்தலும் பலரிிடப்பட்டு 

லயலதுடன் கம்பனி என்மின் நீண்டகாய 

சாத்ேிப்பாட்டுத் ேன்கிகன 

ேிப்பிடுலேில் கூடுேயாக அலற்கம 

அக்ககமோர் பன்படுத்ேி 

லயகின்மனர்.        

கம்பனிகள் ேது தொக்கி லிாபாத் 

ேந்ேிதாபாங்கலக்குள் 

நிகயத்துநிற்கும் ேன்கிகன 

இகணப்பேனால் உாிகாய ற்யம் 

துல்லிான நிகயத்துநிற்கும் ேன்க 

போடர்தைபட்ட அரவீட்டு தொகமகரின் 

தொக்கித்துலம் அேிகாிக்கின்மது. 

சிதஸ்ட தொகாகக்கு, அலர்கள் 
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கூடுேயான நிேித் ேவுககரக் 

பகாண்டியப்பேனால் இவ் அரவீட்டு 

தொகமகரின் ீது எத கட்டுப்பாட்டு 

ட்டம் தேகலப்படுலதுடன் அேகன 

அலர்கள் ேிர்பார்க்கின்மனர். 

இயப்பிதம், பய சந்ேர்ப்பங்கரில் 

அத்ேகக கட்டுப்பாடு 

அங்கியப்பேில்கய. நியலனம் என்மின் 

பசய்தொகமகள், கட்டுப்பாடுகள் ற்யம் 

ேவுகள் ன்பலற்மின், உள்ரக அல்யது 

பலரிக பாலகனக்தகா ஆன சுாேீன 

உயேிரிப்பானது கம்பனிினது 

நிகயத்துநிற்கும் ேன்கத் 

ேவுகரானகல நம்பகானதும் 

துல்லிானதுாக உள்ரன ன்பகே 

உயேிரிக்க உேவுகின்மது ஆேயால் 

ேீர்ானபடுத்ேல், நட்டஈடு, ற்யம் 

பலரிக அமிக்ககிடல் ன்பலற்மில் 

பாலிக்கப்படும் ேகலல்கரின் நம்பகத் 

ேன்கக்கு உேவுகின்மது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

அக்ககமபகாண்ட ேப்பினர் குல 1 – 

அசாங்கம்  

 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 2012 ஆம் 

ஆண்டில் யபா. 4.2 ில்லின் பகாண்ட 

ப்தபாதுத ிக உர்லான போககிகன 

லறங்கிேன் தோயம் ேிட்டு நிேித்துக்கு 

அேன் லயடாந்ேப் பங்கரிப்பிகன 

அேிகாித்ேது அத்துடன் 2013 ஆம் 

ஆண்டிலும் யபா. 3.2 ில்லின் பகாண்ட 

லயடாந்ேப் பங்கரிப்தை என்மிகன இது 

ற்படுத்ேியுள்ரது. கடந்ே காயத்ேில், 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 2010 ஆம் 

ஆண்டில் யபா. 2,000 ில்லிகனயும், 2009 

ஆம் ஆண்டில் யபா. 2,250 ில்லிகனயும், 

2008 ஆம் ஆண்டில் யபா. 1,000 

ில்லிகனயும் பங்கரிப்தைச் பசய்துள்ரது.        
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அட்டலகண – 6.01: 

ேிட்டு 

நிேித்துக்கான 

பங்கரிப்தை  
    

பாேீட்டு 

ஆண்டு 
யபா. 

ில்லின்  
 

 

2006 
2007 
2008 

 
  4,000 
        - 
  1,000 

2009   2,250 
2010   2,000 
2011   3,495 
2012   4,200 

2013 
   
  3,200 

 
   

   

அக்ககமபகாண்ட ேப்பினர் குல 2 – 

லாடிக்ககாரர்  

பலரிநாட்டு தலகயலாய்ப்தை காப்தையேித் 

ேிட்டத்ேின் கீழ், 2012 ஆம் ஆண்டின் ஆம்ப 

ாே காயப்பகுேிில் த்ேி கிறக்கு 

நாடுகரில் பணிாற்மிலயம் இயங்கக 

வீட்டுப் பணிப்பபண்கலக்காக காப்தையேிக் 

காப்தேடுககர தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 

லறங்கியுள்ரது. தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 

2012 ஆம் ஆண்டின் போடக்க ாேங்கரின் 

பின்னர் காப்தையேி ஆலணங்கள் 

லறங்குலகே இத்துச் பசய்துள்ர தபாேிலும்  

பல்தலயபட்ட தபறிவுகள் ற்யம் 

லிபத்துக்கள் ன்பலற்யக்கு உட்பட்டுள்ர 

இயங்ககின் தையம்பபர் 

ஊறிர்கரிற்காகவும் 2013 ஆம் ஆண்டு 

காயப்பகுேிில் பலரிநாட்டுத் போறில் 

போடர்தைற்ம காப்தையேி உாிகக் 

தகால்ககர தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 

போடர்ந்து பசலுத்ேியுள்ரது. 

2013 ஆம் ஆண்டு  காயப்பகுேிில் சலுகக 

அடிப்பகட என்மில் அக்ஹா காப்தையேித் 

ேிட்டத்ேிகனயும் தே.கா.ந.பபா. 

நிேிானது நகடதொகமப்படுத்ேி 

லயலதுடன் அசாங்க ஊறிர்கலக்கான 

பபயரவு உாிகக்தகாாிக்ககத் 

போககககரயும் பசலுத்ேியுள்ரது.  

 

அக்ககமபகாண்ட ேப்பினர் குல 3 – சதோகம்  

ேட்ட கியய கண்காட்சி – 2013 இன் 

தபாது, தே.கா.ந.பபா. நிேிானது ேட்ட 

கியய கண்காட்சி – 2013  இற்காக 

ேனிப்பட்ட லிபத்துக் காப்தேட்டு 

பாதுகாப்பிகன லறங்கியுள்ரது.  
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அக்ககமபகாண்ட ேப்பினர் குல 4 – 

ஊறிர்கள்  

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேின் ஊறிாிடல், லசேிகள், 

உட்கட்டகப்தை ன்பலற்கம 

லலுப்படுத்துலேற்கு தேகலப்படும் உேலி 

ற்யம் தொகாகின் அடிப்பகடத் 

தேகலககர லிகரேிமனாகப் 

தர்த்ேிபசய்லேற்கான எயங்கிகணப்தை உேலி 

ன்பலற்கம னிே லர (HR) ற்யம் 

நிர்லாகத் ேிகணக்கரம் லறங்குகின்மது. 

பபௌேீக உட்கட்டகப்தை ற்யம் 

அலுலயகத்ேில் னிே லரங்கரின் 

லிகரேிமனான பாலகன ன்பலற்மின் ீது 

அேிக கலனம் பசலுத்ேப்படுகின்மது.  

 

அதேதபாய 2013 ஆம் ஆண்டிலும் நியலன 

இயக்குககர அகடந்துபகாள்லகே தநாக்கி 

நாம் பணிாற்மியுள்தராம். 

து நியலனத்ேிலுள்ர எய பிோன 

அக்ககமோர் ஊறிர்கள் ஆலர். தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேின் பலற்மிானது து 

ஊறிர்கரின் பசற்மிமனில் ேங்கியுள்ரது. 

குகமலான  பசற்மிமனானது 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் பலற்மிக்குப் 

பாேகாகும். உங்கரின் 

போறிற்பகடிகன தொகாகபசய்து 

பிற்யலிப்பேற்கான தொலகாக 

லியத்ேிகடந்ே (well-rounded) 

அணுகுதொகம என்மிகன உயலாக்குேலுக்கு 

சிமந்ே ேகயகத்துலம் என்மின் 

நிதைணத்துலம் ற்யம் நகடதொகமச் சாத்ேிம் 

ன்பனவும் னிே லர ேிகணக்கரத்ேின் 

அரப்பாி உேலியும் தேகலப்படுகின்மது. 

சந்கேில் தம்பாடு காண்பேற்கான 

தபாட்டிசார் லிகனத்ேிமனாக கல்லிகற்ம 

ஊறிர்கரின் ஆற்மலிகன நாம் 

இனங்கண்டுள்தராம். ஆேலினால், பிற்சி 

ற்யம் அபிலியத்ேி நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்கள், 

நயதனாம்பல் நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்கள் 

தபான்மலற்யக்கூடாக அலுலயர் குறாத்ேின் 

ீது நாம் தொேலீட்டிகன ஈடுபடுத்ேிதனாம். 

2010 – 2013 ஆம் ஆண்டு லகான 

அலுலயர் குறாத்ேின் நயதனாம்பல் 

பசயலினம் (யபா)    

   

 2010 2011 2012 2013 

 935,912 1,438,399 1,944,808 957,411 

 

அத்துடன் போறிற்பகடின் குல உணர்வு 

ற்யம் எற்யக ன்பலற்கம 

தம்படுத்தும் தநாக்குடன் 

பபயலத்கேிலுள்ர தைத்ேோச 
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கோனத்ேில் 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான 

“லயடாந்ே பக் ஹ உபயய” இகன நாம் 

நடாத்ேிதனாம்.     

அத்துடன், லறக தபாய ேனலாி 01 ஆம் 

ேிகேி ம் ீதும் அதேதபாய து 

நியலனத்ேின் ீதும் ஆசீர்லாேத்ேிகன 

தலண்டி தைத்ே பிக்கு எயலர் தற்பகாண்ட 

பசாற்பபாறிலிகனச் பசலிடுத்ே பின்னர் 

நாம் தைது லயடத்ேிகன ஆம்பித்தோம்.        

Customer 

 

Relationsip Management is a critical succ throu       

“ன்ம்தப” ன்தம் இடத்ேில் 2013 ஆம் 

ஆண்டு லேிலிடப் பிற்சி நிகழ்ச்சித் ேிட்டம் 

என்கம நாம் எலங்குபடுத்ேிதனாம். குல 

உணர்வு ற்யம் தனாநிகய அபிலியத்ேி 

ன்பன போடர்பில் அேிகரலானலற்கம 

ஊறிர்கள் கற்யக்பகாண்ட 03 நாள் 

பலரிிகணந்ே நிகழ்ச்சித் ேிட்டம் என்மாக 

இது இயந்ேது.       nd development 

programs, welfare progra 

ms  

and offer gratifying careers to employees. 

 
 
Table – 6.02: Staff Welfare  
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7. ஆட்சி அமிக்ககிடல் – போறில்தொற்சி 

ஆட்சி  
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 அறிமுைம் 

 

 

எத்ேிகசவு ற்யம் பசற்மிமன் ன்போன 

கூட்டுாிக ஆட்சிின் இய 

பாிாணங்ககர போறில்தொற்சி ஆட்சி 

உள்ரடக்குகின்மது. சகபக் 

கட்டகப்தைக்கள் ற்யம் லகிபாகங்கள், 

ற்யம் நிகமதலற்ய ஊேிம் ன்பலற்கம 

எத்ேிகசவு உள்ரடக்குகின்மது. 

உயேிரிப்தை ற்யம் கணக்காய்வு, 

பசற்மிமன் தற்பார்கல 

ன்பலற்யக்குட்பட்ட எத்ேிகசவுடன் இப் 

பிாிலில் லிேிக்தகாகலகள் அத்துடன்/ 

அல்யது லறிகாட்டல்கரினால் பபாதுலாக 

உேல தொடியும் அதேதலகர ேந்ேிதாபாம் 

ற்யம் ேிப்தை உயலாக்கம் 

ஆகிலற்மிகனயும் கப்படுத்துகின்மது.   

எய சகபானது ஆபத்துக்கான அேன் 

நாட்டம் ற்யம் பசற்மிமனின் 

அடிப்பகடச் பசலுத்ேிகள் ன்பலற்கமப் 

தைாிந்துபகாள்லம் அதேதலகர 

ேந்ேிதாபாான ேீர்ானங்ககர டுக்க 

தலண்டியுள்ரது. எய நி தொகமக 

ற்யம் கணக்காய்வு ன்பலற்யடன் 

இயகுலில் இது பபாயந்ோது. ஆேலினால் 

தலயபட்ட நியலன லகககரில் 

தைத்ேிசாதூர்ாக பிதாகிக்கப்படக்கூடி 

சிமந்ே நகடதொகமக் கயலிகள் ற்யம் 

தட்பங்கரின் வீச்சு என்மிகன 

லியத்ேிபசய்ேல் லியம்பத்ேக்கது. யு.ஸ் (US) 

இல் ன்ன் ற்யம் தலள்ட்பகாம் 

ன்பலற்மினதும் யு.தக (UK) இல் 

ார்க்தகானிினதும் தோல்லிப் 

பின்னணிக்கு ேிான தொக்கிான 

நகடதொகம என்மாக போறில்தொற்சி ஆட்சி 

ாமிது. இந் நியலனங்கரில் கூடுேயான 

பங்குோர் ேிப்தை இறக்கப்பட்டது. இத் 

தோல்லிகரானகல தற்கில் கூட்டுாிக 

உயகில் நம்பிக்ககிகனச் சிகேத்ேது 

அத்துடன் ேிர்காயத்ேில் வ்லாய 

அத்ேகக சம்பலங்கள்  ேடுக்கப்பட தொடியும் 

ன்பது பற்மி தைாிந்துணர்லில் அேிக 

தொற்சி டுக்கப்பட்டது.  

