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பசயற்பணி                    

 

பின்வருைாறு நடவடிக்கக எடுப்பேன் ஊடாக 

இலங்ககயின் சமூக, பபாருளாோை அபிவிருத்ேியில் 

பங்தகற்றல்: 

 சமூகத்ேில் தேகவயுள்ள சகல பிாிவினருக்கும் 

ோங்கிக்பகாள்ளக்கூடியதும் விகனத்ேிறனானதும் 

முற்தபாக்கானதுைான காப்புறுேித் ேிட்டங்ககள 

ஏற்படுத்ேல்; 

 

 ைாற்றமுறும் தேகவகளிலிருந்து எழும் உயர் 

இடர்களிலிருந்து காப்புப் பபறுவேற்கு வளங்ககளத் 

ேிைட்டுேல் ைற்றும் தவறு ஒழுங்குகளுக்கு ஊடாக 

உள்நாட்டுச் சந்கேக்குத் ேீர்வுககள வழங்குேல்; 

ைற்றும்   

 

 உள்நாட்டுக் காப்புறுேிச் சந்கேக்கு தைலேிக 

ஆற்றலிகன அளிப்பேற்பகன இலங்ககயில் ைீள் 

காப்புறுேிச் சந்கே ஒன்கற ஏற்படுத்ேல்.  
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 நிேி ாீேியான காத்ேிைத் ேன்கை  

 போழில்வாண்கை ைிக்க 

முகாகைத்துவம்  
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2. இலக்குகள் ைற்றும் 

குறிக்ககோள்கள்  
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 சமூகத்ேின் அகனத்துத் ேைப்பினகையும் உள்ளடக்கி உத்தேச இலக்குக் 

குழுக்களின் நன்கைக்காக காப்புறுேித் ேிட்டங்ககள 

நகடமுகறப்படுத்ேல். 

 

 ைீள் காப்புறுேிச் சந்கேயில் குகறந்ேபட்சம் 50% இகனக் 

ககப்பற்றுவேற்கு ைீள் காப்புறுேி நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேிகன வடிவகைத்து 

முகாகை பசய்ேல்.  

 

 தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேினால் 

நகடமுகறப்படுத்ேப்படும் சகல காப்புறுேித் ேிட்டங்களினதும் 

முகாகைத்துவத்கேத் ேன்னியக்கப்படுத்துேல். 

 

 சகல பயனாளிகளுக்கும் கூடிய விகனத்ேிறன் வாய்ந்ே தசகவயிகன 

வழங்குவேற்கு ைனிே வளத்கே அபிவிருத்ேி பசய்ேல்.  

 

 அடுத்துவரும் 5 ஆண்டு காலப்பகுேியில் பங்குோைர்களுக்கான 

உச்சபட்ச வருவாகய அகடந்துபகாள்வேற்பகன முேலீடுககள 

விகனத்ேிறனாக முகாகை பசய்ேல். 

 

 கல்வி விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்களின் ஊடாக உாிய காப்புறுேித் 

ேிட்டங்களில் பங்குபற்றுவேற்பகன அக்ககற பகாண்ட ேைப்பினகை 

தூண்டுேலும் ஊக்குவித்ேலும். 

 

 தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் எேிர்கால 

நடவடிக்ககககள சைாளிப்பேற்பகன தபாேிய உட்கட்டகைப்பு 

வசேிககள விருத்ேி பசய்ேல்.  

 

 இடர் முகாகைத்துவ அலபகான்கற நிறுவி சந்கே ஆய்வுககள 

நடாத்துேல் ைற்றும் தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியத்ேியத்ேிற்கு அேன் எேிர்கால காப்புறுேித் போழில் போடர்பில் 

வழிகாட்டலிகன வழங்குேல்.  
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3. தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் சகப உறுப்பினர்கள் -2012  
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ஆண்டறிக்கக – 2012 இகனச் 

சைர்ப்பித்ேல்  
 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் சகப சார்பில் 2012 இல் 

முடிவகடயும் ஆண்டிற்கான தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் ஆண்டறிக்ககயிகன 

சைர்ப்பிப்பேற்கான சிறப்புாிகைகய நான் 

பகாண்டுள்தளன். 
 
 
 
 

2012 இல் தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்கக 

பபாறுப்பு நிேியத்ேின் தேறிய ஈட்டப்பட்ட 

கட்டுப்பண வருைானைானது சிறிேளவான 

உயர்பவான்றாக 2011 இல் காணப்பட்ட 

ரூபா. 2.5 பில்லியனுக்கு எேிைாக ரூபா. 

3.02 பில்லியனாக காணப்பட்டது. 2012 

இலுள்ள தேறிய இலாபைானது 2011 இன் 

ரூபா. 2.2 பில்லியன் தேறிய 

இலாபத்ேிற்குச் சைனான ரூபா. 2.1 

பில்லியனாகத் போடர்ந்ேிருந்ேது. தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்கக பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் நிேிச் பசயலாற்றுககயானது 

பசயலாற்றுகக ைீளாய்வுப் பிாிவில் 

விாிவாக வலியுறுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

“அக்ைஹாைா” ைருத்துவ காப்புறுேித் 

ேிட்டம், பாைாளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கான காப்புறுேித் ேிட்டம் 

தபான்ற சமூக ாீேியில் நாட்டங்பகாண்ட 

காப்புறுேித் ேிட்டங்ககள தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்கக பபாறுப்பு 

நிேியைானது போடர்ந்து அமுல்படுத்ேியது. 

தவகல நிறுத்ே கலகம், சிவில் குழப்பம் 

ைற்றும் பயங்கைவாே காப்புகள் 

என்பவற்றிற்கான காப்புறுேி 

ஆவணங்ககள வழங்குேல் போடர்பில் 

விதசட கணக்கிகன முகாகை பசய்ேல், 

28/2006 ஆம் இலக்க தேசிய காப்புறுேி 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியச் சட்டத்ேின் 2 

ஆம் பிாிவின் கீழ் தைன்கை ேங்கிய 

சனாேிபேி அவர்களின் கட்டகளக்கு ஏற்ப 

தைற்பகாள்ளப்படும் பபாதுக் காப்புறுேித் 

போழில்கள், ைற்றும்  காப்புறுேிக் 

கம்பனிகளினால் ைீள் காப்புறுேி 

நிகலப்படுத்ேல்கள் போடர்பில் 20% 

கட்டாய ைீளளிப்பிகன ஏற்றுக்பகாள்ேல் 

ஆகியன ைீளாய்வின் கீழ் இவ் வருட 

காலப்பகுேியில் அகடந்ே 

பசயலாற்றுககக்காகப் பிைோனைாகப் 

பங்களித்துள்ளன.  

 

தைலும் 2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், 

20% கட்டாய ைீளளிப்பிகன 30% ஆக 

உயர்த்துேல் ைற்றும் அக்ைஹாைா ைருத்துவ 

காப்புறுேித் ேிட்டத்ேிகன 

குறிப்பிடத்ேக்களவு தைம்படுத்ேல் தபான்ற 

சில ேந்ேிதைாபாய முன்பனடுப்புக்கள் 

முன்பைாழியப்பட்டுள்ளன. 

 

 பாைாட்டுக்கள் 
 

நிேி விடயத்ேிற்குப் பபாறுப்பான 

அகைச்சருக்கும், ேனது ோைாளைான 

வழிகாட்டல் ைற்றும் ஆேைவுக்காக 

ேிகறதசாியின் பசயலாளருக்கும், நிேி 

ைற்றும் ேிட்டைிடல் அகைச்சின் 

அேிகாாிகளுக்கும் ைற்றும் IBSL இனது 

அேிகாாிகளுக்கும் சகபக்கு அவர்களால் 
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வழங்கப்பட்ட ஒத்துகழப்பிற்காக எனது 

ைனைார்ந்ே நன்றிககள இச் சந்ேர்ப்பத்ேில் 

போிவித்துக்பகாள்கின்தறன். 

சகபயின் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் 

பபறுைேியான பங்களிப்புக்காகவும் ைற்றும் 

பபறுைேிவாய்ந்ே வாடிக்ககயாளர்கள் 

ைற்றும் வியாபாைப் பங்காளர்கள் எம் ைீது 

கவத்ேிருக்கும் நம்பிக்கக ைற்றும் 

ேன்னுறுேிக்காகவும் எனது விதசட 

நன்றிககளத் போிவிக்கின்தறன். 

எைது ஊழியர்கதள எைது அடித்ேளம்.  

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்கக பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் பவற்றிக்காக முன்தனாக்கிச் 

பசல்வோகதவ அவர்களின் 

அர்ப்பணிப்பான தசகவ அகைந்துள்ளது. 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்கக பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் முகாகையாளர்கள் ைற்றும் 

உேவி முகாகையாளர்களினால் 

வழிநடத்ேப்படும் எைது குழுக்களிற்கும் 

எனது நன்றிகய இத்ேருணத்ேில் 

பேரிவித்துக் பகாள்கிதறன்.   

ஒப்பம், 

 

டி. விோனகைாச்சி 

ேவிசாளர் 
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5. முகாகைத்துவக் கலந்துகையாடலும் 

பகுப்பாய்வும்  

 

 

 



NATIONAL INSURANCE TRUST FUND ANNUAL REPORT 2012 
 

 

 
 

 

 15  

 

5.1 பபாதுச் சுற்றாடல் ைீளாய்வு 

 

காப்புறுேிக் ககத்போழில் ைீளாய்வு  

 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், போழிற்பாட்டிலிருந்ே இலங்கக காப்புறுேிச் சகபயுடன் 

பேிவுபசய்யப்பட்ட 21 காப்புறுேிக் கம்பனிகள் காணப்பட்டன. ஒட்டுபைாத்ேைாக காப்புறுேித் 

துகறயானது நிேித் துகறயின் பைாத்ேச் பசாத்துக்களில் கிட்டத்ேட்ட 3% இற்குக் 

கணக்கிடப்பட்டது. எனினும், பைாத்ேக் காப்புறுேித் துகறயினதும் பசாத்துக்களின் 60% இற்கு 

தைலாக கணக்கிடப்படும் இரு கம்பனிகளுடன் தசர்ந்து ஒரு சில பபாிய காப்பீட்டாளர்களின் மூலம் 

இக் ககத்போழிலானது ஆேிக்கத்துக்குட்பட்டு வந்ேது. உயர் குத்ேகக வீேங்களுடன் இகணந்ே 

வாகன இறக்குைேித் ேீர்கவகளின் கூடிய அேிகாிப்பின் காைணத்ேினால் விகளந்ே வாகன 

இறக்குைேிகளின் குகறவான வளர்ச்சியின் மூலம் காப்புறுேிச் சந்கேயின் வளர்ச்சியானது 

பாைதூைைாகப் பாேிக்கப்பட்டது. பங்குச் சந்கேயின் நலிவுற்ற பசயற்றிறனின் விகளவாக அலகு – 

இகணப்பு ஆயுட் காப்புறுேி பவளியீடுகளிற்கான தகள்வியில் வீழ்ச்சி ைற்றும் உயர் வட்டி 

வீேங்கள் காைணைாக வீடகைப்புக் கடன்களில் குகறந்ே அேிகாிப்பு என்பனவும் பாேகைான 

ோக்கத்ேிகனக் பகாண்டிருந்ேன. இருந்ேதபாேிலும், தபாினப் பபாருளாோை நிலகைகளில் 

படிப்படியான அேிகாிப்புடன் எேிர்வரும் ஆண்டுகளில் எழும் சாத்ேியைான சிறந்ே பசயற்றிறனின் 

அறிகுறிகளுடன் 2012 ஆம் ஆண்டில் ஆயுட்காப்புறுேி அற்ற சந்கே 14.65% இனாலும் 

ஆயுட்காப்புறுேிச் சந்கே 6.56% இனாலும் வளர்ச்சியகடந்ேது. ஏகனய ஆசிய நாடுகளுடன் 

ஒப்பிடும் தபாது காப்புறுேிச் பசயற்பாட்டு ைட்டத்ேிகன அளவிடும் காப்புறுேி விற்பகன 

ஊடுருவல் ேிறனானது இலங்ககப் பபாருளாோைத்ேின் அளவு போடர்பில் குகறவாக 

இருக்கின்றது. பைா.உ.உ. (GDP) இல் சேவீேைாக பைாத்ேத் ேவகணக் கட்டணத்ேிற்தகற்ப 

அளவிடப்பட்ட காப்புறுேி விற்பகன ஊடுருவல் ேிறன் ைற்றும் பைாத்ேத் ேவகணக் 

கட்டணத்ேிகன சனத்போககக்குத் போடர்புபடுத்தும் காப்புறுேிச் பசறிவுத்ேன்கை என்பன 

முகறதய 1.15% ைற்றும் ரூபா. 4,287 பகாண்ட ஒப்பீட்டு ாீேியில் முக்கியத்துவைற்ற ைட்டங்களாக 

கணக்கிடப்பட்டன.  
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தே.கா.ந.பபா.நி. இன் வகிபாகம்  

 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், நாட்டின் நிகலத்துநிற்கும் பபாருளாோை அபிவிருத்ேியிகன 

தநாக்கி ைீளாற்றலிகன வழங்கியேன் மூலம் தே.கா.ந.பபா.நி. பங்களிப்புச் பசய்ேது. 

தே.கா.ந.பபா.நி. இனுகடய இப் பங்களிப்பானது சுகாோைக் காப்புறுேித் ேிட்டங்கள், பபாதுக் 

காப்புறுேித் ேிட்டங்கள் ைற்றும் ைீள்காப்புறுேி தபான்ற பல்தவறுபட்ட காப்புறுேி பாதுகாப்புக்கள் 

மூலம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. அைச துகற போழிற்பகடக்காக வடிவகைக்கப்பட்ட அக்ைஹாைா 

ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டைானது இலங்ககயில் பிைோன அபிவிருத்ேிச் பசயற்பாடுகளுக்கும் 

நாட்டிற்கு அந்நியச் பசலாவணிகயக் பகாண்டுவரும் பவளிநாட்டில் பணியிலைர்த்ேப்பட்ட 

போழிற்பகடக்கும் பபாறுப்பாக இருப்பதுடன் ைீள்காப்புறுேித் ேிட்டத்ேிற்கூடாக பபாருளாோை 

ஆபத்துக்ககளயும் ோங்கிநிற்கின்றது. 
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5.2.1 ஏழு ஆண்டுகளுக்கான நிேி ைீளாய்வு 

 

வகைபடம்- 5.02: அலுவலர் குழாத்துடன் 

போடர்புபட்ட பசலவினங்களின் 

கடந்ேகாலப் தபாக்கு 

 

 

 

ைாறாது காணப்பட்ட அலுவலர் குழாத்துடன் 

போடர்புபட்ட பசலவினங்களின் விேைானது 

ஏழு ஆண்டுகளில் அேிகாித்ே அதேதவகள 

2012 ஆம் ஆண்டில் உயர்ந்ே ஆட்தசர்ப்பு 

வீேம் காைணைாக அேிகாிப்பானது சற்று 

உயர்வாக இருந்ேது. 2012 ஆம் ஆண்டில் 

ரூபா. 70 ைில்லியனாகப் 

பேிவுபசய்யப்பட்டதுதவ அேி 

உயர்வானோகும். புேிய ஊழியர்ககள 

ஆட்தசர்த்ேகை அதேதபால சம்பளங்கள் 

ைற்றும் கூலிகளின் அேிகாிப்பு என்பனதவ 

இேற்குக் காைணைாகும்.  

 

. 

வகைபடம் - 5.05: தேறிய இலாபத்ேின் 

கடந்ேகாலப் தபாக்கு 

 

தேறிய இலாப பாங்கானது 2009 ஆம் 

ஆண்டு வகை 4 வருடங்களுக்கு அேிகாித்துச் 

பசல்லும் தபாக்கு ஒன்றிகனக் காட்டியதுடன் 

அேன் பின்னர் பயங்கைவாேக் காப்பீட்டுப் 

பாதுகாப்பிற்கான தகள்வியின் வீழ்ச்சி 

காைணைாக 2010 ஆம் ஆண்டில் 
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கணிசைானளவு குகறவகடந்ேது. 2011 ஆம் 

ஆண்டில் 2010 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுககயில் 7% இனால் சற்றுக் 

குகறவகடந்ேது. 2010 – 2012 வகையான 

ஆண்டுகளின் தபாது இது சற்றுக் 

குகறவகடந்ேது.  

 

வகைபடம்- 5.06: ேிைட்டிய நிேியத்ேின் 

கடந்ேகாலப் தபாக்கு 

 

 

ேிைட்டிய நிேியைானது 2010 ஆம் ஆண்டு 

வகை ரூபா. 9,695ைில்லியனாக 

அேிகாித்துள்ளது ஆனால் 2010 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் தபாது 2011 ஆம் 

ஆண்டில் 12% இனால் குகறவகடந்ேது. 

தைலும், 2012 ஆம் ஆண்டின் முடிவில் ரூபா. 

5,935ைில்லியனாக நிேியம் 

குகறவகடந்துள்ளது. நிேியத்துக்கு 

ைாற்றப்பட்ட நிறுத்ேிகவக்கப்பட்ட இலாபம் 

போடர்பில் 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான 

வருடாந்ே தேறிய இலாபத்ேிற்கு 

தைலேிகைாக வாி ஒன்றிகன விேித்ேேன் 

விகளவாக ேிைட்டிய நிேியம் 

குகறவகடந்துள்ளது. 
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நிேிச் பசயற்றிறன்– 2012  

ேவகணக் கட்டண வருைானத்ேின் வகுேி அடிப்பகடயிலான 

வககப்பாடு 

அட்டவகண-5.01அ: ேவகணக் கட்டண வருைானத்ேின் வகுேி அடிப்பகடயிலான 

வககப்பாடு  

வகுேி 2012 

ரூபா. 

2011 

ரூபா. 

2010 

ரூபா. 

01. தேறிய உகழத்ே ேவகணக் கட்டண வருைானம் 
    ேவகணக் கட்டண வருைானம் –அைசாங்க தைாட்டார் 
    ேவகணக் கட்டண வருைானம் – ைீள் காப்புறுேி 

  ேவகணக் கட்டண வருைானம் – பாைாளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 
     ேவகணக் கட்டண வருைானம் – பவளிநாட்டுத் போழில் 
     ேவகணக் கட்டண வருைானம் – தைாட்டார் சாைாே 
     பைாத்ே உகழத்ே ேவகணக் கட்டணம் 
    
 
     ேவகணக் கட்டண ைீளளிப்பு 
     பைாத்ே உகழத்ே ேவகணக் கட்டணம் 
 
     ைீள் காப்புறுேி ேவகணக் கட்டணம் 
     தேறிய உகழத்ே ேவகணக் கட்டணம் 
     கிட்டிய ேவகணக் கட்டணத்ேிற்கான தேறிய ஒதுக்கு ைாற்றம் 
     தேறிய உகழத்ே ேவகணக் கட்டணம் 

 
206,595,378 
463,610,216 

10,000,000 
54,577,250 

104,047,985 
2,281,210,351 

 
215,199,457 
198,551,912 

10,000,000 
208,799,952 
170,876,837 

2,006,556,886 

 
237,386,267 
296,078,296 

10,000,000 
231,968,216 
149,796,387 

1,874,425,103 
 

 
(34,291) 

3,120,006,892 
 

(1,304,600) 

 
(26,080) 

2,809,958,964 
 

(179,367,937) 

 
(4,194,863) 

2,795,459,406 
 

(132,180,421) 

3,118.702,292 
(95,954,471) 

2,630,591,027   
(141,879,032) 

2,663,278,785 
225,260,471 

  3,022,747,821  2,448,711,994 2,888,539,456 

   

அட்டவகண -5.01ஆ: அக்ைஹாைா ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டத்ேிகன தநாக்கியோன 

பங்களிப்பு   

 

மூலம் 

2012  

ரூபா. 

2011 

ரூபா. 

