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01. උපකුලපතිතුමානේ පණිවුඩය 

2014 වසර ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය පූර්න විශ්ව විද්යාලයක් කලස රී ලංකා සාණර විශ්ව 
විද්යාලය ටවට පත්මේකම් ණැසට් වේකනද්නය වේකුත්වු 2014 වසර වාර්ෂික වාර්තාව සද්හා පණිවුඩයක් 
සවේටුහන් කිරීමට 2015.06.15 දින සිට පත් වූ ප්රථම උපකුලපති කලස ලද් අවස්ථාව ආයතනකේ සියු 
අංශයන් ලටා දී ඇති  ද්ායකත්වය පිළිටඳ මනා අවකටෝධ්යක් ලටා ණැනීමට ලද් ඉඩ හසරක් කලස ප්රථමකයන් 
සද්හන් කරමි. 

ආයතනය විසින් ප්රද්ානය කරමින් පැවති උපාධි වැඩසටහන් 02ට අමතරව නාවික ප්රවාහන සහ සැපයුම් 
කළමනාකරන විද්යාකනදී උපාධිය කමම වසකර්දී හදුන්වාදීමත් සමණ උසස් අධ්යන අංශකේ විෂය මාලාව 
ප්රසාරනය මේමක් ද්ක්නට ලැීමම ප්රසංශනීය කන. එකමන්ම කවරළ සහ නාවික සම්පත් කළමනාකරනය උපාධි 
වැඩසටහනකට අවශය විෂයමාලා සැකීමම සද්හා අත්කපොත් තටමින් රකට් ූ  ද්රුවන්ට නව මං කපතක් විවර 
කිරීමක් කලසත්  අර්ථ ද්ැක්මේමට කමය අවස්ථාවක් කර ණන්නා අතරම අධ්යයන  අංශකේ ිෂෂය වර්ධ්නය 
සඳහා  ප්රාමාවේක ද්ායකත්වයක් ලටා දී තිීමමද් ඇණය ය යුත්තකි. 

උපාධි පාඨමාලා සද්හා ද්ායකත්වය කද්නු ලටන අධ්යයන කාර්ය මඩලඩලය සාණරය හා සටැදි ප්රමු  
ක්කෂාත්රයක් ශක්තිමත් කර පරිසර හා සාණර සම්පත් කළමනාකරනයට අවශය ්රම සම්පත ිහහිකිරීකම් වේයමු 
කාර්යභාරය උසුලනු ලැීමමද් සටහන් කල යුත්තක් ටව හැඟිමි. 

සාණර විශ්ව විද්යාලකේ ප්රාකීය ය විද්යාල 08කින් සමන්විත පුහුණු අංශකේ 2014 වසකර් ජයග්රහනයන් 
අධ්යයනය කිරීකම්දී මට්ටක්කුලිය විද්යාලකේ “නැවක සමාකෘතියක්” ස්ථාපිත කිරීම ිෂෂය ප්රාකයෝගික 
පුහුණුව තිව්ර කිරීකම් අවසථ්ා වැි  දියුණු කිරීමක් කලසත්, “වෘත්තීය වේපුනතා සහතික අධියර 04” යටකත් 
පාඨමාලා 6ක් සහ “වෘත්තීය වේපුනතා සහතික අධියර 05” යටකත් පාඨමාලා 02ක් වශකයන් පවත්නා 
පාඨමාලා 08ක් සද්හා ජාතික වේපුනතා සම්මතයන් හා විෂය වේර්කීශයන් සකසා ජාතික ඇණයීම් පීධ්තිකේ 
පාඨමාලා ස්ථානණත කිරීමආයතවේක වශකයන් ලද් ජයග්රහනයක් කලස ද්ැක්මේමට කමය අවස්ථාවක්  කර 
ණවේමි. පාඨමාලා සද්හා උසස් ප්රමිතිය පවත්වා  ණැනීමට තත්ත්ව සහතික (ISO) ආයතවේක පුහුණූ පාඨමාලා 
සඳහා ලටා ණැනීමට ක්රියා කර තිීමම නාවික ක්කෂාකත්රකේ ඉදිරි ණමන සද්හා සුභද්ායී පියවරක් කලස මා ද්කිමි. 
එකමන්ම මඩකලපුව විද්යාලය සද්හා සංරාරක වේකක්තනයක් ඉදිකර තිීමම මගින් ආයතවේක කමන්ම භාහිර 
වශකයන්  ලටා ණත හැකි භාවිතයන් පවත්නා ටවට සාධ්කයක් කලසද් ද්කිමි. 

පුහුණු අංශකේ ිෂෂය සහභාීතත්වය වර්ධ්නය කිරීමට වසර තුලදී  ක්රියා කර ඇති ටවත් රාජය හා රාජය 
කනොවන සංවිධ්ාන සමණ සහකයෝීතත්වකයන්පුහුණු ්රමිකයන් රටට ද්ායක කර මේමට ක්රියාකර ඇති ටවත් 
ප්රණති විමර්ෂනකේදී කපනී යන කරුනක් කලස සටහන් කරමි. 

ආයතනකේ පාලන අංශය ප්රවාහන, මානව සම්පත් හා ප්රසම්පාද්න අංශයන්කණන් සමන්විත මේ ඇති අතර එකී 
එක් එක් අංශයන් සාධ්නීය වශකයන් ආයතවේක ප්රණමනය සද්හා ස්රීය ද්ායකත්වයක් ලටා දී ඇති ටව එකී 
අංශයන් සටහන් තටා ඇති ද්ත්තයන් අධ්යනකේදී කපනී යය . 

ආයතනකේ මූලය අංශය හා විණනන අංශය වසර තුල ලටා දී ඇති ද්ායකත්වය අධ්යයන කල අතර මූලය 
වාර්තා අද්ාල කාල රාමුව තුල සපයා මූලය අංශය ආයතවේක සංවර්ධ්නය සද්හා අවශය මූලය පහසුකම් සපයා 
ඇති ටවත් විණනන අංශය වසර සද්හා අවශය විණනන සැලසුම් සකසා ආයතවේක අකනකුත් අංශයන්කේ 
අපණමනය මේම් යථාවත් කිරිමට අවශය උපකද්ස් ලටා දී ඇති ටවක් ද් එකී අංශ තටා ඇති සටහන් සාක්ෂි ද්රය . 

ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනකේ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු වස් ඉහත සද්හන් සියලු අංශ 
එකිකනකාකේ උපරිම ද්ායකත්වය 2014 වසර සඳහා ලටා දී තිීමම පිළිටඳ මාකේ ස්තූතිය ප්රකාශ කරන 
අතරම ආයතනකේ ඉදිරි පැවැත්ම සද්හා මාකේ සුභාිෂංශන ද් අවසාන වශකයන් එක් කරමි. 

 

තිලක් ධර්මරත්න

 

උපකුලපති
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02. ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනනේ පාලක සභාව සහ එහි 

සංයුතිය 

 

1999 අංක 36 ද්රන ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු පනකත් විධි විධ්ාන අනුව පාලක සභා 

සාමාජිකයන්කේ විස්තර පහත පරිදි කන. 

 

නිළ බලනයේ පත්වන සාමාජිකයේ 

1. එච්.ජී සුමනසිංහ මහතා 
 අධ්යක්ෂ, විකීශාධ්ාර හා වයාපෘති කළමනාකරන හා අධීක්ෂන කද්පාර්තකම්න්තුව. 
 මුද්ල් හා ක්රම සම්පාද්න අමාතයාංශය, කකොළඹ 01. 

 

2. ආරාර්ය එස්. ජී. සමරසුන්ද්ර මහතා 
 සභාපති, නාරා ආයතනය, කාක ූ පත, මට්ටක්කුලිය, කකොළඹ 15 

 

3. ජී.කක් පතිරනමහතා 
 උප සභාපති, රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ඇල්විගලණල මාවත, නාරාකහාන්පිට 

 

4. ීම.ආර්.ීම රාමනායක මහතා 
 අධ්යක්ෂ (සැලසුම් ), ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාතයාංශය, මහ කල්කම් කාර්යාල නව 
කණොඩනැගිල්ල, මාලිණාවත්ත, කකොළඔ 10 

 

5. වය . එල්.එම් නවාවි මහතා 
 කජයෂ්ඨ සහකාර කල්කම්, උසස් අධ්යාපන අමාතයංශය,කනො 18, කවෝ ප කපකද්ස,  
කකොළඹ 07 

 

6. කපිතාන් පී.එස්. ගුනතිලක මහතා 
 නාවික හමුද්ා මූලස්ථානය, කකොළඔ 01 
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ගරු අමාතයතුමා විිනේ නම් කරු  ලබූ  සාමාජිකයේ: 

 

7. මහාරාර්ය රංජිත් කසානාරත්න මහතා  
 සභාපති, ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ 15 

 

8. ආරියීමල වික්රමනායක මහතා 
 කළමනාකාර අධ්යක්ෂ,මාස්ටර් ්රය වර්ස් (කප ී) සමාණම, 234/2, ණාලු පාර, කකොළඔ 03 

 

9. සුජීව සමරමේර මහතා 
 සභාපති, ජාතික වාණිජ මඩලඩලය, 450, ඩී.ආර්. විකේවර්ධ්න මාවත, කකොළඔ 10 

 

10. මංණල පී.ීම. යාපා මහතා 
 කළමනාකාර අධ්යක්ෂ, කකොළඔ කඩොක්යා ප සමාණම, තැ.කප 906, කකොළඔ 15 

 

11. කපිතාන් අජිත් පීරිස් මහතා 
 කඩලඩායම් කළමනාකාර අධ්යක්ෂ, ීම ලය න් සමාණම, කනො 1 , ඇල්ෆ ප හවුස් ඇවවේන,  
කකොළඹ 03. 