 

 

எலக்கம், பலரிப்பகடத்ேன்க, சுேந்ேிம், 

பபாயப்தைக்கூயேல், நீேி ற்யம் சதோகப் 

பபாயப்தை தபான்ம தொக்கிான கூட்டுாிக 

ஆட்சிப் பபயானங்ககர பின்பற்யம் 

அதேதலகர போறிற்பாட்டு லிகரேிமன், 

லிகனத்ேிமன் ற்யம் சிக்கனம் 

ன்பலற்கம இயேிில் தம்படுத்தும், 

லர்த்ேக ேிப்பிகன அேிகாிக்கும் அத்துடன் 
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பபாதுக்கள் நம்பிக்ககிகனப் தபணும் 

எய சிமந்ே கட்டுப்பாட்டுச் சூறலின் 

தொக்கிான  பலற்மிேயம் காணிாக 

லலுலான கூட்டுமவு ஆட்சிின் 

தொக்கித்துலத்கே தேசி காப்தையேி 

நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் 

ேந்ேிதாபா உச்ச ட்டம் 

இனங்கண்டுள்ரது.  

 

2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இயக்க தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் 

சட்டத்ேின் கீழ் 2006 ஆம் ஆண்டு தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

உயலாக்கப்பட்டேிலியந்து இயங்கக 

பட்டக் கணக்காரர் நியலகத்ேின் தோயம் 

பலரிிடப்படும் கூட்டுாிக ஆட்சி நன் 

நகடதொகமக் தகாகல ற்யம் நல்யாட்சி 

ற்யம் கூட்டுாிக ஆட்சி 

நகடதொகமகலக்கான அச போறில்தொற்சி 

லறிகாட்டல்கள் ன்பலற்மின் உாி 

துகமகரின் ீது உாி கலனத்ேிகன 

பசலுத்ேி அேன் கூட்டுாிக ஆட்சி 

நகடதொகமகள் 

நகடதொகமப்படுத்ேப்பட்டுள்ரன.    

 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் ஆட்சி 

நகடதொகமகள் பின்லயலனலற்கம 

உயேிப்படுத்துகின்மது; 

 

• சாிான ேந்ேிதாபாத் ேிகசில் போறில் 

பகாண்டுபசல்யப்படுகின்மது, 

• பேலிநிகய அலுலயர்கள் உாி 

அயகுககர லிகரேிமனாக லறிநடாத்ேி 

தொகாக பசய்லதுடன் 

பபாயப்தைக்கூமக்கூடிலர்கராக உள்ரனர், 

• தே.கா.ந.பபா. நிேிானது உாி 

எலங்கில் பபாயத்ோன கட்டுப்பாடுககர 

பகாண்டியப்பதுடன் ஆபத்துக்கள் எலங்காக 

கண்காணிக்கப்பட்டு தொகாக 

பசய்ப்படுகின்மது, அத்துடன்  

• அக்ககமோர் அகனலாினதும் 

நன்கக்காக ல்யா தலகரிலும் 

ஊறிர்கள் “சாிான லிடத்ேிகனச் 

பசய்கின்மனர்”.  

 

 

 

 

 நிர்லாகக் ககந்தல்  

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில், நிேி 

ற்யம் ேிட்டிடல் அகச்சின் 

தொகாகத்துல தசகலகள் ேிகணக்கரம் 

ற்யம் அச போறில்தொற்சித் ேிகணக்கரம் 

ஆகிலற்மினால் பலரிிடப்பட்ட 

சுற்மமிக்கககரில் உாி அக்ககம டுத்து 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிற்கான நிர்லாகக் 
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ககந்தல் என்கம லியத்ேி பசய்லேற்கு 

தொன்பனடுப்தைக்கள் டுக்கப்பட்டன. 

 

 நிேி ற்யம் காப்தையேி தட்பத்ேிமன் 

 

சிதஷ்ட தொகாகக்கான லிாபா நடத்கே 

ற்யம் எலக்க லிேிக்தகாகலானது 

தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேினால் 

பின்பற்மப்படுகின்மது.  

 

 - அக்ககம தொண்பாட்டிகனத் ேலிர்த்ேல்  

- தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் பசாத்துக்ககர 

பாதுகாத்ேலும் அலற்மின் தொகமான 

பாலகனயும்  

-எலங்குபடுத்துனர்கள் ற்யம் 

கணக்காய்லாரர்கலடன் 

போடர்தைபகாள்ேல்  

-எலக்கான லிாபா நிங்கள் ற்யம் 

தாசடிான நடத்கே  

-பாாபட்சின்க  

தபான்ம பிாிவுககர இவ் லிேிக்தகாகல 

டுத்துகக்கின்மது.  

 நிேி ற்யம் காப்தையேி தட்பத்ேிமன் 

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில், தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேின் நிேி ற்யம் காப்தையேி 

ஆற்மயானது பணிப்பாரர் சகப ற்யம் 

ேலிசாராின் தோயம் லலுப்படுத்ேப்பட்டது.  

 

 தே.கா.ந.பபா. நிேி சகப  

 

2006 ஆம் ஆண்டின் தேசி காப்தையேி 

நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் 

சட்டத்ேிற்கக, அகச்சிகனப் 

பிேிநிேித்துலப்படுத்தும் ஏர் அலுலயர், நிேி 

அகச்சின் பிே கணக்காரர், சுகாோ 

அகச்சிகனப் பிேிநிேித்துலப்படுத்தும் ஏர் 

அலுலயர், அசாங்க நிர்லாக 

அகச்சிகனப் பிேிநிேித்துலப்படுத்தும் ஏர் 

அலுலயர், இயங்கக காப்தையேிச் சகபின் 

பணிப்பாரர் நாகம் ற்யம் நிேி, லங்கிில், 

காப்தையேி, தொகாகத்துலம் ற்யம் சட்டம் 

ஆகி துகமகரில் நிதைணத்துலத்ேிகனப் 

பிேிநிேித்துலப்படுத்துலேற்கு 

அகச்சாினால் பபர்குமித்து 

நிிக்கப்படும் கன தோன்ய ஆட்கள் 

ஆகிதாக உள்ரடக்கி நிேி லிடத்துக்குப் 

பபாயப்பான அகச்சாினால் 

நிிக்கப்படும் ட்டு உயப்பினர்ககரக் 

பகாண்ட சகப என்மின் தோயம் 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 

பநமிப்படுத்ேப்பட்டு தொகாக 
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பசய்ப்படுகின்மது. சகபின் ஆள் 

எயலக ேலிசாராக நிிப்பேற்கு 

அகச்சயக்கு அேிகாரிக்கப்பட்டுள்ரது.      

சட்டத்ேிற்தகற்ப, சகபின் சகய 

உயப்பினர்கலம் நினத் ேிகேிிலியந்து 

ந்து லயட காயப்பகுேிக்கு பேலி லகித்ேல் 

தலண்டும். பணிப்பாரர் சகபின் பபர்கள் 

பக்கம் 10 இல் ேப்பட்டுள்ரன.   

 

 ேகலல் லறங்கல்  

சகபக் கூட்டங்கரிற்கு தொன்பாகதல 

உாிகாய, துல்லிான, பபாயத்ோன 

ற்யம் தொலகான ேகலல் போகுேி என்ய 

பணிப்பாரர் சகபக்கு லறங்கப்படுலகே 

சிதஷ்ட தொகாக உயேிபசய்யும். இக் 

காயப்பகுேிக்கான சகய நிேிசார் ற்யம் 

நிேிசாா ேகலல்கலம் இப் பகுப்பாய்வுகரில் 

உள்ரடக்கப்படும். சகபத்  ேீர்ானங்ககர 

தற்பகாள்லேற்பகன ாோந்ே 

அடிப்பகடில் ேலிசாரர் ற்யம் சகப 

கூடுகின்மது. 2013 ஆம் ஆண்டு 

காயப்பகுேிில் சகபானது 15 சகபக் 

கூட்டங்ககரக் பகாண்டியந்ேது. ேடகலகள் 

சகப கூடிது. 2013 ஆம் ஆண்டு 

காயப்பகுேிில்,  கணக்காய்வுக் குலலானது 

9  கூட்டங்ககரக் பகாண்டியந்ேது.  

  

 

 நிேிக் கூற்யக்கள்  

 

இயங்கக கணக்கீட்டு நிங்கள் ற்யம் 

கன ற்தைகட சட்டங்கள் ற்யம் 

எலங்குலிேிகள் அதேதபாய IBSL 

எலங்குலிேிகள் ன்பனலற்யக்கு 

எத்ேிகசலாக தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் 

பபாயப்தை நிேிானது அேன் நிேிக் 

கூற்யக்ககர அரித்ேது. ேிதட்பான 

ேீர்ானங்ககர தற்பகாள்லேற்கு 

அக்ககமபகாண்ட ேப்பினயக்கு எய 

லிாிலான ற்யம் பலரிப்பகடான 

பசற்மிமன் பகுப்பாய்வு ற்யம் ேிர்காய 

ேந்ேிதாபாங்கள் ன்பலற்கம 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது லறங்குகின்மது.  

 

 ஆண்டமிக்கக 2013 

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் 

தே.கா.ந.பபா. நிேி அலுலல்கரின் ஏர் 

எட்டுபாத்ே பார்கலிகன, அேன் 

பபாயப்தைக்கூமல் பசய்தொகமின் 

அடிப்பகடக் கூய என்மாக ேிப்பிடுலேற்கு 

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை 

நிேித்ேின் லயடாந்ே அமிக்கக 2013 

ோாிக்கப்பட்டுள்ரது.  
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 பபயகக  

 

தே.பப.தொ. (NPA) லறிகாட்டல்கரின் 

அடிப்பகடில் தே.கா.ந.பபா. நிேிானது 

அேன் பபயககககர தற்பகாள்கின்மது. 

சிற்மரலியான பபயகககரில், தகள்லி 

லறிகாட்டல்கள் பின்பற்மப்படுகின்மது. 

ீள்காப்தையேிச் தசகலகரின் பபயகக 

தபான்ம தபரலான பபயகககரில், அது 

CAPC (அகச்சகல நிிப்தைப் பபயககக் 

குல) ற்யம் MPC (அகச்சு நிிப்தைப் 

பபயககக் குல) ன்பலற்மினால் 

பசய்ப்படுகின்மது.  

 

 உள்ரகக் கட்டுப்பாடு  

 

உள்ரகக் கணக்காய்வு ற்யம் பலரிக 

கணக்காய்வுத் ேிட்டங்கள் ற்யம் 

தநாக்பகல்கய போடர்பில் ீராய்வுபசய்ேல் 

ற்யம் உடன்படல், உள்ரகக் கணக்காய்வு 

அமிக்கககரின் ீராய்வு ற்யம் 

அலசிானலிடத்து கயந்துகாடல் 

ற்யம் பிச்சிகனககரக் கயத்ேிற்பகாள்ேல் 

ற்யம் தொகாக பசய்ேல், தே.கா.ந.பபா. 

நிேித்ேின் இடர்  தொகாகத்துலத் 

ேந்ேிதாபாத்ேிகன ீராய்வுபசய்ேல் 

ற்யம் இடாிகனத் ேணிப்பேற்கு 

டுக்கப்பட தலண்டி தயேிக 

நடலடிக்கககள் போடர்பில் 

கயந்துகாடல் ற்யம் உடன்படல், சகய 

தநத்ேிலும் உள்ரக/ பலரிக 

கணக்காய்லாரர்கலடன் லிகரேிமன் 

லாய்ந்ே உமலிகனப் தபணுேல், 

அலசிானலிடத்து தே.கா.ந.பபா. 

நிேித்துடன் போடர்தைகட லிடங்ககர 

கயந்துகாடுலேற்கு உள்ரக ற்யம் 

பலரிக கணக்காய்லாரர்ககரத் 

ேனித்ேனிாகச் சந்ேித்ேல் தபான்ம 

பல்தலயபட்ட பபாமிதொகமகலக்கூடாக 

நிேிசார்ந்ே ற்யம் நிேிசாாே கட்டுப்பாட்டு 

தொகமககரிகன கணக்காய்வுக் 

குலலானது உன்னிப்பாக அலோனிக்கும்.    

  

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் 

பலரிகக் கணக்காய்லானது 

கணக்காய்லாரர் நாகம் 

ேிகணக்கரத்ேினால் பசய்ப்பட்டது. 2013 

ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் ேிகணக்கர 

உள்ரகக் கணக்காய்வு ற்யம் தலகய 

நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் 

பங்கலாேம் போடர்பான நிேித்ேின் 

கணக்காய்வு ன்பன உள்ரங்கயாக 

உள்ரகக் கணக்காய்வுத் 

போறிற்பாடுகரானகல உள்ரகக் 
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கணக்காய்வுத் ேிகணக்கரத்ேினால்  

தற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரன.  

   

 

 

 கணக்காய்வுக் குல  

 

2013 ற்யம் 2012 ஆம் ஆண்டு 

காயப்பகுேிில், கீழ்க் குமிப்பிட்ட 

கணக்காய்வு தநாக்பகல்கயிகன 

கணக்காய்வுக் குலலானது உயலாக்கி 

போடர்ந்து பின்பற்மி லந்ேது.  

1. உள்ரகக் கணக்காய்வு அயகின் 

பபாயப்தைக்ககர லகயத்ேல் 

ற்யம் லயடாந்ேக் கணக்காய்வுத் 

ேிட்டங்ககர ீராய்வுபசய்ேல்.  

 

2. நியலனத்ேின் சகய 

பசற்பாடுகரிற்குான உள்ரகக் 

கட்டுப்பாட்டு தொகமகிகன 

ீராய்வு பசய்ேல் ற்யம் 

ேிப்பிடுேல்.  

3. கி லிகனத்ேிமனிற்காகவும் லி 

பசயலினம் தபான்மலற்கம 

இல்யாற் பசய்லேற்கும் எலங்கான 

இகடபலரிகரில் பசற்மிமகன 

ீராய்வு பசய்ேல்.  