2010  

ரூபா. 
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அைசாங்க ஊழியர்களிடைிருந்ோன 

பங்களிப்பு 

588,435,521 623,424,037 595,140,400 

அைசாங்கத்ேிடைிருந்ோன பங்களிப்பு 275,000,000 494,299,000 442,790,000 

பைாத்ேம் 863,435,521 1,117,723,037 1,037,930,400 

 

அட்டவகண-5.02: ேவகணக் கட்டண வருைானம் ைற்றும் பங்களிப்பு வருைானம் 

என்பவற்றின் தபாக்குப் பகுப்பாய்வு  

(சகல தரவுகளும் இலங்கக ரூபாவில் )

2007 2008 2009 2010 2011 2012

பங்களிப்பு வருமானம்

அக்ரஹாரா ைருத்துவக் காப்புறுேித்  ேிட்டம்9 2 5 , 3 4 0 , 6 8 2 1, 0 7 5 , 3 3 9 , 8 3 3 1, 0 13 , 8 9 8 , 5 10 1, 0 3 7 , 9 3 0 , 4 0 0 1, 117 , 6 5 3 , 0 3 7 8 6 3 , 4 3 5 , 5 2 1

ேவகணக் கட்டண வருைானம் தைாட்டார் வாகனம் 13 0 , 0 18 , 9 7 9 2 4 4 , 3 5 2 , 9 0 5 2 3 7 , 3 8 6 , 2 6 7 2 15 , 19 9 , 4 5 7 2 0 6 , 5 9 5 , 3 7 8

ேவகணக் கட்டண வருைானம் ைீள்காப்புறுேி 3 4 1, 17 0 , 10 3 4 7 3 , 4 3 4 , 8 3 7 2 9 6 , 0 7 8 , 2 9 6 19 8 , 5 5 1, 9 12 4 6 3 , 6 10 , 2 16

ேவகணக் கட்டண வருைானம் பபாதுக் காப்புறேி (தைாட்டார் வாகனம் அல்லாேது ) 14 8 , 4 2 8 , 7 5 3 2 16 , 0 8 6 , 5 6 1 3 9 1, 7 6 4 , 6 0 3 3 8 9 , 6 7 6 , 7 8 9 16 9 , 6 2 5 , 2 3 0

பைாத்ே உகழத்ே  ேவகணக் கட்டணம் - SRCC & TR2 , 17 8 , 0 12 , 0 10 2 , 3 17 , 4 9 2 , 7 5 9 2 , 4 2 0 , 3 4 5 , 10 4 1, 8 7 4 , 4 2 5 , 10 3 2 , 0 0 6 , 5 5 6 , 8 8 6 2 , 2 8 1, 2 10 , 3 5 4

பைாத்ே ேவகணக் கட்டண வருைானம் 3 , 10 3 , 3 5 2 , 6 9 2 4 , 0 12 , 4 5 0 , 4 2 7 4 , 3 6 8 , 117 , 9 17 3 , 8 3 7 , 5 8 4 , 6 6 9 3 , 9 2 7 , 6 3 8 , 0 8 1 3 , 9 8 4 , 4 7 6 , 6 9 9

 

ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டத்ேிற்கான உறுப்பினர் பங்களிப்பு  

இத்ேிட்டத்ேில் அங்கத்ேவைாகக் கூடிய  உத்ேிதயாகத்ேர்கள் ைாோந்ேம் ரூபாய் 75 ஐ 

பங்களிப்பு பசய்கின்றனர். பண அடிப்பகடயில் வருைானம் கணிக்கப்படுவோல் வருடாந்ே 

வருைானம் தைல் தநாக்கியும் கீழ் தநாக்கியும் தவறுபடுகின்றது. புேிய ஆட்தசர்ப்புக்கள் 

காைணைாக பங்களிப்பில் சற்று அேிகாிப்பு இருத்ேல் தவண்டும்.   
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காப்புறுேித் ேிட்ட ைீளாய்வு

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியைானது 2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இலக்க தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியச் சட்டத்ேின் கீழ் 2006 ஆம் 

ஆண்டில் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. இேன் ஆைம்பிப்புடன், சமூகத்ேின் தேகவயுள்ள 

பிாிவுகளின் நன்கைக்காக அர்ப்பணிப்பான காப்புறுேித் ேிட்டங்ககள 

அமுல்படுத்துவேற்கான அங்கீகாைம் ஒன்று தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேிடம் 

வழங்கப்பட்டது.  

 

i. அைசாங்க ஊழியர்களுக்கான ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டம் 

(அக்ைஹாைா) 

 

அைசாங்க அலுவலர்களின் நன்கைக்காக 1997 ஆம் ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்ட ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டதை அக்ைஹாைா ைருத்துவக் 

காப்புறுேித் ேிட்டம் என அறியப்படுகின்றது. ைாேம் ஒன்றுக்கு உறுப்பினர் 

ஒருவாிடைிருந்து ரூபா. 11 என்ற ஆைம்பக் பகாடுப்பனவு ஒன்றுடன் இது 

இேன் போழிற்பாடுககள ஆைம்பித்ேது. அேன் பின்னர் 2005 ஆம் ஆண்டில் 

அைசாங்கத்ேினால் எடுக்கப்பட்ட ேீர்ைானத்துக்ககைய ைாேம் ஒன்றுக்கு 

ரூபா. 75 பகாண்ட ேவகணக் கட்டணைானது இத் ேிட்டம் குறித்து 

ஓய்வூேியத்துக்குாித்துகடய சகல அைசாங்க அலுவலர்களிடைிருந்தும்  

ைாோந்ேச் சம்பளத்ேிலிருந்து கழிக்கப்பட்டது. இலங்கக காப்புறுேிக் 

கூட்டுத்ோபனைானது ேனியார்ையப்படுத்ேப்பட்டோன அக் காலம் வகையில் 

இத் ேிட்டைானது இலங்கக காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேினால் 
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அமுல்படுத்ேப்பட்டது. ஆனால் அேன் ேனியார்ையைாக்கத்துடன் 2006 ஆம் 

ஆண்டு ேனவாி ைாேம் 1 ஆம் ேிகேியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வண்ணம் இத் 

ேிட்டத்ேிகன அைசாங்கைானது பபாறுப்தபற்றுக்பகாண்டதுடன் தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் கீழ் ஒரு ேனியான அைசாங்கத் 

ேிட்டைாக அேகன அமுல்படுத்துகின்றது.  

ii. தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேம் பற்றிய 

நிேியம் (SRCC&TF)  

 

இலங்ககயின் புவியியல் எல்கலக்குள் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் 

குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேச் பசயற்பாடுகள் காைணைாக நிகழும் 

ஆேனத்துக்கான அத்துடன் அல்லது ேனிப்பட்ட சுகாோைத்ேிற்கான இழப்பு/ 

தசேம், விபத்து, உடல் ாீேியான காயங்கள் என்பவற்றிகன எேிர்பார்த்து 

பாதுகாப்பேற்பகன நீட்டப்பட்ட, இலங்ககயில் உாிைம் பபற்ற பபாதுக் 

காப்புறுேி நிறுவனங்களான இந் நிேியத்ேின் சகல உறுப்பினர்கள் மூலமும் 

வழங்கப்பட்ட காப்புறுேி ஆவணங்கள் போடர்பில் தைலேிக காப்புறுேிப் 

பாதுகாப்பிகன வழங்கும் தநாக்கத்துடன் அகைச்சைகவயினால் 

தைற்பகாள்ளப்பட்ட அகைச்சைகவத் ேீர்ைானம் ஒன்றுக்கு ஏற்ப 1987 ஆம் 

ஆண்டில் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேம் 

பற்றிய நிேியம் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. 1987 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

முன்தனாக்கியோக இந் நிேியைானது தேசிய காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேின் 

மூலம் நிர்வகிக்கப்பட்டுள்ளது.    

2005.08.01 ஆம் ேிகேியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வண்ணம், தேசிய 

காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேின் அடுத்து பேவி வகிப்தபாைான 

வகையறுக்கப்பட்ட ேனசக்ேி காப்புறுேிக் கம்பனியிடைிருந்து 

பபாறுப்தபற்று நிேி ைற்றும் ேிட்டைிடல் அகைச்சினால் இந் நிேியம் 

நிர்வகிக்கப்பட்டது. அேன் பின்னர், தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் 
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இகணப்புடன் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் 

பயங்கைவாேம் பற்றிய நிேியத்ேின் வைவிலிருக்கும் சகல பணங்களும் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேிற்குள் பகாண்டு பசல்லப்பட்டது.  

இறுேியாக, தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேினால் தபணப்படும் விதசட கணக்கிற்கு 

இப் பணங்கள் ைாற்றப்பட்டன.  

 

iii. பாைாளுைன்ற உறுப்பினர் காப்புறுேித் ேிட்டம்  

 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது பாைாளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கான 

காப்புறுேித் ேிட்டம் ஒன்றிகன அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இத் ேிட்டத்ேின் 

கீழ் 225 பாைாளுைன்ற உறுப்பினர்கள் பயன் பபறுகின்றனர். இத் 

ேிட்டைானது பாைாளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பின்வரும் நன்கைககள 

வழங்குகின்றது: 

 

1.  ரூபா. 5 ைில்லியன் வகையிலான விபத்துக் காப்புறுேிப் பாதுகாப்பு 

 எேிர்பாைாே இறப்பு      ரூபா. 5,000,000.00  

விபத்துக் காைணைாக முழுகையான அங்கவீனம்   ரூபா. 

5,000,000.00  

2.  வருடம் ஒன்றுக்கான ைருத்துவக் காப்புறுேிப் பாதுகாப்பு  

 ரூபா.    200,000.00 
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iv. இலங்ககயில் காப்புறுேிக் ககத்போழிலுக்கான ைீள்-காப்புறுேிப் 

பாதுகாப்பு 

 

தே.கா.ந.பபா. நிேியச் சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க இலங்ககயில் ைீள் 

காப்புறுேி ஆபத்ேிகன தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது ஏற்றுக்பகாள்ள 

ஆைம்பித்ேது. ைீள் காப்புறுேி வியாபாைத்ேின் பைாத்ேத் போககயில் 20% வகை 

பபற்றுக்பகாள்வது இலங்ககயிலுள்ள பபாதுக் காப்புறுேிக் கம்பனிகளுக்குக் 

கட்டாயைாகும். தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 2011 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் ைாே 

முடிவின் வகையில் ைீள்காப்புறுேி நகடமுகற நிகழ்ச்சித் ேிட்டத்ேின் கீழ் இவ் 

20% ஏற்பாட்டிகன ைீளக் காப்புறுேி பசய்ேது.     

 

v. தைாட்டார் வாகனக் காப்புறுேித் ேிட்டம் (அைசாங்கத்துக்குச் பசாந்ேைான 

தைாட்டார் வாகனங்களுக்கான)  

அைசாங்க நிறுவனங்களுக்கு (விருப்பத் தேர்வான) ைற்றும் பகுேியளவு அைசாங்க 

நிறுவனங்களுக்கு (விருப்பத் தேர்வான) பசாந்ேைான தைாட்டார் வாகனங்கள் 

இழப்பு அல்லது தசே ஆபத்ேிகன எேிர்பார்த்து காப்புறுேி பசய்யப்படும் 

என்பதுடன் அத்ேககய இழப்புக்கள் அைசாங்கத்ேினால் ோங்கப்படும். 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது ஆைம்பத்ேில் அைசாங்கத் துகறக்கு தைாட்டார் 

வாகனக் காப்புறுேியிகன வழங்க ஆைம்பித்ேிருந்ேது என்பதுடன் அேன் பின்னர் 

அேகன ேனியார் துகறக்கு ஒரு ோங்கக்கூடிய ேவகணக் கட்டணம் ஒன்றில் 

விாிவாக்கியது. இேன் முழுபைாத்ே தைாட்டார் காப்புறுேியானது ேீ ைற்றும் 

களவு, மூன்றாம் ேைப்புச் தசேங்கள் (ைைணம் ைற்றும் காயம்) அத்துடன் பவள்ளப் 

பபருக்கு, தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேம் 

தபான்ற தைலேிக காப்பீடுககளயும் உள்ளடக்கும்.  
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vi      பபாதுக் காப்புறுேித் ேிட்டம்  

2009.08.20 ஆம் ேிகேியன்று பவளியிடப்பட்ட 1615/20 ஆம் இலக்க வர்த்ேைானி 

அறிவித்ேலுக்கு இணங்க, பபாதுக் காப்புறுேித் போழிலின் கீழ் ேீயபாயக் காப்புறுேி 

ஆவணங்கள், கடலபாயக் காப்புறுேி ஆவணங்கள், தவகலயாட்கள் நட்டஈட்டு 

காப்புறுேி ஆவணங்கள் ைற்றும் நானாவிே காப்புறுேி ஆவணங்கள் என்பவற்கற 

வழங்குவேற்கு தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேிற்கு அங்கீகாைம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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அக்ைஹாை ைருத்துவக் காப்புறுேி 

 

12/2005 ஆம் இலக்க ேிகறதசாி சுற்றறிக்ககயின் மூலம் பவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ககயின் 

விகளவாக இலங்கக காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேினால் “அக்ைஹாை” ைருத்துவக் 

காப்புறுேித் ேிட்டம் அமுல்படுத்ேப்பட்டது என்பதுடன் ேிருைணம் பசய்ே ஊழியர் 

உறுப்பினர், வாழ்க்ககத் துகண ைற்றும் பிள்களகள் (அவர்கள் ேிருைணம் பசய்யாைல், 

தவகலயற்தறார்களாக ைற்றும் 21 வயதுக்குக் குகறவாக இருந்ோல் ைாத்ேிைதை) ைற்றும் 

ேிருைணம் பசய்யாே ஊழியர் உறுப்பினர், பபற்தறார்கள் (பபற்தறார்கள் 70 வயேிற்குக் 

குகறவாக இருந்ோல் ைாத்ேிைதை) தபான்தறாாின் நன்கைக்காக 2006 ஆம் ஆண்டு ேனவாி 

ைாேம் 1 ஆம் ேிகேியிலிருந்து தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

ேகலகைத்துவத்ேின் கீழ் இது வந்ேது.  

“அக்ைஹாை” ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டைானது அைச தசவகர்கள், ைாகாண அைச 

தசவகர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களின் வாழ்க்ககத் ேைத்ேிகன உயர்த்துவேற்பகன 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. ஆேலினால் முகாகையானது நாம் பபற்றுக்பகாள்ளும் சகல 

தகாாிக்ககத் போககககளயும் துாிேப்படுத்துவேற்கான நடவடிக்ககககள 

சாத்ேியப்படக்கூடியவாறு விகைவாக எடுத்துள்ளது.     

தகாாிக்ககத் போககக் பகாடுப்பனவுச் பசய்முகறயிகனத் துாிேப்படுத்துவேற்கான 

இலத்ேிைனியல் அட்கட முகறகையிகன அமுலாக்கியேன் பின்னர் ஒரு புேிய தகாாிக்ககத் 

போககச் பசய்முகறப்படுத்ேல் முகறகையிகன தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது அமுல்படுத்ேியிருந்ேது. சகல அவசியைான தேகவப்பாடுககளயும் பூர்த்ேிபசய்ே 

பிைகடனப்படுத்ேப்பட்ட அக்ைஹாை தகாாிக்ககத் போகககளானகவ இலத்ேிைனியல் 

அட்கட முகறகையிகன அறிமுகப்படுத்ேியேன் பின்னர் 3 தவகல நாட்களிற்குள் 

பசலுத்ேப்பட்டுள்ளன. இக் காப்புறுேித் ேிட்டத்ேின் கீழ் பின்வரும் நன்கை வகுேிகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

http://abcnews.go.com/Health/AlzheimersNews/story?id=8094226&page=1
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1. கவத்ேியசாகல கட்டணங்ககள ஈடுகட்டும் ைருத்துவ நன்கைகள்: 

 

இந் நன்கைகளின் கீழ் கவத்ேியசாகல ைற்றும் சிகிச்கச நிகலயக் கட்டணங்கள், 

ைருத்துவ ைற்றும் சத்ேிைசிகிச்கசச் பசலவுகள், ைருத்துவ ஆதலாசகனச் தசகவகள் 

அல்லது ைருத்துவ நிபுணாின் ைற்றும் நிபுணாின் தசகவகள், நிகலயத்ேிற்கு 

உள்தளயான சிகிச்கச தபான்றவற்றுக்கான கட்டணங்கள் வழங்கப்படும்.  

 

 

2. மூக்குக் கண்ணாடிககளக் பகாள்வனவு பசய்ேல்: 

 

இத் ேிட்டத்ேின் கீழ் ஒவ்பவாரு 3 வருடத்ேிற்கும் ஒருமுகற மூக்குக் கண்ணாடியிகனக் 

பகாள்வனவு பசய்வேன் தபாிலான பசலவிகனப் பூர்த்ேிபசய்வேற்கு ரூபா. 3,500/- 

பகாண்ட போகக ஒன்றிகனக் தகாருவேற்கு அங்கத்ேவர்களுக்குத் ேகுேியுள்ளது.  

 

 

 

3. இேய சத்ேிைசிகிச்கசச் பசலவுகள் (இேயம் சார்ந்ே):  

 

இத் ேிட்டத்ேின் கீழ் இேயச் சத்ேிைசிகிச்கசக்கான பகாடுப்பனவின் தபாிலான 

பசலவினத்கேப் பூர்த்ேிபசய்வேற்கு ரூபா. 400,000/- பகாண்ட போகக ஒன்றிகனக் 

தகாருவேற்கு அங்கத்ேவர்களுக்குத் ேகுேியுள்ளது.  

 

 

 

4. “நய சுைக்கும்” கடன் உத்ேைவாேத் ேிட்டம்:  

 

ைாோந்ேச் சம்பளத்ேின் பத்து ைடங்கு பபறுைேிக்கு கடன் உத்ேைவாேம் ஒன்று 

வழங்கப்படும் என்பதுடன் ஏதேனும் தநாய் அல்லது முழுகையான அல்லது 

பகுேியளவு இயலாகை காைணைாக கடன்படுநர் ேனது வாழ்க்ககயிகன அல்லது 

வாழ்வாோைத்ேின் வழகையான வருவாயிகன இழந்ேவைாக இருப்பின் கடனின் 

நிலுகவத் போகக பசலுத்ேப்படும்.      
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அட்டவகண-5.03:அக்ைஹாை ைருத்துவக் காப்புறுேி தகாாிக்ககத் போகககளின் 

வககப்பாடு – ஆண்டு 2012 (இலக்கங்களில்)  

தகாாிக்ககத் 

போகக வகக  

பபற்றுக்பகாள்

ளப்பட்ட 

பைாத்ேக் 

தகாாிக்ககத் 

போகககள்  

பசலுத்ேப்பட்

ட 

தகாாிக்ககத் 

போகககள்  

நிலுகவயாகவுள்

ள தகாாிக்ககத் 

போகககள்  

நிைாகாிக்கப்பட்

ட தகாாிக்ககத் 

போகககள்  

இறப்பு  1,992 1,886 39 67 

அங்கவீனம் 604 529 52 23 

குழந்கேப் தபறு  10,172 9,171 800 201 

புற்றுதநாய் 356 320 22 14 

இருேய தநாய் 495 488 03 04 

மூக்குக் கண்ணாடிகள் 59,256 51,229 2,275 5,752 

ஏகனய 

தநாய்களுக்கான 

ஏகனய அைசாங்க  

கவத்ேியசாகலக் 

கட்டணங்கள் 

30,833 27,675 1,956 1,202 

ஏகனய 

தநாய்களுக்கான 

ேனியார் 

கவத்ேியசாகலக் 

கட்டணங்கள் 

17,551 14,112 1,332 2,107 

சிறுநீைக தநாய்  06 05 01 - 

பக்கவாேம்  07 05 01 01 

பைாத்ேம் 121,272 105,420 6,481 9,371 
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தைாட்டார் வாகனக் காப்புறுேி  

 
பபாது பநடுஞ்சாகலகளில் பாவிக்கப்படும் சகல தைாட்டார் வாகன வகககளும் குகறந்ேது மூன்றாம் ேைப்புக் 

காப்புறுேிப் பாதுகாப்பிகனக் பகாண்டிருக்க தவண்டும் என்பது இலங்கக அைசாங்கத்ேினது அடிப்பகடத் 

தேகவப்பாடாகும். முழுபைாத்ே காப்புறுேிப் பாதுகாப்பு ஒன்றினூடாக பயணிகள், வாகனங்கள், கட்டடங்கள் 

தபான்றவற்கறப் பாதுகாப்பேற்கு நன்கைககள விாிவாக்க முடியும்.  

ஆேலினால் வாகனத்ேின் உாிகையாளருக்கும் அதேதபால மூன்றாந் ேைப்பினருக்கும் சிறந்ே தசகவயிகன 

வழங்குவேன் மூலம் முழுபைாத்ே தைாட்டார் காப்புறுேி ஒன்றிகன தே.கா.ந.பபா. நிேிய தைாட்டார் 

காப்புறுேியானது ஆைம்பித்துள்ளது.  

 

யாருக்கு  

2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சகல அைச அகைப்புக்களுக்கும் கட்டாயைாகவுள்ள தைாட்டார் காப்புறுேிப் 

பாதுகாப்பிகன அவசியைான சகல நன்கைகளுடனும் தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது வழங்கி வருகின்றது.  

ேனியார் துகற அதேதபால அைச துகறக்கு குறுங் காலப்பகுேிக்குள் தகாாிக்ககத் போககககளத் ேீர்ப்பனவு 

பசய்வேன் மூலம் சிறந்ே தசகவயுடன் விாிவான நன்கைககள வழங்கும் இலக்குடன் ேனியார் வாகனங்ககளக் 

காப்புறுேி பசய்வேகன 2009/09/01 ஆம் ேிகேியன்று நாம் அடுத்ே நடவடிக்ககயிகன முன்தனாக்கி எடுத்து எைது 

தசகவயிகன விஸ்ோித்தோம். எனினும், 2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது அேன் 

போழிலிகன அைசாங்கத் துகறக்கு ைட்டுப்படுத்ேிக் பகாண்டது.  