 

12. ආරාර්ය එන්. ජී. සුවේල් ශාන්ත මහතා 
 කනො 55/10, 2වන මේදිය, කැද්කහාන වත්ත, කද්පානම, පන්වේපිගලය 
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03. ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනනේ ශාස්ත්රීය මඩලඩලය සහ එහි 

සංයුතිය 

1. මහාරාර්ය රංජිත් කසානාරත්න මහතා  
 සභාපති, ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ 15 

 

2. එෆ්.එම්. කහන්රිකස් මහතා 
 අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ  15 

 

3. වේමල් රන්ද්රරත්න මහතා 
 අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ජල ජීමේ සංවර්ධ්න අධිකාරිය, කනො 41/1, නව පාර්ලිකම්න්තුව පාර, 
පැලවත්ත, ටත්තරමුල්ල. 

 

4. එම්.එෆ්. එස්.පී. ජයවර්ධ්න මහතා 
 සහකාර අධ්යක්ෂ ජනරාල්,ජාතික අධ්යාපන ආයතනය, මහරණම 

 

5. ප්රදීපා උද්ාකර මහත්මිය 

 අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ආුනවේක හා කාර්මික පුහුණූ අධිකාරිය, රී ජයවර්ධ්නපුර කකෝට්කට්. 
 

6. ආරාර්ය ඩබ්.කක්.විමල්සිරි මහතා 
 46/8, ජයන්ති මාවත,ද්කුණූ තලංණම, ටත්තරමුල්ල. 

 

7. වේමල් කහට්ගලආරච්චි මහතා 
 අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් කද්පාර්තකම්න්තුව, මහ කල්කම් කාර්යාල නව 
කණොඩනැගිල්ල, මාලිණාවත්ත, කකොළඔ 10 

 

8. ආරාර්ය සුභන්ගි කහාරත් මිය 

 ප්රධ්ානී, සමාජ විද්යා අංශය, කකොළඔ විශ්ව විද්යාලය, කකොළඔ 07 
 

9. කක්.ඒ. අන්සාර් මහතා 
 ප්රධ්ාන කළමනාකරු (පුහුණූ), මහකපොළ පුහුණූ ආයතනය, 507, කකොළඔ 15. 

 

10. මහාරාර්ය එස් පියසිරි මිය. 
 පීඨාධීපති, උපාධී අධ්යාපන පීඨය, රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය,ණංකණොඩවිල, නුකේකණොඩ 

 

11. එස්.සූරියආරච්චි මහතා 
 අධ්යක්ෂ ජනරාල්, නාරා ආයතනය, කාක ූ පත, මට්ටක්කුලිය, කකොළඹ 15 

 

12. මහාරාර්ය එස් විධ්ානපතිරන 

 අධ්යයන ප්රධ්ානී, ධීවර හා සමූ්රීය විද්යා අංශය,ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, 
මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ 15 

 

13. ආරාර්ය රංජන් කපකර්රා 
 අධ්යයන ප්රධ්ානී, නාවික ඉංජිකන්රු අංශය,ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, 
මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ 15 

14. පී.යූ.අය .කපකර්රා 
 අධ්යක්ෂ (පුහුණු), ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, මට්ටක්කුලිය, කකොළඔ 15 
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04. ආයතනනේ ආරම්භය, විකාශනය, අරමුණු හා පරමාර්ථ 

ආයතනනේ ආරම්භය, විකාශනය 

රී ලංකා ධීවර ක්කෂාත්රකේ පුහුණු මානව සම්පත් වර්ධ්නය කිරිකම් කාර්යභාරකේ නායකත්වය ණත් ජාතික 
ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනකේ ක්රමික විකාශය 1963 වර්ෂකේ දී තංණල්ල, මඩකලපුව, යාපනය 
ප්රකීශ වලින්ද් ඇරි 1975 වර්ෂකේ මට්ටක්කුලියද් 1993 වර්ෂකේ දී ත්රිකුනාමලය ප්රකීශයටද් කලස පසු 
කාලීනව ධීවර පුහුණූ මධ්යස්ථාන 06ක් පිහිටුමේම ද්ක්වා විහිකී. 1999 වර්ෂකේ දී ජාතික ධීවර හා නාවික 
ඉංජිකන්රු ආයතන පනත මගින් 1999 කද්සැම්ටර් මස 20 දින සිට ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු 
ආයතනය නමින් සථ්ාපිත කරන ලදී. තවද් 2006 වර්ෂකේ අකප්රාල් මස නව ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු 
විද්යාලයක් ණාල්ල දිස්ත්රික්කකේ ස්ථාපිත කරන ලද් අතර 2009 වර්ෂකේ කුතර උතුර ප්රකීශකේ ද් නව ධීවර 
හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. කමකලස ස්ථාපිත වූ ප්රාකීය ය විද්යාල මඟින් ජාතික 
ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනකේ ආයතවේක ද්ැක්ම සහ ආයතවේක කමකහවර ධීවර ක්කෂත්රකේ වේපුන 
වෘත්තිකයන් ිහහි කිරීකම් කාර්ය සාධ්නකයහිලා මණ කපන්වනු ලැකබ්.  

පනකත් විධි විධ්ාන ප්රකාරව ධීවර හා නාවික ක්කෂාත්රකේ විිෂෂ්ඨතා පිරිනැීමම අරභයා උපාධි පිරිනැීමම 
සිදුකරමින් තිබුණූ අතර, එය යම් ප්රාකයෝගික අපහසුතා මත තාවකාලිකව නතර කර තිබූ අතර 2010 වර්ෂකේ 
සිට නැවත ප්රතීතනය කරමින් නව උපාධි පාඨමාලා ආරම්භකර පවත්වාකණන යාමට කටයුතු කර ඇත. 
අධ්යාපන හා පුහුණූ කටයුතු පැවැත්මේම සද්හා විීවත් කාර්ය මඩලඩලයන් විවිධ් පද්නම් මත කයොද්වා අරමුණු 
සාධ්නය සද්හා ක්රියාකර ඇත. 

ආයතනනේ දබක්ම , නමනහවර හා පරමාර්ථ 

දබක්ම 

ධීවර , සමු්රීය විද්යාව සහ නාවික  ක්කෂත්රකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්නකේ ද්කුණු ආසියාකන නායකකයකු 

ටවට පත් මේම. 

නමනහවර 

ධීවරහා නාවික සමු්රීය විද්යා ක්කෂත්රකේ වර්තමාන හා අනාණත මානව සම්පත් අවශයතාවන් සපුරාලීමට නව 

තාක්ෂණික ක්රමකනද්යන්කණන් යුත් අධ්යාපන හා පුහුණූ වැඩසටහන් පැවැත්මේම. 

පරමාර්ථ 

1. ධීවර කර්මාන්තකේ හා නාවික ක්කෂත්රකේ කයදී සිගලන කහෝ කයදීමට අද්හස් කරන තැනැත්තන්කේ 

තාක්ෂණික සහ කළමනාකරන වේපුනතාවයන් දියුණු කිරිකම් පරමාර්ථකයන් ධීවර හා නාවික  

ඉංජිකන්රු ිෂල්පකේ අධ්යාපවේක පාඨමාලා සහ පුහුණූ වැඩසටහනක් සකස් කිරීම. 

2. සහතික, ි ප්කලෝමා සහ කවනත් ශාස්ත්රීය විිෂෂ්ඨතා ප්රද්ානය සද්හා ධීවර හා නාවික  ඉංජිකන්රු 

ක්කෂත්රකේ අධ්යාපන පාඨමාලා සහ පුහුණූ වැඩසටහන් සම්පාද්නය කිරීම. 

3. ජාතික හා ජාතයන්තර සංවිධ්ානවල ආධ්ාරය ඇතිව ධීවර හා ජලජ සම්පත් හා නාවික ඉංජිකන්රු 

ක්කෂත්රකේ අධ්යාපනය සද්හා සාකච් ා පැවැත්මේම සහ පැවැත්මේම කටයුතු කයදීම. 

4. ධීවර හා නාවික  ඉංජිකන්රු ක්කෂත්රකේ අධ්යාපනය හා වයාපෘති පුහුණූව සම්ටන්ධ්කයන් පර්කේෂන, 

සීමක්ෂන සහ විමර්ශන පැවැත්මේම කහෝ ප්රවර්ධ්නය කිරීම. 

5. ආයතනකේ පරමාර්ථ වලට සමණාීම පරමාර්ථ ඇත්තා වූ, රී ලංකාකන හා විකීශ ආයතන සමණ 

ගුරුවරුන් සහ ිෂෂයයන් හුවමාරු කිරීකම් ක්රම මගින් සහකයෝණකයන් කටයුතු කිරීම. 
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05. ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු විදයාල, එහි කාර්යභාරය 

 

ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය යටකත් මානව සම්පත් සංවර්ධ්න කියාවලිකේ වේයමු 

මධ්යස්ථාන වශකයන් ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රුවිද්යාල 08ක් පහත ප්රකීශවල ස්ථාපිත කර 

කියාත්මක කන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මට්ටක්කුලිය 

කළුතර 

මීගමුව 

ගාල්ල 

තංගල්ල 

මඩකලපුව 

ත්රිකුණාමලය 

යාපනය 

 ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය, කාක දුපත, මට්ටක්කුලිය, කකොළඹ 15. 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය, පාසල් පටුමණ,කද්දියවල, වස්කඩුව, කුතර 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය,වැල්ලමේදිය,ීමණමුව  

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය,කද්වන හරස් මේදිය, ගුරු නණර්, යාපනය. 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය, කකො පකබ්, න න වරාය, ත්රිකුනාමලය  

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය, මාණල්ල, ණාල්ල 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය, මහකවල පාර, තංණල්ල 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විද්යාලය, නාවලි , මඩකලපුව 
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නසේවා දායකත්වය 

 

ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රුක්කෂාත්රකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න කාර්යයන්හි දී ධීවර හා නාවික 

ඉංජිකන්රුවිද්යාලය මගින් පහත සද්හන් කඩලඩායම් ආයතනකේ ඉලක්ක ණත කඩලඩායම් කලස සලකා 

කසාවා ද්ායකත්වය සපයනු ලැකබ්. 