4. பலரிகக் கணக்காய்லாரயடன் 

போடர்தைபகாள்ேல் ற்யம் 

கணக்காய்லாரர் நாகத்ேின்/ 

பலரிகக் கணக்காய்லாராின் 

தொகாகத்துலக் கடிேங்ககரத் 

போடர்ேல்.   

5. நிேிச் சட்டங்கள், எலங்குலிேிகள் 

ற்யம் சுற்மமிக்கககள் ன்பன 

இகந்போலகின்மனலா ன்பகே 

உயேிப்படுத்ேல்.  

6. கணக்கீட்டு நிங்கலடனான 

எத்ேிகசலிகன 

உயேிப்படுத்துலேற்கு நிேிக் 

கூற்யக்ககர ீராய்வு பசய்ேல். 

7. உள்ரகக் கணக்காய்வு/ பலரிகக் 

கணக்காய்வு அமிக்கககள், ேீர்வு 

நடலடிக்கககான தொகாகத்துலக் 

கடிேம் ன்பலற்கம ீராய்வு 

பசய்ேல்.  

8. அச போறில்தொற்சிக் குலலின் 

பாிந்துக/ அமிவுயத்ேல்கரின் 

அதொயாக்கத்ேிகன ீராய்வு 

பசய்ேல்.  

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் 

கணக்காய்வுக் குல 9 ேடகலகள் கூடிது. 

சட்டம் ற்யம் எலங்குலிேிகள் 

ன்பலற்யடனான எத்ேிகசவு, நிேி 

அமிக்ககிடல், பலரிகக் கணக்காய்வு, 

எத்ேிகசவு ற்யம் லறக்கு, இடர் 

தொகாகத்துலம், உள்ரகக் கட்டுப்பாடு 
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ற்யம் உள்ரகக் கணக்காய்வு ன்பலற்கம 

கப்படுத்ேி காப்தையேித் ேிட்டங்கரின் 

லிகரேிமகன தொகாகபசய்ேல் ற்யம் 

கண்காணித்ேல் ன்பலற்கம உயேி 

பசய்லேற்கு கணக்காய்வுக் குலலானது 

நகடதொகமககர நிகமதலற்மியுள்ரது. 

 

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் கூட்டுாிக ஆட்சி எத்ேிகசவு  

கூட்டுாிக ஆட்சி 

ேத்துலம்  

          தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் தோயான எத்ேிகசவு 

ட்டம்  

ேலிசாரர் ற்யம் 

பி.நி.அ. (CEO)  

பி.நி.அ. இன் பபாயப்தைக்ககர நிகமதலற்யலேற்கு ேலிசாராிடம் 

அேிகாத்ேிகன சகபானது ககரித்துள்ரது.  

பபாயப்தைக்கரின் 

பிாித்ேல்  

ேலிசாரானலர் சகபின் ேகயகத்துலத்ேிற்குப் பபாயப்தைகடலாலார். 

குமிப்பாக, அலர் தோயம் பின்லயலனலற்கம ஆற்யலேற்கு 

ேிர்பார்க்கப்பட்டது: 

 உர்ந்ேபட்ச கூட்டுாிக ஆட்சி நிங்கலடன் எத்ேிகசலாக 

சகபினதும் அேன் குலக்கரினதும் லிகரேிமனான 

நடலடிக்ககிகன உயேிப்படுத்ேல்.  

 ேந்ேிதாபா லியத்ேிில் சிதஸ்ட தொகாகத்துலத்ேிற்கு உேவுேல், 

ற்யம் கூடுேல் பந்துபட்ட ாீேிில் சிதஸ்ட தொகாகத்துலத்ேிற்கு 

உேவுேலும் ஆதயாசகன லறங்குேலும். ேிகணக்கரத் ேகயலர்கள் 

எவ்பலாய பிாிலினதும் ேகயகத்துலத்ேிற்குப் பபாயப்பாகலியப்பர் 

ன்பதுடன் சகபினால் ககரிக்கப்படும் அேிகாங்கலக்குள் 

அேகன தொகாக பசய்லர்,  

 சகபக்குப் பாிந்துகப்பேற்கான ேந்ேிதாபா தொன்பாறிவுககர 

லியத்ேி பசய்ேல் ற்யம் உடன்பட்ட ேந்ேிதாபாங்கரானகல 

லிாபாத்ேில் பிேிபலிக்கப்படுகின்மன ன்பகே உயேிபசய்ேல்.  
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 ஆேவுக்காக சகபிடம் அரிப்பேற்காக உடன்பட்ட 

ேந்ேிதாபாங்கலடன் நிகயத்ேியக்கும் லயடாந்ே ேிட்டங்ககர 

லியத்ேி பசய்ேல்,  

 நியலனானது அேன் ேிட்டங்ககர அகடந்துபகாள்லேற்கு 

தேகலான ஆற்மலிகனயும் லரத்ேிகனயும் பகாண்டுள்ரது ன்பகே 

உயேிப்படுத்துலேற்கான னிே லரிடகயத் ேிட்டிடுேல்.  

 லிகனத்ேிமனான லர எலங்ககப்பிகன உயேிப்படுத்துலேற்கு 

நியலனக் கட்டகப்தைக்ககர லியத்ேி பசய்ேலும் அதொல்படுத்ேலும் 

ற்யம் பசய்தொகமககரயும் தொகமகககரயும் உயலாக்குேல்.   

 உடன்பட்ட ேிட்டங்கள், ேந்ேிதாபாங்கள் ற்யம் பகாள்கககலக்கு 

இணங்க லிாபாச் பசற்மிமனிற்காக சகபக்குப் பபாயப்பாக 

இயத்ேல். 

 பசற்மிமன்  போடர்தை லியத்ேி ற்யம் ேிப்தேடுகள் உள்ரடங்கயாக 

நிகமதலற்யக் குலலிகன லறிநடாத்துேல்.  

 தொேலீட்டு லயலாய்ககர தற்பார்கல பசய்ேல்.  

பபயககக் குலக்கள்   ேிகணக்கர ட்டத்ேில் உயலாக்கப்பட்ட நிகயான பபயககக் குல 

துவுில்கய. பபயககப் பபயேிின் அடிப்பகடில் சிமி அல்யது பாாி 

பபயககக் குலக்கள் லிடத்துக்கு லிடம் ன்ம அடிப்பகடில் 

நிிக்கப்பட்டுள்ரன.  

 

கணக்காய்வுக் குல  

கணக்காய்வுக் குலலானது தோன்ய நிகமதலற்ய அேிகால்யாே 

பணிப்பாரர்ககர உள்ரடக்குகின்மது. கணக்காய்வுக் குலலானது, அது 

பபாயப்பிகனக் பகாண்டியக்கும் நிேி ற்யம் நிர்லாகத்ேில் எய தொக்கிான 

லகிபாகத்ேிகன லகிக்கின்மது. கணக்காய்லாரர் நாகம் 

ேிகணக்கரத்ேிலியந்ோன சிதஸ்ட அலுலயர் எயலர் குலக் கூட்டங்கரிற்கு 

அலோனிப்பாரர் எயலாக பங்குபற்யலார்.  

 கணக்காய்வுக் குல  

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் கணக்காய்வுக் குலலானது பின்லயம் 
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கணக்காய்வு தநாக்பகல்கயிகன உயலாக்கிது.  

1. உள்ரக கணக்காய்வு அயகின் பபாயப்தைக்ககர லகயத்ேல் ற்யம் 

லயடாந்ே கணக்காய்வுத் ேிட்டங்ககர ீராய்வு பசய்ேல்.  

2. நியலனத்ேின் சகய பசற்பாடுகரிற்காகவும் உள்ரகக் கட்டுப்பாட்டு 

தொகமகிகன ீராய்வு பசய்ேலும் ேிப்பிடுேலும்.  

3. பசயவு லிகரேிமதக்காக எலங்கான இகடபலரிில் பசற்மிமகன 

ீராய்வு பசய்ேல் ற்யம் லி பசயலினம் தபான்மலற்கம நீக்குேல்.  

4. பலரிக கணக்காய்லாரயடன் போடர்தைபகாள்ேல் ற்யம் 

கணக்காய்லாரர் நாகத்ேினது/ பலரிக கணக்காய்லாரது 

தொகாகத்துலக் கடிேங்ககரப் பின்பற்யேல்.  

5. நிேிச் சட்டங்கள், எலங்கு லிேிகள், லிேிகள் ற்யம் சுற்மமிக்கககள் 

ன்பலற்யடன் இகந்போலகின்மோ ன்பகே உயேிப்படுத்ேல்.  

6. கணக்கீட்டு நிங்கலடனான எத்ேிகசலிகன உயேிப்படுத்துலேற்கு 

நிேிக் கூற்யக்ககர ீராய்வு பசய்ேல்.  

7. உள்ரக கணக்காய்வு/ பலரிகக் கணக்காய்வு அமிக்கககள், ேீர்வு 

நடலடிக்ககக்கான தொகாகத்துலக் கடிேம் ன்பலற்கம ீராய்வு பசய்ேல்.  

8. அச போறில்தொற்சிகள் குலலினது பாிந்துக/ லறிகாட்டல்கரின் 

அதொயாக்கத்ேிகன ீராய்வு பசய்ேல்.  

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில் கணக்காய்வுக் குல 9 ேடகலகள் கூடிது. 

சட்டம் ற்யம் எலங்குலிேிகள் ன்பலற்யடனான எத்ேிகசவு ற்யம், நிேி 

அமிக்ககிடல், பலரிகக் கணக்காய்வு, எத்ேிகசவு ற்யம் லறக்கு, இடர் 

தொகாகத்துலம், உள்ரகக் கட்டுப்பாடு ற்யம் உள்ரகக் கணக்காய்வு 

ன்பலற்கம கப்படுத்ேி காப்தையேித் ேிட்டங்கரின் லிகரேிமகன 

தொகாகபசய்ேல் ற்யம் கண்காணித்ேல் ன்பலற்கம உயேி பசய்லேற்கு 

கணக்காய்வுக் குலலானது நகடதொகமககர நிகமதலற்மியுள்ரது.  
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சகபக் கூட்டங்கள்  

 

2013 ஆம் ஆண்டு காயப்பகுேிில், 15 சகபக் கூட்டங்கள் இடம்பபற்மதுடன் 

கூட்டத்ேில் ிகச் சிமப்பான லவுப் பேிவுககர சகப உயப்பினர்கள் 

தபணிியந்ேனர். சகபக் கூட்டங்கரில் கயந்துபகாண்ட சகப 

உயப்பினர்கரின் லயகக பின்லயாய ேப்பட்டுள்ரது; 

                                                 நினத் ேிகேி   கயந்துபகாண்ட கூட்டங்கரின் ண். 

ேிய. டி. லிோனகாச்சி                 09.10.2012                                     15 

ேலிசாரர்                                      

கயாநிேி. ல். சலிக்             11.06.2010                                    15 

சகப உயப்பினர் 

ேிய. .தக. பசபனலித்ன         08.07.2011                                       15 

சகப உயப்பினர் 

ேிய. ன். குயதசக                       18.07.2011                                      13 

சகப உயப்பினர் 

ேிய. தே. ேடல்யதக                         23.06.2010                                    13 

சகப உயப்பினர் 

ேிய. டபிள்யூ. ச். பிோச          10.07.2010                                      13 

சகப உயப்பினர்  

நல்யாட்சி நகடதொகமகலக்கான ேது அர்ப்பணிப்பில் உர் எலக்க 

லிலிங்கள் ற்யம் பபாயப்தைக்கூமலுடன் ேது கடகககரப் தைாிலேற்கு 

சகப உயப்பினர்கரினால் அேிக கலனம் பசலுத்ேப்பட்டது. சிமந்ே 

கூட்டுாிக ஆட்சி தொகமகின் கூயகராக லலுலான லிாபா 

எலக்கங்கள், சிமந்ே பகாள்கககள் ற்யம் நகடதொகமகள், லிகரேிமன் ற்யம் 
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லிகனத்ேிமன் பகாண்ட கண்காணிப்தை தொகமககள் ன்பன 

கயத்ேிற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரன.  

 

அதேிக்கப்பட்ட லிாபாத் ேிட்டம் ற்யம் அகடப்பபற்ம நியலனத்ேின் 

நிேி ற்யம் பபௌேீக இயக்குகள் ன்பலற்மின் அடிப்பகடில் எய 

பபாயத்ோன லிேத்ேில் லிாபாம் நடாத்ேப்படுகின்மது ன்பகே 

உயேிப்படுத்துலேற்கு நியலனத்ேின் அக்ககமபகாண்ட ேப்பினயக்கு 

பபாயப்தைக்கூமக்கூடிோக இச் சகப உள்ரது.  

 

நிேி அமிக்கக  

உாி இயங்கக கணக்கீட்டு நிங்கள் ற்யம் ேிகமதசாி சுற்மமிக்கககரில் 

லிேித்துகக்கப்பட்டலாய அசாங்கத் தேகலப்பாடுகள் ன்பலற்யக்கு 

எத்ேிகசலாக தே.கா.ந.பபா. நிேி சகபின் நிேிக் கூற்யக்கள் 

ோாிக்கப்படுகின்மது ன்பகே சகப உயேிப்படுத்துகின்மது.  

 ஆண்டமிக்கக 2013 

அமிலார்ந்ே ேீர்ானங்ககர தற்பகாள்லேற்பகன 2013 ஆம் ஆண்டு 

காயப்பகுேிில் தே.கா.ந.பபா.நிேி அலுலல்கரின் எட்டுபாத்ோன எய 

ேிப்தேட்டிகன லறங்கும் தநாக்கத்துடன் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் 

பபாயப்தை நிேித்ேின் ஆண்டமிக்கக 2013 ோாிக்கப்பட்டுள்ரது.   