 

நன்கைகள்  

சாோைண முழுபைாத்ேப் காப்பீடானது சகல வககயான ஆபத்துக்ககளயும் வழங்காது. தைலேிக ேவகணக் 

கட்டணம் ஒன்றிகனச் பசலுத்துவேன் மூலம் கீழ்க் குறிப்பிடப்படும் ஆபத்துக்ககளப் பபற்றுக்பகாள்வேற்கான 

போிவிகன வாகனத்ேின் உாிகையாளர் பகாண்டுள்ளார்.  
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தே.கா.ந.பபா. நிேியம் வழங்கும் 

காப்பீடுகள் 
தே.கா.ந.பபா. நிேியம் வழங்கும் காப்பீடுகள் 

மூன்றாம் ேைப்பு ஆேனச் தசேக் 

காப்பீடு PAB சாைேி/Pgs-SRCC காப்பீடு (PC) 

பி.ஏ.பீ (PAB) – சாைேிகள்/ 

பிையாணிகள் காப்பீடு PAB சாைேி/Pgs-TR காப்பீடு (PC) 

ேீர்கவயற்ற சுகைதயற்றல் 

காப்பீடு  

PAB சா/து.போ/உ (Dr/CI/Atten)-SRCC காப்பீடு 

(CMV)  

வாடககக் பகாள்வனவுக் காப்பீடு  PAB சா/து.போ/உ (Dr/CI/Atten)-TR காப்பீடு (CMV) 

காற்றுப் கபகள் (Air Bags)  

காப்பீடு  PAB Pgs - SRCC காப்பீடு (CMV) 

இழுகவ (Towing) கட்டணக் 

காப்பீடு   PAB Pgs - TR காப்பீடு (CMV) 

காற்றுக் காப்பு (Windscreen) 

காப்பீடு  PAB Emp/பசலுத்துனர் (Rider)- SRCC காப்பீடு (MC) 

பயிற்றுநர் சாைேி காப்பீடு PAB Emp/ பசலுத்துனர் (Rider) - TR காப்பீடு (MC) 

சாைேி/ துப்பைவு ஊழியர்/ 

உேவியாளருக்கான  WCI காப்பீடு  

சாைேி/ துப்பைவு ஊழியர்/ உேவியாளருக்கான  PAB 
காப்பீடு 

பிையாணிகளுக்கான சட்டாீேியான 

பபாறுப்புக் காப்பீடு  பயிற்றுநர் சாைேி காப்பீடு - PC/MC 

ேனிப்பட்ட விபத்து நன்கைக் 

காப்பீடு - Emp/ பசலுத்துனர் 

(Rider) பயிற்றுநர் சாைேி காப்பீடு – CMV 

ேனிப்பட்ட விபத்து நன்கைக் 

காப்பீடு - Emp/ பசலுத்துனர் 

(Rider) பபாருள் பாிைாற்றக் காப்பீடு - SRCC 

ேனிப்பட்ட விபத்து நன்கைக் 

காப்பீடு - Emp/ பின்னிருக்கக 

பசலுத்துனர் (Pillion Rider)  பபாருள் பாிைாற்றக் காப்பீடு – TR 

பபாருள் பாிைாற்றக் காப்பீடு – 

இடர் விகளயா பபாருட்கள்  பயிற்றுநர் சாைேி காப்பீடு MCP 

பபாருள் பாிைாற்றக் காப்பீடு – 

இடர் விகளயும் பபாருட்கள்  பவள்ள அபாயக் காப்பீடு  
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அட்டவகண -5.04:பசலுத்ேிய தைாட்டார் வாகன உாிகைக் தகாைல்களின் 

வககப்படுத்ேல்    
            

போகுேி 

2011 2012   

பைாத்ேம் பைாத்ேம்   

உாிகைக் 

தகாைல் 

எண்ணிக்கக  

போகக 

(ரூபா.) 

உாிகைக் 

தகாைல் 

எண்ணிக்கக 

போகக 

(ரூபா.)   

டிபைக்டர்  4  63,136  6 3,415   

ேனிப்பட்ட கார்  603  47,904,785  685 45,993,550   

தைாட்டார்  

கசக்கிள்  45  742,533  65 660,069   

தைாட்டார்  தகாச்  79  10,291,531  142 6,579,077   

பலாறி/ காணி 

வாகனம்  100  14,099,309  104 3,900,131   

பலாறி டிதைலர்            

இைட்கடப் 

பயன்பாட்டு 

வாகனம்  379  31,187,672  531 30,946,886   

வான் 1  61,550        

டிதைட் பிதளட் 

(TRADE PLATE)           

டிதைலர்     1 24,596   

பைாத்ேம்  1,211   104,350,516  1534 88,083,129   
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பபாதுக் காப்புறுேி 

 
 

 

சகல வககயான ேீ, கடல் ைற்றும் நானாவிேக் காப்புறுேிகளும் இலங்கக அைசாங்கத்ேின் அடிப்பகடத் 

தேகவப்பாடாகும்.  

யாருக்கு  

சகல அைச அகைப்புக்களுக்கும் கட்டாயப்படுத்ேப்பட்ட முழு நன்கைகளுடனும் கூடிய பபாதுக் காப்புறுேிக் 

காப்பீடு   

நன்கைகள் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது பின்வரும் காப்புறுேிக் காப்பீடுககள வழங்கி வருகின்றது: 

 ேீ காப்புறுேி  

 ஒப்பந்ேக்காைர் அகனத்து இடர்க் காப்புறுேி  

 இலத்ேிைனியல் உபகைணக் காப்புறுேி  

 கடல் காப்புறுேி  

 தவகலயாட்கள் நட்டஈடு  

 ேனிப்பட்ட விபத்துக் காப்புறுேி 

 ைருத்துவக் காப்புறுேி  

 பிையாணக் காப்புறுேி  
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அட்டவகண -5.05: பபாதுக் காப்புறுேி காப்பு ஆவணங்களின் 

வககப்பாடு  

   

   

 2 0 1 2 

காப்பு ஆவண வகுேி   

காப்பு 

ஆவண 

எண்ணிக்கக 

ேீ   3 

கடல் 
நானாவிேம் 

110 

ேனிப்பட்ட விபத்து  
நானாவிேம் 

3 

தவகலயாள் நட்டஈட்டுக் காப்புறுேி  
நானாவிேம் 

2 

பகாள்களகள்  
நானாவிேம் 

3 

காசுப் பாிைாற்றம்  
நானாவிேம் 

4 

ைின்சாை உபகைணம்  
நானாவிேம் 

7 

ஒப்பந்ேக்காைர் அகனத்து இடர்  
நானாவிேம் 

17 

பபாறித்போகுேியும் இயந்ேிை 

சாேனமும்  

நானாவிேம் 

N/A 

ைருத்துவம்  
நானாவிேம் 

15 

பிையாணம்  
நானாவிேம் 

9 

பைாத்ேம்    173 
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அட்டவகண-5.06: பசலுத்ேிய ைருத்துவ உாிகைக்தகாைல் வககப்பாடு–ஆண்டு 2012 

 

பசலுத்ேிய ைருத்துவக் காப்புறுேி உாிகைக்தகாைல் வககப்பாடு–ஆண்டு 2011 
& 2012 

      

 போகுேி 2011 2012   

   

 (ரூபா. 

ைில்லியன்)  (ரூபா. ைில்லியன்)   

 விபத்து   1.26                           2.71    

 குழந்கேப் தபறு   3.18                           3.09    

 பாைதூைைான தநாய்    0.00                           2.31    

 இறப்பு   1.90                           0.03    

 

அைசாங்க 

கவத்ேியசாகல   7.36                           2.42    

 பவளியிடம் (OUT DOOR)   8.08                        28.23    

 ேனியார் கவத்ேியசாகல   31.79                        72.07    

 மூக்கு கண்ணாடி   4.32                           8.21    

 பைாத்ேம்   69.78                      119.08    
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தவகல நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் 

பயங்கைவாே விாிவாக்கம்  

 

 

1987 ஆம் ஆண்டில் தைற்பகாள்ளப்பட்ட அகைச்சைகவத் ேீர்ைானத்ேிற்தகற்ப, தவகல 

நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பத்ேிகன எேிர்பார்த்து காப்பீட்டிகன 

உள்ளடக்குவேற்கு விாிவாக்கப்பட்ட ைற்றும் தேசிய காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனத்ேினால் 

நிர்வகிக்கப்பட்ட காப்புறுேி ஆவணங்கள் போடர்பிலான தகாாிக்ககத் போககககளப் 

பூர்த்ேிபசய்வேற்பகன தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்ப நிேியம் (SR & CC) 

உருவாக்கப்பட்டது. நிகலயியல் பகாள்கககளின் கீழ் பயங்கைவாே ஆபத்து 

உள்ளடக்கப்படாேேனால் 1988/89 ஆம் ஆண்டின் குழப்பைான காலப்பகுேியில் 

விடுக்கப்பட்ட பபாது தைன்முகறயீடுகளுக்குப் பேிலளிக்கும் முகைாக பயங்கைவாேச் 

பசயற்பாட்டினால் விகளவிக்கப்படும் தசேம்/ இழப்பிகன உள்ளடக்குவேற்கு 1989 ஆம் 

ஆண்டில் இலங்கக அைசாங்கைானது SR & CC நிேியத்ேின் தநாக்பகல்கலயிகன 

விாிவாக்குவேற்குத் ேீர்ைானித்ேதுடன் இந் நிேியைானது தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் 

சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேத்ேிற்கான அைசாங்க நிேியைாக ைீள் பபயாிடப்பட்டது. 

(இேனகத்துப் பின்னர் SR & CC & TR நிேியைாக குறிப்பிடப்படும்)          

அேன் பின்னர் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பம் ைற்றும் 

பயங்கைவாேத்ேிற்கான நிேியைானது நிேி ைற்றும் ேிட்டைிடல் அகைச்சுக்குள் 

எடுக்கப்பட்டதுடன் 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முன்தனாக்கி நிேி ைற்றும் ேிட்டைிடல் 
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அகைச்சினால் முகாகை பசய்யப்பட்டது. இறுேியாக, 2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியச் சட்டத்ேின் மூலம் 2007 ஆம் ஆண்டு தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேிற்குள் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் 

குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேத்ேிற்கான நிேியைானது உள்ளீர்ப்புச் பசய்யப்பட்டது.      

தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேத்ேிற்கான 

நிேியத்ேின் உள்ளீர்ப்பின் பின்னர் அச் சட்டத்ேின் 18 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உட்பிாிவின் (இ) 

ஆவது பந்ேிக்தகற்ப நிேியத்ேிற்கு வைவு கவக்கப்பட்ட சகல பணங்களும் தேசிய காப்புறுேி 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேினால் தபணப்படும் விதசட கணக்கு ஒன்றிற்கு 

ைாற்றப்பட்டுள்ளது. 

கம்பனிச் சட்டத்ேின் கீழ் பேிவு பசய்யப்பட்ட ேற்தபாேய சட்டவாக்கத்ேிற்கிணங்க பபாதுக் 

காப்புறுேியிகன தைற்பகாள்வேற்கு உாிைம் பபற்ற சகல தநைடியான காப்புறுேி 

அளிப்பவர்களுக்கும் இந் நிேியத்ேின் உறுப்புாிகை கட்டாயைானோகும்.  

 

SR & CC & T நிேியத்ேின் பிைோன பசயற்பாடுகள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன.  

 காப்புறுேிக் கம்பனிகளுக்கூடாக ேவகணக் கட்டணத்கேச் தசகாித்து இந் 

நிேியத்ேிற்கு அனுப்புேல் ைற்றும் உயர் வீேத்ேில் முேலீடு பசய்ேல்.  

 தகாாிக்ககத் போககத் ேீர்ப்பனவுகள் தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேினாதலதய 

கண்காணிக்கப்படுவதுடன் தே.கா.ந.பபா. நிேியச் சகபயின் அனுைேியின் தபாில் 

தகாாிக்ககத் போகககள் காப்புறுேிக் கம்பனிகளால் பசலுத்ேப்பட்டு SR & CC & TR 

நிேியத்ேினால் ைீளளிக்கப்படுகின்றது. (காலத்ேிற்குக் காலம் தே.கா.ந.பபா. 

நிேியத்ேினால் வகையறுக்கப்பட்டவாறு தவறுபட்ட வியாபாை வகுப்புக்களின் கீழ் 

ஆகக்கூடிய பபறுைேிகளுக்கு தவறுபட்டு இந் நிேியத்ேினால் வழங்கப்படும் 

காப்பீடானது வகையறுக்கப்பட்டுள்ளது)  

 பயங்கைவாே ோக்குேல்களின் காைணைாக தசேமுற்ற இலங்கக வங்கியினால் 

நிர்வகிக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பைன் (soft) கடன்ககள முகாகை 

பசய்ேல்.    

தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேத்ேிற்கான 

நிேியத்ேின் தநாக்கங்களாவன:  

 இந் நிேியத்ேினால் காப்பீடு பசய்யப்படும் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் 

குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாே ஆபத்துக்ககள உள்ளடக்குவேற்கு விாிவாக்கப்பட்ட 

காப்புறுேி ஆவணங்களில் விவாிக்கப்பட்டவாறு இந் நிேியத்ேின் சகல 

உறுப்பினர்களினாலும் பபற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட காப்புறுேித் ேவகணக் 
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கட்டணங்களின் தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பம் ைற்றும் 

பயங்கைவாே கூறு போடர்பில் இந் நிேியத்ேிகன உருவாக்குேல்.       

 

 தவகல நிறுத்ேம், கலவைம் ைற்றும் சிவில் குழப்பம் ைற்றும் பயங்கைவாேச் 

பசயற்பாடுகள் காைணைாக ஏற்படும் ஆேனத்துக்கான இழப்பு/ தசேம்/ அல்லது 

ேனிப்பட்ட காயத்ேிகன எேிர்பார்த்து, காப்புறுேி பசய்யப்பட்டும் ைற்றும் புவியியல் 

எல்கல விாிவாக்கம் ஒன்றிகன ஏற்பாடு பசய்யும் அவ் வககயான பபாதுக் காப்புறுேி 

ஆபத்ேிகன உள்ளடக்கி இலங்கக சனநாயக தசாசலிசக் குடியைசின் புவியியல் 

எல்கலக்குள் அகைந்தும் உள்ள அத்ேககய ஆபத்துக்களுக்கான காப்புறுேி 

ஆவணங்களில் விவாிக்கப்பட்டவாறு பாதுகாப்பிகன வழங்குேல்.  

 

 கூடிய பசாந்ேைான இலங்கக நிேியத்ேிடைிருந்து காப்பீட்டிகனப் 

பபற்றுக்பகாள்வேன் மூலம் பபறுைேி வாய்ந்ே ேவகணக் கட்டணத்ேிகன 

பவளிநாடுகளுக்குச் பசல்லாைல் ேடுக்க முடியும்.      

 

             முன்கனய வருடத்ேில் இல.ரூபா. 2,006 ைில்லியனுக்கு எேிைாக இல.ரூபா. 2,270 

ைில்லியனாக அேிகாித்ே இகணந்ே GWP இகன வழங்கியேன் மூலம் SR & CC & TR 

நிேியத்ேின் உறுேியான பசயற்றிறன் வாய்ந்ேோக 2012 இல் வியாபாை ஆண்டு 

இருந்துள்ளது என்பதுடன் ேிைட்டு நிேியத்ேிற்கு ைாற்றப்பட்ட காசு முன்கனய 

வருடத்ேில் இல.ரூபா. 3,495 ைில்லியனுக்கு எேிைாக இல.ரூபா. 4,200 ைில்லியனாக 

அேிகாித்ேது.  

 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் 10 பசயற்குழுக் கூட்டங்கள் ைற்றும் 10 போழில்நுட்ப 

ஆதலாசகனக் குழுக் கூட்டங்ககள SR & CC & TR நிேியைானது கூட்டியிருந்ேது என்பதுடன் 

நிேியத்ேிகன நிர்வகிப்பேற்கு அகைக்கப்பட்ட பசயற்குழு ைற்றும் போ.ஆ.கு (TAC) என்பன 

2011 ஆம் ஆண்டில் 25.3 ைில்லியனுக்கு எேிைாக இல.ரூபா. 190 ைில்லியன் போகக பகாண்ட 

160 தகாாிக்ககத் போககககளப் பூர்த்ேி பசய்ேிருந்ேன.       
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ைீள் காப்புறுேி  

 

 

 

2006 ஆம் ஆண்டு 28 ஆம் இலக்க தே.கா.ந.பபா. நிேியச் சட்டத்ேின் கீழ் 2007 ஆம் ஆண்டு 

டிபசம்பர் ைாேம் 19 ஆம் ேிகேிய 1528/20 ஆம் இலக்க வர்த்ேைானி அறிவித்ேலில் 

குறித்துகைக்கப்பட்ட ைீள் காப்புறுேித் போழிகல நகடமுகறப்படுத்துவேற்கு 2008 ஆம் 

ஆண்டில் தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் ைீள் காப்புறுேித் 

ேிகணக்களம் ஸ்ோபிக்கப்பட்டது. பபாதுக் காப்புறுேியின் (ஆயுள் அல்லாே) ைீள் காப்புறுேி 

பசய்யப்பட்ட ஆபத்துக்களின் 20% கட்டாய விட்டுக்பகாடுப்பிகன தே.கா.ந.பபா. 

நிேியைானது ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது.    

இலங்ககயில் அந்நியச் பசலாவணிகய ேக்ககவத்துக் பகாள்வதே இத் ேிகணக்களத்ேிகன 

உருவாக்கியேன் பின்னாலுள்ள பிைோன தநாக்கைாகும். ைீள் காப்புறுேி விடயம் குறித்து 

இலங்ககயிலுள்ள சகல முேன்கையான காப்புறுேிக் கம்பனிகளுக்கும் வழிகாட்டல் ைற்றும் 

அவசியைான உேவியிகன இத் ேிகணக்களம் வழங்குகின்றது. ஆேலினால் இலங்ககயில் 

“தேசிய ைீள்காப்புறுேி வழங்குநைாக” தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது பிைோனைானதும் 

ேீர்க்கைானதுைான வகிபாகத்ேிகன பசயற்படுத்துகின்றது. 

விடயம் சார்ந்ே வர்த்ேைானி அறிவித்ேலில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்ேகனகளுக்கு இணங்க சகல 

முேன்கையான காப்புறுேிக் கம்பனிகளும் தே.கா.ந.பபா. நிேியத்துடன் அவற்றின் 20% 
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இகன விட்டுக்பகாடுப்பதும் ைற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட பபாறுப்பிற்குச் சைனான 

போககக்கு ஏதேனும் முேன்கையான காப்புறுேிக் கம்பனியினால் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட 

ஏதேனும் தகாாிக்ககத் போககயிகனத் ேீர்ப்பேற்கான பபாறுப்பிகனக் பகாண்டிருக்க 

தவண்டும் என்பதும் கட்டாயைாகும்.  

 தே.கா.ந.பபா. நிேியத்துடன் போடர்பு கவத்ேிருக்கும் காப்புறுேிக் கம்பனிகள் கீதழ 

ேைப்பட்டுள்ளன.  

1. அலயன்ஸ் காப்புறுேிக் கம்பனி அலயன்ஸ்  

2. அைானா ேகாப்புல் காப்புறுேிக் கம்பனி அைானா  

3. ஏசியன் அலயன்ஸ் காப்புறுேிக் கம்பனி பீஎல்சீ  

4. அவிவா என்டீபீ காப்புறுேிக் கம்பனி பீஎல்சீ  

5. பசலின்தகா காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

6.  சார்டீஸ் காப்புறுேிக் கம்பனி  

7. பகான்டிபனன்டல் காப்புறுேி லங்கா லிைிட்படட் 

8. கூட்டுறவு காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

9. எச்என்பீ அசுைன்ஸ் பிகறவட் லிைிட்படட் கம்பனி  

10. ேனசக்ேி காப்புறுேி பிகறவட் லிைிட்படட் கம்பனி  

11. எல்ஓஎல்சீ காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

12. எம்பீஎஸ்எல் காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

13. ஒாியன்ட் காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

14. பீப்பிள்ஸ் காப்புறுேிக் கம்பனி லிைிட்படட்  

15. சணச ைக்சன சைகை  

16. இலங்கக காப்புறுேிக் கூட்டுத்ோபனம்  

17. யூனியன் அசுைன்ஸ் பிகறவட் லிைிட்படட் கம்பனி  
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6. நிகலத்து நிற்கும் ேன்கையிகன 

அறிக்ககயிடல்  
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பல வியாபாை சவால்களாக நடவடிக்கக 

ஒன்றுக்கான அர்ப்பணிப்பானது அதநக 

ேடகவகளில் சிைைத்ேிகனக் 

காட்டினாலுங்கூட நிகலத்து நிற்கும் 

ேன்கையானது கூட்டுாிகை நிகழ்ச்சி 

நிைலின் அடிப்பகடயிதலதய வலுவாக 

உள்ளது.  பீற்றர் ட்ைக்கர் (Peter Drucker) 

தபான்ற சிலர் கம்பனி ஒன்றின் 

தநாக்கைானது சமூகத்ேிற்குச் 

தசகவயாற்றுவோக உள்ளது என 

நம்புகின்றனர். 

ஆனால், நிகலத்து நிற்கும் ேன்கையினால் 

இலாபம், உலகு ைற்றும் ைக்கள் என்னும் 

‘மூன்று விே அடிப்பகடக் தகாட்டுக்கு’ 

அேன் பங்களிப்பிகன வியாபாைம் ைற்றும் 

சமூகத்ேிற்கு தசர்க்க முடியும் என்னும் 

விழுைியத்ேின் ைீது கவனத்ேிகனக் 

குவிக்கும் பபாதுவான கருத்து உள்ளது.         