 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රුක්කෂාත්රකේ වේයැලී සිගලන්නන් 

 

 ධීවර කර්මාන්තයට හා නාවික ඉංජිකන්රුක්කෂාත්රයට අලුතින් අවතීර්න වන්නන් 

 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රුක්කෂාත්රයට අවතීර්න මේමට අකප්ක්ෂා කරන්නන් 

 

 ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු විෂය ඉණැන්මේම කරන ආරාර්ය මඩලඩලය හා උපකීශකය න් 
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06.උසස් අධයයන අංශය 

 

වර්තමාන තත්ත්වය  

“නාවික ප්රවාහනය සහ සැපයුම් කළමනාකරන විද්යාකනදී” උපාධිය හඳුන්වා දීමත් සමඟ උසස් අධ්යාපන 

අංශකේ විෂය මාලාව ප්රසාරනය කකරිණි. නව වැඩසටහන සමඟ “නාවික ඉන්ජිකන්රු” සහ “ධීවර හා සමුද්ර 

විද්යාව” ඇතුුව උසස් අධ්යයන අංශය මගින් කම් වන විට උපාධි වැඩසටහන් 03 ක්  ප්රද්ානය කකකර්. කමම 

අංශය විසින් “නාවික සම්පත් කලමනාකරනය” සම්ටන්ධ් තවත් උපාධි වැඩසටහනක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු 

සලසා තිබුණි. එය කම් වන විට අවසන් අදියකර් පවතින අතර, එම වැඩසටහන 2015 වසකර් හඳුන්වා  දීමට 

අකප්ක්ෂා කකකර්. ද්ැනට ක්රියාත්මක කවමින් පවතින උපාධි වැඩසටහන් මගින් කම් වසකර් කඩලඩායම් 02 ක් 

උපාධිය ලටා ණත් අතර, නාවික ඉන්ජිකන්රු විද්යාකනදී උපාධිය සඳහා කඩලඩායම් 04 ක්ද්, ධීවර හා සමුද්ර 

විද්යාව පිළිටඳ විද්යාකනදී උපාධිය සඳහා කඩලඩායම් 03 ක් සහ නාවික ප්රවාහනය සහ සැපයුම් 

කළමනාකරන විද්යාකනදී උපාධිය සඳහා කඩලඩායම් එකක්ද් වර්තමානකේ අධ්යයන කටයුතුවල වේරත 

කවමින් සිගලති.  ලියාපදිංචි ිෂෂය සං යාව වගු අංක 01 න් ද්ක්වා ඇත. 

2016 වනවිට සෑම උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහාම සිසුන් ලියාපදිංචිය 50 ද්ක්වා වැි  කිරීමට ඉලක්කණත ිෂෂය 

ලියාපදිංචියක් අකප්ක්ෂා කකකර්.  ( වගු අංක 1 ) 

වගුව 1 - ශිෂ්ය ලියාපිංංිය 

 

උපාධි වබඩසටහන  

 

ශිෂ්ය සං්යාව 
 

 

  
2012 

 
3201  

 

 
2014 

නාවික ඉංජිකන්රු (විද්යාකනදී 
උපාධිය අවු. 04) 

 
14 

 
42 

 
40 

ධීවර හා සමුද්ර විද්යාව 
(විද්යාකනදී උපාධිය අවු .03) 
 

 
16 

 
27 

 
27 

නාවික ප්රවාහනය සහ 
සැපයුම් කළමනාකරන 
උපාධිය (විද්යාකනදී උපාධි අවු 
03) 

 
- 

 
- 

 
40 
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අර්ථකථනය 

 

නයෝජිත විදයානී උ උපාධි වබඩසටහේ  

ජාතික ධීවර හා නාවික ඉන්ජිකන්රු ආයතනය මගින් “සමුද්ර හා නාවික විද්යාව”,”නාවික කලමනාකරනය” 

සහ “ධීවර හා ජලජ ජීමේ සම්පත්” යන ප්රමු  ක්කෂාත්ර 03 ක් හඳුනාකණන ඇත. කමම ප්රමු  ක්කෂාත්ර   පද්නම් 

කර සාණර විශ්ව විද්යාලකේ විෂය මාලා සංවර්ධ්නය කිරීමට වේයමිතය. “සමුද්ර සහ ධීවර විද්යාව”,“ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සහ නාවික කළමනාකරනය” යන ප්රමු  ක්කෂාත්රයන්හි විෂය පථය යටකත් පිළිකවළින් “නාවික 

ඉන්ජිකන්රු”,“ධීවර හා සමුද්ර විද්යා” සහ “නාවික ප්රවාහනය සහ සැපයුම් කළමනාකරන” උපාධි වැඩසටහන් 

වර්තමානකේ ප්රද්ානය කකකර්. තවදුරටත් ප්රමු  ක්කෂාත්රයන් ශක්තිමත් කිරීමටත් පරිසරය සහ සම්පත් 

කළමනාකරනය කමන්ම රකට් මානව සම්පත් සහ පර්කේෂන අවශයතා සඳහා ඉදිරි වසකර් “කවරළ සහ 

නාවික සම්පත් කළමනාකරනය” නමින් නව උපාධි වැඩසටහනක් හඳුන්වා කද්නු ඇත. 

 

අධයයන කාර්ය මඩලඩලය 

ධීවර හා නාවික විද්යා උපාධි වැඩසටහන සඳහාවන අධ්යයන කාර්ය මඩලඩලය සුදුසුකම් ලත් කිකකාරාර්ය 

මඩලඩලයකින් සමන්විතවන අතර, විකශාෂ අවශයතාවයන් සඳහා ප්රමේනයන්කේ කසාවාවන් ටාහිර 

කථීකාරාර්යවරුන්කණන් ලටා ණැකන්. ( වගු අංක 2 ) “සමුද්ර ඉන්ජිකන්රු සහ නාවික ප්රවාහනය සහ සැපයුම් 

කළමනාකරන” උපාධි වැඩසටහන් සුදුසුකම්ලත් ටාහිර කිකකාරාර්ය මඩලඩලයක් යටකත් කම් වනවිට 

පවත්වාකණන යනු ලටය . කමම වසකර් සාණර විශ්ව විද්යාලකේ කකොළඔ පරි්රය සඳහා කජයෂ්ඨ 

කිකකාරාර්යවරකයකු සහ කිකකාරාර්යවරකයකු පත් කරන ලදී. 
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වගුව 2 - ධීවර හා නාවික විදයා විදයානී උ උපාධිය  සාහා කිකකාරාර්ය මඩලඩලය  

 

නම සහ අධයයන ුදුසුදකම් 
 

නජයෂ්්ඨ කිකකාරාර්යවරුේ  

 

 ආරාර්ය ශයාමලී ඩී. කසානාධීර මිය - BSc (Hons) , MSc ( Kelaniya, Sri Lanka), PhD ( 
Deakin,Australia), MI Biol (Sri Lanka)  

 

 ආරාර්ය එම් එෆ් එම් ෆය කරෝස් මහතා - BSc, MPhil ( Ruhuna, Sri Lanka), DSc ( Shizuoka, 
Japan) 

 ආරාර්ය එම් පී කුමාර මහතා -  BSc ( Hons) ( Ruhuna, SL) Phd ( Edinburgh Napier, UK ) 
 

 ආරාර්ය එම් ඩී එච් ජයසං  කසනවිරත්න මහතා- BSc ( Hons) ( Ruhuna, SL), Phd 
(Saitama,Japan) HNDIT (Sri Lanka) 

 

කිකකාරාර්යවරුේ  

 

 එන් පී ජී පුෂ්පිත මහතා- BSc, MPhil ( Ruhuna, SL)  

 ලංකා වික්රමසිංහ මිය - BSc ( Hons) ( Ruhuna, SL ), MSc ( Vrije, Belgium ) 

 එස් එන් දුෂාවේ මිය       -BSc ( Hons ) ( Ruhuna, SL ),MSc ( Tromso, Norway ) 

 ීම ඒ එන් ඉන්දිකා මිය  -BSc ( Hons ) ( Ruhuna, SL ), MSc ( Reading ) 

 ඩබ්.ඒ ඒ යූ කුමාර මහතා - BSc ( Hons ) ( Ruhuna, SL ), MSc ( James Cook, Australia ) 

 එරන්දි පතිරන මිය -            BSc ( Peradeniya, Sri Lanka), MSc ( Osaka, Japan ) ,  
DCSD( NIBM, Sri lanka) 

 එම් අය  යූ මාවේක්කආරච්චි මිය - BSc ( Hons), ( Ruhuna, Sri Lanka)  

 කමොකහොම ප අම්ජත් මහතා - BSc ( Hons), ( Moratuwa, Sri Lanka) 
 

 

ප්රගතිය  

1.සාණර විශ්ව විද්යාලකේ කකොළඔ පරි්රය සඳහා කජයෂ්ඨ කිකකාරාර්යවරකයකු සහ කිකකාරාර්යවරකයකු 

පත් කිරීම. 

2. නව කපොත් පත් එකතු කිරීකමන් පුස්තකාල පහසුකම් වැි   දියුණු කිරීම. 

3. යම් අවශය වැඩමුු සහ පර්කේෂන පහසුකම් සහ උපකරන සපයන ලදී. ඉතිරි භාඩලඩ ඉදිරි වසකර් 

සපයනු ඇත.  

4. “ඒකාටීධ් කවරළ සහ නාවික සම්පත් කළමනාකරන” නව උපාධි වැඩසටහන ක්රමවත් කිරීම සහ 

අවසන් කලස සකස් කිරීම සඳහා අධ්යයන විකශාෂ  උපකීශකයකු පත් කරන ලදී. 

5.සාණර විශ්ව විද්යාලකේ අන්තර්ජාලකේ ිෂෂය අත්කපොත් යාවත්කාලීන කිරීම සහ PDF ආකෘතීන්වල 

upload කරන ලදී. 
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07. පුහුණු අංශය 

ආයතනය යටනත් ක්රියාත්මක වන ප්රානීය ය විදයාල 
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2014 වර්ෂ්ය තුල උ සාගර විශ්වවිදයාලනේ  ප්රානීය ය විදයාලය 08ක් තුල පවත්වන ලද පාඨමාලා 

විස්තර පහත දබක්නී. 