 நிேிக் கூற்யக்கள்  

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிானது இயங்கக கணக்கீட்டு 

நிங்கள் ற்யம் கன ற்தைகட சட்டங்கள் ற்யம் எலங்குலிேிகள் 

ன்பலற்யடன் எத்ேிகசலாக அேன் நிேிக் கூற்யக்ககர அரித்துள்ரது.   
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8. ஆட்சிிகன அமிக்ககிடல் – 

போறில்தொற்சி இடர் தொகாகத்துலம் 
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அறிமுைம் 

 

ஆபத்து, இறப்தை, காம் அல்யது தலய பாேகான லிகரவுகள் ன்பலற்மின் 

சாத்ேிப்பாட்டிற்தகற்ப இடானது லறக்காக லகயக்கப்பட்டுள்ரது. கணக்கீடு ற்யம் நிேி 

ன்பலற்மில், ேீர்ான லாிப் படங்கள், நிகழ்ேகவு பம்பல்கள், கி-அரவு-இயாபப் 

பகுப்பாய்வு, கறிலிடப்பட்ட காசுப் பாய்ச்சல், தோயேனச் பசாத்து லிகயிடல் ாேிாிகள் ற்யம்    

இறப்தேட்டுப் பாதுகாப்தை தட்பங்கள் தபான்மலற்யக்தகற்ப இடானது கயத்ேிற் 

பகாள்ரப்படுகின்மது. நியலனங்கரானகல நியலனத்ேின் தநாக்கங்ககர நாடிச்பசல்லும், 

அத்துடன் ேது சகய பசற்பாடுகரினதும் தொேலீட்டுப் பட்டிலின் லறிதயும் ேது 

பசற்பாடுகலடன் இகணந்ே இடர்ககர தொகமாக டுத்துகக்கும் பசய்தொகமத இடர் 

தொகாகத்துலம் ஆகும். லிகரேிமன் லாய்ந்ே இடர் தொகாகத்துலம் உள்ரடக்குலோலது: இடர் 

கணிப்தேடு; இடர் ேிப்தேடு; இடர் ககாரல்; ற்யம் இடர் அமிக்ககிடல் ஆகும். நியலனத்ேின் 

இடர் நாட்டத்ேிற்கு இணங்க அவ் இடர்ககர இனங்காணலும் ககாரலும் சிமந்ே இடர் 

தொகாகத்துலத்ேின் கலனக் குலிப்பாகும். லிாபாத் ேந்ேிதாபாத்துடன் இடர் 

தொகாகத்துலத்ேிகனச் சீர்பசய்லேற்கும் ற்யம் லிாபா நடலடிக்கககரிற்குள் இடர் 

தொகாகத்துல லறக்கம் என்மிகன லலுவும இகணப்பேற்குான உத்தேசத்ேிகன 

போறில்தொற்சி இடர் தொகாகத்துல அணுகுதொகமானது பகாண்டுள்ரது.  

 

பாேகானலற்கமத் ேலிர்ப்பது ந்ேரதலா கிட்டத்ேட்ட அந்ேரலிற்கு சாேகான லிகரவுககர 

அகடந்துபகாள்லம் ேனித்ே ட்டம் என்மில் இடர் பார்க்கப்பட்டது. னிதம், பாேகான 

லிகரவுககர ேலிர்ப்பகேப் பற்மித கூடுேயாக நியலன இடர் தொகாகத்துலம் 

அமிக்ககிடப்பட்டது.   

எய நியலனத்ேின் பணிப்பாரர் சகப, தொகாக ற்யம் கன ஆரணி ஆகிலற்மினால் 

லிகரலிக்கப்படும், ேந்ேிதாபாம் அகத்ேல் ற்யம் போறில்தொற்சிின் லறித 
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பிதாகிக்கப்படும், நியலனத்ேிகனப் பாேிக்கக்கூடி சாத்ேிான நிகழ்வுககர 

இனங்காண்பேற்கும் ற்யம் அேன் இடர் நாட்டத்ேிற்குள் இயக்கும் இடாிகன 

தொகாகபசய்வும், நியலன தநாக்கங்ககர அகடந்துபகாள்லது போடர்பில் நிாான 

உயேிப்பாட்டிகன லறங்கவுபன லடிலகக்கப்படும் பசய்தொகமாக போறில்தொற்சி இடர் 

தொகாகத்துலம் (ERM) லகயக்கப்படுகின்மது.  

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேினால் பின்பற்மப்படும் போ.தொ.இ.தொ. (ERM) 

இனது அடிப்பகட அலசி ேத்துலங்கள் பின்லயலனலற்கம உள்ரடக்குகின்மன :  

 

• லிாபாத் ேந்ேிதாபாச் சூறகலியான அக்ககம  

• உர் ட்டத்ேிலியந்து ற்படுத்ேப்படும் பலரிப்படுத்துகக லிேத்துடன் எவ்பலாயலாினதும் 

பபாயப்பாக இது இயக்கின்மது.  

 • சகபினால் லறிப்படுத்ேப்படும் எய கக் குலிப்தைத் ேந்ேிதாபாம்  

• பசலூக்க இடர் தொகாகத்துலம்  

• இடர் லிறிப்தைணர்வு லறக்கம் என்மின் உயலாக்கம்  

• இடர் தொகாகத்துலத்ேிற்கான எய தொலபாத்ே ற்யம் தொலநிகய அணுகுதொகம  

• எய பந்துபட்ட இடர் வீச்சிகனக் கயத்ேிற்பகாள்ரல் (ேந்ேிதாபாம், நிேி, போறிற்பாடு 

ற்யம் எத்ேிகசவு)  

• இடர் தொகாகத்துல சட்டகம் அல்யது தொகமக என்யக்கூடான அதொயாக்கம்.  

01. ேந்ேிதாபா இடர் 

ேந்ேிதாபா தநாக்கங்ககர அகடந்துபகாள்லேற்கான தோல்லிச் சாத்ேிப்பாட்டிகன 

ேந்ேிதாபா இடர் குமிக்கின்மது. தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் 

ேந்ேிதாபா தநாக்கங்ககர அகடந்துபகாள்லேற்கு உேவுலேற்பகன, தேசி காப்தையேி 

நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் தொகாகானது பபாதுச் சூறலிலுள்ர அசில், 

போறில்தட்ப, சதோக- கயாசா, பபாயராோ அபிலியத்ேிகள் ற்யம் தேசி காப்தையேி 
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நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் ேந்ேிதாபா உத்தேசத்ேிகனப் பாேிக்கக்கூடி காப்தையேித் 

துகமயுடன் போடர்தைற்ம இயங்ககின் பணிச் சூறலிலுள்ர தபாட்டிாரர் ற்யம் 

லாடிக்ககாரர் இக்க காணிகள் ஆகிலற்கம லிறிப்பாக கண்காணித்து லயகின்மது.           

 

02.பலரிப்படுத்துகக இடர்  
 
உாிகக் தகாாிக்ககச் பசயலிகனப் தர்த்ேிபசய்லேற்குப் பற்மாக்குகமாக இயக்கும் 

லிகயக்கான இடாிகன ீள்காப்தையேி உத்ேலாேக்கார் எயலர் ற்யக்பகாள்லம் தபாது 

பலரிப்படுத்துகக இடர் றக்கூடும். எலங்கான அடிப்பகட என்மில் லாடிக்ககாரர்கலக்கு 

தே.கா.ந.பபா. நிேிானது லறங்கும் இயாபத்ேன்க, லிகயிடல் ற்யம் நிேி நிபந்ேகனகள் 

ன்பலற்கம அது ீராய்வுபசய்கின்மது. இடர்கள் துல்லிாக ேிப்பிடப்பட்டு இடர்த் ேடுப்தை 

ேந்ேிதாபாங்கரின் தபாில் உாி பாிந்துககள் தற்பகாள்ரப்படுகின்மன ன்பகே 

உயேிப்படுத்துலேற்பகன அத்ேகக இடர்ககரத் ேணிப்பேற்கு பபயரலில் ேலகணக் 

கட்டண லகயப்தைக் குலலினால் இடர்க் கணிப்தேடுகள் பசய்ப்படுகின்மன. காப்பிகன 

அரிப்பேற்கு தொன்னர் தொன்பாறிவுப் படிலங்கள் உள்ரடங்கயான உாி சகய ேகலல்ககரயும் 

உன்னிப்பாக அலோனிக்க ீள்காப்தையேி அலுலயர்கள் ேிர்பார்க்கப்படுகின்மனர். 

ீள்காப்தையேி அலுலயர்கலக்கு லறங்கப்படும் பிற்சி ற்யம் அபிலியத்ேி லாய்ப்தைக்கலக்கு 

தயேிகாக, நகடதொகமக் ககந்தல்கள் கிகடக்கக்கூடிோக உள்ரதுடன் 

தேகலப்படுத்ேப்பட்டலாய இற்கமப்படுத்ேப்படுகின்மன. தபாதுானரவு கடகப் 

பிாிப்தைக்ககர தே.கா.ந.பபா. நிேிக் கம்பனி உயேிப்படுத்துகின்மது.  

 

03. சர்லதேச இடர் 

 

சர்லதேச சூறலில் அசில், பபாயராோ, சதோக–கயாசா, போறில்தட்பக் காணிகரின் 

ேரம்பல் காணாக தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் போறிலிகனப் 

பாேகாகப் பாேிக்கின்ம சாத்ேிப்பாட்டிகன சர்லதேச இடர் குமிக்கின்மது. தே.கா.ந.பபா. 

நிேித்ேின் போறிலின் ீது தநடிான ோக்கத்ேிகனக் பகாண்டுள்ர சர்லதேச அசில் ற்யம் 
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சதோக-பபாயராோ இக்கக் காணிகள் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேினால் 

கண்காணிக்கப்பட்டுள்ரன. இகல லிதசடாக தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேின் ீள்காப்தையேித் 

துகமயுடன் போடர்தைபட்ட சர்லதேச லிாபாப் தபாக்குகரின் கண்காணிப்கப 

உள்ரடக்குகின்மன.  

 

04. ேிலத்ேன்க இடர்  

நிேிக் கடப்பாடுககரப் தர்த்ேிபசய்லேற்கு, காசின் கிகடப்பனலின்க அல்யது குயங் 

காயப்பகுேி என்யக்குள் காசாக ாற்மப்படக்கூடி பசாத்துக்கரின் அகடவுப் பற்மாக்குகமத 

ேிலத்ேன்க இடாகும். சட்ட ாீேிானகல ற்யம் ேிப்தை ாீேிானகல தபான்ம கன 

இடர்கரில் இகணப்பேற்கான சிமந்ே தபாக்கு என்மிகன ேிலத்ேன்க இடர் பகாண்டுள்ரது 

அத்துடன் தொகமான ேில இடர் தொகாகத்துலம் தொக்கிானோகும். ீள்பகாள்லனவு (Repos), 

பலவ்தலமான தொேிர்ச்சிக்காயங்ககரக் பகாண்ட ேிகமதசாி உண்டில்கள், பலவ்தலமான 

தொேிர்ச்சிக்காயங்ககரக் பகாண்ட ேிகமதசாி தொமிகள் ற்யம் போகுேிக்கடன்கள் தபான்ம  

பலவ்தலமான தொேிர்ச்சிக்காயங்ககரக் பகாண்ட தொேலீட்டு பல்லககப்படுத்ேலுக்கூடாக 

ேிலத்ேன்க இடர் அல்யது உாிகக்தகாாிக்ககக் பகாடுப்பனவுகள், ீள்காப்தையேிக் 

பகாடுப்பனவுகள் ற்யம் நிேி ாற்மல்கள் தபான்ம எப்பந்ேக் கடப்பாடுககரப் 

தர்த்ேிபசய்லேற்கான இயாக குகமக்கப்பட்டுள்ரது.   

 

 

05. சந்கே / லிாபா இடர்  
 

சிய லிாபாங்கரில் ாத்ேிம் கலனம் குலிக்கப்படும் தபாது லிாபா இடர் லகின்மது. 

அக்ஹா யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டத்ேிகன எய இயாபகான தொற்சிாக ாற்யேல், 20% 
இலியந்து 30% லக கட்டா ீள்காப்தையேி வீேத்ேிகன அேிகாித்ேல் அத்துடன் தலகய 

நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் பற்மி காப்தையேி, தாட்டார் லாகனக் 

காப்தையேி, பலரிநாட்டுத் போறில் காப்தையேி, பபாதுக் காப்தையேி தபான்ம பல்தலயப்பட்ட 

காப்தையேித் போறில்கராக பன்தொகப்படுத்துேல் தபான்ம ற்கனதலயுள்ர போறில்ககர 

லியத்ேிபசய்லேற்கான தொன்பனடுப்தைக்ககர தற்பகாள்லேன் தோயம் இது குகமக்கப்பட்டுள்ரது. 
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06. னிே லர இடர்  
 

னிே லரத் துகமிலுள்ர பிோன இடானது எப்தேட்டு ாீேிில் உர்ந்ே அலுலயர் தைமள்வு 

லிகிேங்ககர லிகரலித்துள்ர போறிலிலுள்ர போறில்சார் ேகககலாய்ந்ே ஆரணிின் 

பற்மாக்குகமாகும். சகய ட்டங்கரிலும் ஊறிர்கரின் போடர்ச்சிான கல்லி ற்யம் 

அபிலியத்ேிக்கு உேவுேதய தே.கா.ந.பபா. நிேி னிே லர (HR) பகாள்ககின் இயக்காகும். 