நிகலத்து நிற்கும் ேன்கை என்பது இன்று 

கம்பனிகளின் ேந்ேிதைாபாயம் ைற்றும் 

நடவடிக்கககள் ைீோன ஒரு 

பசயற்பயனானதும் ஆழைானதுைான 

ோக்கத்ேிகனக் பகாண்டுள்ளது. இது 

பவறுைதன ஒழுக்க ாீேியான 

பபாறுப்புகடயோக இருத்ேல் என்பது 

பற்றியேல்ல. இது முகனப்பான 

வியாபாைத்ேிகனப் பற்றியது. விையம் 

ைற்றும் விகனத்ேிறனின்கை என்பவற்கற 

இல்லாைற் பசய்ேலானது எளிய 

பபாருளாோை உணர்வுத் ேிறகன 

ஏற்படுத்துவதுடன் உண்கையான 

அடித்ேள ைட்டத் ோக்கத்ேிகனயும் 

உண்டுபண்ணுகின்றது. நிகலத்து நிற்கும் 

ேன்கையின் முன்பனடுப்புக்களானகவ 

அதநகைாக உருவச் பசாத்துக்கள், புேிய 

வருைான மூலங்ககளப் 

பிறப்பிப்பேற்கான நீண்டகால 

நன்கைகளுடன் குறுங்கால இலாபங்கள் 

என்பவற்கற இகணப்பதுடன் வியாபாைச் 

சின்னம் ைற்றும் நன்ைேிப்பு தபான்ற 

அருவச் பசாத்துக்ககளயும் 

அேிகாிக்கின்றது.       

நிகலத்து நிற்கும் ேன்கையானது ஒரு 

நிறுவனம் முழுவதும் இகணக்கப்படும் 

தபாது அேன் ேந்ேிதைாபாயம் ைற்றும் 

நடவடிக்கககளானகவ பல 

பாிைாணங்களினூதட பபறுைானத்ேிகன 

உருவாக்கும்:  
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•  வருைானப் பிறப்பாக்கம் – புேிய 

பபாருட்கள், தசகவகள் ைற்றும் 

சந்கேகளிலிருந்து.  

•  பசலவுக் கட்டுப்பாடு – வள 

விகனத்ேிறன், குகறந்ேளவான சக்ேி 

நுகர்வு ைற்றும் விையக் குகறப்பு.  

நிகலத்து நிற்கும் ேன்கைக்கான விடயம் 

ஏற்படுத்ேப்பட்டு நன்கைகள் 

அறிந்துபகாள்ளப்பட தவண்டியிருப்பின் 

நிகலத்து நிற்கும் ேன்கை ைற்றும் அது 

உருவாக்கும் பபறுைானம் என்பகவ 

அளவிடப்பட்டு வியாபாைச் 

பசயற்றிறனுக்கு இகணக்கப்பட 

தவண்டும்.  

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியத்ேின் நிகலத்து நிற்கும் 

ேந்ேிதைாபாயங்களானகவ பின்வரும் 

நிலகையில் முக்கியைான போழிலுக்கு 

சீைாக்கப்படுகின்றன:  

 

• தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது நிகலத்து 

நிற்றலுக்காக ேந்ேிதைாபாயைான 

அணுகுமுகற ஒன்கறப் 

பின்பற்றியிருத்ேல்.  

• அகைப்பின் நிகலத்து நிற்கும் 

அபிவிருத்ேி ைற்றும் வளர்ச்சியிலிருந்து 

சகல வியாபாைத் ேீர்ைானங்களும் 

எழுைிடத்து போழில் ைற்றும் நிகலத்து 

நிற்கும் ேந்ேிதைாபாயங்கள் ஒன்றில் 

ஒன்று ேங்கியிருத்ேல்.  

• நிகலத்து நிற்கும் ேன்கையானது சகல 

ேந்ேிதைாபாய வியாபாைத் 

ேீர்ைானங்களினதும் பண்பிகனக் 

பகாண்டுள்ளதுடன் கம்பனி 

நடவடிக்கககளின் சகல 

அம்சங்களுடனும் இகணந்தும் உள்ளது 

என்பகே உறுேிப்படுத்துவேற்கு 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 

முயற்சிக்கின்றது. 

 

அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினர் குழு 1 – 

அைசாங்கம் 

2011 ஆம் ஆண்டில் ேிைட்டு நிேியத்துக்கான 

முன்கனய ஆண்டு பங்களிப்பான ரூபா. 

3,495 ைில்லியகன விட 20% உயர்வான 

ரூபா. 4,200 ைில்லியன் உயர்வான 

போககயிகன வழங்கியேன் மூலம் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது ேிைட்டு 

நிேியத்துக்கான அேன் வருடாந்ே 

பங்களிப்பிகன அேிகாித்ேது. அேன் 

கடந்ேகாலப் தபாக்கிகனத் போடர்வேன் 

மூலம் தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 2010 ஆம் 

ஆண்டில் ரூபா. 2,000 ைில்லியகனயும், 2009 
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ஆம் ஆண்டில் ரூபா. 2,250 ைில்லியகனயும் 

2008 ஆம் ஆண்டில் ரூபா. 1,000 

ைில்லியகனயும் பங்களித்ேிருந்ேது.  

அட்டவகண – 6.01: 

ேிைட்டு நிேியத்துக்கான 

பங்களிப்பு   
    

பாேீட்டு ஆண்டு 

ரூபா. 

ைில்லியன் 

  

2006 
2007 
2008 

 
  4,000 
        - 
  1,000 

2009   2,250 

2010   2,000 

2011   3,495 

2012   4,200 

  

    

 

வகைபடம்–6.01: நாட்டின் அபிவிருத்ேிக்கு தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

பங்களிப்பு  

 

 
 

 

அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினர் குழு 2 – 

வாடிக்ககயாளர் 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் தகாாிக்ககத் 

போககயிகனச் பசலுத்தும் ஆற்றலிகன 

விாிவாக்குவேற்பகன அேன் 

வாடிக்ககயாளர் நம்பிக்ககயிகனப் 

தபணுவேற்கு அேன் AAA RAM 

ேைப்படுத்ேலிகன தே.கா.ந.பபா. 

நிேியத்ேினால் தபணக்கூடியோக இருந்ேது. 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது ைிக உயர்ந்ே 

ைட்டத்ேில் அேன் AAA இனது RAM 

ேைப்படுத்ேலிகன போடர்ச்சியாக 

இற்கறப்படுத்ேி வருகின்றது.  

நிேி ைற்றும் ேிட்டைிடல் அகைச்சின் 

“ைன்போை” தகட்தபார் கூடத்ேில் 2012 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர் ைாேம் 19 ஆம் ேிகேியன்று 

கிளிபநாச்சி ைற்றும் முல்கலத்ேீவு 

ைாவட்டங்களின் 30 ேகுேிபபற்ற காப்புறுேிக் 

தகாாிக்ககயாளர்களுக்கிகடதய ரூபா. 67 

ைில்லியனுக்கும் அேிகைாக நட்டஈட்டிகனச் 

பசலுத்துவேற்கான ஒழுங்குகள் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேினால் 

தைற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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பவளிநாட்டு தவகலவாய்ப்பு காப்புறுேித் 

ேிட்டத்ேின் கீழ், 2012 ஆம் ஆண்டின் ஆைம்ப 

ைாே காலப்பகுேியில் ைத்ேிய கிழக்கு 

நாடுகளில் பணியாற்றிவரும் இலங்கக 

வீட்டுப் பணிப்பபண்களுக்காக காப்புறுேிக் 

காப்பீடுககள தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 

வழங்கியுள்ளது.  2012 ஆம் ஆண்டு  

காலப்பகுேியில் சலுகக அடிப்பகட ஒன்றில் 

ைருத்துவக் காப்புறுேித் ேிட்டைான 

“அக்ைஹாை” இகனயும் தே.கா.ந.பபா. 

நிேியைானது நகடமுகறப்படுத்ேி 

வருகின்றது.  

ஒவ்பவாரு அைச தசகவயாளருக்கும் 

இலத்ேிைனியல் அட்கடயிகன 

வழங்குவேற்கு கருத்ேிட்டம் ஒன்று 

உருவாக்கப்பட்டது. ஆேலால்ோன், 

“அக்ைஹாை” ைருத்துவக் காப்புறுேி 

உறுப்புாிகைக்கான ேைவுத்ேளத்ேிகன 

உருவாக்க முடிவதுடன் 

கவத்ேியசாகலகளிலிருந்து வசேியாக 

ைருத்துவ தசகவககளப் 

பபற்றுக்பகாள்வேற்கு உறுப்பினர்களுக்கு 

சிறப்புச் சலுகக அளிக்கப்படும்.  

அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினர் குழு - சமூகம் 

அனுைாேபுைத்ேில் அலயபத்துவ என்னும் 

இடத்ேில் இடம்பபற்ற ேயட்ட கிருல 

கண்காட்சி – 2012 இன் தபாது தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது இலவச கண் சிகிச்கச ைற்றும் 

மூக்குக் கண்ணாடி வழங்கல் நடவடிக்கக 

ஒன்றிகன தைற்பகாண்டது. அத்துடன் 

ேயட்ட கிருல கண்காட்சி – 2012 இற்காக 

ேனிப்பட்ட விபத்துக் காப்பீட்டு 

பாதுகாப்பிகனயும் தே.கா.ந.பபா. 

நிேியைானது வழங்கியுள்ளது.  

ேயட்ட கிருல அபிவிருத்ேி நிகழ்ச்சித் ேிட்டம்– 

2012 இன் கீழ் அலயபத்துவ கிைாைிய 

கவத்ேியசாகலயில் ைருத்துவ கூடம் (ward) 

ஒன்றிகன நிர்ைாணித்து நன்பகாகடயாக 

அளிப்பேற்கு தே.கா.ந.பபா. நிேியம் 

பபாறுப்பாகவிருந்ேது. இந் தநாக்கத்ேிற்காக, 

ரூபா. 19.0 ைில்லியன் பகாண்ட ஒரு போகக 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் வைவு பசலவுத் 

ேிட்டத்ேில் ஒதுக்கப்பட்டதுடன் 2014 ஆம் 

ஆண்டு பபப்ைவாி ைாேத்ேில் அடிக்கல் 

நாட்டப்பட்டது.  

அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினர் குழு 4 – 

ஊழியர்கள் 

Since Customer Relationsip Management is a cr  

பயிற்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி  

உயர்ந்ே ேிறன்ைிக்க போழிற்பகடயிகனக் 

கட்டிபயழுப்பும் முயற்சியில் 

ஆற்றல்ககளயும் நிபுணத்துவத்கேயும் 
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அேிகாிப்பேற்கு வியாபாைத்ேிகன 

கையப்படுத்ேிய பயிற்சியில் தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது நம்பிக்கக பகாண்டுள்ளது. 

காப்புறுேித் துகறயுடன் போடர்புற்ற 

புேிோக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் 

ஒன்றாக தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 

காப்புறுேி ைற்றும் கணக்கீடு பற்றிய 

அறிவிகன அேிகாிப்பேற்கு அேன் 

ஊழியர்களுக்கு வழிகாட்டலிகன 

வழங்கியது. ஆேலினால் இந்ேியக் 

காப்புறுேிப் பாீட்கசகளுக்குத் தோற்றும் 

ஊழியர்களுக்கான வகுப்புக்ககள 

தே.கா.ந.பபா. நிேியம் நடாத்ேியதுடன் 

அதேதபால அப் பாீட்கசக் 

கட்டணங்களுக்கும் நிேியுேவி அளித்ேது. 

காப்புறுேிக் ககத்போழிலிலுள்ள 

போழில்சார் விாிவுகையாளைால் இவ் 

வகுப்புக்கள் நடாத்ேப்பட்டன.  

நிேிக் கணக்குககளத் ேயாாிப்பேற்காக 

ேற்தபாது பயன்படுத்ேப்படும் Accpac ERP 

முகறகையிகனப் பற்றி கணக்கீட்டுப் 

பிாிவிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.  

 

புத்தூக்கம்  

பஹன்ாி பபட்ாிஸ் கைோனத்ேில் 2012 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்பிைல் ைாேத்ேில் தேசிய காப்புறுேி 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

“வருடாந்ே பக் ைஹ உல்பலல” 

நடாத்ேப்பட்டது.  
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7. ஆட்சி அறிக்ககயிடல் – போழில்முயற்சி 

ஆட்சி  
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 அறிமுகம் 

 

போழில்முயற்சி ஆட்சி என்பது அகைப்பு 

ஒன்றின் கூட்டுாிகை ஆட்சி ைற்றும் 

வியாபாை ஆட்சி அம்சங்கள் இைண்கடயுதை 

உள்ளடக்கும் சட்டகம் ஒன்றிகன 

விபாிக்கும் வளர்ந்து வரும் பேம் ஆகும். 

பசயற்றிறன் முகாகைத்துவத்துடன் 

ேந்ேிதைாபாய ாீேியில் இகணக்கப்படும் 

சிறந்ே கூட்டுாிகை ஆட்சியின் 

சகலவற்றுக்குைான ேீர்பவான்றிகன 

அகடந்துபகாள்ளேலானது கம்பனிகள் 

அவற்றின் வியாபாைத்ேிகன முன்தனாக்கி 

நகர்த்தும் அடிப்பகட பசலுத்ேிகளின் ைீது 

கருத்ேிகனக் குவிப்பேற்கு ஏதுவாக்கும். இது 

ஒரு சவால் ைற்றும் ஒரு சந்ேர்ப்பம் 

இைண்டாகவும் இருக்கின்றது.     

 

கூட்டுாிகை ஆட்சி பசய்முகறகளின் இரு 

பாிைாணங்ககள அோவது சைநிகலயில் 

கவத்ேிருக்கப்பட தவண்டிய ஒத்ேிகசவு 

ைற்றும் பசயற்றிறன் என்பவற்கற 

போழில்முயற்சி ஆட்சியானது 

உள்ளடக்கியுள்ளது என்பதே சட்டகம் 

பற்றிக் குறிப்பிடுவேற்கான அடிப்பகட 

கருத்ோகும்.     

சகபக் கட்டகைப்புக்கள் ைற்றும் 

வகிபாகங்கள் அதேதபால நிகறதவற்று 

ஊேியம் தபான்ற பிைச்சிகனககள 

ஒத்ேிகசவுப் பாிைாணம் 

உள்ளடக்குகின்றது. தகாட்பாடுகள் 

அத்துடன்/ அல்லது நியைங்கள் என்பன 

பபாதுவாக உறுேிபைாழி/ கணக்காய்வுக்கு 

உட்பட்டு ஒத்ேிகசவாக இப் 

பாிைாணத்ேிகன எடுத்துகைக்கின்றது.     

 

பசயற்றிறன் பாிைாணைானது 

ேந்ேிதைாபாயம் ைற்றும் பபறுைான 

உருவாக்கம் என்பவற்கற கையைாகக் 

பகாண்டது. ேந்ேிதைாபாயைான 

ேீர்ைானங்ககள எடுப்பேற்கு, இடருக்கான 

சகபயின் விருப்பு ைற்றும் அடிப்பகடச் 

பசயற்றிறன் பசலுத்ேிககளப் 

புாிந்துபகாள்வேற்கு அேற்கு 

உேவுவோகதவ கைய இலக்கு உள்ளது.  

சிறந்ே கூட்டுாிகை ஆட்சியினால் 

தோல்வியிகனத் ேடுப்பேற்கு உேவ முடியும், 

ஆனால் சிறந்ே வியாபாைச் பசயற்றிறனுக்கு 

இது உத்ேைவாேத்ேிகன வழங்காது என்னும் 

வாேதை போழில்முயற்சி ஆட்சி சட்டகத்ேில் 

பிைோனைாக உள்ளது. ஏற்கனதவ 

பார்க்கப்பட்டுள்ளவாறு, 2000 ஆண்டுகளின் 
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முற்பகுேியில் கூட்டுாிகை ஆட்சி சைநிகலப் 

பக்கத்ேிகன ைறுசீைகைப்பேற்கான 

குறிப்பிடத்ேக்களவான முயற்சிகளுக்கு 

கூட்டுாிகைத் தோல்விகள் இட்டுச் 

பசன்றன.     ஆனால், ைிக அண்கைக்காலம்  

வகையில், ேந்ேிதைாபாய ேீர்ைானம் எடுத்ேல் 

ைற்றும் அமுலாக்கம் குறித்து பசயற்றிறன் 

பக்கம் ைீது அேிக கவனம் 

இருந்ேிருக்கவில்கல. தேசிய காப்புறுேி 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

நீண்டகால பவற்றிக்கு ஒத்ேிகசவு ைற்றும் 

பசயற்றிறன் இைண்டினதும் 

முக்கியத்துவத்கேப் புாிந்துபகாள்வேற்கு 

போழில்முயற்சி ஆட்சிச் சட்டகம் எைக்கு 

உேவுகின்றது.  

 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது இலங்கக பட்டயக் 

கணக்காளர் நிறுவகத்ேின் மூலம் 

பவளியிடப்படும் கூட்டுாிகை ஆட்சி நன் 

நகடமுகறக் தகாகவ, ைற்றும் நல்லாட்சி 

ைற்றும் கூட்டுாிகை ஆட்சி 

நகடமுகறகளுக்கான அைச போழில்முயற்சி 

வழிகாட்டல்கள் என்பவற்கற 

ஆோைப்படுத்ேி அேன் போழில்முயற்சி 

ஆட்சியிகன தைற்பகாள்ளும் அதேதவகள 

ஒழுக்கம், பவளிப்பகடத்ேன்கை, சுேந்ேிைம், 

பபாறுப்புக்கூறுேல், பபாறுப்பு, நீேி ைற்றும் 

சமூகப் பபாறுப்பு தபான்ற முக்கியைான 

கூட்டுாிகை ஆட்சிப் பபறுைானங்ககள 

பின்பற்றி வருகின்றது.         

 

 

 

 நிேி ைற்றும் காப்புறுேி நுட்பத்ேிறன் 

 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், நிேி 

ைற்றும் காப்புறுேி ஆற்றலானது பணிப்பாளர் 

சகப ைற்றும் ேவிசாளாின் மூலம் 

வலுப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 தே.கா.ந.பபா. நிேிய சகபயின் 

உள்ளடக்கம் 

நிேி விடயத்துக்குப் பபாறுப்பான 

அகைச்சாினால் நியைிக்கப்படும் எட்டு 

உறுப்பினர்ககள உள்ளடக்கியதும், நிேி 

அகைச்சிகனப் பிைேிநிேித்துவப்படுத்தும் ஓர் 

அலுவலர், நிேி அகைச்சின் பிைேை 

கணக்காளர், சுகாோை அகைச்சிகனப் 

பிைேிநிேித்துவப்படுத்தும் ஓர் அலுவலர், 

அைசாங்க நிர்வாக அகைச்சிகனப் 

பிைேிநிேித்துவப்படுத்தும் ஓர் அலுவலர், 

இலங்கக காப்புறுேிச் சகபயின் பணிப்பாளர் 

நாயகம் ைற்றும் நிேி, வங்கியில், காப்புறுேி, 

முகாகைத்துவம் ைற்றும் சட்டம் ஆகிய 

துகறகளில் நிபுணத்துவத்ேிகனப் 

பிைேிநிேித்துவப்படுத்துவேற்கு 
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அகைச்சாினால் பபயர்குறித்து 

நியைிக்கப்படும் ஏகனய மூன்று ஆட்கள் 

ஆகிதயாகை உள்ளடக்கியதுைான சகப 

ஒன்றின் மூலம் தே.கா.ந.பபா. நிேியம் 

முகாகை பசய்யப்படுகின்றது. சகபயின் ஆள் 

ஒருவகை ேவிசாளைாக நியைிப்பேற்கு 

அகைச்சருக்கு அேிகாைைளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்டத்ேிற்தகற்ப, சகபயின் சகல 

உறுப்பினர்களும் நியைனத் ேிகேியிலிருந்து 

ஐந்து வருட காலப்பகுேிக்கு பேவி வகித்ேல் 

தவண்டும். தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் 

பபாறுப்பு நிேியம் – 2012 இன் சகப 

உறுப்பினர் பக்கத்ேில் (page) பணிப்பாளர் 

சகபயின் பபயர்கள் ேைப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 நன்பநறிக் தகாட்பாடு 

 

எைது வியாபாை நடவடிக்கககள் 

நடாத்ேப்படும் ஒழுக்கம் ைற்றும் ேத்துவங்கள் 

போடர்பிலான விதசட கடப்பாடுகளின் கீழ் 

சகல முகாகை ைற்றும் அலுவலர் 

குழாைிகனயும் அைர்த்தும் ஒரு முகறசார்ந்ே 

நன்பநறிக் தகாட்பாட்டிற்கு அவர்கள் உட்பட 

தவண்டும். வருடத்ேிற்கு ஒரு முகற 

பசயற்றிறன் ைேிப்பீட்டின் தபாது 

தே.கா.ந.பபா. நிேிய ஊழியர்களின் 

நன்பநறிக் தகாட்பாடு 

ைேிப்பிடப்படுகின்றது.    