                විදයාලය පාඨමාලාව ශිෂ්ය සං්යාව 

තංණල්ල 

ි ප්කලෝමා 
62 

සහතිකපත්ර 
155 

ජංණම පුහුණු 250 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 9153 

මට්ටක්කුලිය 

ි ප්කලෝමා 
37 

සහතිකපත්ර 65 

ජංණම පුහුණු 199 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 1480 

ීමණමුව 

ි ප්කලෝමා 
16 

සහතිකපත්ර 25 

ජංණම පුහුණු 0 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 268 

ණාල්ල 

ි ප්කලෝමා 
16 

සහතිකපත්ර 36 

ජංණම පුහුණු 0 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 2275 

යාපනය 

ි ප්කලෝමා 0 

සහතිකපත්ර 71 

ජංණම පුහුණු 118 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 0 

කුතර 

ි ප්කලෝමා 
30 

සහතිකපත්ර 33 

ජංණම පුහුණු 0 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 0 

ත්රිකුනාමලය 

ි ප්කලෝමා 
15 

සහතිකපත්ර 75 

ජංණම පුහුණු 19 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 407 

මඩකලපුව 

ි ප්කලෝමා 
22 

සහතිකපත්ර 69 

ජංණම පුහුණු 145 

ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 373 
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2014 වර්ෂ්නේ උ ලබා ගත් ජයග්රහණයේ  

 

 ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය පූර්න විශ්ව විද්යාලයක් කලස රී ලංකා සාණර විශ්ව 
විද්යාලය ටවට පත්මේකම් පනත පාර්ලිකම්න්තුව තුල සම්මත මේම. 

 

 සියලු අංණ උපාංණ සහිත නව කතමහල් කණොඩනැඟිල්ලක් ඉඳිකර අවසන් කිරීම. 
 

 

 මඩකලපුව විද්යාලය සඳහා සංරාරක වේකක්තනයක් සාද්ා වේම කිරීම. 
 

 නාවික ක්කෂාත්රය සඳහා අප ආයතනය විසින් පාඨමාලා පවත්වාකණන යාම සඳහා අතයාවශයව තිබූ ISO 

තත්ත්ව සහතික ලටා ණැනීමට කටයුතු කිරීම. 

 

 

 මට්ටක්කුලිය විද්යාලකේ නැවක සමාකෘතියක් (Naval ship simulator) ස්ථාපිත කිරීම. 

 

 පාඨමාලා 08කට ජාතික වේපුනතා සම්මතයන් හා විෂය වේර්කීශයන් සකස් කර අවසන් කර ඇති අතර 
ඒවාය න් NVQ 4 යටකත් පාඨමාලා 06ක් ද්, NVQ 5 යටකත් පාඨමාලා 02ක් ද් පවතී. 

 

 

 පාඨමාලාවන් අවසානකේ ප්රාකීිෂය විද්යාල මඟින් කිකියාණත පුහුණු ආයතන සඳහා සිසුන් අනුයුක්ත 
කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

රාජය සහ රාජය නන වන ආයතනවලිේ ලද ආදායම් 

Funding Agent Course Name Collage 
Amount 
Rs.cts 

World Vision Lanka Net mending Batticaloa 37720.00 

World Vision Lanka 

Marine Chart Reading 
Communication & 
Satellite Navigator 

Training Programme  

Btticaloa 31050.00 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 

Products  
Machinist Mattakkuliya 88400.00 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 

Products  
Diving Mattakkuliya 133600.00 

AG office 
Ornamental Fish 

culture 
Mattakkuliya 40300.00 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 

Products  
Machinist Mattakkuliya 61200.00 

ZOA Dry fish processing  Jaffna 98475.00 

ZOA 

Marine Chart Reading 
Communication & 
Satellite Navigator 

Training Programme  

Jaffna 44200.00 

Lanka Export 
Department  

Marine Chart Reading 
Communication & 
Satellite Navigator 

Training Programme  

Jaffna 52000.00 

 

 

ිනුදේනේ සහභාගීත්වය වබඩි ිංයුණු කිරිම සාහා ගේනා ලද ක්රියා මාර්ග 

 

 උතුරු  නැකණනහිර පළාත් වල පාසල් වල සිගලන අඩු ආද්ායම්ලාභී සිසුන් හට පාඨමාලා පිළිටඳව 
හඳුන්වා දී ඔවුන්හට කනොමිකල් පාඨමාලාවන් හැද්ෑරීමට අවස්ථාවන් ලටා දීම. 

 

 ධීවර ප්රජාවන්හට පාඨමාලාවන් පිළිටඳව ද්ැනුවත් කර ඔවුන්කේ ද්රුවන්හට  පාඨමාලාවන් හැද්ෑරීමට 
අවකාශ ලටා දීම. 

 

 කපෝස්ටර්,අත් පත්රිකා ආදිය කයොද්ා ණවේමින් පාඨමාලාවන් පිළිටඳව ද්ැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 
විද්යාලයන් මඟින් සිදුකිරීම. 
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08. පාලන අංශය 

ප්රවාහන අංශය 

1. කපර වසරවල විණනන විමසුම්වලට සාකප්ක්ෂව විණනන විමසුම් ඉතා අඩුමට්ටමකට කණන ඒමට 

හැකිමේම. 

2. විණනන විමසුම් මගින් ලටාදී තිබූ වේර්කීශ කකකරහිද් අවද්ානය කයොමු කරමින් සාණර 

විශ්වවිද්යාලකේ නමට වාහන පවරා ණැනීකම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම. 

3. වාහන අනතුරු වලට අද්ාලව රක්ෂන ආයතන කවතින් හාවේ පූරන කටයුතු සිදුකිරීම. 

4. ප්රවාහන අවශයතා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීකම් ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම. 

5. වාහන කසාදීම සඳහා සථ්ානයක් කකොන්්රීට් අතුරා සකස් කිරීම. 

6. NB – 4255 ටස් රථය සඳහා නැවතුම් ස්ථානයක් සකසා වැඩ අවසන් කිරීම. 

මානව සම්පත් අංශය 

1. උසස් අධ්යයන අංශයට සහ අකනකුත් අංශ සඳහා නව ටඳවා ණැනීම් සිදුකිරීම මඟින් එම අංශ 

ශක්තිමත් කිරීම. 

2. පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා කාර්ය්යමඩලඩලය කයොමු කිරීම මගින් සාණර විශ්ව විද්යාලය සඳහා මානව 

සම්පත් සූද්ානම් කිරීම. 

3. සාණර විශ්ව විද්යාලය ස්ථාපනය කිරීකම් කටයුතු වලට අද්ාලව මානව සම්පත් අංශකේ කතොරතුරු 

යාවත්කාලීන කිරීම. 

ප්රසම්පාදන අංශය 

1. පුස්තකාලය සඳහා නව කපොත්පත් ලටාණැනීම. 

2. විද්යාල සඳහා පරිඝනක යන්ත්ර සහ සිසුන්කේ අධ්යයන හා පුහුණු කටයුතු සඳහා ඇවැසි උපකරන 

මිළදීණැනීම. 

3. පාලන අංශකේ නව කණොඩනැගිල්ලට අවශය භාන්ඩ හා උපකරන ලටා ණැනීම ආරම්භ කිරීම. 

නඩත්තු හා ඉදිකිරීම් අංශය 

4. ්රවනාණාර කණොඩනැගිල්කල් තිරකරදි ද්මා වායු සමන යන්ත්ර සවිකර එහි අලුත්වැි යා කටයුතු 

අවසන් කිරීම. 

5. පාලන අංශකේ නව කණොඩනැගිල්කල් වැඩකටයුතු අවසන් කිරීම. 

6. නඩත්තු අංශකේ කටයුතු ක්රමවත් කිරීම සඳහා සහකාර අධ්යක්ෂ (ඉංජිකන්රු) කේ සහාය ලටා ණැනීම 
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09. මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය 

 

කමම ආයතනකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න අංශය ආයතනකේ ද්ැක්ම හා කමකහවර සාක්ෂාත් කර ණැනීකම් 

හා ඵලද්ාය  කාර්යශූර කාර්ය මඩලඩලයක් ිහහි කිරීකම් අරමුණින්, අවශය පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා කයොමු 

කිරීම සිදු කකකරන අතරම මනා විනය පීධ්තියකින්ද් යුක්තව කසාවක මඩලඩල කළමනාකරනය සිදු කරය . 

ආයතනයට අවශය මානව සම්පත් ආකර්ෂනය කර ටඳවා කණන වැි  දියුණු කරමින් පවත්වා ණැනීම සඳහා 

වන ක්රියාකාරකම් පැවැත්මේම සඳහා මානව සම්පත් අංශය ක්රියාත්මක වන අතර 2014 වර්ෂකේදී පහත 

සඳහන් කාර්ය සාධ්නයන් අත්පත් කරකණන ඇත. 

 

1. ආසියානු සංවර්ධ්න ටැංකු ආධ්ාර යටකත් කමම ආයතනය කවත පිරිනමා ඇති පුහුණු හා සංවර්ධ්න 

කාර්යයන් වැි දියුණු කිරීමට අද්ාල වයාපෘතිය 2014 වර්ෂකේ ක්රියාත්මක කර එහි අරමුණු සාක්ෂාත් 

කරණැනීම සඳහා ඊට අද්ාල කාර්ය මඩලඩලය ටඳවා ණැනීමට අද්ාල කටයුතු කිරීම . 

2. කසාවකයන්කේ ධ්ාරිතාව වර්ධ්නයට අවශය කටයුතු කිරීම. 

3. ටඳවා ණැනීම් පරිපාගලයට අනුව නව කසාවකයන් ටඳවා ණැනීම. 