 

07. உாிகக் தகாாிக்ககத் ேீர்ப்பனவு இடர்  

 

தாசடி, சட்ட ற்யம் போறில்தட்பக் காணிகரின் காணாக லம் சாத்ேிான பிணக்கு 

இடானது உாிகக் தகாாிக்ககககர அதேித்ேல் ற்யம் உாிகக் தகாாிக்ககககரச் 

பசய்தொகமப்படுத்துேலில் கடகககரப் பகுத்ேல் ன்பலற்மில் கடுகான எலங்குலிேிககர 

லிேிப்பேற்கான தொன்பனடுப்தைக்ககர தற்பகாள்லேதெடாக கட்டுப்படுத்ேப்படுகின்மது.  

 

08. அந்நிச் பசயாலணி பாிாற்ய இடர் 

அந்நிச் பசயாலணி பகாடுக்கல் லாங்கல் இடாிகன இல்யாற் பசய்லேற்பகன, ீள்காப்தையேி 

ேலகணக் கட்டணக் பகாடுப்பனலிற்காக உள்நாட்டு நாணப் பபயேிகரில் ீள்காப்தையேி 

உடன்படிக்கககள் எப்பந்ேஞ் பசய்ப்பட்டுள்ரன.  

09. போறிற்பாட்டு இடர்  

போறிற்பாடுககரக் கணனிப்படுத்துலேன் தோயம் போறிற்பாட்டு இடர் குகமக்கப்படுகின்மது. 

தலகய நியத்ேம், கயலம், சிலில் குறப்பம் ற்யம் பங்கலாேம் பற்மி நிேித்ேின் உள்ரக 

கணக்காய்வுத் போறிற்பாடானது ேலகணக் கட்டணச் தசகாிப்தை ற்யம் உாிகக் தகாாிக்ககக் 

பகாடுப்பனவுகள் ன்பலற்மின் லலக்கள் ற்யம் தலயபாடுககரக் குகமப்பேற்பகன உள்ரக 

கணக்காய்வுத் ேிகணக்கரத்ேினால் பசய்ப்பட்டுள்ரது. தலும் லலக்கள் ற்யம் 
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தலயபாடுககரக் குகமக்கும் பபாயட்டு அலுலய நடலடிக்கககள் 

கணனிப்படுத்ேப்பட்டுள்ரன.  

 

10. ே.போ. (IT) இடர் 

 

ே.போ. (IT) இடர்கலக்கும் பல்தலயபட்ட தொன்பனச்சாிக்கக நடலடிக்கககரின் தோயம் 

தொகங்பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. கலஸ் (virus) ோக்குேல்ககரத் ேடுக்கும் பபாயட்டு பசாபபாஸ் 

(Sophos) கலஸ் ேடுப்தை பபாேிானது தே.கா.ந.பபா. நிேித்ேிலுள்ர கணனிகரில் 

நியலப்பட்டுள்ரது. தொகமகத் தோல்லிகள் (systems failures) காணான இறப்தைக்கரானகல 

நகயாக்க (backup) தசிப்தை தொகமககள் ற்யம் இகடமாே ின் லறங்கல் தொகமககள் 

ன்பலற்மின் தோயம் குகமக்கப்பட்டுள்ரன.       

இடர் கணிப்தேட்டுச் சட்டகம்  

லிகரலின் அடிப்பகடில், தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்ேின் பிோன 

இடர்கரின் போடான பகுப்பாய்லிற்கு கீழ்க் குமிப்பிடப்பட்ட இடர் கணிப்தைச் சட்டகத்ேிலுள்ர 

இடர்கரின் ேீலித்ேன்க ற்யம் நிகலம் ேடகலகரிகனச் சார்ந்து தொன்தாிக 

அரிக்கப்பட்டுள்ரது.  
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நிகலம் ேடகலகள் 

  
1 2 3 4 5 

ல
ிக

ர
வு

  

1       
 

  
R09 

2   
  

R04 

R06  

3 
 

R07 

R05 
R03 

R02 

R08  

4 
 

  
R10 R01 

 

5 
R06 

     

 

R01. ேந்ேிதாபா இடர் 

R02. பலரிப்படுத்துகக இடர்  

R03. சர்லதேச இடர்  
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R04. ேிலத்ேன்க இடர் 

R05. சந்கே / லிாபா இடர் 

R06. னிே லர இடர்  

R07. உாிகக் தகாாிக்ககத் ேீர்ப்பனவு இடர்  

R08. அந்நிச் பசயாலணி பாிாற்ய இடர்  

R09. போறிற்பாட்டு இடர்  

R10. ே.போ. (IT) இடர்  
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9. நிேிக் கூற்யக்கள் -2013 

 

 

 

 



ஆண்டமிக்கக 2013  தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

 

  
      68 

 

  

 

லயானக் கூற்ய  

டிசெம்பர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவலடந்த ஆண்டுக்ைாைது (இலங்லை 
யபாவில்) 

    

 குறிப்புக்ைள்  

2013 2012  

சைாத்த உலழப்புத் தவலைக் 
ைட்டைம்   

01 4,168,033,208 3,120,006,892 

அக்ரஹாரவிற்ைாைப் 

சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட 
பங்ைளிப்பு   

02 1,406,706,842 863,435,521 

செைரிக்ைப்பட்ட பயிர்க் 
ைாப்புறுதி விதிப்பைவு   

 440,836,600 - 

 ஈட்டப்படாத தவலைக் ைட்டைத்திற்ைாை 
ஒதுக்ைில் சதறிய ைாற்றம்   

(563,257,987) (95,954,471) 

    

சைாத்த ஈட்டப்பட்ட தவலைக் 
ைட்டைம் 

 5,452,318,662 3,887,487,941 

    

ைீள்ைாப்புறுதிக்கு ைீளளிக்ைப்பட்ட தவலைக் 
ைட்டைம்  

- (1,304,600) 

    

 ஈட்டப்படாத ைீள்ைாப்புறுதி தவலைக் 
ைட்டைத்திற்ைாை ஒதுக்ைில் சதறிய ைாற்றம்   

-  

    

 சதறிய ஈட்டப்பட்ட தவலைக் 
ைட்டைம்  

 5,452,318,662 3,886,183,341 

    

ஏலைய வயைாைம்     

நிதி வயைாைம்  03 697,407,976 615,813,544 

நிைர சதறிய இலாபம்   3,303,729 - 

ஏலைய சதாழிற்பாட்டு 

வயைாைம்  

 861,272 26,164,498 

  701,572,977 641,978,043 

    

சைாத்த சதறிய வயைாைம்                          
6,153,891,639  

                  
4,528,161,384  
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நன்லைைள் உரிலைக்சைாரிக்லைைள் ைற்றும் செலவிைங்ைள்   

    

சதறிய ைாப்புறுதி நன்லையும் 
உரிலைக்சைாரிக்லையும்  

04                     
(1,381,299,662) 

                
(1,933,681,262) 

ைீள்ைாப்புறுதி உத்தரவாத 
ைற்றும் அலடதல் ைிரயம்  

05                         
(382,177,026) 

                   
(347,789,490) 

 ஏலைய சதாழிற்பாட்டு 
ைற்றும் நிர்வாைச் செலவுைள்  

06                         
(141,108,634) 

                   
(148,828,347) 

நிதிக் ைிரயம்                               
(8,459,075) 

                      
(14,839,119) 

    

சைாத்த நன்லைைள் உரிலைக்சைாரிக்லைைள் 
ைற்றும் செலவிைங்ைள்  

                    
(1,913,044,397) 

                
(2,445,138,218) 

    

வரிக்கு முன்ைராை இலாபம்/ 
(நட்டம்)  

                4,240,847,242              
2,083,023,166  

வயைாை வரிச் செலவிைங்ைள்                                    -                                  -    

    

ஆண்டுக்ைாை இலாபம்/ 
(நட்டம்)   

                        
4,240,847,242  

                  
2,083,023,166  
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ந்போகக  
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ேிட்டு நிேி ாற்மக் கூற்ய  

 

 

      

    2013 2012 

        

ஆண்டுத் போடக்கத்ேில் ீேி             
5,912,918,517  

       
8,497,449,708  

        

கறிப்பனவு: தொன்கன லயடச் 

சீாக்கங்கள் தாட்டார்  

                 
(5,964,896) 

         
(467,554,357) 

 தசர்ப்பனவு: தொன்கன லயடச் 

சீாக்கங்கள் SRCC 

                   
2,863,411  

  

         ேிட்டு நிேித்ேிற்கு 

பசலுத்ேப்பட்ட லிேிப்பனவு  

         
(3,200,000,000) 

     
(4,200,000,000) 

ஆண்டுக்காக நியத்ேிகலக்கப்பட்ட 

இயாபம் (நட்டம்)  

           
4,240,847,242  

       
2,083,023,166  

        

ஆண்டியேிிலுள்ரலாய ீேி          
6,950,664,274  

    
5,912,918,517  
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காசுப் பாய்ச்சல் கூற்ய  

  

(சகய பபயானங்கலம் 

இயங்கக யபாலில்) 
டிபசம்பர் 31 ஆம் ேிகேிில் தொடிலகடந்ே ஆண்டுக்கானது 

  

         2013   2012 

     போறிற்பாட்டு நடலடிக்கககரிலியந்ோன காசுப் பாய்ச்சல் 
  

     காயப்பகுேிக்கான தேமி இயாபம் 

 

                  

4,240,847,242  

 

             

2,083,023,166  

கறிப்பனவு: ேிட்டு நிேித்துக்கான பங்கரிப்தை 

 

                

(3,200,000,000) 

 

           

(4,200,000,000) 

கறிப்பனவு: தொன்கன ஆண்டுச் சீாக்கம் 

 

                        

(3,101,485) 

 

              

(467,554,357) 

  

  

 

  

  

                  

1,037,745,757  

 

           

(2,584,531,191) 

சீாக்கங்கள்: 

    தேய்ானம் 

 

                          

9,604,450  

 

                  

10,820,514  

PPE லிற்பகன நட்டம் 

 

                              
-    

 

                    

1,731,806  

தொேலீட்டு லயானம் 

 

                   

(691,472,899) 

 

              

(615,813,544) 

 ஈட்டப்படாே ேலகணக் கட்டண லயானம் 

 

                     

563,257,987  

 

                  

95,954,471  

பிற்தபாடப்பட்ட ேகு 

 

                      

(22,640,481) 

 

                

(15,045,973) 

போறிற்படு தோயேன ாற்மங்கலக்கு தொன்னான பசற்பாட்டு இயாபம்                      

896,494,813  

 

           

(3,106,883,918) 

     லயேிகரில் குகமவு/ (அேிகாிப்தை) 

 

                      

(21,402,155) 

 

                

263,166,729  

பசன்ேி உாிகக் தகால்கரில் அேிகாிப்தை  

 

                      

(13,017,714) 

 

              

(106,332,722) 

கன பசன்ேிகரில் அேிகாிப்தை 

 

                      

(55,906,863) 

 

              

(166,039,128) 

போறிற்பாட்டு நடலடிக்கககரிலியந்ோன தேமி காசு                      

806,168,081  

 

        

(3,116,089,038) 

     தொேலீட்டுச் பசற்பாடுகரிலியந்ோன காசுப் பாய்ச்சல்கள் 
  ஆேனம்,பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணக் பகாள்லனவுகள்                         

(4,183,215) 

 

                  

(8,154,600) 

பசாத்து அகற்மல் நடலடிக்கககள் 

 

                                         

-    

 

                       

469,956  

அச ஆலணங்கரிலியந்ோன (தொேலீட்டு) ீள்பபயலனவுகள்                  

(1,291,603,348) 

 

              

(931,368,410) 

தொேலீட்டு லயானம் 

 

                     

691,472,898  

 

                

615,813,544  

    



                                                        தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் ஆண்டமிக்கக 2013 
 

 
 

 

       73  

     தொேலீட்டுச் பசற்பாடுகரில் பாலிக்கப்பட்ட தேமி காசு                    

(604,313,665) 

 

           

(323,239,510) 

 

     

    காசும் காசுக்குச் சானலற்மினதும் தேமி அேிகாிப்தை/ (குகமவு)                      

201,854,416  

 

           

(3,439,328,548) 

 

    காயப்பகுேிின் போடக்கத்ேில் காசும் காசுக்குச் சனான லிடங்கலம்                      

103,641,397  

 

             

3,542,969,945  

 

    காயப்பகுேிின் இயேிில் காசும் காசுக்குச் சனான லிடங்கலம்                      

305,495,813  

 

             

103,641,397  

     

     

    

                                

-    

 டிபசம்பர் 31 ஆம் ேிகேிிலுள்ரலாய காசும் காசுக்குச் சனான 

லிடங்கலம்  
                     

305,495,813  

 

                

103,641,397  
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள் 

1.0         கூட்டுாிகத் ேகலல்  
 

 “2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இயக்க தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிச் 

சட்டம்” தோயம் தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிானது (“இந் நிேிம்”) 

உயலாக்கப்பட்டு இயங்ககில் அகப் பபற்யள்ரது. தே.கா.ந.பபா.நிேித்ேின் பேிவு 

பசய்ப்பட்ட அலுலயகானது இய. 97, யோகன வீேி, பகாலம்தை 10 ன்தம் 

தொகலாிில் அகந்துள்ரதுடன் பிோன போறில் ேரதொம் இம் தொகலாிிதயத 

அகந்துள்ரது.  

   

2.0      தொக்கிான கணக்கீட்டு பகாள்கககள்  
 

2.1 ோாிப்தை அடிப்பகட  

இயங்கக பட்டக் கணக்காரர் நியலகத்ேின் தோயம் எலங்குபடுத்ேப்பட்ட பபாதுலாக 

ற்யக்பகாள்ரப்பட்ட கணக்கீட்டுத் ேத்துலங்கள் ற்யம் கணக்கீட்டு 

நிங்கலக்கிணங்க லயாற்யக் கித் ேத்துலத்ேின் கீழ் நிேிக் கூற்யக்கள் 

ோாிக்கப்பட்டுள்ரன.  