 

 பபறுககக் பகாள்கக 

 

பபறுககச் பசயற்பாடுகளில் உள்ளடங்கும் 

அலுவலர் குழாத்து உறுப்பினர்கள் மூலம் 

பின்பற்றப்பட தவண்டிய முழுகையான 

பபறுககக் பகாள்கக ஒன்கறயும் இக் 

கம்பனியானது அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 

தே.பப.மு. (NPA) பபறுகக வழிகாட்டல் 

ககந்நூலின் அடிப்பகடயில் பபறுககச் 

பசயற்பாடுகள் தைற்பகாள்ளப்படுகின்றன.  

 

 நிேிக் கூற்றுக்கள் 

 

இலங்கக கணக்கீட்டு நியைங்கள் ைற்றும் 

ஏகனய ஏற்புகடய சட்டங்கள் ைற்றும் 

ஒழுங்குவிேிகள் அதேதபால IBSL 

ஒழுங்குவிேிகள் என்பனவற்றுக்கு 

ஒத்ேிகசவாக தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் 

பபாறுப்பு நிேியைானது அேன் நிேிக் 

கூற்றுக்ககள அளித்ேது. ைேிநுட்பைான 

ேீர்ைானங்ககள தைற்பகாள்வேற்கு 
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அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினருக்கு ஒரு 

விாிவான ைற்றும் பவளிப்பகடயான 

பசயற்றிறன் பகுப்பாய்வு ைற்றும் எேிர்கால 

ேந்ேிதைாபாயங்கள் என்பவற்கற 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது வழங்கியது.      

 வியாபாை நன்பநறி ைற்றும் வியாபாை 

ஒழுக்கம்  

 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது அேன் ஊழியர்களின் 

நடத்கேக்கான சிறந்ே ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 

வியாபாை நன்பநறிகள் ைற்றும் வியாபாை 

ஒழுக்கம் என்பவற்கறப் பின்பற்றியது. 

பபாது நடத்கே, ஒழுக்க வியாபாை நியைங்கள் 

ைற்றும் தைாசடியற்ற நடத்கே, தே.கா.ந.பபா. 

நிேிய பசாத்துக்களின் பாதுகாப்பும் 

முகறயான பாவகனயும், வட்டிக் 

குழப்பங்ககளத் ேவிர்த்ேல், தே.கா.ந.பபா. 

நிேிய காப்புறுேி வாடிக்ககயாளர்கள் ைற்றும் 

தசகவப் பயன்பபறுனர்களுடன் 

போடர்புபகாள்ளும் தபாது நீேியாகத் 

போடர்புபகாள்ளுேல், தே.கா.ந.பபா. நிேிய 

கணனி முகறகைகளின் முகறயான 

பாவகன, வாடிக்ககயாளர் ேிருப்ேி, சட்டம் 

ைற்றும் ஒழுங்குவிேிகளுடனான ஒத்ேிகசவு 

என்பவற்கற அகவ உள்ளடக்குகின்றன.       

 

 

 

 ஆண்டறிக்கக 2012 

 

அறிவார்ந்ே ேீர்ைானத்ேிகன 

தைற்பகாள்வேற்பகன 2012 ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுேியில் தே.கா.ந.பபா. நிேிய 

அலுவல்களின் ஓர் ஒட்டுபைாத்ே 

பார்கவயிகன ைேிப்பிடுவேற்கு தேசிய 

காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

வருடாந்ே அறிக்கக 2012 

ேயாாிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 ேகவல் வழங்கல் 

  

ைாோந்ேச் பசயற்றிறன் அறிக்கககள், 

முன்கனய சகபக் கூட்ட அறிக்கககள் 

ைற்றும் சகபப் பத்ேிைங்கள் என்பன சகபக் 

கூட்டங்களிற்கு முன்பாகதவ குறிப்பிடத்ேக்க 

அளவிற்கு சகப உறுப்பினர்களுக்கு 

பைப்பப்படும். சகபத்  ேீர்ைானங்ககள 

எடுப்பேற்பகன ைாோந்ே அடிப்பகடயில் 

ேவிசாளர் ைற்றும் சகப கூடுகின்றது. 2012 

ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் 16 ேடகவகள் 

சகப கூடியது. 2012 ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுேியில், 5 கணக்காய்வுக் குழுக் 

கூட்டங்களும் நடாத்ேப்பட்டன. 
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 உள்ளகக் கட்டுப்பாடு 

 

உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் கம்பனி 

முகறகைக்கும் ைற்றும் அேன் விகளேிறகன 

ைீளாய்வு பசய்வேற்கும் சகப பிைோனைாகப் 

பபாறுப்பிகனக் பகாண்டிருக்கும். உள்ளகக் 

கட்டுப்பாட்டின் கம்பனி முகறகையின் 

விகளேிறனின் போடர்ச்சியான 

ைீளாய்வுககள உள்ளகக் 

கணக்காய்வாளர்களும் முகாகையும் 

நடாத்துகின்றது. உள்ளகக் 

கணக்காய்வாளர்களின் முடிவுககளயும் 

அதேதபால உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் 

கம்பனி முகறகையின் விகளேிறன் 

போடர்பில் முகாகையிகன குகறந்ேபட்சம் 

ஒவ்பவாரு காலாண்டிற்கும் ஒரு 

ேடகவதயனும் கணக்காய்வுக் குழுவானது 

ைீளாய்வு பசய்வதுடன் அத்ேககய 

ைீளாய்வுகள் போடர்பில் சகபக்கு 

அறிக்ககயிடுகின்றது.         

 

ேிட்டங்கள் ைற்றும் தநாக்பகல்கல, உள்ளகக் 

கணக்காய்வு அறிக்கககளின் ைீளாய்வு 

ைற்றும் அவசியைானவிடத்து 

கலந்துகையாடல் ைற்றும் பிைச்சிகனககளக் 

கருத்ேிற்பகாள்ேல் ைற்றும் முகாகை பசய்ேல், 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் இடர்  

முகாகைத்துவத் ேந்ேிதைாபாயத்ேிகன 

ைீளாய்வுபசய்ேல் ைற்றும் இடாிகனத் 

ேணிப்பேற்கு எடுக்கப்பட தவண்டிய தைலேிக 

நடவடிக்கககள் போடர்பில் 

கலந்துகையாடல் ைற்றும் உடன்படல், சகல 

தநைத்ேிலும் உள்ளக/ பவளியக 

கணக்காய்வாளர்களுடன் விகளேிறன் 

வாய்ந்ே உறவிகனப் தபணுேல், 

அவசியைானவிடத்து தே.கா.ந.பபா. 

நிேியத்துடன் போடர்புகடய விடயங்ககள 

கலந்துகையாடுவேற்கு உள்ளக ைற்றும் 

பவளியக கணக்காய்வாளர்ககளத் 

ேனித்ேனியாகச் சந்ேித்ேல்.      

  

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் 

பவளியகக் கணக்காய்வானது 

கணக்காய்வாளர் நாயகம் 

ேிகணக்களத்ேினால் பசய்யப்பட்டது. 2012 

ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் ேிகணக்கள 

உள்ளகக் கணக்காய்வு ைற்றும் தவகல 

நிறுத்ேம், கலவைம், சிவில் குழப்பம் ைற்றும் 

பயங்கைவாேம் போடர்பான நிேியத்ேின் 

கணக்காய்வு என்பன உள்ளங்கலாக 

உள்ளகக் கணக்காய்வுத் 

போழிற்பாடுகளானகவ உள்ளகக் 
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கணக்காய்வுத் ேிகணக்களத்ேினால்  

தைற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 கணக்காய்வுக் குழு  

 

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் 

கணக்காய்வுக் குழு 5 ேடகவகள் கூடியது. 

சட்டம் ைற்றும் ஒழுங்குவிேிகள் 

என்பவற்றுடனான ஒத்ேிகசவு, நிேி 

அறிக்ககயிடல், பவளியகக் கணக்காய்வு, 

ஒத்ேிகசவு ைற்றும் வழக்கு, இடர் 

முகாகைத்துவம், உள்ளகக் கட்டுப்பாடு 

ைற்றும் உள்ளகக் கணக்காய்வு என்பவற்கற 

கையப்படுத்ேிய காப்புறுேித் ேிட்டங்களின் 

விகளேிறகன முகாகைபசய்ேல் ைற்றும் 

கண்காணித்ேல் என்பவற்கற உறுேி 

பசய்வேற்கு கணக்காய்வுக் குழுவானது 

நகடமுகறககள நிகறதவற்றியுள்ளது.      
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கூட்டுாிகை ஆட்சி ஒத்ேிகசவு  

 

கூட்டுாிகை ஆட்சி 

ேத்துவம்  

 

 

          தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேின் மூலைான ஒத்ேிகசவு 

ைட்டம்  

ேவிசாளர் ைற்றும் 

பி.நி.அ. (CEO)  

பி.நி.அ. இன் பபாறுப்புக்ககள நிகறதவற்றுவேற்கு ேவிசாளாிடம் 

அேிகாைத்ேிகன சகபயானது ககயளித்துள்ளது.   

பபாறுப்புக்களின் 

பிாிப்பு  

ேவிசாளைானவர் சகபயின் ேகலகைத்துவத்ேிற்குப் பபாறுப்புகடயவைாவார். 

குறிப்பாக, அவர் பின்வருவனவற்கற ஆற்றுவார்: 

 உயர்ந்ேபட்ச கூட்டுாிகை ஆட்சி நியைங்களுடன் ஒத்ேிகசவாக 

சகபயினதும் அேன் குழுக்களினதும் விகளேிறனான 

நடவடிக்ககயிகன உறுேிப்படுத்ேல்.  

 ேந்ேிதைாபாய விருத்ேியில் சிதைஸ்ட முகாகைத்துவத்ேிற்கு உேவுேல், 

ைற்றும் கூடுேல் பைந்துபட்ட ாீேியில் சிதைஸ்ட முகாகைத்துவத்ேிற்கு 

உேவுேலும் ஆதலாசகன வழங்குேலும். ேிகணக்களத் ேகலவர்கள் 

ஒவ்பவாரு பிாிவினதும் ேகலகைத்துவத்ேிற்குப் பபாறுப்பாகவிருப்பர் 

என்பதுடன் சகபயினால் ககயளிக்கப்படும் அேிகாைங்களுக்குள் 

அேகன முகாகை பசய்வர், குறிப்பாக, அவர் பின்வருவனவற்கற 

ஆற்றுவார்: 

 சகபக்குப் பாிந்துகைப்பேற்கான ேந்ேிதைாபாய முன்பைாழிவுககள 

விருத்ேி பசய்ேல் ைற்றும் உடன்பட்ட ேந்ேிதைாபாயங்கள் 

வியாபாைத்ேில் பிைேிபலிக்கப்படுகின்றன என்பகே உறுேிபசய்ேல். 

 வருடாந்ே ேிட்டங்ககள விருத்ேி பசய்ேல், ஆேைவுக்காக சகபயிடம் 

அளிப்பேற்காக உடன்பட்ட ேந்ேிதைாபாயங்களுடன் உறுேியாக 

இருத்ேல்.  
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 நிறுவனைானது அேன் ேிட்டங்ககள அகடந்துபகாள்வேற்கு 

தேகவயான ஆற்றலிகனயும் வளத்ேிகனயும் பகாண்டுள்ளது என்பகே 

உறுேிப்படுத்துவேற்கான ைனிே வளைிடகலத் ேிட்டைிடுேல். 

 விகனத்ேிறனான வள ஒழுங்ககைப்பிகன உறுேிப்படுத்துவேற்கு 

நிறுவனக் கட்டகைப்புக்ககள விருத்ேி பசய்ேல் ைற்றும் 

பசய்முகறககளயும் முகறகைககளயும் உருவாக்குேல்.  

 உடன்பட்ட ேிட்டங்கள், ேந்ேிதைாபாயங்கள் ைற்றும் பகாள்கககளுக்கு 

ஏற்புகடயோக வியாபாைச் பசயற்றிறனிற்காக சகபக்குப் பபாறுப்பாக 

இருத்ேல்.  

 பசயற்றிறன்  போடர்பு விருத்ேி ைற்றும் ைேிப்பீடுகள் உள்ளடங்கலாக 

நிகறதவற்றுக் குழுவிகன வழிநடாத்துேல். 

 முேலீட்டு வருவாய்ககள தைற்பார்கவ பசய்ேல்.  

 

 

பபறுககக் குழுக்கள்  

 

ேிகணக்கள ைட்டத்ேில் உருவாக்கப்பட்ட நிகலயான பபறுககக் குழு 

எதுவுைில்கல. பபறுககப் பபறுைேியின் அடிப்பகடயில் சிறிய அல்லது பாாிய 

பபறுககக் குழுக்கள் விடயத்துக்கு விடயம் என்ற அடிப்பகடயில் 

நியைிக்கப்பட்டுள்ளன.    

 

கணக்காய்வுக் குழு  

கணக்காய்வுக் குழுவானது மூன்று நிகறதவற்று அேிகாைைல்லாே 

பணிப்பாளர்ககள உள்ளடக்குகின்றது. கணக்காய்வுக் குழுவானது, அது 

பபாறுப்பிகனக் பகாண்டிருக்கும் நிேி ைற்றும் நிர்வாகத்ேில் ஒரு முக்கியைான 

வகிபாகத்ேிகன வகிக்கின்றது. கணக்காய்வாளர் நாயகம் 

ேிகணக்களத்ேிலிருந்ோன சிதைஸ்ட அலுவலர் ஒருவர் குழுக் கூட்டங்களிற்கு 

அவோனிப்பாளர் ஒருவைாக பங்குபற்றுவார்.   

 கணக்காய்வுக் குழு  

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் கணக்காய்வுக் குழுவானது பின்வரும் 

கணக்காய்வு தநாக்பகல்கலயிகன உருவாக்கியது.  



                                                 தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியம்       ஆண்டறிக்கக 2012 
 

 
 

 

       55  

1. உள்ளக கணக்காய்வு அலகின் பபாறுப்புக்ககள வகையறுத்ேல் ைற்றும் 

வருடாந்ே கணக்காய்வுத் ேிட்டங்ககள ைீளாய்வு பசய்ேல்.  

2. நிறுவனத்ேின் சகல பசயற்பாடுகளிற்காகவும் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு 

முகறகையிகன ைீளாய்வு பசய்ேலும் ைேிப்பிடுேலும்.  

3. பசலவு விகளேிறனுக்காக ஒழுங்கான இகடபவளியில் பசயற்றிறகன 

ைீளாய்வு பசய்ேல் ைற்றும் விைய பசலவினம் தபான்றவற்கற நீக்குேல். 

4. பவளியக கணக்காய்வாளருடன் போடர்புபகாள்ேல் ைற்றும் 

கணக்காய்வாளர் நாயகத்ேினது/ பவளியக கணக்காய்வாளைது முகாகைத்துவக் 

கடிேங்ககளப் பின்பற்றுேல்.    

5. நியேிச் சட்டங்கள், ஒழுங்கு விேிகள், விேிகள் ைற்றும் சுற்றறிக்கககள் 

என்பவற்றுடன் இகயந்போழுகின்றோ என்பகே உறுேிப்படுத்ேல்.  

6. கணக்கீட்டு நியைங்களுடனான ஒத்ேிகசவிகன உறுேிப்படுத்துவேற்கு நிேிக் 

கூற்றுக்ககள ைீளாய்வு பசய்ேல்.  

7. உள்ளக கணக்காய்வு/ பவளியகக் கணக்காய்வு அறிக்கககள், ேீர்வு 

நடவடிக்ககக்கான முகாகைத்துவக் கடிேம் என்பவற்கற ைீளாய்வு பசய்ேல்.   

8. அைச போழில்முயற்சிகள் குழுவினது பாிந்துகை/ வழிகாட்டல்களின் 

அமுலாக்கத்ேிகன ைீளாய்வு பசய்ேல்.  

2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில் கணக்காய்வுக் குழு 5 ேடகவகள் கூடியது.  

சட்டம் ைற்றும் ஒழுங்குவிேிகள் என்பவற்றுடனான ஒத்ேிகசவு, நிேி 

அறிக்ககயிடல், பவளியகக் கணக்காய்வு, ஒத்ேிகசவு ைற்றும் வழக்கு, இடர் 

முகாகைத்துவம், உள்ளகக் கட்டுப்பாடு ைற்றும் உள்ளகக் கணக்காய்வு 

என்பவற்கற கையப்படுத்ேிய காப்புறுேித் ேிட்டங்களின் விகளேிறகன 

முகாகைபசய்ேல் ைற்றும் கண்காணித்ேல் என்பவற்கற உறுேி பசய்வேற்கு 

கணக்காய்வுக் குழுவானது நகடமுகறககள நிகறதவற்றியுள்ளது.  
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சகபக் கூட்டங்கள்  2012 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுேியில், 16 சகபக் கூட்டங்கள் இடம்பபற்றதுடன் 

கூட்டத்ேில் ைிகச் சிறப்பான வைவுப் பேிவுககள சகப உறுப்பினர்கள் 

தபணியிருந்ேனர். சகபக் கூட்டங்களில் கலந்துபகாண்ட சகப 

உறுப்பினர்களின் வருகக பின்வருைாறு ேைப்பட்டுள்ளது; 

                                              நியைனத் ேிகேி     கலந்துபகாண்ட கூட்டங்களின் எண்.  

ேிரு. எஸ்.டி. அதபகுணதசகை 10.05.2010                                        03 

ேவிசாளர்  

ேிரு. டி. விோனகைாச்சி             09.10.2012                                      05 

ேவிசாளர்  

கலாநிேி. எல். சைைவிக்ைை             11.06.2010                                    16 

சகப உறுப்பினர்  

ேிரு. ஏ.தக. பசபனவிைத்ன              08.07.2011                                  16 

சகப உறுப்பினர்  

ேிரு. என். குலதசகை                        18.07.2011                                     16 

சகப உறுப்பினர்  

ேிரு. தே. ேடல்லதக                          23.06.2010                                   10 

சகப உறுப்பினர் 

ேிரு. டபிள்யூ. எச். பியோச      10.07.2010                                    13 

சகப உறுப்பினர்  

நல்லாட்சி நகடமுகறகளுக்கான ேைது அர்ப்பணிப்பில் உயர் ஒழுக்க 

விழுைியங்கள் ைற்றும் பபாறுப்புக்கூறலுடன் ேைது கடகைககளப் புாிவேற்கு 

சகப உறுப்பினர்கள் ைீது அேிக கவனம் பசலுத்ேப்படுகின்றது. சிறந்ே 
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கூட்டுாிகை ஆட்சி முகறகையின் கூறுகளாக வலுவான வியாபாை ஒழுக்கங்கள், 

சிறந்ே பகாள்கககள் ைற்றும் நகடமுகறகள், விகளேிறன் ைற்றும் 

விகனத்ேிறன் பகாண்ட கண்காணிப்பு முகறகைகள் என்பன 

கருத்ேிற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

 

அனுைேிக்கப்பட்ட வியாபாைத் ேிட்டத்ேின் அடிப்பகடயில் ஒரு பபாருத்ேைான 

விேத்ேில் வியாபாைம் நடாத்ேப்படுகின்றது என்றும் நிறுவனத்ேின் நிேி ைற்றும் 

பபௌேீக இலக்குகள் அகடயப்படுகின்றது என்றும் உறுேிப்படுத்துவேற்கு 

நிறுவனத்ேின் அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினருக்கு பபாறுப்புக்கூறக்கூடியோக 

இச் சகப உள்ளது.  

 

நிேி அறிக்கக  

உாிய இலங்கக கணக்கீட்டு நியைங்கள் ைற்றும் ேிகறதசாி சுற்றறிக்கககளில் 

விேித்துகைக்கப்பட்டவாறு அைசாங்கத் தேகவப்பாடுகள் என்பவற்றுக்கு 

ஒத்ேிகசவாக தே.கா.ந.பபா. நிேிய சகபயின் நிேிக் கூற்றுக்கள் 

ேயாாிக்கப்படுகின்றது என்பகே சகப உறுேிப்படுத்துகின்றது.  

 ஆண்டறிக்கக 2012 

அறிவார்ந்ே ேீர்ைானங்ககள தைற்பகாள்வேற்பகன 2012 ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுேியில் தே.கா.ந.பபா.நிேிய அலுவல்களின் ஒட்டுபைாத்ேைான ஒரு 

ைேிப்பீட்டிகன வழங்கும் தநாக்கத்துடன் தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் 

பபாறுப்பு நிேியத்ேின் ஆண்டறிக்கக 2012 ேயாாிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 நிேிக் கூற்றுக்கள்  

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியைானது இலங்கக கணக்கீட்டு 

நியைங்கள் ைற்றும் ஏகனய ஏற்புகடய சட்டங்கள் ைற்றும் ஒழுங்குவிேிகள் 

என்பவற்றுடன் ஒத்ேிகசவாக அேன் நிேிக் கூற்றுக்ககள அளித்துள்ளது.  