4. පුහුණු අවශයතා සඳහා කාර්ය මඩලඩලය පුහුණුව සඳහා කයොමු කිරීම. 
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නසේවක 2014.12.31 

  පුරුෂ ස්ත්රී එකතුව 

කජයෂ්ඨ මට්ටම    
 වේතය (පරිවාස කාලයට යටත් වේලධ්ාරීන් ඇතුුව) 4 1 5 

 කකොන්ත්රාත් පද්නම 1 1 2 

 අවේයම් 1 0 1 

 එකතුව(1) 6 2 8 

2. තෘතීය මට්ටම    
 වේතය (පරිවාස කාලයට යටත් වේලධ්ාරීන් ඇතුුව) 20 14 34 

 කකොන්ත්රාත් පද්නම 1 0 1 

 අවේයම් 0 0 0 

 එකතුව(2) 21 14 35 

3. ීවිතීය මට්ටම    
 වේතය (පරිවාස කාලයට යටත් වේලධ්ාරීන් ඇතුුව) 48 29 77 

 කකොන්ත්රාත් පද්නම 4 0 4 

 අවේයම් 0 0 0 

 එකතුව(3) 52 29 81 

4. ප්රාථමික මට්ටම    
 වේතය (පරිවාස කාලයට යටත් වේලධ්ාරීන් ඇතුුව) 50 2 52 

 කකොන්ත්රාත් පද්නම 0 0 0 

 අවේයම් 4 2 6 

 එකතුවl (4) 54 4 58 

නසේවක එකතුව (1)+(2)+(3)+(4) 133 49 182 

     

පුරප්පාඩු සං්යාව  2014.12.31 
    එකතුව 
1. කජයෂ්ඨ මට්ටම   5 
2. තෘතීය මට්ටම   26 
3. ීවිතීය මට්ටම   68 
4. ප්රාථමික මට්ටම   5 

මුළු පුරප්පාඩු එකතුව   104 

    

නසේවනයේ ඉවත්ව යාම් 2014 

  පුරුෂ ස්ත්රී එකතුව 
වි්රාමයාම් සං යාව 0 0 0 
කසාවය/ගිවිසුම් කාලය(කකොන්ත්රාත්/අවේයම් ආදී කසාවකයන්) 2 0 2 
කසාවකයන් ඉල්ලා අස්මේම්  1 0 1 
කසාවය අත්හිටුමේම් සං යාව  1 0 1 
කසාවය අත්හිටුමේම් සං යාව 0 0 0 
කවනත්  0 0 0 

ඉවත්ව යන මුළු නසේවක එකතුව 4 0 4 

     

නව පත්වීම් 2014 

  පුරුෂ ස්ත්රී එකතුව 
වේතය කසාවය 21 6 27 
කකොන්ත්රාත්/අවේයම් 7 6 13 

නව පත්වීම් එකතුව  28 12 40 
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10. අභයේතර විගණන අංශය 

 

2014 වර්ෂය සඳහා විණනන සැළැස්මක් පිළිකයල කර පාලක සභාකන අනුමැතිය යටකත් ඉදිරිපත් කර  ඇති 
අතර එම වර්ෂය සඳහා අභයන්තර විණනන විමසුම් 12 ක් ඉදිරිපත් කරමින් මුලය, පරිපාලන, පුහුණු යනාදී 
ක්කෂාත්රයන්කේ අපණමනයමේම්  යථාවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 
 

2014 වර්ෂ සඳහා විණනකාධිපති කද්පාර්තකම්න්තුකවන් විමසුම් සහ කතොරතුරු කැඳමේම් 10 ක් කයොමුව තිබූ 
අතර, එකී සෑම විමසුමක් සඳහා තත්කාලීනව ප්රතිරාරයන් ද්ක්වා ඇත. එකමන්ම එකී විමසුම් ණත කරුණු වල 
අපණමනයන් වේවැරදි කර ණැනීමටද් ක්රියා කරමින් විණනනය ඵලද්ායී පාලන කමවලමක් කලස භාවිතයට 
ණැනීමට කටයුතු කර ඇත. 

විණනන හා කළමනාකරන කිස්මේම් අවස්ථා 04 ක් පවත්වා ඇති අතර එමඟින් කරන ලද් වේර්කීශයන් 
ක්රියාත්මක කිරීමට ද් ප්රණති අධ්යනයන් කිරීමට ද් කටයුතු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

අභයන්තර විණනන ඒකකය විසින් ආයතනකේ ඵලද්ායී පීධ්තීන් ක්රියාත්මකමේම පිළිටඳව සලකා ටලන 

ටැවින් ඒවා ස්ථාපිත කිරීමත් වැරදි හා වංරා අවම වන ආකාරකයන් කසොයා ටැලීම කර වේවැරදි කිරීම සඳහා 

කටයුතු සිදු කරනු ලටය . 
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11. ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය 

(සාගර විශව් විදයාලය) 

 

2014 නදසබම්බර් 31 ිංනනේ අවසේ වර්ෂ්යසදහා වූ ගිණුම් 

ප්රධාන ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

1.සාමානය ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

1.1 කපොදුකන පිළිණත් ගිණුම්කරන ප්රතිපත්ති සහ  සහ රී ලංකා වරලත් ණනකාධිකාරීන්කේ ආයතනය විසින් 

සම්මත කර තිකටන ගිණුම්කරන ප්රතිපත්ති වලට අනුකූලව මූලය පුකාශන පිළිකයල කර තිකබ්.කමම 

ප්රතිපත්ති ඓතිහාසික පිරිවැය පද්නම මත අ න්ඩව අනුණමනය කර තිකබ්.නැවත ඇණයීම් සිදුකර පසු 

කාලකේ සිදුවන කවනස්මේම් හැර,කපන්වා ඇති වගලනාකම් තත්කාලීන අණයන් කලසින් කපන්නුම් කරය .කමම 

ීතණුම් සඳහා ටලපාන ණැලපීම කමහිදී සිදුකර කනොමැත. 

1.2 කපර අවුරුදුවල ද්ත්තයන් හා වාකය  ඩලඩයන් වර්තමාන ඉදිරිපත් කිරීම ස්ථීර කිරීම සඳහා අවශය 

තැන්හි නැවත සකස් කර ඇත. 

1.3 විනීශ මුදල් හුවමාරුව 

සියුම විකීශ විවේමය ණණුකද්නු පරිවර්තනය කරනුකේ එම දිනකේ පවතින හුවමාරු අණයන්ට අනුකූල 

ටැවින් අද්ාළ ණණුකද්නු එදින සිට ටල පැවැත්කන. 

1.4 බුස කරණය 

ආද්ායම් ටදු කණමේම සඳහා වණකීමට ටැඳී කනොමැති ටැවින්, ආද්ායම් ටදු වණකීම සඳහා ප්රතිපාද්න සපයනු 

කනොලටය . 

1.5 ඉේනවේටරි 

FIFO පද්නම මත එකතුකර ණත් වියද්ම් අනුව ඉන්කවන්ටරි ණනනය කරනු ලැකබ්. 

 2014 (රු) 2013 (රු) 

අ.  ලිපි ද්රවය .151,115,446  523,264.50 

ආ.  අමු ද්රවය (නඩත්තු) 214,949.26 8,005.00 
 

 

1.6 අකප්ක්ෂිත ප්රකයෝජන සඳහා වැඩ ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීකම්දී, වත්කම් කිකණන ඒම සඳහා වැයවන 

ස්ථානීය වියද්ම් කමන්ම ඉදිකිරීම් කහෝ මිලට ණැනීම් සඳහා සිදුකරන වියද්ම් ස්ථාවර වත්කම් කලස ණනනය 

කරනු ලටය . 

අවශය මට්ටම් සඳහා පහසුකම් වැි  දියුණු කිරීමට කහෝ ආයතනකේ ක්රියාකාරකම් පිළිටඳ වැඩසටහන් 

කනොනවත්වා ඉටු කිරීමට අවශය වන කහෝ වත්කකම් දිගු කාලීන ප්රකයෝජනවත් භාවය වර්ධ්නය කිරීම 

යනාදිකේ උපකාරකයන් අත්පත් කර ණැනීම, දිණටම පවත්වාකණන යාම කහෝ වත්කම සංවර්ධ්නය කිරීම 

සඳහා වැයවන වියද්ම් ප්රාේධ්න වියද්ම් කලස සලකනු ලැකබ්.  
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1.7 වබඩ ප්රගතිය (ඉිං කිරීම්) 

වැඩවල වේමාකන ප්රතිශත සහ ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු ආයතනය මඟින් ඉදිකිරීම් ප්රකීශකේ වියද්ම් 

ද්රනු ලටන්කන් නම් එම ද්රවය සඳහා යන වියද්ම සමඟ සැලසුම් සහ අධීක්ෂන වියද්ම් යන ඒවා මත පද්නම්ව 

ප්රාේධ්න ඉදිකරීම් තුළ වැඩ සඳහා ප්රණතිය තක්කසාරු කරනු ලැකබ්. 

1.8 ඍජු කර්ඛීය ක්රමකනද්යකට අනුව ස්ථාවර වත්කම් නැවත තක්කසාරු කිරීම කහෝ වියද්ම මත ක්ෂය මේම 

සඳහා ප්රතිපාද්න ණනනය කරනු ලැකබ්.මාසික කලස ණනනය වන ක්ෂය මේම් වත්කම් මිලට ණනු ලැබූ වසර 

තුළ සපයනු ලටන අතර සම්පූර්න වාරෂික ප්රතිපාද්න සපයනුකේ එම වසකර් විකිණිම් මතය.සින්නක්කර 

භූීමන් සඳහා ක්ෂය මේම සපයනු කනොලැකබ්. 

ක්ෂ්යවීම් වල අු පාතයේ පහත පරිිං නී. 