 நிேிக் கூற்யக்கள் இயங்கக யபாலில் (யபா.) ேப்பட்டுள்ரன.  

பணவீக்கக் காணிகலக்கான சீாக்கம் துவும் இக் கணக்குகரில் 

தற்பகாள்ரப்பட்டியக்கலில்கய.  

பபாயத்ோனலிடத்து, கணக்கீட்டுக் பகாள்கககரானகல அடுத்து லயம் குமிப்தைக்கரில் 

லிரக்கப்பட்டுள்ரன.  

 

2.2 எப்தேட்டுத் ேவுகள் 
 

கணக்கீட்டுக் பகாள்ககள் இந் நிேித்ேினால் போடர்ச்சிாகப் பிதாகிக்கப்பட்டுள்ரன 

ன்பதுடன் தொன்கன லயடத்ேில் பாலிக்கப்பட்டலற்யடன் எத்ேிகசந்தும் உள்ரன. இவ் 

ஆண்டின் அரிக்ககக்கு அலசிான இடபல்யாம் தொன்கன லயட ேவுகள் ீள் 

எலங்ககக்கப்பட்டுள்ரன.  

   
                           2.3தோயேன ஈடுபாடு  

           ந்போகக ேிகேிிலுள்ரலாய வ்லிே தோயேன ஈடுபாடும் இல்கய.  
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்  

    2.4 காசுப் பாய்ச்சல் கூற்ய 

“கமதொக தொகமிகன” பாலித்து காசுப் பாய்ச்சற் கூற்ய ோாிக்கப்படுகின்மது.   

    2.5 போடர்தைபட்ட ேப்பினாின் பகாடுக்கல் லாங்கல்கள் 

     போடர்தைபட்ட ேப்பினாின் பகாடுக்கல் லாங்கல்கள் கலயுில்கய.  

2.6 ந்போககக்குப் பின்னான நிகழ்வுகள் 
 

ந்போககக்குப் பின்னான நிகழ்வுகரின் சகய லிடங்கலம் 

கயத்ேிற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரதுடன் நிேிக் கூற்யக்கலக்கான உாி குமிப்தைக்கரில் 

பபாயத்ோன சீாக்கங்கள் அல்யது பலரிப்படுத்ேல்கள் பசய்ப்பட்டுள்ரன.     

2.7 பசாத்துக்கலம் அலற்மின் லிகயேிப்தை அடிப்பகடகலம் 

   2.7.1 ஆேனம், பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணங்கள்  

  ஆேனம், பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணங்கள் ன்பன கித்ேில் பேிவு 

பசய்ப்பட்டுள்ரன.  

ஆேனம், பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணம் ன்பன பசாத்துக்ககர அேன் உத்தேச 

பாலகனக்காக அேன் போறிற்படு நிகயக்கு பகாண்டுலயலேில் ற்பட்ட தேதம் 

பசயவுககரயும் என்யதசர்த்ே பகாள்லனவுக் கிாக உள்ரது.   

நிேித்ேிகனத் போடர்லேற்காக நிந்ே ேன்கில் பசாத்துக்ககரப் பபற்யக்பகாள்லேல், 

லிஸ்ோித்ேல் அல்யது தம்படுத்தும் தநாக்கத்ேிற்காக ற்படும் பசயலினம்.  

                      பபயானத் தேய்வு  

சகய ஆேனம், பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணம் ன்பலற்மினதும் கித்ேின் தபாில் 

தநர்தகாட்டு தொகமிகனப் பாலிப்பேன் தோயம் சான லயடாந்ே ேலகணக் கட்டணங்கள் 

தோயம் அலற்மின் ேிப்பிடப்பட்ட பன்ேய ஆயுட்காயத்ேிற்கு அத்போககிகனப் 

பேிலறிப்பேற்பகன பபயானத் தேய்தலற்பாடு பின்லயாய கணிப்பிடப்படுகின்மது.  

  பபாமித்போகுேியும் இந்ேிதொம்  10 லயடத்ேிற்கு தயாக 

 ேரபாடதொம் பபாயத்துக்கலம் 08 லயடத்ேிற்கு தயாக 

  அலுலயக உபகணங்கள் 06 லயடத்ேிற்கு தயாக 

  தாட்டார் லாகனங்கள் 05 லயடத்ேிற்கு தயாக 
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்   

   2.7.2 தொேலீடுகள்  

        தொேலீடுகள் கித்ேில் காட்டப்பட்டுள்ரன.   

  2.7.3 லயேிகள்   

ேலகணக் கட்டணங்கள், லட்டி ற்யம் கன லயேிககரச் தசகாிக்கும் ஆற்மல் 

போடர்ந்துபசல்லும் ீேி தொகமில் ீராய்வு பசய்ப்படுகின்மது. தசகாிக்கப்பட 

தொடிாேகல ன அமிப்படும் கடன்படுநர் ற்யம் கன லயேிகள் 

பேிலறிக்கப்பட்டுள்ரன.  

 

2.7.3 காசும் காசுக்குச் சான லிடங்கலம்  
  

காசும் காசுக்குச் சான லிடங்கலம் ககிலுள்ர காசு, காசுப் பாய்ச்சற் கூற்ய 

தநாக்கத்ேிற்காக லங்கிிலுள்ர தகள்லி கலப்தை ன லகயக்கப்படுகின்மது. காசும் 

காசுக்குச் சான லிடங்கலம் ககிலுள்ர காசு, லங்கி தயேிகப்பற்மில் நிலுகலாக 

இயக்கும் லங்கி கலப்தை ன்பலற்கம உள்ரடக்குகின்மது.  

 

2.8 பபாயப்தைக்கள் ற்யம் ற்பாடு  
 

     2.8.1 ஈட்டப்படாே ேலகணக் கட்டணங்கள்    

ஈட்டப்படாே ேலகணக் கட்டணங்கரானகல ந்போககத் ேிகேிக்கு அடுத்து இடர் 

காயப்பகுேியுடன் போடர்தைற்ம லயடம் என்மில் ஈட்டி ேலகணக் கட்டணத்ேின் அவ் 

லிகிேசாக உள்ரன. பாத்ே ேலகணக்கட்டணத்ேின் 24 ஆலது அடிப்பகடில் 

ஈட்டப்படாே ேலகணக் கட்டணங்கள் கணிப்பிடப்படுகின்மது. 

  2.8.2   எத்ேிகலக்கப்பட்ட ேகு  

ஈட்டப்படாே ேலகணக் கட்டணத்துடன் போடர்தையம் தேமி ேகிகனத 

எத்ேிகலக்கப்பட்ட ேகு குமிக்கின்மது.  

 

2.8.3 இயாபத் ேகு   
   

இயாபத் ேகானது இண்டு ேலகணக் கட்டணங்கராக கணிப்தேடு பசய்ப்பட்டு 

பசலுத்ேப்படுகின்மது. கணக்கீட்டுக் காயப்பகுேிின் தொடிலின் பின்னர் ஆய ாேங்கலக்குப் 
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பின்னர் தொேல் ேலகணக் கட்டணதொம் கணக்கீட்டுக் காயப்பகுேிின் தொடிலின் பின்னர் 

பன்னிண்டு ாேங்கலக்குப் பின்னர் இண்டாம் ேலகணக் கட்டணதொம் 

பசலுத்ேப்படுகின்மது.  

2.8.4 பசலுத்ேப்பட தலண்டி தகாாிக்ககத் போகககள்   
 

உாி நிேிாண்டில் பசலுத்ேப்படாே அதேிக்கப்பட்ட உாிகக்தகாாிக்ககககரயும் 

ீள்காப்தையேி ற்யம் ஞ்சியுள்ர அமலிடல்கலக்காக பசய்ப்பட்ட  போடர்தைபட்ட 

பசயலினங்கள் ற்யம் கறிப்பனவுகலடன் நிேித்ேின் உயப்பினர்கரினால் 

பிகடனப்படுத்ேப்பட்ட நிலுகலாக உள்ர தகாாிக்ககத் போகககலக்கான ற்பாடு 

தேதியப்பின் அேகனயும் உாிகக்தகாாிக்கககள் உள்ரடக்குகின்மன.  
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்   

2.8.5 கன பசன்ேிகள்  
 

  கன பசன்ேிகள் அலற்மின் கித்ேில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன.  

2.8.6 கன ற்பாடுகள்  
 

ந்போககத் ேிகேிிலுள்ரலாய சகய அமிப்பட்ட ற்பாடுகலம் கணக்குகரில் 

தொலகாக ற்பாடு பசய்ப்பட்டுள்ரன.  

          2.9 லயானங்கலம் பசயவுகலம்  
 

   2.9.1 லயானம்  

பபாயராோ நன்கானது நிேித்ேிற்கு பசல்லும் ன்பது சாத்ேிாக இயக்கும் 

ஏர் அரலிற்கு லயானம் இனங்காணப்படுலதுடன் லயானத்ேிகன நம்பிக்ககாக 

அரலிட தொடியும். லயானம் இனங்காணப்படுலேற்கு தொன்னர் பின்லயம் குமித்ே 

இனங்காணல் ேகுேிலிேிககரயும் தர்த்ேிபசய்ேல் தலண்டும்.  

           அ. ேலகணக் கட்டணப் பங்கரிப்தைக்கள்  

ேலகணக் கட்டணப் பங்கரிப்தைக்கரானகல  அகல நிலுகலாக உள்ர தபாது 

இனங்காணப்படுகின்மன.  

           ஆ. லட்டி லயானம்  

   ேிர்காய தசகாிப்தை சந்தேகாக இயந்ோபயாறி லட்டிானது அட்டுயலோக லட்டி 

லயானம் இனங்காணப்படுகின்மது.    

2.9.2 பசயலினத்கே இனங்காணுேல்   
 

நிேித்ேிகன நடாத்துலேிலும் லிகனத்ேிமனான நியக என்மில் ஆேனம், 

பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணம் ன்பலற்கமப் தபணுலேிலும் உள்ராகும் சகய 

பசயலினதொம் தேமி ிககிகன அகடலேியான லயானத்துக்கு சாட்டுேல் 

பசய்ப்பட்டுள்ரது.  

2.10   ேிர்பாாே நிகழ்வுகள்  
 

சகபின் அபிப்பிாத்ேில், சாோண லிாபா போடர் பசற்பாட்டில் தேசி 

காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேித்துக்கு ேிாக ேற்தபாதுள்ர லறக்கானது 

அமிக்ககிட்ட நிேிப் பபயதபயகரிதயா அல்யது நிேித்ேின் ேிர்காயச் 

பசற்பாட்டிதயா தொக்கிான ோக்கம் என்மிகனக் பகாண்டியக்காது.  
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நிேிக் கூற்யக்கலக்கான குமிப்தைக்கள்  

டிபசம்பர் 31 ஆம் ேிகேிில் தொடிலகடந்ே ஆண்டுக்கானது  (சகய பபயானங்கலம் 

இயங்கக யபாலில்) 
     

01 பாத்ே உகறப்தைத் ேலகணக் கட்டணம்    

     

 பிோன லிாபா லகுப்தைக்கரின் தோயம் ஆண்டுக்கான ேலகணக் கட்டண லயானம் பின்லயாய  

     2013 2012 

 ீள்காப்தையேி                  
1,042,220,495  

                  
463,610,216  

 தல.க.சி.பகா.ப.நி. ேலகணக் கட்டணம் (SRCC & Tr.)                   
2,543,782,803  

              
2,281,176,063  

 பபாதுக் காப்தையேி - தாட்டார்                      
174,785,654  

                  
206,595,378  

 பபாதுக் காப்தையேி - யத்துலம் ற்யம் கனகல                        
17,915,562  

                  
158,625,235  

 பிர்க் காப்தையேி - லிலசாிகரிடியந்ோன ேலகணக் கட்டணம்                     
379,328,695  

                                     
-    

 பாாலன்ம உயப்பினர்கலக்கான யத்துலத் ேிட்டம்                        
10,000,000  

                    
10,000,000  

     

 எட்டுபாத்ோன பாத்ே உகறப்தைத் ேலகணக் கட்டணம்                 
4,168,033,208  

              
3,120,006,892  

     

02 அக்ஹா யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டத்ேிற்காக தசகாிக்கப்பட்ட பங்கரிப்தை  

     2013 2012 

     

 உயப்பினர்கரிடியந்ோன பங்கரிப்தை                     
996,706,842  

                  
588,435,521  

 ேிகமதசாிிடியந்ோன பங்கரிப்தை                      
410,000,000  

                  
275,000,000  

     

 அக்ஹாலிற்காகச் தசகாிக்கப்பட்ட பாத்ேப் பங்கரிப்தை                 
1,406,706,842  

                  
863,435,521  

     

03 நிேி லயானம்     

     2013 2012 

 தொேிர்லில் கலத்ேியக்கப்படக்கூடிலாய லககப்படுத்ேப்பட்ட நிேிச் பசாத்துக்கரிலியந்ோன லயானம்  

 ேிகமதசாி தொமி                      
237,289,715  

                  
118,010,121  

 போகுேிக்கடன்                      
115,350,967  

                  
114,720,633  

                
352,640,682  

            
232,730,755  

 லிற்பகனக்கு கிகடக்கக்கூடிலாய லககப்படுத்ேப்பட்ட நிேிச் பசாத்துக்கரிலியந்ோன லயானம்  

 ேிகமதசாி உண்டில்                        
52,770,580  

                    
53,317,809  
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 ீள்பகாள்லனவு உடன்படிக்கககள்                      
286,061,637  

                  
329,764,980  

                
338,832,218  

            
383,082,790  

 பாத்ே நிேி லயானம்                 
691,472,899  

            
615,813,544  

     