 

பபாறுப்புகூறல் 

ைற்றும் கணக்காய்வு  
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8. ஆட்சியிகன அறிக்ககயிடல் – 

போழில்முயற்சி இடர் முகாகைத்துவம்  
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அறிமுகம் 

 

போழில்முயற்சி இடர் முகாகைத்துவைானது ஏதேனும் அகைப்பின் ேந்ேிதைாபாய 

முகாகைத்துவத்ேின் ைத்ேிய பகுேியாகும். அகைப்புக்களானகவ அவற்றின் பசயற்பாடுகளுடன் 

இகணந்ேிருக்கும் ஆபத்துக்ககள முகறகையாக எடுத்துகைக்கும் பசய்முகறதய இதுவாகும். ஒரு 

பவற்றிகைைான இடர் முகாகைத்துவ முன்பனடுப்பானது அகைப்பிலுள்ள ஆபத்து ைட்டத்ேிற்கு 

வீோசாைைாகவும், ஏகனய கூட்டுாிகைச் பசயற்பாடுகளுடன் இகணக்கப்பட்டும், அேன் 

தநாக்பகல்கலயில் முழுகையாகவும், நாளாந்ே பசயற்பாடுகளில் உறுேியாக இகணக்கப்பட்டும் 

ைற்றும் ைாற்றமுறும் சூழ்நிகலகளுக்கு எேிர்விகளகவக் காட்டி  முகனப்பாகவும் இருத்ேல் 

தவண்டும். இடர் முகாகைத்துவத்ேின் கையக் கருத்ோனது முக்கியைான இடர்ககள ைேிப்பிடுேலும் 

பபாருத்ேைான இடர் எேிர்விகளவிகன அமுலாக்குவதும் ஆகும். அகைப்பின் சகல 

பசயற்பாடுகளிலிருந்தும் ஆகக்கூடிய நிகலத்து நிற்கும் பபறுைேியிகன அகடந்துபகாள்வதே 

தநாக்கைாகும். அகைப்பு ஒன்றிகனப் பாேிக்கக்கூடிய காைணிகளின் சாத்ேியைான நன்கை 

ேீகைககளப் புாிந்துபகாள்வகே இடர் முகாகைத்துவம் தைம்படுத்துகின்றது. இது பவற்றி 

வாய்ப்பிகன அேிகாிப்பதுடன் தோல்வி வாய்ப்பு ைற்றும் அகைப்பின் தநாக்கங்ககள 

அகடந்துபகாள்வதுடன் இகணந்ே நிச்சயைற்ற ேன்கை ைட்டம் இைண்கடயுதை குகறக்கின்றது.  

 

இடர் ஒன்றிகனப் பகுப்பாய்வு பசய்யும் ஒரு முக்கியைான பகுேியானது இடர் ோக்கத்ேின் ேன்கை, 

மூலம் அல்லது வககயிகன வகையறுப்போக இருக்கும். இவ் வழியிலான இடர் ைேிப்பீடானது 

இடர் வககப்பாட்டு முகறகை ஒன்றின் பயன்பாட்டின் மூலம் முன்தனற்றப்படலாம். இடர் 

வககப்பாட்டு முகறகைகள் முக்கியைானகவ ஏபனனில் ஓர் அகைப்பு ஒத்ே இடர்களின் 

ேிைட்சியிகன இனங்காண்பேற்கு அகவ உேவும். எந்பேந்ே ேந்ேிதைாபாயங்கள், சாைர்த்ேியங்கள் 

ைற்றும் போழிற்பாடுகள் கூடுேல் பலவீனைாகவுள்ளன என்பகே இனங்காண்பேற்கும் ஓர் இடர் 

வககப்பாட்டு முகறகையானது அகைப்பு ஒன்றிற்கு உேவும். இடர் வககப்பாட்டு முகறகைகள் 

வழகையாக நிேிக் கட்டுப்பாடு, போழிற்பாட்டு விகனத்ேிறன், நன்ைேிப்பு பவளிப்பாடு ைற்றும் 

வணிகச் பசயற்பாடுகள் என்பவற்றுடன் போடர்புபட்ட இடர்ப் பிாிவின் அடிப்பகடயில் 

அகைந்துள்ளன. எனினும், சகல வககயான அகைப்புக்களுக்கும் உலகளாவிய ாீேியில் 

ஏற்புகடயோன இடர் வககப்பாட்டு முகறகை எதுவுைில்கல.  

ஓர் இடர் முகாகைத்துக் பகாள்ககயானது பின்வரும் பிாிவுககள உள்ளடக்குேல் தவண்டும்:  

 

● இடர் முகாகைத்துவம் ைற்றும் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு தநாக்கங்கள் (ஆட்சி)  
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● இடருக்கான அகைப்பின் அணுகுமுகறக் கூற்று (இடர் ேந்ேிதைாபாயம்)  

● இடர் விழிப்பூட்டல் கலாசாைம் அல்லது கட்டுப்பாட்டு சூழலின் விவைம்  

● ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய இடர் ைட்டமும் ேன்கையும் (இடருக்கான விருப்பு)  

● இடர் முகாகை அகைப்பு ைற்றும் ஒழுங்குகள் (இடர் வடிவகைப்பு)  

● இடகை இனங்காணுேல் ைற்றும் ேைப்படுத்ேலுக்கான நகடமுகறகளின் விபைங்கள் (இடர் 

ைேிப்பீடு)  

● இடகைப் பகுப்பாய்வு பசய்ேல் ைற்றும் அறிக்ககயிடலுக்கான ஆவணைாக்கல் பட்டியல் (இடர் 

பநறிமுகற) 

● இடர் ேணிப்புத் தேகவப்பாடுகள் ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு பபாறிமுகறகள் (இடர் எேிர்விகளவு) 

● இடர் முகாகை வகிபாகங்கள் ைற்றும் பபாறுப்புக்ககள ஒதுக்கீடு பசய்ேல்  

● இடர் முகாகைப் பயிற்சித் ேகலப்புக்கள் ைற்றும் முன்னுாிகைகள்  

● இடர் கண்காணிப்பு ைற்றும் நியைத் ேை ைேிப்பீட்டிற்கான ேகுேி விேிகள்  

● இடர் முகாகைத்துவத்ேிற்கான பபாருத்ேைான வளங்ககள ஒதுக்கீடு பசய்ேல்  

● எேிர்வரும் ஆண்டுக்கான இடர் பசயற்பாடுகள் ைற்றும் இடர் முன்னுாிகைகள்  

 

 

            

இடர் 

            

இடாின் ேன்கை  

 

நடவடிக்கககள் 

01. ேந்ேிதைாபாய 

இடர்  
 

ேந்ேிதைாபாய இடர் என்பது 

ஏற்படுத்ேப்பட்ட 

தநாக்கங்ககள 

அகடந்துபகாள்வேற்கான 

இயலாகை ைற்றும் பவளியக 

ைற்றும் உள்ளக சுற்றாடலில் 

ஏற்படும் எேிர்பாைாே 

ைாற்றங்கள் காைணைாக 

போடர்பற்றோக அல்லது 

பபாருத்ேைற்றோக ைாறும் 

பபாதுச் சூழல் அதேதபால தபாட்டியாளர் 

ைற்றும் வாடிக்ககயாளர் வலு 

என்பவற்றில் அைசியல், போழில்நுட்ப, 

சமூக கலாசாை, பபாருளாோை 

அபிவிருத்ேிககள கண்காணித்ேேன் 

பின்னர் கூட்டுாிகைத் ேிட்டத் ேயாாிப்பின் 

மூலம் இது முகாகை பசய்யப்படுகின்றது. 

சாத்ேியைான இடர்ககள எடுத்துகைத்து 

அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான 

ேிட்டங்ககள உள்ளடக்கி முகாகைத்துவக் 
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கூட்டுாிகைத் ேிட்டம் ைற்றும் 

வைவு பசலவுத் ேிட்டங்கள் 

போடர்பான இடர் 

என்பவற்கறக் 

குறிப்பிடுகின்றது.   

குழுவினால் ஒவ்பவாரு வருடமும் 

கூட்டுாிகைத் ேிட்டம் ஒன்று 

ேயாாிக்கப்படுவதுடன் அேன் பின்னர் அது 

ஒரு விாிவான ைீளாய்வின் பின்னர் 

சகபயினால் அனுைேிக்கப்படுகின்றது.    

 

02.நன்ைேிப்பு 

இடர் 
 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் 

பபாறுப்பு நிேியத்ேின் 

குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள் ைற்றும் 

நடத்கேகள் காைணைாக 

கூட்டுாிகை ைேிப்பு ைற்றும் 

நன்ைேிப்பானது குறிப்பிட்ட 

நிகழ்வு ைற்றும் நடத்கே 

ஒன்றின் காைணைாக 

குகறவகடகின்றது.     

 

ஏதேனும் சாத்ேியைான இடர் 

முன்கூட்டிதய இனங்காணப்பட்டு 

தபாதுைானளவு 

எடுத்துகைக்கப்படுகின்றது என்பகே 

உறுேிப்படுத்துவேற்கு நிேி ைற்றும் 

ேிட்டைிடல் அகைச்சு, IBSL ைற்றும் ைத்ேிய 

வங்கி, ககத்போழிலுள்ள ஏகனய 

பசயற்படுநர்கள் ைற்றும் ஏகனய சகல 

அக்ககறபகாண்ட ேைப்பினர் தபான்ற 

ஒழுங்குபடுத்துனர்களுடன் சிறந்ே 

உறவுகள் முகாகையினால் 

தபணப்படுகின்றது. பபாதுைக்களுக்கான 

சகல நிேித் ேகவல்களினதும் 

பவளியீடானது ேகலவர் ைற்றும் 

பணிப்பாளர் சகபயின் மூலைான 

அனுைேிக்கு உட்பட்டுள்ளது.  

03.ஒத்ேிகசவு 

வியாபாை இடர்  
 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் 

வாடிக்ககயாளர்கள், 

அலுவலர் குழாம் ைற்றும் 

ஏகனய அக்ககறபகாண்ட 

ேைப்பினர் ஆகிதயாகை 

பாேகைாகப் பாேிக்கும் உாிய 

சட்டங்கள், ஒழுங்குவிேிகள், 

உள்ளக பகாள்கககள் ைற்றும் 

நகடமுகறகள் அல்லது 

ஒழுக்க நியைங்கள் 

என்பவற்றுடன் 

ஒத்ேிகசவேற்கான 

தோல்வியின் (அல்லது 

நிேி ைற்றும் ேிட்டைிடல் அகைச்சு தபான்ற 

பல்ேைப்பட்ட அைச அகைப்புக்களின் மூலம் 

விேித்துகைக்கப்பட்ட சட்டங்கள், விேிகள் 

ைற்றும் ஒழுங்குவிேிகளுக்கு 

இணங்கிபயாழுகுவேன் மூலம் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது ஒத்ேிகசவு 

இடாிகனக் குகறத்துள்ளது.  
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உணர்ந்துபகாள்ளும் 

தோல்வியின்) விகளவாக 

வியாபாைம் ேகடப்படல், 

வியாபாை 

நடவடிக்கககளுக்கான 

ேடங்கல் ைற்றும் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் 

நன்ைேிப்பு பாேிப்பு 

என்பவற்றின் இடைாக 

இருத்ேல்.  
 

 

04.சர்வதேச 

இடர்  

 

 

சர்வதேச சமூக–கலாசாை, 

பபாருளாோை ைற்றும் 

போழில்நுட்பக் 

காைணிகளிலிருந்ோன 

ைாற்றங்களிலிருந்து எழும் 

இடாிகன சர்வதேச இடர் 

குறிக்கின்றது. தே.கா.ந.பபா. 

நிேியைானது ைீள்காப்புறுேி 

ைற்றும் பவளிநாட்டுத் போழில் 

காப்புறுேி என்பவற்றில் 

ஈடுபட்டுள்ளோல் சர்வதேச 

பபஸ்ைல் (PESTEL) காைணிகள் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேிகனப் 

பாேிக்கின்றன.      

 

 

இலங்கக புலம்பபயர் போழிலாளர்கள் 

குவிந்துள்ள ைத்ேிய கிழக்கு நாடுகளில் 

காணப்படும் தபாக்கிகனக் 

கண்காணிப்பேன் மூலமும் அதேதபால 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் ைீள்காப்புறுேித் 

துகறயுடன் போடர்புபட்ட சர்வதேச 

வியாபாைப் தபாக்குககள 

கண்காணிப்பேன் மூலமும் இவ் இடாிகன 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு 

நிேியைானது குகறக்கின்றது.  

05.காப்புறுேி 

உத்ேைவாே இடர்  

தகாாிக்ககத் போகக 

இடருக்கான ஏற்றுக்பகாள்ள 

முடியாே உயர்ந்ே 

பவளிப்படுத்ேகலக் 

பகாண்டுவரும் காப்புறுேி 

வியாபாைத்ேிகன 

ஏற்றுக்பகாள்ேல் ைற்றும் 

தபாதுைான இடர் ேவகணக் 

கட்டணத்ேிகன உள்ளடக்காே 

வீேத்ேில் இடாிகன 

இவ் இடாிகனக் குகறப்பேற்கு ேவகணக் 

கட்டண வகையறுப்புக் குழு 

நியைிக்கப்பட்டுள்ளது. பைம்பல் 

வகலயகைப்புக்கு 

இகணக்கப்பட்டுள்ளவர்ககளயும் 

உள்ளடக்கி உத்ேைவாே ைற்றும் 

தகாாிக்ககத் போகக முகாகைத்துவ 

அலுவலர் குழாத்ேின் பயிற்சி ைற்றும் 
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ஏற்றுக்பகாள்ேல் என்பவற்கற 

இது குறிக்கின்றது.    

 

அபிவிருத்ேிக்காக குறிப்பிடத்ேக்களவான 

முேலீடுகள் தைற்பகாள்ளப்படுகின்றன.  

06.அந்நியச் 

பசலாவணி 

பாிைாற்று இடர்  

படாலர், ஸ்தைலிங் பவுண்ட், 

யூதைா தபான்ற பல்தவறுபட்ட 

பசலாவணிகளுடன் அந்நியச் 

பசலாவணி வீேங்களின் 

ேளம்பல்கள் காைணைாக 

நிகழும் பாேகைான 

ோக்கங்களிகன அந்நியச் 

பசலாவணி இடர் 

குறிக்கின்றது.  

 

இவ் இடாிகனக் குகறப்பேற்கு 

ைீள்காப்புறுேி ேவகணக் கட்டணக் 

பகாடுப்பனவிற்காக உள்நாட்டு நாணயப் 

பபறுைேிகளில் கூடுேலான ைீள்காப்புறுேி 

உடன்படிக்கககள் ஒப்பந்ேஞ் 

பசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

07.ே.போ. (IT) 

இடர்  

 

ே.போ. (IT) இடைானது 

தே.கா.ந.பபா. நிேியத்ேின் 

ேைவு ைற்றும் ேற்தபாேய 

ேகவல்கள் என்பவற்றிலிருந்து 

எழுகின்றது. ே.போ. இடர் 

ேணிப்புத் ேிட்ட 

அமுலாக்கத்ேின் மூலம் 

தே.கா.ந.பபா. நிேியம் 

இேகனக் கணக்கிடுகின்றது.  

உட்கட்டகைப்பு ைற்றும் ேைவுத்ேள 

அம்சங்கள் இைண்டின் மூலமும் ேகவல் 

பாதுகாப்பு, பிைேி ேகவல்கள் (redundancy) 

ைற்றும் கிகடப்பனவுத் ேன்கை என்பன 

அகடந்துபகாள்ளப்படுகின்றன. 

துல்லியைான நகடமுகற ே.போ. (IT) 

தசகவககள எைது 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வழங்குவேற்கு, 

சிற்றளவான தபாிடர் ைீள்காப்பு ேிட்ட 

அமுலாக்கத்துடன் கவைஸ் ேடுப்பு 

(antivirus) ைற்றும் நகலாக்க (backup) 

ேீர்வுகள் தபான்ற தசகவககள ே.போ. (IT) 

ேிகணக்களம் நகடமுகறப்படுத்ேியது.      
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08.கடன் இடர் 
 

எேிர் ேைப்பினர் ேைது 

கடப்பாடுககளப் 

பூர்த்ேிபசய்வேற்கு ேவறுவேன் 

அல்லது தோல்வியுறுவேன் 

காைணைாக கம்பனிக்கு 

ஏற்படும் சாத்ேியைான நிேி 

இழப்பின் நிகழ்வாக கடன் 

இடர் உள்ளது.  

தே.கா.ந.பபா. நிேியைானது 

அேன் முேலீடுகள் ைற்றும் 

பைன் (soft) கடன்கள் மூலம் 

கடன் இடருக்கு 

உட்படுகின்றது.  
 
 

 ைீள்காப்புறுேி வருைேிகள் 

உள்ளடங்கலாக சகல வருைேிகளும் 

ைாோந்ே அடிப்பகடயில் ைீளாய்வு 

பசய்யப்படுவதுடன் ைீள்பபறுவனவுகள் 

உாிய தநைத்ேில் பசய்யப்படுேல்.  

தே.கா.ந.பபா. நிேியச் சட்டைானது 

அைசாங்க ஆவணங்களில் முேலீடு 

பசய்வேற்கு ைட்டுதை தே.கா.ந.பபா. 

நிேியத்ேிகன அனுைேிப்பேனால் 

ேிகறதசாி உண்டியல்கள், REPOs ைற்றும் 

ேிகறதசாி முறிகள் தபான்ற அைச 

வங்கிகளிலுள்ள இடர் அற்ற 

முேலீடுகளின் மூலம் இவ் இடர் முகாகை 

பசய்யப்படுகின்றது.     

09.தகாாிக்ககத் 

போககத் 

ேீர்ப்பனவு இடர்  

தைாசடி, சட்ட ைற்றும் 

போழில்நுட்பக் காைணிகளின் 

காைணைாக எழும் 

சாத்ேியைான பிணக்கு இடர்.  

தகாாிக்ககத் போககககள அனுைேித்ேல் 

ைற்றும் தகாாிக்ககத் போககககளச் 

பசய்முகறப்படுத்துேலில் கடகைககளப் 

பகுத்ேல் என்பவற்றில் கடுகையான 

ஒழுங்குவிேிககள விேிப்பேற்கான 

முன்பனடுப்புக்ககள 

தைற்பகாள்வேனூடாக தைாசடி, சட்ட 

ைற்றும் போழில்நுட்பக் காைணிகள் 

கட்டுப்படுத்ேப்படுகின்றது.      
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9. நிேிக் கூற்றுக்கள் -2012 
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வருைானக் கூற்று 

 

 

 

 

 

கதசிய கோப்புறுதி நம்பிக்மகப் பபோறுப்பு நிதியம் 

வருைோனக் கூற்று (சகல பபறுைோனங்களும் இலங்மக ரூபோவில்)

டிபசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவமைந்த ஆண்டுக்கோனது
2012 2012 2012 2011

குறிப்புக்கள்அக்ரஹோர ைற்றும் ஏமனயமவகவ.க.சி.பகோ.ப.நி. (SRCC & Tr.) பைோத்தம் பைாத்ேம் 

வருைோனம்
தேறிய ஈட்டப்பட்ட பங்குப்பண வருைானம்01 837,526,229           2,185,221,592        3,022,747,821            2,488,711,994     

அக்ரஹார பங்களிப்பு 02 863,435,521           -                         863,435,521               1,117,653,037     

நன்மைகளும் நட்ைங்களும் பசலவினங்களும்
காப்புறுேி உரிகைக்தகாரல்கள் ைற்றும் நன்கைகள்03 (1,898,258,796)      (383,211,955)         (2,281,470,751)          (1,879,486,696)   

(197,297,047)         1,802,009,637        1,604,712,590            1,726,878,335     

கவறு வருைோனம் -                             -                      

முேலீட்டு வருைானம் 84,627,761             531,185,783           615,813,544               723,412,241        

கடன் வட்டி -                         7,278,316               7,278,316                   10,163,846          

தவறு வருைானம் 18,732,336             153,846                  18,886,182                 743,614               

103,360,097           538,617,945           641,978,043               734,319,701        

பசலவினம் -                             -                      

அலுவலர் குழாம்  சார்ந்ே கிரயம்04 69,828,165             2,178,544               72,006,709                 56,000,854          

நிர்வாகச் பசலவுகள் 05 50,237,624             24,164,860             74,402,484                 68,915,550          

நிேி ைற்றும் ஏகனய பசலவுகள்06 3,666,682               13,591,592             17,258,273                 21,581,925          

பைோத்தச் பசலவினம் 123,732,470           39,934,997             163,667,466               146,498,329        

வரிக்கு முன்னரோன உமைப்பு (217,669,420)         2,300,692,586        2,083,023,166            2,314,699,707     

வரி விதித்தல் -                         -                         -                             108,349,446        

வரிக்குப் பின்னரோன உமைப்பு (217,669,420)         2,300,692,586        2,083,023,166            2,206,350,261     



                                                 தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியம்       ஆண்டறிக்கக 2012 
 

 
 

 

       67  

ஐந்போகக  
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ேிைட்டு நிேிய ைாற்றக் கூற்று  

 

 

 

 

 

 

 

 

(சகல பபறுைோனங்களும்  இலங்மக ரூபோவில்)

டிபசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவமைந்த ஆண்டுக்கோனது
2012 2011

மமாத்தம்

திரண்ை நிதியம்

ேிரண்ட நிேியம் 8,497,449,708    9,695,467,155   

கழிப்பனவு- முன்கனய ஆண்டு சீராக்கங்கள் (443,546,875)      (17,717,155)       