1. කණොඩනැගිලි  5% 

2. කවනත් පහසුකම්  5% 

3. යන්ත්ර සූත්ර   10% 

4. කටෝට්ටු සහ යාත්රා  10% 

5. ධීවර ගියර උපකරන 10% 

6. සන්වේකනද්න වියද්ම  10% 

7. ණෘහ භාඩලඩ සහ සවි කිරීම් 10% 

8. පුස්තකාල කපොත්  10% 

9. නාම පුවරු   10% 

10. කවනත් වත්කම්  10% 

11. පරිණනක හා ප්රින්ටර් 33% 

12. කමෝටර් වාහන  25% 

13. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධ්නය  5 % 

   

1.9 නග ඩනබගිල්ල බුස  උම 

නාරා ආයතනකේ එකඟතාවයන්ට අනුකූලව,අවුරුදු 10 ක පමන කාලයක් සඳහා කණොඩනැගිල්ල ලටා කණන 

ඇත.2010 වසර අණභාණකේදී සම්පූර්න අණය ක්ෂය වන ලදී.කශාෂය කලස කපන්වනුකේ  රුපියලක් පමණි. 

1.10 ලබබීම් 

පියවනු කනොලද් අණයන් සඳහන් ප්රමානවත් ප්රතිපාද්න ලටා දුන් පසු ඔවුන්කේ වටහාණත් අණයන් තුළ ලැීමම් 

සඳහන් කන. 

1.11 ආපුද නගවිය යුතු තබේපතු 

විවිධ් ණණුකද්නු සඳහා පාරිකභෝගිකයන්කණන්  ලද් තැන්පතු. 

 

2. වගකීම් සහ ප්රතිපාදන 

2.1 පාරිනතෝෂිතය 
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රී ලංකා ගිණුම්කරන ප්රමිතීන්කේ  අංක 16 වන විධිවිධ්ාන යටකත්,වි්රාමික පාරිකතෝෂිතයන් කවනුකවන් 

ස්ථීර කාර්ය මඩලඩලකේ වේයුතු කසාවකයන්කේ කසාවයට පත් වූ දින සිට කමම ගිණුම කණමේමට සකස් කරන 

ලදී. 

 

2.2 නත ග 

අවුරුදු 5 ක් කහෝ ඊට වැි  කාලයක්,ණටඩාවල ඉතිරිව පවතින භාවිතයට ණත කනොහැකි සහ ප්රකයෝජනයක් 

රහිත සියුම මන්ද්ණාීම රලනයන්කණන් සමන්විත භාඩලඩ සඳහා සම්පූර්න ප්රතිපාද්න සකස් කරමින් පවතී. 

2.3 අත්තිකාරම් සහ නසේවක ණය 

සැක සහිත පියමේම් සහිත සියුම කසාවක නය සහ අත්තිකාරම් සඳහා සම්පූර්න ප්රතිපාද්න සකස් කරන ලදී. 

2.4 ප්රතිපාදන 

පහත සඳහන් ද්ෑ සඳහා ප්රතිපාද්න සකස් කරන ලදී.  රු.ශත 

අ.) සථ්ාවර වත්කම්වල ක්ෂය මේම   27,614,814.01 

ආ.) වි්රාමික පාරිකතෝෂික     8,164,660.06 

          35,779,474.07 

3. ලබූ  ප්රදානයේ 

අ.) ආදායම හා සම්බේධ ප්රදානයේ 

1) පුනරාවර්ථන වියද්ම් වල අණය වූ රු.105,000,000.00 රජකේ ප්රධ්ානයන් වයාපෘති ලැීමම් 

රු3,203,725.46 ආද්ායම් හා වියද්ම් ගිණුකම් ආද්ායම් කලස කපන්වා ඇත. 

2) ප්රාේධ්න වියද්ම් වල අණය වූ රු.92,450,000.00 සඳහා එක් වූ රජකේ ප්රධ්ානයන් හා වයාපෘති 

වියද්ම් කලස ලද් රු 60,505,921.12 ප්රාේධ්න වියද්ම් කලස ගිණුකම් තැන්පත් කර ඇත. 

ආ) වත්කම් සමඟ සම්බේධ ප්රධානයේ  

1.) වත්කකම් අකප්ක්ෂිත ප්රකයෝජනවත් කාලයට අනුව වේයම වියද්ම් හා ක්ෂවමේම් තුළ වත්කම් 

කපන්නුම් කරය . 

3.නශේෂ් පත්ර ිංනට පුදව ිනුසවන ිනුසවීම් 

1) කශාෂ පත්ර දිනයට පසුව වන සිදුමේම් 

කශාෂ පත්ර දිනයට පසුව උීණතවන අවස්ථාවන් වල ද්රවයාත්මක භාවය පිළිටඳ සලකා ටලනු අතර 

අවශය වූ විටක,මූලය ප්රකාශනයන්කේ සදුසු ණැලපීම් සිදු කරන ලදී. 

2)කශාෂ පත්ර දිනයට  පසු කාලීනව සිදුවන ආවස්ිකකයන්  සහ සිීධීන්  

1. කම්කරු නඩුව L/T 3577/2012 - ඉල්ලීම් කරන ලද් වන්දි මුද්ල රු.600,000.00 

2. කේ. ඒ.ීම.එස්.කක්.එස් ජයසිංහ මහතා මහ අධිකරනය කකොළඹ - නඩු අංක  

HCALT/62/2011 - වන්දි අයදුම් කිරීම 
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ජාතික ධීවර හා නාවිත ඉංජිනේරු ආයතනය 
   සෘජු නන වන පදනම මත වූ  මූලය ප්රවාහ ප්රකාශය 
   2014 නදසබම්බර් 31 ිංනනේ අවසේ වන වර්ෂ්ය සදහා ඒකාබීධ මූලය ප්රවාහ ප්රකාශය 

 

        

      
2014  2013  

      
රු.ශත රු.ශත 

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම් වලිේ යුත් මූලය ප්රවාහ ප්රකාශය 
  

        සාමානය ක්රියාකාරකම් වලින් අතිරික්ත තනතා/ මූලය කනොවන 
විරලයන් (71,013,054) 

             
(62,279,486) 

        මූලය නන වන විලලයේ 
     

        
ක්ෂය මේම් 

     
            27,614,814  

               
38,719,674  

ක්රමක්ෂය 
       සැක සහිත නය සද්හා ප්රතිපද්න වැි මේම 

    
කණමේම් වල වැි  මේම 

    

                
109,962,092  

               
(6,561,887) 

මුද්ල් නයට ඉල්ලා සිටීම් වැි මේම 
    

කසාවක වියද්ම් හා සම්ටන්ධ් ප්රතිපාද්න වල වර්ධ්නය 
 

                    
8,164,660  

                      
9,580,820  

කීපල පිරියත හා උපකරන විකිණීකමන් ලද් ලාභ / පාඩු 
  ආකයෝජන විකිණිකමන් ලද් ලාභ / පාඩු 

    කවනත් වත්මන් වත්කම් වල වැි මේම 
    නැවත තක්කසාරු කිරීමට අනුව,ආකයෝජනයන්කේ වැි  මේම 

  
ඉන්කවන්ටරි වල අඩු මේම 

   

                     
(799,126) 

                   
322,876  

ලැීමම් වල වැි  මේම 
    

                  
(9,467,896) 

                  
(933,731) 

කසාවක නය වල වැි  මේම 
   

                    
1,465,494  

                 
1,635,650  

අවේකුත් ණනුකද්ණු 
      

      

                  
(1,761,685) 

               
(8,466,745) 

කමකහයුම් කටයුතු වලින් ලත් ශුීධ් මුද්ල් ප්රවාහය 
 

64,165,299  
             

(27,982,829) 

 
 

       ආනයෝජන වලිේ ලත් මුදල් ප්රවාහ 
    

        
පිරියත හා උපකරන මිලදී ණැනීම 

  

               
(216,952,737) 

             
(71,308,937) 

පිරියත හා උපකරන විකිණීකමන් ඉදිරියට යාම 
 

                                -  
                             

-  

ආකයෝජන විකිණීකමන් ඉදිරියට යාම 
  

                                -  
                             

-  

විකීශ මුද්ල් සුරක්ෂිතයන් මිලට ණැනීම 
  

                                -  
                             

-  

        

ආකයෝජන වලින් ලත් ශුීධ් මුද්ල් ප්රවාහ 
  

               
(216,952,737) 

             
(71,308,937) 
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        මුලය කටයුතු වලිේ ලත් මුදල් ප්රවාහ 
    

        
ප්රාේධ්න ප්රවාහයන් 

    

                  
92,450,000  

               
95,000,000  

ප්රාේධ්න ප්රවාහයන් SSDP 
   

                  
60,505,921  

 
නයට ඉල්ලා ණැනීම් තුළින් ඉදිරියට කණන යාම 

 
                                -  

                             
-  

නයට ඉල්ලා ණැනීම් සද්හා නැවත කණමේම 
  

                                -  
                             

-  

රජකේ විකශාෂ ටදු 
      

මූලය කටයුතු වලින් ලත් ශුීධ් මුද්ල් ප්රවාහය 
  

                
152,955,921  

               
95,000,000  

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ ශුීධ් වැි මේම්/අඩුමේම 
 

                      168,483  
               

(4,291,766) 

වර්ෂ ආරම්භකේදීම මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ 
  

                    
1,278,789  

                 
5,570,554  

වර්ෂ අවසාන මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ 
  

                    
1,447,272  

                 
1,278,789  
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ජාතික ධීවර හා නාවිතඉංජිකන්රු ආයතනය 
 

 

2014 නදසබම්බර් 31 ිංනට නශේෂ් පත්රය 

 

 

  
    

2014 

 

2013 
 

   
සටහේ 

    වත්කම් 
  

රු.ශත 

 

රු.ශත 

 
ජංගම නන වන වත්කම් 

     
කීපල පිරියත හා උපකරන 9 

   
413,101,214.95  

 

    
221,185,319.23  

 

ආනයෝජන 
  

                        -    
        

413,101,215                            -    
           

221,185,319  

කසාවකයන්ට දුන් නය 10        7,299,958.89  
 

        
8,765,452.71  

 

     

            
7,299,959  

 

               
8,765,453  

        

     

   
420,401,173.84  

 
      229,950,771.94  

නවනත් වත්කම් 
      

කතොණය 
 

11 
       

1,330,395.41  
 

           
531,269.50  

 
උපචිත ලැීමම් 

 
12 

     
23,016,164.81  

 