04 தேமி காப்தையேி நன்கயும் உாிகக்தகாாிக்ககயும்    

     2013 2012 

 ீள்காப்தையேி                       
20,730,824  

                  
308,239,012  

  தல.க.சி.பகா.ப.நி.  (SRCC & Tr.)                         
2,331,835  

                    
37,076,159  

 பபாதுக் காப்தையேி - தாட்டார்                      
116,636,252  

                  
115,629,748  

 பபாதுக் காப்தையேி - யத்துலம் ற்யம் கனகல                       
85,707,270  

                  
404,869,568  

 பிர்க் காப்தையேி                        
10,436,648  

                                     
-    

 பாாலன்ம உயப்பினர்கலக்கான யத்துலத் ேிட்டம்                       
15,333,763  

                    
12,564,947  

 அக்ஹா யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டம்                 
1,130,123,071  

              
1,055,301,828  

     

 எட்டுபாத்ே தேமி காப்தையேி நன்கயும் உாிகக்தகாாிக்ககயும்            
1,381,299,662  

          
1,933,681,262  

     

05 ீள்காப்தையேி உத்ேலாே ற்யம் அகடேல் கிம்    

     2013 2012 

     

 ீள்காப்தையேி உத்ேலாே ற்யம் பகாள்கக அகடவுக் கிம் - தல.க.சி.பகா.ப.நி.                     
404,817,508  

                  
347,789,490  

  பிற்தபாட்ட அகடவுக் கித்ேிற்கான எதுக்கில் தேமி ாற்மம்                     
(22,640,481) 

 

     

 பாத்ே ீள்காப்தையேி உத்ேலாே ற்யம் அகடேல் கிம்               
382,177,026  

            347,789,490  

     

06 கன போறிற்பாட்டு ற்யம் நிர்லாகச் பசயவுகள்    

     2013 2012 

 கணக்காய்லாரர் ஊேிம்                              
337,500  

                          
338,160  

 ஊறிர் நயன்சார் பசயவுகள்                        
76,487,490  

                    
72,006,709  

 நிர்லாக ற்யம் ோபனச் பசயவுகள்                        
52,770,118  

                    
63,125,974  

 லிற்பகனச் பசயவுகள்                             
808,660  

                      
1,186,145  

 ஆேனம், பபாமித்போகுேி ற்யம் உபகணத் தேய்வு                         
9,604,450  

                    
10,820,514  

 சட்டக் கட்டணங்கள்                              
521,386  

                          
902,115  

 நன்பகாகடகள்                              
579,030  

                          
448,730  

     

                  
141,108,634  

            148,828,347  
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நிேிக் கூற்யக்கலக்கான குமிப்தைக்கள்  

(இலங்கை ரூபாவில்)

07 ஆதங்களும் போறித்பதோகுதிகளும் உகபணங்களும்

கநோட்டோர் 

வோகங்கள்

அலுவலக 

உகபணங்கள்

தளோடங்களும் 

போருத்துக்களும்

பநன் 

போருட்கள்

ோோவித 

ப ோத்துக்கள்

பநோத்தம்

கிபனம்:

2013.01.01 ஆம் திைதியிலுள்ளவாறு மீதி 34,470,255   30,928,294              6,438,328              6,542,073       71,988            78,450,938    

சேர்த்தல்ைள் -                  3,531,635                651,580                  -                   -                   4,183,215      

கையுதிர்த்தல்ைள் -                  -                             -                           -                   -                   -                  

 2013.12.31 ஆம் திகதியிலுள்ளவோறு மீதி 34,470,255   34,459,929              7,089,908              6,542,073       71,988            82,634,153    

கதய்வு:

 2013.01.01 ஆம் திைதியிலுள்ளவாறு மீதி 28,767,528   15,400,576              3,069,217              6,448,518       25,897            53,711,736    

ஆண்டுக்ைான விதிப்பனவு 4,294,991     4,421,737                811,355                  76,367            -                   9,604,450      

ஆண்டுக்ைான கையுதிர்ப்பு -                  -                             -                           -                   -                   -                  

 2013.12.31 ஆம் திகதியிலுள்ளவோறு மீதி 33,062,519   19,822,313              3,880,571              6,524,886       25,897            63,316,185    

-                  

  2013.12.31 ஆம் திைதியிலுள்ளவாறு சோத்தின் ைழிந்த சபறுானம் 1,407,736     14,637,617              3,209,337              17,188            46,091            19,317,968    
 

08 நிதி முதலீடு     

     2013 2012 

     

 திலறசெரி 
உண்டியல்ைள்                                

          
1,933,202,150  

          
628,369,600  

 திலறசெரி 
உண்டியல்ைள்- 
ைீள்சைாள்வைவு 
(REPO)  

          
1,477,410,933  

       
2,031,982,426  

 திலறசெரி முறிைள்                             
2,400,627,345  

 
1,694,634,700  

 சதாகுதிக்ைடன்ைள்                       
1,045,780,000  

 
1,045,780,000  

 ைழிப்பைவு    
 

 தரீ்க்ைப்படாத ைழிவு                         
(189,502,408) 

           
(26,380,841)  

 செர்ப்பைவு    
 

 தரீ்க்ைப்படாத தவலைக்                                 
-    

                
1,528,787  
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ைட்டைம்  

 சைாத்த நிதி முதலீடு          
6,667,518,021  

    
5,375,914,672    

     
  

     
  

09 தவலைக் ைட்டை 
வயைதி  

   

  

     2013 2012 
  

     
  

 ைீள்ைாப்புறுதி               
462,968,508  

          
180,811,195    

 சவ.ை.ெி.கு.ப.நி.  (SRCC 

& Tr) தவலைக் 
ைட்டைம்  

             
349,986,352  

          
308,960,490  

 

 சபாதுக் ைாப்புறுதி –  

ையத்துவமும் 
ஏலையலவயும்   

                  
1,955,673  

               
1,955,673  

  

     
  

 சைாத்த தவலைக் 
ைட்டை வயைதி   

          
814,910,533  

       
491,727,358  

  

     
  

   

 

 
  

10 ைாசும் ைாசுக்குச் 
ெைைாைதும்   

   

  

     2013 2012 
  

     
  

 வங்ைியிலுள்ள ைாசு     
  

 ைக்ைள் வங்ைி - நலடமுலறக் 
ைைக்கு அக்ரஹார -
033100142467951 

                   
(645,717) 

                 
 (648,259) 

 ைக்ைள் வங்ைி- செைிப்புக் 
ைைக்கு அக்ரஹார-
033200122467951 

               
20,404,203  

            
  18,301,965  

 ைக்ைள் வங்ைி-நலடமுலறக் 
ைைக்கு சைாட்டார் -
033100160000058 

                    
721,004  

              
  7,215,905  

 ைக்ைள் வங்ைி-நலடமுலறக் 
ைைக்கு ைீள்ைாப்புறுதி -
033100100000061 

                 
1,815,444  

             
   6,702,652  

 ைக்ைள் வங்ைி-நலடமுலறக் 
ைைக்கு பயிர்க் ைாப்புறுதி  -
033100502467951 

               
22,913,768  

                  
             -    

 ைக்ைள் வங்ைி-நலடமுலறக் 
ைைக்கு-சவளிநாடு -
033100150000228 

                    
598,614  

           
   (1,820,075) 

 ைக்ைள் வங்ைி வ.அ.நா.ை (RFC ) 

யூசரா ைைக்கு -033407132467951 

               
10,517,416  

              
  9,655,662  

 ைக்ைள் வங்ைி  வ.அ.நா.ை (RFC )                          
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யு.எஸ்.டீ. ைைக்கு -
033402142467951 

163,459,183   89,322,297  

 ைக்ைள் வங்ைி செைிப்புக் 
ைைக்கு பயிர் விதிப்பைவு  -

033200302467951 

                    
313,452  

                  
             -    

 ைக்ைள் வங்ைி நலடமுலறக் 
ைைக்கு-புதியது-033100322467951 

             
(54,516,844) 

        
    (37,644,867) 

 ைக்ைள் வங்ைி நலடமுலறக் 
ைைக்கு-சபாது-033100412467951 

                    
303,339  

                
   841,653  

 பி.ஏ.பீ.ெி. (PABC ) செைிப்புக் 
ைைக்கு- சபாது-312948280215 

                 
1,191,137  

             
   1,116,214  

 ைக்ைள் வங்ைி செைிப்புக் 
ைைக்கு- சபாது-033200212467951 

                    
297,240  

               
 1,782,590  

 ைக்ைள் வங்ைி நலடமுலறக் 
ைைக்கு இல. - 14100127679733 

            
137,478,867  

               
 8,176,291  

 இலங்லை வங்ைி நலடமுலறக் 
ைைக்கு  இல. - 0006573953 

                    
501,122  

            
       500,000  

 லையிலுள்ள ைாசு                       
143,584  

                  
139,369    

     
  

 சைாத்த ைாசும் ைாசுக்குச் 
ெைைாைதும்  

        
305,495,813  

      
  103,641,397  
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நிேிக் கூற்யக்கலக்கான குமிப்தைக்கள்  

   (இயங்கக 

யபாலில்) 
     

11 கன லயேிகள்    

     2013 2012 

     

 லயேிாகவுள்ர 

லட்டி 

             
160,516,011  

          
149,310,648  

 பபாயராோ 

தசகலக் கட்டணம் 

                
12,092,199  

             
11,078,483  

 ீள்காப்தையேித்  

ேிகணக்கரத்ேிடியந்ோன லயேிகள் 

                                
0  

 
       5,349,749  

 தல.க.சி.கு. (SRCC) இடியந்ோன  

லயேிகள்  

                 
8,844,083  

                      
         -    

  தாட்டார் ேிகணக்கரத்ேிடியந்ோன  

லயேிகள்  

                    
973,009  

 

 லயேிாகவுள்ர 

தொற்பணங்கள் 

                  
1,056,376  

                  
481,841    

 பன் கடன்கள்               
622,760,214  

          
958,456,782    

 WHT லயேிகள்                  
34,618,240  

             
23,114,660    

 ீரரிக்கக்கூடி 

கலப்தை 

                  
9,415,854  

               
9,800,688    

 அலுலயர் குறாம் 

கடன்கள் 

                
19,074,595  

             
13,553,748    

 தொற்பசலுத்ேி 

பசயவுகள் 

                          
7,819  

                       
5,092    

 உயப்பினர்கரிடியந்து  

லயேிாகவுள்ர காதசாகய 

லயலாய்கள் 

                 
1,781,057  

         
 1,768,785  

     
  

             
871,139,458  

    
1,172,920,478    

     
  

12 கன எதுக்குகள்     
  

     2013 2012 
  

     
  

 ஈட்டப்படாே ேலகணக் 

கட்டணம் 

   

  

 லயடத் போடக்கத்ேிலுள்ரலாய ீேி          
1,059,398,308  

          
 963,443,837  

 ஆண்டுக்கான 

ற்பாடு 

   

  

 தல.க.சி.கு.ப.நி.   137,305,835                
95,954,471    
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(SRCC & Tr)  

 பபாதுக் காப்தையேி –                                   61,174,979 

தாட்டார் லாகனம் 

   

 ீள்காப்தையேி  364,777,173              
563,257,987  

 
  

 லயட 

இயேிிலுள்ரலாய 

ீேி 

       
1,622,656,295  

    
1,059,398,308  

  

     
  

     
  

13 பிற்தபாடப்பட்ட ேகு    
  

     2013 2012 
  

     
  

 லயடத் போடக்கத்ேிலுள்ரலாய ீேி         
176,532,688  

       
    161,486,715  

 ஆண்டுக்கான 

ற்பாடு 

                    
22,640,481  

             
15,045,973    

 லயட 

இயேிிலுள்ரலாய 

ீேி 

         
199,173,169  

       
176,532,688  

  

     
  

14 ேிண்ட நிேிம்     
  

     2013 2012 
  

     
  

 லயடத் போடக்கத்ேிலுள்ரலாய ீேி          
5,912,918,517  

        
8,497,449,708  

     
  

 கறிப்பனவு: தொன்கன ஆண்டுச் 

சீாக்கங்கள், தாட்டார் 

                  
(5,964,896) 

         
 (467,554,357) 

 தசர்த்ேல்:   தொன்கன ஆண்டுச் 

சீாக்கங்கள் - தல.க.சி.கு. (SRCC)   

                  
2,863,411  

 

    ேிட்டு நிேித்துக்குச் பசலுத்ேப்பட்ட 

லிேிப்பனவு  

       
(3,200,000,000) 

     
 (4,200,000,000) 

 ஆண்டுக்கான நியத்ேிகலக்கப்பட்ட 

இயாபம்/(நட்டம்)  

         
4,240,847,242  

       
 2,083,023,166  

     
  

 லயட 

இயேிிலுள்ரலாய 

ீேி 

         
6,950,664,274  

    
5,912,918,517  

  

     
  

15 பசன்ேி 

உாிகக்தகாாிக்கககள்  

   

  

     2013 2012 
  

     
  

 ீள்காப்தையேி                           
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86,530,984  113,798,695  

 தல.க.சி.பகா.ப.நி.  