           ேிரட்டு நிேியத்ேிற்கான பங்களிப்பு (4,200,000,000)  (3,495,000,000) 

           ேிகறதசரியிலிருந்து வருைேியான பேிவழிப்புக்கள்(174,321,548)      

கூட்டுேல்- ைீள்காப்புறுேிச் பசலவினத்கே பேிவழித்ேல் 150,314,066       

பசலவிலுங்கூடிய வருைானம் 2,083,023,166    2,314,699,707   

5,912,918,517    8,497,449,707   

2012 2012

 SRCC & Tr.அக்ரஹார மற்றும் ஏகனயகவ

1,713,638,127   

(217,669,420)     

1,078,401,750   

6,783,811,581    

(200,301,466)      

(4,200,000,000)   

150,314,066       

2,300,692,586    

4,834,516,767    

(243,245,409)     

(174,321,548)     
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கோசுப் போய்ச்சற் கூற்று

டிபசம்பர்  31 ஆம் திகதியில்  முடிவமைந்த  ஆண்டுக்கோனது

2012 2011

பதோைிற்போட்டு  நைவடிக்மககளிலிருந்தோன  
கோசுப் போய்ச்சல்

காலப்பகுேிக்கான தேறிய இலாபம் 2,083,023,166        2,314,699,707          

கழிப்பனவு: முன்கனய வருட சீராக்கம் – 

வரிவிேிப்பனவு (443,546,875)          (17,717,155)             

கழிப்பனவு: ேிரட்டு நிேியத்துக்கான பங்களிப்பு (4,200,000,000)       (3,495,000,000)        

கழிப்பனவு: முன்கனய ஆண்டுச் சீராக்கம் – 

ேிகறதசரி வருைேி பேிவழிப்புக்கள் (174,321,548)          

கூட்டுேல்: முன்கனய ஆண்டுச் சீராக்கம் – ைீள் 
காப்புறுேி 150,314,066           

(2,584,531,191)       (1,198,017,448)        

சரீோக்கங்கள்:

தேய்ைானம் 10,820,514              12,182,858               

PPE விற்பகன நட்டம் 1,731,806                -                           

முேலீட்டு வருைானம் (615,813,544)          (723,412,241)           

ஈட்டப்படாே பங்குப்பண வருைானம் 95,954,471              141,879,032             

பிற்தபாடப்பட்ட ேரகு (15,045,973)            (21,741,415)             

பதோைிற்படு மூலதன ைோற்றங்களுக்கு 
முன்னரோன பசயற்போட்டு  இலோபம் (3,106,883,918)       (1,789,109,214)        

வருைேிகளில் குகறவு / (அேிகரிப்பு) 263,166,729           18,001,331               

பசன்ைேி உரிகைக் தகாரல்களில் குகறவு (106,332,722)          (125,589,435)           

அரச பகாகடயில் குகறவு (75,190)                    (142,180)                  

ஏகனய பசன்ைேிகளில் அேிகரிப்பு (165,963,938)          (1,574,828)               

பதோைிற்போட்டு  நைவடிக்மககளிலிருந்தோன  
கதறிய  கோசு (3,116,089,038)       (1,898,414,326)        

முதலீட்டுச்  பசயற்போடுகளிலிருந்தோன  கோசுப் 
போய்ச்சல்கள்
ஆேனம்,பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகரணக் 
பகாள்வனவுகள் (8,154,600)               (5,693,724)               

பசாத்து அகற்றல் நடவடிக்கககள் 469,956                   

அரச ஆவணங்களிலிருந்ோன (முேலீட்டு) 

விடுவிப்புக்கள் (931,368,410)          1,129,561,201          

முேலீட்டு வருைானம் 615,813,544           723,412,241             

முதலீட்டுச்  பசயற்போடுகளில்  போவிக்கப்பட்ை  
கதறிய  கோசு (323,239,510)          1,847,279,718          

கோசும் கோசுக்குச் சைைோனவற்றினதும்  கதறிய  
அதிகரிப்பு / (குமறவு ) (3,439,328,548)       (51,134,608)             

கோலப்பகுதியின்  பதோைக்கத்தில் கோசும் 
கோசுக்குச் சைனோன விையங்களும் 3,542,969,945        3,594,104,553          

கோலப்பகுதியின்  இறுதியில்  கோசும் கோசுக்குச் 
சைனோன விையங்களும் 103,641,397           3,542,969,945          

கோசும் கோசுக்குச் சைனோன விையங்களின்  
பகுப்போய்வு
ககயிலுள்ள காசும் வங்கி ைீேியும் 103,641,397           303,644,906             

குறுங்கால முேலீடுகள் -                            3,239,325,039          

காசும் காசுக்குச் சைனான விடயங்களும் 103,641,397           3,542,969,945          

(சகல பபறுைோனங்களும் 
இலங்மக ரூபோவில் )
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்  

1.0     கூட்டுாிகைத் ேகவல் 
 

“2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியச் 

சட்டம்” மூலம் தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியைானது (“இந் நிேியம்”) 

உருவாக்கப்பட்டு இலங்ககயில் அகையப் பபற்றுள்ளது. இக் கம்பனியின் பேிவு 

பசய்யப்பட்ட அலுவலகைானது இல. 97, ைருோகன வீேி, பகாழும்பு 10 என்னும் முகவாியில் 

அகைந்துள்ளதுடன் பிைோன போழில் ேளமும் இம் முகவாியிதலதய அகைந்துள்ளது.  

   

2.0      முக்கியைான கணக்கீட்டு பகாள்கககள் 
 

2.1 ேயாாிப்பு அடிப்பகட 

இலங்கக பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவகத்ேின் மூலம் ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட பபாதுவாக 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுத் ேத்துவங்கள் ைற்றும் கணக்கீட்டு நியைங்களுக்கிணங்க 

வைலாற்றுக் கிையத் ேத்துவத்ேின் கீழ் நிேிக் கூற்றுக்கள் ேயாாிக்கப்பட்டுள்ளன.  

நிேிக் கூற்றுக்கள் இலங்கக ரூபாவில் (ரூபா.) ேைப்பட்டுள்ளன.  

பணவீக்கக் காைணிகளுக்கான சீைாக்கம் எதுவும் இக் கணக்குகளில் 

தைற்பகாள்ளப்பட்டிருக்கவில்கல.    

பபாருத்ேைானவிடத்து, கணக்கீட்டுக் பகாள்கககளானகவ அடுத்து வரும் குறிப்புக்களில் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன.    

2.2 ஒப்பீட்டுத் ேைவுகள் 
 

கணக்கீட்டுக் பகாள்ககள் இந் நிேியத்ேினால் போடர்ச்சியாகப் பிைதயாகிக்கப்பட்டுள்ளன 

என்பதுடன் முன்கனய வருடத்ேில் பாவிக்கப்பட்டவற்றுடன் ஒத்ேிகசந்தும் உள்ளன. 

ஆண்டின் அளிக்ககக்கு சாத்ேியப்படும் இடபைல்லாம் முன்கனய வருட ேைவுகள் ைீள் 

ஒழுங்ககைக்கப்பட்டுள்ளன. 

   

                           2.3 மூலேன ஈடுபாடு  

      ஐந்போகக ேிகேியிலுள்ளவாறு எவ்விே மூலேன ஈடுபாடும் இல்கல.  
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    2.4 காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று 

“ைகறமுக முகறயிகன” பாவித்து காசுப் பாய்ச்சற் கூற்று ேயாாிக்கப்படுகின்றது.  

    2.5 போடர்புபட்ட ேைப்பினாின் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் 

     போடர்புபட்ட ேைப்பினாின் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் எகவயுைில்கல. 

2.6 ஐந்போககக்குப் பின்னைான நிகழ்வுகள் 
 

ஐந்போககக்குப் பின்னைான நிகழ்வுகளின் சகல விடயங்களும் 

கருத்ேிற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் நிேிக் கூற்றுக்களிலுள்ள உாிய குறிப்புக்களில் 

பபாருத்ேைான சீைாக்கங்கள் அல்லது பவளிப்படுத்ேல்கள் பசய்யப்பட்டுள்ளன.      

2.7 பசாத்துக்களும் அவற்றின் விகலைேிப்பு அடிப்பகடகளும் 

   2.7.1 ஆேனம், பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகைணங்கள் 

  ஆேனம், பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகைணங்கள் என்பன கிையத்ேில் பேிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

  ஆேனம், பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகைணம் என்பன பசாத்துக்ககள அேன் உத்தேச 

பாவகனக்காக அேன் போழிற்படு நிகலக்கு பகாண்டுவருவேில் ஏற்பட்ட ஏதேனும் 

பசலவுககளயும் தசர்த்து பகாள்வனவுக் கிையைாக உள்ளது.  

நிேியத்ேிகனத் போடர்வேற்காக நிைந்ேை ேன்கையில் பசாத்துக்ககளப் பபற்றுக்பகாள்ளுேல், 

விஸ்ோித்ேல் அல்லது தைம்படுத்தும் தநாக்கத்ேிற்காக ஏற்படும் பசலவினம்.   

                      பபறுைானத் தேய்வு 

சகல ஆேனம், பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகைணம் என்பவற்றினதும் கிையத்ேின் தபாில் 

தநர்தகாட்டு முகறயிகனப் பாவிப்பேன் மூலம் சைைான வருடாந்ே ேவகணக் கட்டணங்கள் 

மூலம் அவற்றின் ைேிப்பிடப்பட்ட பயன்ேரு ஆயுட்காலத்ேிற்கு அத்போககயிகனப் 

பேிவழிப்பேற்பகன பபறுைானத் தேய்தவற்பாடு பின்வருைாறு கணிப்பிடப்படுகின்றது. 

  பபாறித்போகுேியும் இயந்ேிைமும்  10 வருடத்ேிற்கு 

  ேளபாடமும் பபாருத்துக்களும் 08 வருடத்ேிற்கு 

  அலுவலக உபகைணங்கள் 06 வருடத்ேிற்கு 

  தைாட்டார் வாகனங்கள் 05 வருடத்ேிற்கு 
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்  

          2.7.2 முேலீடுகள்  

        முேலீடுகள் கிையத்ேில் காட்டப்பட்டுள்ளன.  

  2.7.3 வருைேிகள்  

ேவகணக் கட்டணங்கள், வட்டி ைற்றும் ஏகனய வருைேிககளச் தசகாிக்கும் ஆற்றல் 

போடர்ந்துபசல்லும் ைீேி முகறயில் ைீளாய்வு பசய்யப்படுகின்றது. தசகாிக்கப்பட முடியாேகவ 

என அறியப்படும் கடன்படுநர் ைற்றும் ஏகனய வருைேிகள் பேிவழிக்கப்பட்டுள்ளன. ேவகணக் 

கட்டணம், வட்டி ைற்றும் ஏகனய வருைேிககளச் தசகாிக்கும் ஆற்றலானது போடர்ந்து 

பசல்லும் ைீேி முகறயில் ைீளாய்வு பசய்யப்படுகின்றது. தசகாிக்கப்பட முடியாே 

கடன்படுநர்கள், ஏகனய வருைேிகள் பேிவழிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

2.7.3 காசும் காசுக்குச் சைைான விடயங்களும் 
  

காசும் காசுக்குச் சைைான விடயங்களும் ககயிலுள்ள காசு, காசுப் பாய்ச்சற் கூற்று 

தநாக்கத்ேிற்காக வங்கியிலுள்ள தகள்வி கவப்பு என வகையறுக்கப்படுகின்றது. காசும் 

காசுக்குச் சைைான விடயங்களும் ககயிலுள்ள காசு, வங்கி தைலேிகப்பற்றில் நிலுகவயாக 

இருக்கும் வங்கி கவப்பு என்பவற்கற உள்ளடக்குகின்றது.  

 

2.8 பபாறுப்புக்கள் ைற்றும் ஏற்பாடு 
 

     2.8.1 ஈட்டப்படாே ேவகணக் கட்டணங்கள்   

ஐந்போககத் ேிகேிக்கு அடுத்து இடர் காலப்பகுேியுடன் போடர்புற்ற வருடம் ஒன்றில் ஈட்டிய 

ேவகணக் கட்டணத்ேின் அவ் விகிேசைைாக ஈட்டப்படாே ேவகணக் கட்டணங்கள் உள்ளன. 

பைாத்ே ேவகணக்கட்டணத்ேின் 24 ஆவது அடிப்பகடயில் ஈட்டப்படாே ேவகணக் 

கட்டணங்கள் கணிப்பிடப்படுகின்றது.  

  2.8.2   ஒத்ேிகவக்கப்பட்ட ேைகு 

ஈட்டப்படாே ேவகணக் கட்டணத்துடன் போடர்புறும் தேறிய ேைகிகனதய 

ஒத்ேிகவக்கப்பட்ட ேைகு குறிக்கின்றது.  

 

2.8.3 இலாபத் ேைகு   
   

இலாபத் ேைகானது இைண்டு ேவகணக் கட்டணங்களாக கணிப்பீடு பசய்யப்பட்டு 

பசலுத்ேப்படுகின்றது. கணக்கீட்டுக் காலப்பகுேியின் முடிவின் பின்னர் ஆறு ைாேங்களுக்குப் 
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பின்னர் முேல் ேவகணக் கட்டணமும் கணக்கீட்டுக் காலப்பகுேியின் முடிவின் பின்னர் 

பன்னிைண்டு ைாேங்களுக்குப் பின்னர் இைண்டாம் ேவகணக் கட்டணமும் 

பசலுத்ேப்படுகின்றது. 

2.8.4பசலுத்ேப்பட தவண்டிய தகாாிக்ககத் போகககள்  
 

உாிய நிேியாண்டில் பசலுத்ேப்படாே உாிகைக்தகாாிக்கககளான அனுைேிக்கப்பட்ட 

உாிகைக்தகாாிக்ககககளயும் ைீள்காப்புறுேி ைற்றும் எஞ்சியுள்ள அறவிடல்களுக்காக 

பசய்யப்பட்ட  போடர்புபட்ட பசலவினங்கள் ைற்றும் கழிப்பனவுகளுடன் நிேியத்ேின் 

உறுப்பினர்களினால் பிைகடனப்படுத்ேப்பட்ட நிலுகவயாக உள்ள தகாாிக்ககத் 

போகககளுக்கான ஏற்பாடு ஏதேனுைிருப்பின் அேகனயும் உாிகைக்தகாாிக்கககள் 

உள்ளடக்குகின்றன.  
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கணக்கீட்டுக் பகாள்கககள்   

2.8.5 ஏகனய பசன்ைேிகள்  

 

  ஏகனய பசன்ைேிகள் அவற்றின் கிையத்ேில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

2.8.6 ஏகனய ஏற்பாடுகள் 

 

ஐந்போககத் ேிகேியிலுள்ளவாறு சகல அறியப்பட்ட ஏற்பாடுகளும் கணக்குகளில் 

முழுகையாக ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

          2.9 வருைானங்களும் பசலவுகளும் 
 

   2.9.1 வருைானம் 

பபாருளாோை நன்கையானது நிேியத்ேிற்கு பசல்லும் என்பது சாத்ேியைாக இருக்கும் 

ஓர் அளவிற்கு வருைானம் இனங்காணப்படுவதுடன் வருைானத்ேிகன நம்பிக்ககயாக 

அளவிட முடியும். வருைானம் இனங்காணப்படுவேற்கு முன்னர் பின்வரும் குறித்ே 

இனங்காணல் ேகுேிவிேிககளயும் பூர்த்ேிபசய்ேல் தவண்டும்.  

           அ. ேவகணக் கட்டணப் பங்களிப்புக்கள்  

          ேவகணக் கட்டணங்களானகவ அகவ நிலுகவயாக உள்ள தபாது  

இனங்காணப்படுகின்றன.  

           ஆ. வட்டி வருைானம்  

   எேிர்கால தசகாிப்பு சந்தேகத்ேிலிருந்ோபலாழிய வட்டி வருைானைானது வட்டி 

அட்டறுக்களாக இனங்காணப்படுகின்றது.  

2.9.2 பசலவினத்கே இனங்காணுேல்  

 

நிேியத்ேிகன பசயற்படுத்துேல் ைற்றும் விகனத்ேிறனான நிலகையில் ஆேனம், 

பபாறித்போகுேி ைற்றும் உபகைணம் என்பவற்றிகனப் பைாைாித்ேல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

சகல பசலவினங்களும் தேறிய ைிககயிகன அகடயும் வருைானத்துக்கு 

உட்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.  

2.10   எேிர்பாைாே நிகழ்வுகள்   
 

சகப அபிப்பிைாயத்ேில், சாோைண வியாபாை நடவடிக்ககயில் தேசிய காப்புறுேி 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியத்ேிற்கு எேிைாக ேற்தபாதுள்ள வழக்கானது 

அறிக்ககயிடப்பட்ட நிேிப் பபறுதபறுகளில் அல்லது நிேியத்ேின் எேிர்கால 

நடவடிக்ககயில் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கத்ேிகனக் பகாண்டிருக்காது.  
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நிேிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 

    

கதசிய கோப்புறுதி நம்பிக்மகப் பபோறுப்பு நிதியம்
(சகல பபறுைோனங்களும் இலங்மக ரூபோவில்)

டிபசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவமைந்த ஆண்டுக்கோனது
2012 2012 2012 2011

அக்ரஹோர ைற்றும் ஏமனயமவகவ.க.சி.பகோ.ப.நி. பைோத்தம்
01. 01. கதறிய உமைக்கப்பட்ை கட்டுப்பண வருைோனம்

கட்டுப்பண வருைானம் – தைாட்டார் 206,595,378         -                        206,595,378                215,199,457          

      கட்டுப்பண வருைானம் – ைீள்காப்புறுேி 463,610,216         -                        463,610,216                198,551,912          

கட்டுப்பண வருைானம் – பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கள்10,000,000           -                        10,000,000                  10,000,000            

கட்டுப்பண வருைானம் – பவளிநாட்டு தவகலவாய்ப்பு54,577,250           -                        54,577,250                  208,799,952          

கட்டுப்பண வருைானம் – பபாதுக்காப்புறுேி (ேீ, கடல், நானாவிேம்)104,047,985         -                        104,047,985                170,876,837          

பபறப்பட்ட பைாத்ே தவ.க.சி.பகா.ப.நி. கட்டுப்பணம் (SRCC & Tr.)     -                        2,281,210,354      2,281,210,354             2,006,556,886       

     கட்டுப்பண ைீளளிப்புக்கள் -                        (34,291)                 (34,291)                        (26,080)                 

பைோத்த ஈட்டிய கட்டுப்பணம்  838,830,829         2,281,176,063      3,120,006,892             2,809,958,964       

ைீள்காப்புறுேி கட்டுப்பணம் (1,304,600)           -                        (1,304,600)                   (179,367,937)        

கதறிய ஈட்டிய கட்டுப்பணம் 837,526,229         2,281,176,063      3,118,702,292             2,630,591,027       

உகழக்கப்படாே  கட்டுப்பண ஒதுக்குகளில் தேறிய ைாற்றம் -                        (95,954,471)          (95,954,471)                 (141,879,032)        

837,526,229         2,185,221,592      3,022,747,821             2,488,711,994       

02. 02. அக்ரஹோர பங்களிப்பு
உறுப்பினர்களிடைிருந்ோன பங்களிப்பு 588,435,521         -                        588,435,521                623,424,037          

ேிகறதசரியிடைிருந்ோன பங்களிப்பு 275,000,000         -                        275,000,000                494,229,000          

863,435,521         -                        863,435,521                1,117,653,037       

03.  03. நன்மைகளும் நட்ைங்களும் பசலவுகளும்
மூக்கு கண்ணாடிகள் – அக்ரஹார 180,838,820         -                        180,838,820                180,748,334          

ேனியார் கவத்ேியசாகலக் கட்டணங்கள் – அக்ரஹார494,808,873         -                        494,808,873                592,182,669          

குழந்கேப்  தபறு – அக்ரஹார 58,082,627           -                        58,082,627                  106,577,025          

விபத்துக்கள் – அக்ரஹார 16,292,203           -                        16,292,203                  21,702,772            

ைருத்துவக் கட்டணங்கள் – அக்ரஹார 22,372,361           -                        22,372,361                  23,382,719            

இருேய தநாய்– அக்ரஹார 145,768,353         -                        145,768,353                136,497,358          

புற்றுதநாய்– அக்ரஹார 10,672,258           -                        10,672,258                  11,265,221            

சாோரண ைற்றும் ேீடீர் ைரணம்– அக்ரஹார 126,466,333         -                        126,466,333                162,837,751          

தைாட்டார் உரிகைக் தகாரிக்ககச் பசலவுகள்115,629,748         -                        115,629,748                127,633,818          

பவளிநாட்டு தவகலவாய்ப்பு உரிகைக்தகாரிக்ககச் பசலவுகள்123,305,107         -                        123,305,107                182,688,549          

ைீள்காப்புறுேி உரிகைக்தகாரிக்ககச் பசலவுகள்308,239,012         -                        308,239,012                58,145,812            

ைருத்துவக் காப்புறுேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – பாரளுைன்ற உறுப்பினர்கள்12,564,947           -                        12,564,947                  9,419,786              