      
13,548,268.81  

 
අවිවේශ්චිත ගිණූම 

 

            
85,433.18  

 

             
85,433.18  

 
මුද්ල් හා ටැංකු කශාෂ 13 

       
1,447,272.10  

     
25,879,265.50  

        
1,278,789.10  

        
15,443,760.59  

මුළු වත්කම් 
   

446,280,439.34  
 

245,394,532.53  

මූලධනය හා වගකීම් 

     
ප්රාේධ්නය හා සංචිත 

     
රජකේ ද්ායකත්වය 14 

   
622,470,805.46  

 

    
469,514,884.34  

 
සංචිත 

      
කීය ය ප්රද්ාන - ජය කා වයාපෘති 

 
                        -    

 
                          -    

 
මුු අතිරික්තය 

 
15 

 
(322,689,667.70)   

   
(252,492,901.67)   

     

   
299,781,137.76  

 

      
217,021,982.67  

ජංගම නන වන වගකීම් 

     
Intrest Bearing Borrowings 

     
විලම්භිතආද්ායම් 

     
පාරිකතෝෂීත සද්හා කවන් කිරීම 

 

     
29,208,292.65  

 

      
21,043,632.59  

 

     

     
29,208,292.65  

 

        
21,043,632.59  

ජංගම වගකීම 
      

උපචිත වියද්ම් 
 

16 
   

115,147,665.10  
 

        
4,852,985.58  

 
කණවිය යුතු අකනකුත් වියද්ම් 17 

       
2,143,343.83  

 

        
2,475,931.69  

 

     

   
117,291,008.93  

 

          
7,328,917.27  

මුළු වගකීම් 
   

446,280,439.34  
 

245,394,532.53  
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ජාතික ධීවර හා නාවිත ඉංජිනේරු ආයතනය 
2014 නදසබම්බර් 31 ිංනනේ අවසේ වන වර්ෂ්ය සදහා ආදායම් හා වියදම් ගිණුම 

        

        

    
සටහන් 2014 

 

2013 

ලබබීම් 
    

                                  රු.ශත 
 

            රු.ශත 

රජකේ ද්ායකත්වය 
   

     105,000,000.00  
 

           96,698,000.00  

රජකේ ද්ායකත්වය - SSDP  
  

         3,203,725.46  
  විවිධ් ආද්ායම් 

  
1        41,104,698.71  

 
           33,247,112.21  

     
     149,308,424.17  

 
         129,945,112.21  

අඩු කලා - නමනහයුම් වියදම් 
     පුීණලික පි  නි  

  
2        99,449,355.03  

 
           80,409,238.06  

ණමන් වියද්ම් හා සංයුක්ත දීමනා 
 

3          2,306,920.66  
 

             2,139,106.09  

කාර්යාලීය අවශයතා සැපයීම 
 

4          6,128,627.19  
 

             5,797,186.61  

අලුත්වැි යා සහ නඩත්තු 
  

5          4,794,896.79  
 

             3,821,953.69  

ගිවිසුම්ණත කසාවා 
  

6        27,036,628.07  
 

           19,090,371.26  

පුහුණු කිරීම සද්හා වියද්ම් 
 

7        40,465,736.07  
 

           30,794,603.46  

අකනකුත් වියද්ම් 
  

8        12,524,499.93  
 

           11,452,465.04  

ක්ෂය මේම් 
   

9        27,614,814.01  
 

           38,719,674.27  

        මුළු වියදම් 
    

     220,321,477.75  
 

         192,224,598.48  

වියද්ම ඉක්ම වූ ආද්ායකම් අතිරික්තය 
  

     (71,013,053.58) 
 

         (62,279,486.27) 

     
                           -    

 
                              -    

ශුීධ අතිරික්තය / ඌණතාව 
  

     (71,013,053.58)            (62,279,486.27) 
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ජාතිකධීවර හා නාවිත ඉංජිනේරු 

ආයතනය 

(ශ්රී ලංකා සාගර විශ්ව විදයාලය) 
    

     සටහේ 
      

    

අු මත 

අයවබය 

අගයේ 

(රු.ශත) 

2014 

 

 

(රු.ශත) 

2013 

 

(රු.ශත) 

සටහන 1 ආදායම් 
    

 

 
ආපද්ා නය කපොලිය 

  
          326,966.51  

                
280,296.46  

 
විවිධ් ආද්ායම් 

  
       1,579,223.85  

                
297,327.11  

 
කපොත් නය කපොලිය 

  
                497.01  

                   
3,988.95  

 
පාඨමාලා ණාස්තු 

    

  

උසස් 
අධ්යාපන 

  
     31,224,923.85  

           
28,792,616.74  

  
විද්යාල 

  
       4,492,999.65  

             
2,462,276.00  

 
වේවාස කුලීආද්ායම 

  
       3,169,934.27  

                
426,721.60  

 
කවරළ උත්සව 

    
1.1 අකනකුත් 

   
          250,000.00  

                 
15,211.75  

1.2 අකනකුත් 
   

           60,153.57  
                      

623.60  

 
FAO වයාපෘතිආද්ායම් 

   

                
968,050.00  

    

     
35,000,000.00       41,104,698.71  

           
33,247,112.21  

සටහන 2 පුීගල පඩි නඩි 
    

 
වැටුප් හා කනතන 

 

     
43,381,860.00       48,781,037.20  

           
47,312,018.33  

 
කසාවාවේයුක්තිකයන්කේ භාර අරමුද්ල 

       
8,064,030.00         8,892,164.80  

             
7,681,982.07  

 
කසාවක අර්ථසාධ්කඅරමුද්ල 

       
2,016,008.00         1,485,595.86  

             
1,886,282.87  

 
කවනත් දීමනා 

 

     
23,788,102.00       27,546,322.57  

           
19,203,717.40  

 
අතිකාල දීමනා 

 

       
3,000,000.00         2,229,751.54  

             
2,138,787.37  

 
පාරිකතෝෂිතදීමනා සද්හා ප්රිකපාද්න 

       
3,000,000.00         8,164,660.06  

             
2,186,450.02  

 
SSDP -කාර්යසාධ්න දීමනා 

       
4,000,000.00            845,573.00  

 

 
භාහිර උපකීශනදීමනා 

 

 
       1,504,250.00  

 

   

     
83,250,000.00       99,449,355.03  80,409,238.06  
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සටහන 3 ගමේ වියදම් හා සංයුක්ත  උමනා 
   

 
කීය ය 

  

       
2,000,000.00         1,959,131.46  

             
1,802,804.01  

 

විකීය ය 
  

          
700,000.00            347,789.20  

                
336,302.08  

    
2,700,000.00  2,306,920.66  

             
2,139,106.09  

සටහන 4 සබපයීම් 
     

 

ලිපි ද්රවයහා කාර්යාලීය අවශයතා 
සැපයීම 

       
1,300,000.00         2,537,699.00  

             
1,689,418.00  

 
පිරිසිදුකිරීකම් සහ අකනකුත් ද්රවය 

       
3,000,000.00           3,316,485.45  

                 
3,830,597.05  

 
ඉන්ධ්න හා ලිහිසි කතල් 

 

          
500,000.00            163,623.24  

                
264,411.56  

 
වවද්ය සැපයුම් 

 

          
400,000.00            110,819.50  

                 
12,760.00  

    
5,200,000.00         6,128,627.19  

             
5,797,186.61  

සටහන 4.1 
      

 
ලිපි ද්රවය හා කාර්යාලීය අවශයතා 

   

 
ආරම්භක කශාෂය 

  
          523,264.50  

                
823,612.00  

 

එකතු කළා - වසර ඇතුළත මිලට 

ගබනීම් 
 

       3,129,880.65  
             

1,389,070.50  

 
අඩු කළා -අවසාන නශේෂ්ය 

  
      (1,115,446.15) 

              
(523,264.50) 

 
වර්ෂය ඇතුළත පරිකභෝජනය 

 
    2,537,699.00  

          

1,689,418.00  

 

සටහන 4.2 පිරිසිදු කිරීම් හා ද්රවය 
    

 
ආරම්භක කශාෂය 

  
             8,005.00  

                 
30,533.50  

 

එකතු කළා - වසර ඇතුළත මිලට 

ගබනීම් 
 

          370,567.50  
                

241,883.06  

 
අඩු කළා -අවසාන නශේෂ්ය 

  
        (214,949.26) 

                  
(8,005.00) 

 
වර්ෂය ඇතුළත පරිකභෝජනය 

 
       163,623.24  

             

264,411.56  

       සටහන 5 අලුත් වබඩියාහා නඩත්තු වියදම් 
   

 
වාහන 

  

          
500,000.00         3,019,012.35  

             
1,581,487.94  

 
කාර්යාලීය උපකරන 

 

          
450,000.00            610,220.36  

                
208,894.00  

 
කණොඩනැගිලි අලුත් වැි යා හා නඩත්තු 

          
450,000.00            648,242.60  

                
725,540.29  

 
කටෝට්ටු හා යාත්රා 

   

                
150,931.51  

 
යන්ත්ර සූත්ර 

  

          
300,000.00            517,421.48  

             
1,155,099.95  

    

       
1,750,000.00         4,794,896.79  

             
3,821,953.69  
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සටහන 6 

 

ගිවිුදම් ගතනසේවාවේ 
 

 
දුරකථන ණාස්තු 

 

       
3,000,000.00  

 

       3,608,238.18  
 

             
2,983,566.71  

 
තැපැල් ණාස්තු 

  
          818,191.40  

                
551,550.46  

 
විදුලිය 

  

       
6,000,000.00  

 

       7,213,524.62  
 

             
5,636,303.61  

 
ජලය 

   
       3,270,534.02  

             
2,359,156.83  

 
කුලී ණාස්තු 

 

          
800,000.00         1,703,945.13  

                
845,650.00  

 
වරිපනම් හා ටදු 

 

          
900,000.00         2,682,604.97  

             
2,514,117.72  

 
කවනත් වියද්ම් 

 