(SRCC & Tr) 

                
66,665,233  

             
79,783,010  

  

 பபாதுக் காப்தையேி – தாட்டார் லாகனம்                
13,505,808  

               
 4,326,944  

 பபாதுக் காப்தையேி –  யத்துலதொம் 

கனகலயும்  

                 
2,236,590  

            
    2,236,590  

 பிர்க் காப்தையேி                    
4,738,899  

               
       -                     

 அக்ஹா யத்துலக் காப்தையேித் ேிட்டம்                 
99,382,821  

          
    85,932,811  

     
  

           
273,060,335  

       
286,078,050    

16 கன பசன்ேிகள்    
  

     2013 2012 
  

 அட்டுய 

பசயலினங்கள் 

                     
2,980,920  

             
11,021,633    

 கன பசன்ேிகள்                   
5,189,573  

               
1,381,289    

 தல.க.சி.பகா.ப.நி. இற்கான பசன்ேிகள்                                  
-    

              
  8,075,322  

 பணிக்பகாகட பகாடுப்பனவுகரிற்கான 

ற்பாடு  

                 
7,799,474  

              
  2,897,037  

 பசன்ேிாகவுள்ர வீேிப் பாதுகாப்தை லாி                     
446,907  

                
  527,485  

 பசன்ேிாகவுள்ர ேலகணக் கட்டண 

ீரரிப்தை 

               
11,928,872  

              
11,844,581  

 பசன்ேிாகவுள்ர இயாபத் ேகு                 
12,287,375  

            
  12,287,375  

 பசன்ேிாகவுள்ர 

உாிகக்தகாாிக்கக 

காதசாகயகள்/ SLIP 

ீரரிப்தை   

                  
4,254,343  

               
2,801,352  

  

 பசன்ேிாகவுள்ர கணக்காய்வுக் 

கட்டணம் 

                    
640,000  

                  
 460,000  

 பசன்ேிாகவுள்ர பப.தச.ல. (VAT ) 

ற்யம் தே.க.ல. (NBT )  

             
(14,353,408) 

              
35,784,845  

     
  

               
31,174,057  

         
87,080,920    

 

 

 

 



                                                        தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் ஆண்டமிக்கக 2013 
 

 
 

 

       87  

 

நிேிக் கூற்யக்கலக்கான குமிப்தைக்கள் 

 

 

சதெிய ைாப்புறுதி நம்பிக்லைப் சபாறுப்பு நிதிய ெலப 
வயைாைக் கூற்று - பிரிவு ைீளாய்வு 
2013 ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவலடந்த ஆண்டுக்ைாைது (இயங்கை  ரூபாலில் )

ையத்துவத் திட்டம் பயிர்க் ைாப்புறுதி 

சைாட்டார் 

ையத்துவம் 
ைற்றும் 

ஏலையலவ அக்ரஹார / பா.உ (MP)திட்டம் 
மாத்த  உகறப்புத்  தலகைக்  ைட்டைம்   174,785,654         17,915,562        1,042,220,495    2,543,782,803   10,000,000          379,328,695    4,168,033,208     

அக்ஹாாலிற்ைாைப்  மபற்றுக்மைாள்ரப்பட்ட  பங்ைரிப்பு  1,406,706,842     1,406,706,842     

சேைரிக்ைப்பட்ட  பிர்க்  ைாப்புறுதி  லிதிப்பனவு  440,836,600    440,836,600        

ஈட்டப்படாத  தலகைக்  ைட்டைத்திற்ைான  ஒதுக்ைில்  சதமி ாற்மம்  (61,174,979)          (364,777,173)      (137,305,835)     (563,257,987)       

சைாத்த ஈட்டப்பட்ட தவலைக் ைட்டைம் 113,610,675         17,915,562        677,443,322       2,406,476,968   1,416,706,842     820,165,295    5,452,318,662     

ீள்ைாப்புறுதிக்கு  ீரரிக்ைப்பட்ட  தலகைக்  ைட்டைம்  -                  -                -                -               -                 -              -                 

ஈட்டப்படாத  ீள்ைாப்புறுதி  தலகைக்  ைட்டைத்திற்ைான  ஒதுக்ைில்  சதமி ாற்மம்  -                  -                -                -               -                 -              -                 

சதறிய ஈட்டப்பட்ட தவலைக் ைட்டைம் 113,610,675         17,915,562        677,443,322       2,406,476,968   1,416,706,842     820,165,295    5,452,318,662     

சவறு வயைாைம் 
நிதி  லருானம்  49,189,560           26,659,065        54,875,913         553,939,123      2,388,510            10,355,805      697,407,976        

நிை  சதமி இயாபம்  3,303,729           -                    3,303,729            

ஏகன  மதாறிற்பாட்டு  லருானம்  722,996                136,776             1,500                 861,272               

49,912,556           26,795,840        58,179,642         553,940,623      2,388,510            10,355,805      701,572,977        

சைாத்த சதறிய வயைாைம் 163,523,231         44,711,402        735,622,964       2,960,417,591   1,419,095,352     830,521,100    6,153,891,639     

நன்லைைள் உரிலைக்சைாரிக்லைைள் ைற்றும் செலவிைங்ைள் 

சதமி ைாப்புறுதி  நன்கயும்  உரிகக்சைாரிக்கையும்  (116,636,252)        (85,707,270)       (20,730,824)        (2,331,835)         (1,145,456,834)    (10,436,648)     (1,381,299,662)    

ீள்ைாப்புறுதி  உத்தலாத  ற்றும்  அகடதல்  ைிம்  -                       -                     -                      (382,177,026)     -                      -                  (382,177,026)       

 ஏகன  மதாறிற்பாட்டு  ற்றும்  நிர்லாைச்  மேயவுைள்  (23,453,028)          (5,863,257)         (11,726,514)        (23,843,495)       (70,359,083)         (5,863,257)       (141,108,634)       

நிதிக்  ைிம்  (11,343)                (15,251)              (16,640)               (8,402,225)         (13,616)               -                  (8,459,075)          

சைாத்த நன்லைைள் உரிலைக்சைாரிக்லைைள் ைற்றும் செலவிைங்ைள் (140,100,623)        (91,585,777)       (32,473,977)        (416,754,582)     (1,215,829,533)    (16,299,905)     (1,913,044,397)    

வரிக்கு முன்ைராை இலாபம்/ (நட்டம்) 23,422,608           (46,874,376)       703,148,986       2,543,663,009   203,265,819        814,221,195    4,240,847,242     

லருான  லரிச் மேயலினங்ைள்  -                       -                     -                      -                      -                  -                      

திரட்டு நிதியத்திற்குச் செலுத்தப்பட்ட விதிப்பைவு (249,000,000)     (710,000,000)   (3,200,000,000)    

ஆண்டுக்ைாை இலாபம்/ (நட்டம்)  23,422,608           (46,874,376)       703,148,986       53,663,009        203,265,819        104,221,195    1,040,847,242     

சபாது 

ைீள்ைாப்புறுதி 

சவ.ை.ெி.சைா.

ப.நி. (SRCC & 

Tr.) சைாத்தம் 
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10. கணக்காய்லாரர் அமிக்கக 
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11. எத பார்கலில் ட்டு லயடங்கள்  
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ட்டாண்டுப் பபாறிப்தை – நிேிச் பசற்மிமன்  

          

(சகய பபயானங்கலம் இயங்கக 

யபாலில்) 
டிசெம்பர் 31 ஆம் திைதியில் 
முடிவலடந்த 
ஆண்டுக்ைாைது 

      
 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

                  

         லயானம் 
        தேமி ஈட்டப்பட்ட 

ேலகணக் கட்டண 

லயானம் 5,452,318,662 3,886,183,341 3,606,365,031 3,926,469,856 4,019,486,220 3,427,950,662 2,654,902,681 318,902,642 

 
        நன்ககலம் 

நட்டங்கலம் 

பசயலினங்கலம் 
       காப்தையேி 

உாிகக்தகால்கள் 

ற்யம் நன்ககள் (1,763,476,689) (2,281,470,751) (1,879,486,696) (2,292,072,983) (2,075,936,806) (1,736,355,732) (1,423,044,038) (242,465,993) 

                  

 

3,688,841,974 1,604,712,590 1,726,878,335 1,634,396,873 1,943,549,415 1,691,594,930 1,231,858,643 76,436,649 

கன லயானம்  
        தொேலீட்டு லயானம் 691,492,020 615,813,544 723,412,241 798,117,037 1,364,459,074 1,205,463,441 528,264,787 

 பன் கடன்கள் ீோன 

லட்டி 5,915,955 7,278,316 10,163,846 16,982,331 15,125,027 19,424,829 38,713,576 
 கன லயானம் 4,165,001 18,886,182 743,614 1,006,353 471,787 917,841 

  
  701,572,977 641,978,043 734,319,701 816,105,721 1,380,055,889 1,225,806,111 1,798,837,006 76,436,649 

பசயலினம் 
        அலுலயர் குறாம் சார்ந்ே 

கிம் 76,487,490 72,006,709 52,769,174 42,326,032 33,124,615 21,470,147 11,500,953 1,333,806 

நிர்லாகச் பசயவுகள் 
                
64,621,143  74,402,484 72,147,229 45,136,006 49,246,381 28,264,346 14,142,950 1,508,940 

நிேி ற்யம் கன 

பசயவுகள் 8,459,075 17,258,273 21,581,925 32,425,697 38,401,103 5,380,035 3,385,205 138,170 

பாத்ேச் பசயலினம் 149,567,708 163,667,466 146,498,329 119,887,735 120,772,099 55,114,528 29,029,109 2,980,916 

லாி லிேித்ேல்  
  

108,349,446 
     

 

 

        பசயலிலுங்கூடி 

லயானம்  4,240,847,242 2,083,023,166 2,206,350,261 2,330,614,859 3,202,833,203 2,862,286,514 1,769,807,897 73,455,733 
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ட்டாண்டுப் பபாறிப்தை - நிேி நியக    

 

          (ெைல சபறுைாைங்ைளும் இலங்லை யபாவில்)   

டிசெம்பர் 31 ஆம் திைதியுடன் முடிவலடந்த ஆண்டுக்ைாைது  

      

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

                  

         

சொத்துக்ைள் 

        

நலடமுலறச் சொத்துக்ைள் அல்லாதலவ  

       ஆதைம், சபாறித்சதாகுதி ைற்றும் 
உபைரைம் 19317968 24,739,202 29,606,877 36,096,011 43,603,504 44,659,781 25,240,465 1,461,388 

முதலீடுைள் 6667518021 5,375,914,672 4,444,546,262 5,574,107,464 8,550,206,721 7,749,178,616 5,449,343,240 
 

 
6686855988 5,400,653,874 4,474,153,140 5,610,203,475 8,593,810,225 7,793,838,397 5,474,583,705 1,461,388 

நலடமுலறச் சொத்துக்ைள் 

       

வயைதிைள் 1686049990 1,664,647,836 1,927,814,565 1,945,815,895 2,079,570,419 1,988,501,988 2,221,955,826 511,844,970 

ைாசும் ைாசுக்குச் ெைைாை 
விடயங்ைளும்  305495813 103,641,397 3,542,969,945 3,594,104,553 110,173,003 239,795,258 560,259,122 13,357,202 

 
  1,768,289,233 5,470,784,510 5,539,920,448 2,189,743,421 2,228,297,246 2,782,214,948 525,202,172 

சைாத்தச் சொத்துக்ைள்  8678381792 7,168,943,107 9,944,937,649 11,150.123,923 10,783,553,646 10,022,135,643 8,256,798,653 526,663,560 

         

உரிலை முதலும் சபாறுப்பு முதலும்  

       

திரண்ட நிதியம் 6950664274 5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929 94,102,009 

 
6950664274 5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929 94,102,009 

         

சதாழில்நுட்ப ஒதுக்குைள்  

       

ஈட்டப்படாத தவலைக் ைட்டைம்  1622656295 1,059,398,308 963,443,837 821,564,804 1,046,825,276 1,063,317,772 877,695,727 
 

பிற்சபாடப்பட்ட தரகு  (199,173,169) (176,532,688) (161,486,715) (139,745,300) (200,139,536) (206,999,340) (161,317,228) 
 

 
1423483136 882,865,620 801,957,122 681,819,505 846,685,740 856,318,432 716,378,499   

சபாறுப்புக்ைள்  

        

நடப்புப் சபாறுப்புக்ைள் அல்லாதலவ 

       

அரொங்ை சைாலட 66960 66,960 142,150 284,330 719,190 719,190 719,190 719,190 

சென்ைதி இலாபத் தரகு  12287375 12,287,375 12,287,375 12,287,375 63,762,150 113,635,474 83,722,067 
 

 
12354336 12,354,336 12,429,525 12,571,705 64,481,340 114,354,664 84,441,257 719,190 

         

நடப்புப் சபாறுப்புக்ைள்  

       

சென்ைதி உரிலைக்சைாரிக்லை  273060335 286,078,050 392,410,772 518,000,207 329,499,921 333,321,632 602,777,397 
 

ஏலைய சென்ைதிைள்  1881972 74726585 240,690,522 242,265,350 178,033,863 306,121,335 269,692,571 431,842,361 

 
291880056 360,804,635 633,101,294 760,265,557 507,533,784 639,442,967 872,469,968 431,842,361 

 
  

       சைாத்த உரிலை முதலும் 
சபாறுப்பும்  8678381792 7,168,943,108 9,944,937,649 11,150,123,923 10,783,553,647 10,022,135,643 8,256,798,653 526,663,560 
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12. கூட்டுாிகத் ேகலல்கள்  
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 நியலனத்ேின் பபர்:                     

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

 

 சட்ட உயலாக்கம்  

2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இயக்க தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் 

பபாயப்தை நிேிச் சட்டத்ேின் கீழ் ஸ்ோபிக்கப்பட்ட நிேிச்சட்ட சகப  

 

 அலுலயக தொகலாி  

தேசி காப்தையேி நம்பிக்ககப் பபாயப்தை நிேிம் 

இய. 97, யோகன வீேி, 

பகாலம்தை 10 

 

 கணக்காய்லாரர்: 

கணக்காய்லாரர் நாகம்  

 

 லங்கிாரர்:  

க்கள் லங்கி, இயங்கக லங்கி, தேசி தசிப்தை லங்கி  
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