ைருத்துவக் காப்புறுேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – பபாதுக் காப்புறுேி281,564,461         281,564,461                96,419,651            

ஏற்பட்ட தேறிய உரிகைக்தகாரிக்கககள் - தவ.க.சி.பகா.ப.நி.-                        37,076,159           37,076,159                  (141,693,868)        

தேறிய ேரகு 1,653,694             346,135,796         347,789,490                311,679,100          

இலாபத் ேரகு -                        -                        -                               -                        

1,898,258,796      383,211,955         2,281,470,751             1,879,486,696       

04. 04. அலுவலர் குைோத்தின் கிரயம்
பைாத்ேச் சம்பளம் 49,562,281           1,588,197             51,150,478                  38,783,551            

ஊ.தச.நி – 12% 5,873,244             176,436                6,049,680                    5,701,461              

ஊ.ந.நி – 3% 1,464,516             44,109                  1,508,625                    1,474,356              

தைலேிக தநர ைற்றும் விடுமுகறநாள் பகாடுப்பனவு281,817                -                        281,817                       397,571                 

வருடாந்ே உபகாரம் ைற்றும் ஊக்குவிப்புக் பகாடுப்பனவுகள்2,963,334             -                        2,963,334                    3,020,817              

ஏகனய படிகள் 2,864,647             369,801                3,234,449                    2,498,004              

அகையக் கூலிகள் 839,870                -                        839,870                       893,414                 

அலுவலர் குழாத்ேின்  நலன்புரிச் பசலவுகள் 1,944,808             -                           1,944,808                    1,438,399              

அலுவலர் குழாத்ேின்  பயிற்சி 1,978,059             -                        1,978,059                    789,575                 

பணிக்பகாகடச் பசலவுகள் 2,055,589             2,055,589                    1,003,705              

69,828,165           2,178,544             72,006,709                  56,000,854            
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நிேிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 

(போடர்ச்சி) 

 

05. 05. நிர்வோகச் பசலவுகள்

பிரயாணம் 537,305                2,599                    539,904                       317,532                 

தேய்ைானம் 7,532,513             3,288,001             10,820,514                  12,281,608            

வாடகக 1,627,418             18,000,000           19,627,418                  6,491,492              

நீர் 511,970                -                        511,970                       466,522                 

ைின்சாரம் 5,448,236             -                        5,448,236                    3,696,368              

போகலதபசி 1,504,472             14,446                  1,518,917                    1,550,725              

அச்சிடுேலும் எழுதுகருவி  வககயும் 3,907,422             -                        3,907,422                    5,284,550              

அலுவலகத் ேிருத்ேமும் பராைரிப்பும் 8,838,871             -                        8,838,871                    6,707,712              

சுத்ேிகரிப்பு தசகவப் பராைரிப்பு 1,334,420             -                        1,334,420                    276,326                 

தசாேகனயும் ைேிப்படீு பசய்ேலும் 2,335,017             1,578,688             3,913,705                    3,497,251              

தேசத்ேிற்கு ைகுடம் கண்காட்சி பசலவுகள் 2,095,279             -                        2,095,279                    3,649,979              

அன்பளிப்புக்கள் 298,730                150,000                448,730                       7,846,862              

ைகிழ்வளிப்புக்கள் 19,844                  264,063                283,907                       245,461                 

போழிற்றுகறசார்  கட்டணம் 34,915                  -                        34,915                         1,350,563              

கூட்டச் பசலவுகள் 684,966                -                        684,966                       548,189                 

இலத்ேிரனியல் அட்கட அச்சிடல் 6,025,000             -                        6,025,000                    4,364,000              

5 வது ஆண்டு விழா  -                        -                        -                               724,083                 

சட்டச் பசலவுகள் 657,115                245,000                902,115                       820,206                 

ைேியுகரக் கட்டணம் 254,800                -                        254,800                       1,000,916              

இகணயத்ேள, ைின்னஞ்சற் பசலவுகள் 934,317                -                        934,317                       759,809                 

எரிபபாருள் பசலவுகள் 466,321                -                        466,321                       468,467                 

வாகனக் காப்புறுேி 279,903                195,152                475,055                       685,636                 

ைருத்துவக் காப்புறுேி 205,550                18,746                  224,296                       176,017                 

பசய்ேித்ோள்களும் பருவ இேழ்களும் 59,283                  -                        59,283                         68,681                   

IBSL நிறுவனத்ேிற்குச் பசலுத்ேிய வருடாந்ேக் கட்டணம்-                        -                        -                               400,000                 

பாதுகாப்பு விேிப்பனவுகள் 1,148,408             -                        1,148,408                    1,558,056              

கிகள ேிறத்ேல் போடர்பான பசலவுகள் -                        -                               -                        

அஞ்சற் பசலவுகள் 2,931,895             10,330                  2,942,225                    2,508,497              

வாகனப் பராைரிப்பு 563,653                397,835                961,489                       1,170,044              

50,237,624           24,164,860           74,402,484                  68,915,550            

06. நிதி ைற்றும் பிற பசலவுகள்
வங்கி விேிப்பனவுகள் 105,237                78,616                  183,853                       535,221                 

கணக்காய்வுக் கட்டணம் 158,160                180,000                338,160                       115,650                 

தேசத்கேக் கட்டிபயழுப்புவேற்கான  வரிச் பசலவுகள்-                        12,923,461           12,923,461                  14,584,151            

முத்ேிகரக் கட்டணம் 37,861                  -                        37,861                         273,650                 

ககயுேிர்ப்புக் காரணைாக ஏற்பட்ட நட்டம் -                        -                        -                               -                        

பசலாவணி தவறுபாடுகள் போடர்பான நட்டம்/ (இலாபம்)1,731,806             -                        1,731,806                    

போழில்நுட்ப  ைேியுகரக்குழு  வருககக் கட்டணங்கள்-                        199,500                199,500                       117,000                 

போழிற்பாட்டுக்  குழு  வருககக் கட்டணங்கள் -                        81,750                  81,750                         95,250                   

குழாம்களின்  வருககக் கட்டணங்கள் -                        -                        -                               -                        

நானாவிேச் பசலவுகள் 356,820                128,265                485,085                       572,804                 

விற்பகன தைம்பாட்டுச் பசலவுகள் 90,653                  -                        90,653                         323,883                 

விளம்பரச் பசலவுகள் 1,186,145             -                        1,186,145                    4,964,316              

3,666,682             13,591,592           17,258,273                  21,581,925            
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(போடர்ச்சி)        

 

கதசிய கோப்புறுதி நம்பிக்மகப்  பபோறுப்பு நிதியம் 

(சகல பபறுைோனங்களும் இலங்மக ரூபோவில்)

குறிப்பு 7- ஆதனங்களும் பபோறித்பதோகுதிகளும் உபகரணங்களும்

கைோட்ைோர் 

வோகனங்கள்

அலுவலக 

உபகரணங்க
ள்

தளபோைங்களு
ம் 

பபோருத்துக்க
ளும்

பைன் 

பபோருட்கள்
நோனோவித 

பசோத்துக்கள் பைோத்தம்
கிரயம்:

2012.01.01 ஆம் ேிகேியிலுள்ளவாறு ைீேி 34,470,255         26,142,782          8,132,941             6,542,073               71,988                      75,360,038          

முன்கனய வருடச் சீராக்கங்கள் (351,658)             351,658                -                      

தசர்த்ேல்கள் -                      7,267,874            886,726                -                         -                            8,154,600            

ககயுேிர்த்ேல்கள் -                      (2,130,703)          (2,932,997)            -                         -                            (5,063,700)          

2012.12.31 ஆம் ேிகேியிலுள்ளவாறு ைீேி 34,470,255         30,928,294          6,438,328             6,542,073               71,988                      78,450,938          

தேய்வு:

2012.01.01 ஆம் ேிகேியிலுள்ளவாறு ைீேி 23,035,725         12,560,594          3,959,227             6,174,277               23,338                      45,753,161          

ஆண்டுக்கான விேிப்பனவு 5,731,803           4,053,446            758,464                274,242                  2,559                        10,820,514          

ஆண்டுக்கான ககயுேிர்ப்பு -                      (1,213,465)          (1,648,474)            -                         -                            (2,861,939)          

2012.12.31 ஆம் ேிகேியிலுள்ளவாறு ைீேி 28,767,528         15,400,576          3,069,217             6,448,518               25,897                      53,711,736          

-                      

2012.12.31 ஆம் ேிகேியிலுள்ளவாறான எழுத்துப்  பபறுைேி5,702,726           15,527,719          3,369,112             93,555                    46,091                      24,739,202          

2012 2012 2012 2011

அக்ரஹோர ைற்றும் ஏமனயமவகவ.க.சி.பகோ.ப.நி. பைோத்தம் பைாத்ேம்
8. முதலீடுகள்

ேிகறதசரி உண்டியல்கள்                               -                    628,369,600       628,369,600        643,964,700          

ேிகறதசரி உண்டியல்கள்- பரதபா (REPO) 969,761,256     1,062,221,171    2,031,982,426     4,499,484,696       

ேிகறதசரி முறிகள்                          -                    1,694,634,700    1,694,634,700     1,506,416,000       

போகுேிக்கடன்கள்                   -                    1,045,780,000    1,045,780,000     1,045,780,000       

7,695,645,396       

கைிப்பனவு
ேீர்க்கப்படாே கழிவு               -                    (26,380,841)       (26,380,841)        (31,352,432)          

கசர்ப்பனவு -                    

ேீர்க்கப்படாே பங்குப்பணம்                 -                    1,528,787           1,528,787            19,578,338            

969,761,256     4,406,153,417    5,375,914,672     7,683,871,302       

09. வருைதிகள்
BFE இடைிருந்து வருைேியாகவுள்ள பங்குப்பணம் -                    -                     -                      19,032,832            

ேிகறதசரியிலிருந்ோன வருைேிகள் -                    -                     -                      174,321,548          

வருைேியாகவுள்ள பங்குப்பணம்  - பபாதுக் காப்புறுேி1,955,673         -                     1,955,673            7,612,013              

வருைேியாகவுள்ள வட்டி 33,634,546       115,676,102       149,310,648        158,040,419          

வருைேியாகவுள்ள பங்குப்பணம்  - தவ.க.சி.பகா.ப.நி. -                    308,960,490       308,960,490        338,879,954          

பபாருளாோர தசகவக் கட்டணம் 11,078,483       -                     11,078,483          21,169,387            

ைீள்காப்புறுேித் ேிகணக்களத்ேிடைிருந்ோன வருைேிகள் 5,349,749           5,349,749            4,262,442              

வருைேியாகவுள்ள முற்பணங்கள் 481,841            -                     481,841               6,789,116              

வருைேியாகவுள்ள ைீள்காப்புறுேிப் பங்குப்பணம் 180,811,195     -                     180,811,195        110,153,464          

பைன் கடன்கள் -                    958,456,782       958,456,782        1,054,801,014       

WHT வருைேிகள் 23,114,660         23,114,660          11,611,080            

ைீளளிக்கக்கூடிய கவப்பு 800,688            9,000,000           9,800,688            9,974,103              

அலுவலர் குழாம்  கடன்கள் 10,110,757       3,442,991           13,553,748          8,887,446              

முற்பசலுத்ேிய பசலவுகள் -                    5,092                  5,092                   5,929                     

உறுப்பினர்களிடைிருந்து வருைேியாகவுள்ள காதசாகல வருவாய்கள்1,768,785         -                     1,768,785            2,273,818              

240,641,969     1,424,005,867    1,664,647,836     1,927,814,565       
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நிேிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 

(போடர்ச்சி) 

 

     

கதசிய கோப்புறுதி நம்பிக்மகப் பபோறுப்பு நிதியம் 

ஐந்பதோமகக்கோன குறிப்புக்கள் (சகல பபறுைோனங்களும் இலங்மக ரூபோவில்)

டிபசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவோறு 2012 2012 2012 2011

அக்ரஹோர ைற்றும் ஏமனயமவகவ.க.சி.பகோ.ப.நி. பைோத்தம்

10. கோசும் கோசுக்குச் சைனோனதும்
வங்கியிலுள்ள காசு 94,825,737               8,676,291              103,502,028               303,493,729                  

ககயிலுள்ள காசு 138,789                    580                        139,369                      151,177                         

94,964,525               8,676,871              103,641,397               3,542,969,945               

11. திரண்ை நிதியம்
ேிரண்ட நிேியம் 1,713,638,127          6,783,811,581       8,497,449,708            9,695,467,155               

கழிப்பனவு : முன்கனய ஆண்டுச் சீராக்கங்கள் (243,245,409)            (200,301,466)         (443,546,875)              (17,717,155)                  

        ேிரட்டு நிேியத்துக்கான பங்களிப்பு (4,200,000,000)      (4,200,000,000)           (3,495,000,000)             

        ேிகறதசரியிலிருந்து வருைேியான பேிவழிப்புக்கள்  (174,321,548)            (174,321,548)              -                                

தசர்த்ேல்: ைீள்காப்புறுேிச் பசலவு பேிவழிப்புக்கள் -                            150,314,066          150,314,066               -                                

பசலவிலுங்கூடிய வருைானம் (217,669,420)            2,300,692,586       2,083,023,166            2,314,699,707               

1,078,401,750          4,834,516,767       5,912,918,517            8,497,449,707               

12. உமைக்கப்பைோத பங்குப்பணம்
வருடத் போடக்கத்ேிலுள்ளவாறு ைீேி -                            963,443,837          963,443,837               821,564,804                  

ஆண்டுக்கான ஏற்பாடு -                            95,954,471            95,954,471                 141,879,032                  

வருட இறுேியிலுள்ளவாறு ைீேி -                            1,059,398,308       1,059,398,308            963,443,837                  

13.பிற்கபோைப்பட்ை தரகு
வருடத் போடக்கத்ேிலுள்ளவாறு ைீேி -                            161,486,715          161,486,715               139,745,300                  

ஆண்டுக்கான ஏற்பாடு -                            15,045,973            15,045,973                 21,741,415                    

வருட இறுேியிலுள்ளவாறு ைீேி -                            176,532,688          176,532,688               161,486,715                  

14. பசன்ைதி இலோபத் தரகு
பசன்ைேி இலாபத் ேரகு -                            12,287,375            12,287,375                 12,287,375                    

-                            12,287,375            12,287,375                 12,287,375                    

15. பசன்ைதி உரிமைக்ககோரிக்மககள்

பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – அக்ரஹார 85,932,811               -                         85,932,811                 150,971,896                  

பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் - தவ.க.சி.பகா.ப.நி. -                            79,783,010            79,783,010                 231,968,907                  

பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – ைீள்காப்புறுேி113,798,695             -                         113,798,695               -                                

பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – தைாட்டார் காப்புறுேி4,326,944                 4,326,944                   9,452,672                      

பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கககள் – பபாதுக் காப்புறுேி2,236,590                 -                         2,236,590                   17,297                           

206,295,040             79,783,010            286,078,050               392,410,772                  

16. ஏமனய பசன்ைதிகள் 6,563,534                 

அட்டுறு பசலவினங்கள் 11,020,220               1,413                     11,021,633                 7,683,966                      

ஏகனய பசன்ைேிகள் 1,031,527                 242,955                 1,274,482                   1,117,051                      

தவ.க.சி.பகா.ப.நி. இற்கான பசன்ைேிகள் 8,075,322                 -                         8,075,322                   4,791,126                      

பசன்ைேி பணிக்பகாகட 2,897,037                 -                         2,897,037                   1,003,705                      

பசன்ைேியாகவுள்ள வேீிப் பாதுகாப்பு வரி 527,485                    -                         527,485                      534,523                         

பசன்ைேியாகவுள்ள பங்குப்பண ைீளளிப்பு -                            11,844,581            11,844,581                 11,810,290                    

நலன்புரி சமூகத்ேிற்குச் பசன்ைேியாகவுள்ள பங்களிப்பு39,847                      -                         39,847                        54,477                           

பசன்ைேியாகவுள்ள உரிகைக்தகாரிக்கக காதசாகலகள்/ SLIP ைீளளிப்புக்கள்2,801,352                 -                         2,801,352                   2,733,700                      

பசன்ைேியாகவுள்ள கணக்காய்வுக் கட்டணம் -                            460,000                 460,000                      280,000                         

பசன்ைேியாகவுள்ள VAT ைற்றும் NBT 15,625,852               20,158,993            35,784,845                 60,367,618                    

பசன்ைேியாகவுள்ள ைீள்காப்புறுேி -                            -                         -                              150,314,066                  

42,018,643               32,707,942            74,726,585                 240,690,522                  
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10. கணக்காய்வாளர் அறிக்கக  
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11. ஒரு பார்கவயில் ஏழு வருடங்கள்  

 

 

 

 



                                                 தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியம்       ஆண்டறிக்கக 2012 
 

 
 

 

       93  

ஏழாண்டுப் பபாழிப்பு – நிேிச் பசயற்றிறன்  

 

(சகல மபறுமானங்களும் இலங்கக ரூபாவில் )

டிமசம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவகடந்த ஆண்டுக்கானது 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

வருமானம் 

ததறிய ஈட்டப்பட்ட கட்டுப்பண வருமானம் 3,886,183,342 3,606,365,031 3,926,469,856 4,019,486,220 3,427,950,662 2,654,902,681 318,902,642

நன்கமகளும் நட்டங்களும் மசலவுகளும் 

காப்புறுதி உாிகமக்தகாரல்களும் நன்கமகளும் (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)

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

பிற வருமானங்கள் 

முதலீட்டு வருமானம் 615,813,544 723,412,241 798,117,037 1,364,459,074 1,205,463,441 528,264,787

மமன் கடன் மீதான வட்டி 7,278,316 10,163,846 16,982,331 15,125,027 19,424,829 38,713,576

பிற வருமானம் 18,886,182 743,614 1,006,353 471,787 917,841

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

பசலவினம்  
அலுவலர் குழாம் சார்ந்த கிரயம் 72,006,709 56,000,854 42,326,032 33,124,615 21,470,147 11,500,953 1,333,806

நிர்வாகச் மசலவுகள் 74,402,484 68,915,550 45,136,006 49,246,381 28,264,346 14,142,950 1,508,940

நிதி மற்றும் பிற மசலவுகள் 17,258,273 21,581,925 32,425,697 38,401,103 5,380,035 3,385,205 138,170

மமாத்தச் மசலவினம் 163,667,466 146,498,329 119,887,735 120,772,099 55,114,528 29,029,109 2,980,916

வாி விதிப்பு 108,349,446

மசலவினத்திற்கு தமலான வருமானம் 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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ஏழாண்டுப் பபாழிப்பு – நிேி நிலகை  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( சகல பபறுைோனங்களும் இலங்மக ரூபோவில்)

டிபசம்பர் 3 1  ஆம் திகதியுைன் முடிவமைந்த ஆண்டுக்கோனது 
2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 6

பசோத்துக்கள் 
நமைமுமறச் பசோத்துக்கள் அல்லோதமவ 
ஆேனம்,  பபாறித்போகுேி ைற்றும்  உபகரணம்24,739,202 29,606,877 36,096,011 43,603,504 44,659,781 25,240,465 1,461,388

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

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

நமைமுமறச் பசோத்துக்கள்
வருைேிகள் 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

காசும் காசுக்குச் சைைான விடயங்களும்103,641,397 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

பைோத்தச் பசோத்துக்கள் 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

உரிமை முதலும் பபோறுப்புக்களும் உரிமை முதல் 
ேிரண்ட நிேியம் 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

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

பதோைில்நுட்ப ஒதுக்கு 
ஈட்டப்படாே  கட்டுப்பணம்  1,059,398,308 963,443,837 821,564,804 1,046,825,276 1,063,317,772 877,695,727

பிற்தபாடப்பட்ட  ேரகு -176,532,688 -161,486,715 -139,745,300 -200,139,536 -206,999,340 -161,317,228

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

பபோறுப்புக்கள் 
நைப்புப் பபோறுப்புக்கள் அல்லோதமவ
அரசாங்க பகாகட 66,960 142,150 284,330 719,190 719,190 719,190 719,190

பசலுத்ேப்படற்பாலோன  இலாபத் ேரகு 12,287,375 12,287,375 12,287,375 63,762,150 113,635,474 83,722,067

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

நடப்புப்  பபாறுப்புக்கள் 
பசன்ைேி உரிகைக்தகாரிக்கக 286,078,050 392,410,772 518,000,207 329,499,921 333,321,632 602,777,397

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

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

பைாத்ே உரிகை முேலும் பபாறுப்பும்  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. கூட்டுாிகைத் ேகவல்கள்  
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 நிறுவனத்ேின் பபயர்:                     

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியம்  

 

 சட்ட உருவாக்கம் 

2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் 

பபாறுப்பு நிேியச் சட்டத்ேின் கீழ் ஸ்ோபிக்கப்பட்ட நியேிச்சட்ட சகப 

 

 அலுவலக முகவாி 

தேசிய காப்புறுேி நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிேியம் 

இல. 97, ைருோகன வீேி, 

பகாழும்பு 10 

 

 கணக்காய்வாளர்: 

கணக்காய்வாளர் நாயகம்   

 

 வங்கியாளர்:  

ைக்கள் வங்கி, இலங்கக வங்கி, தேசிய தசைிப்பு வங்கி  
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