          
100,000.00            140,604.00  

                
580,592.20  

 
ආරක්ෂක වියද්ම් 

 

          
400,000.00         7,598,985.75  

             
3,619,433.73  

    
11,200,000.00       27,036,628.07  

           
19,090,371.26  

සටහන 7 පුහුණූ කිරීම්සදහා වියදම් 
    

 
පුහුණූද්රවය 

    

 
විද්යාල 

  

     
20,700,000.00  

 

     11,757,722.45  
 

             
6,788,662.97  

 
විශ්ව විද්යෘල 

  
     26,165,571.15  

           
23,339,787.54  

 
වයාපෘතිවියද්ම් 

    

  

SSDP - පුනරාවර්තන 
වියද්ම් 

       
7,400,000.00         2,542,442.47  

 

  
ISIF 

   

                 
28,745.15  

  
FAO 

   

                
213,799.30  

  
IMO 

   

                
423,608.50  

    
28,100,000.00       40,465,736.07  

           
30,794,603.46  

සටහන 8 අනනකුත් පරිපාලන වියදම් 
  

                            -    

 
වේල ඇදුම් සද්හා 

   

                
212,780.00  

 
ශකයතා වර්ධ්න 

  
       3,348,413.87  

             
2,654,603.00  

 
ප්රරාරනකටයුතු හා මුද්රන 

  
          427,733.76  

             
1,241,364.80  

 
කසාවක සුභ සාධ්නවියද්ම් 

 

          
900,000.00         2,173,878.53  

                
857,627.94  

 
සංග්රහ වියද්ම් 

 

          
800,000.00            849,517.10  

                
471,501.67  

 
පාලක මඩලඩලසාමාජිකයන්ට කණමේම 

       
1,000,000.00            575,530.98  

                
491,687.87  

 
ටැංකු ණාස්තු 

  
           34,528.26  41625.69 

 
උපකීශක කසාවා 

 
 100,000.00  152,612.50  222,578.57  

 
පිරිසිදු කිරීකම් වියද්ම් 

 

          
500,000.00               1,255.00  

                
939,113.25  



 
 

34 
 

 
නාරා ප්රවාහනවියද්ම් 

 

      
800,000.00           231,451.50  

              
83,315.50  

 
නීති ණාස්තු හාඅකනකුත් දීමනා 

 
          991,013.48  

               
436,492.50  

 
කවරළ උත්සව 

   
       24,481.50  

 
ද්ැයට කිරුළ 

  
2,765,612.44         3,775,292.75  

 
ද්ැයට කිරුළ  

  
          444,750.00  

 

 
කවනත් 

   
          528,202.51  

 

    
8,500,000.00       12,524,499.93  

           
11,452,465.04  

සටහන - 09  -  

නීපල යේත්ර හාඋපකරණ 
           2014.01.01 

දිනට කශාෂය 
වර්ෂය තුළ වැි  
දියුණූකිරීම් 

වාර්ෂික ක්ෂය 
කවන්කිරීම 

සමුචිත ක්ෂය 
2014.12.31  

  2014.12.31 
දිනට කශාෂය 

  

ඉඩම් හා ඉඩම්සංවර්ධ්නය 2105 
     

1,844,077.74       5,374,066.54          92,203.89         213,485.45  
     

7,004,658.83  

කණොඩනැගිලි 2001 
     

7,031,981.78  
 

  
     

7,031,980.78                   1.00  

කණොඩනැගිලි (පුනරුත්තාපනය කල) 2001/01 
  

109,856,120.71       3,699,642.13     5,400,564.67  
   

42,109,859.04  
    

71,445,903.80  

යගලතල පහසුකම් -ීමණමුව ජැගලය 2001/02 
        

379,687.57  
 

        18,984.38         265,780.92  
        

113,906.65  

මිල දී ණත් යන්ත්රසූත්ර 2103 
   

45,833,526.15      34,552,060.63     4,798,471.05  
   

22,982,013.23  
    

57,403,573.55  

මිල දී ණත්කණොඩනැගිලි 2104 
   

18,452,571.81      84,322,556.93     2,078,669.31  
     

3,609,815.80  
    

99,165,312.94  
යාත්රා සහ කටෝට්ටු (පුනරුත්තාපනය 
කල) 2005/02 

   
11,478,093.02          272,500.00     1,147,809.30  

     
5,977,160.36  

     
5,773,432.66  

ධීවර ආම්පන්න 2107/02 
   

37,273,126.17  
 

   3,727,312.66  
   

15,003,341.05  
    

22,269,785.12  

සන්වේකනද්න උපකරන 2103/02 
     

1,076,476.45  
 

      107,647.65         817,764.01  
        

258,712.45  

ලී ටඩු හා සවිකිරීම් 2102 
   

27,737,920.60       4,072,338.80     2,931,403.94  
   

13,531,983.32  
    

18,278,276.08  

නාම පුවරු 2106/02 
        

969,114.80  
 

        96,911.48         399,296.70  
        

569,818.10  

පුස්තකාල කපොත් 2107/03 
   

11,035,258.43          333,820.00     1,128,562.34  
     

4,282,487.93  
     

7,086,590.50  

අකනකුත් උපකරන 2106/00 
     

1,530,059.76  
 

      153,005.98         622,303.18  
        

907,756.58  

රථ වාහන  (පුනරුත්තාපනය කල) 2003 
   

15,652,305.68       1,021,729.78          91,493.69  
   

15,743,798.37  
        

930,237.09  

පරිණනක 2103/03 
   

30,778,995.69          432,630.24        717,370.80  
   

29,137,481.42  
     

2,074,144.51  

මිලදී ණත් වාහන 2101 
   

12,461,710.53  
 

   1,428,601.86  
   

12,461,709.53                   1.00  
කනොවේමි වැඩ - 
ීමණමුවකන්වාසිකාණාරය 2104/02 

     
8,592,240.43      28,843,897.08      

    
37,436,137.51  

රසායනාණාර උපකරන 2107/04 
     

9,728,427.82  
 

      972,872.79  
     

4,640,446.61  
     

5,087,981.21  
කාර්යාලීය උපකරන 
(පුනරුත්තාපනය කල) 2004/00 

        
290,342.69          174,000.00          29,034.27         225,244.70  

        
239,097.99  

යන්ත්ර සූත්ර (පුනරුත්තාපනය කල) 2002 
     

2,265,684.91          226,422.00        233,188.26         852,232.11  
     

1,639,874.80  

කන්කට්නර් 2106/01 
        

369,000.00  
 

        36,900.00         295,200.00  
          

73,800.00  

මිලදී ණත් පුහුණුඋපකරන 2107 
   

16,304,081.59  12,254,000.10    2,334,337.01  
     

2,972,137.26  
    

25,585,944.43  
පුහුණු උපකරන (පුනරුත්තාපනය 
කල) 2005/00 

        
189,900.00  1,843,534.54         89,468.75         109,250.00  

     
1,924,184.54  

කනොවේමි වැඩ -සභාපතිකාර්යාලය 
 

     
8,302,245.00      11,883,140.00      

    
20,185,385.00  

SSDP කනොවේමි වැඩ -යාපනය 
කණොඩනැගිලි 

 
      27,646,398.62      

    
27,646,398.62  

 
    

    
                    -    

  
379,432,949.33    216,952,737.39    27,614,814.07  

 
183,284,771.76  

  
413,101,214.95  
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සටහන10 
 
කසාවක නය 

 

 
ආපද්ා නය 

  
       6,918,294.66  

             
8,346,281.98  

 
උත්සව අත්තිකාරම් 

  
          187,500.00  

                
209,000.00  

 
පාසල් කපොත් නය 

  
             2,700.00  

                 
16,250.00  

 
සුනාමි නය 

  
          191,464.23  

                
193,920.73  

     
       7,299,958.89  

             
8,765,452.71  

       සටහන 11 නත ගය 2014.12.31 
    

 
ලිපි ද්රවය 

   
       1,115,446.15  

                
523,264.50  

 
පිරිසිදුකිරීකම් සහ අකනකුත් ද්රවය 

 
          214,949.26                     8,005.00  

     
       1,330,395.41                  531,269.50  

       සටහන  12 උපිත ලබබීම් 
    

 
ආපසු කණවිය යුතු තැන්පතු - (විදුලිය නාරා ආයතනය)           218,750.00                  218,750.00  

 
තැන්පතු ( කුලී වාහන)            47,000.00                   47,000.00  

 
අත්තිකාරම් 

  
       3,740,167.71               4,114,667.71  

 
තැන්පතු (කන්වාසිකාණාර තැන්පතු) 

 
       1,708,500.00                   58,500.00  

 
උපචිත පාඨමාලා ණාස්තු - විශ්ව විද්යාල      10,624,173.10               5,911,500.10  

 
වැටුප් අත්තිකාරම් 

  
          103,500.00                  118,500.00  

 
උපචිත ලැීමම් -කන්වාසිකාණාර කුලී 

 
       3,659,854.00                  803,711.00  

 
ධීවරඅමාතයංශය - අත්තිකාරම් 

 
          930,592.50                  930,592.50  

 

ආපසු කණවිය යුතු කන්වාසිකාණාර 
ණාස්තු 

  
          120,000.00                  120,000.00  

 
ණමන් වියද්ම් අත්තිකාරම් 

  
           15,000.00                   15,000.00  

 
තැන්පතු - (සිකලෝන් ඔක්සිජන (පුී) සමාණම)            47,000.00                   47,000.00  

 
ආපසු කණවිය යුතුකටන්ඩර් තැන්පතු 

 
       1,215,800.00                  915,800.00  

 
ආපසු කණවියයුතු නාරා ආයතනකේ ණාස්තු 

 
          180,000.00                  180,000.00  

 
විණනන වියද්ම් 

  
           67,247.50                   67,247.50  

 
නාරා ප්රවාහන පහසුකම් 

  
          338,580.00  

  
 

    
     23,016,164.81             13,548,268.81  

සටහන 13 මුදල් හා බබංකුනශේෂ්ය 
     

 
මහජන ටැංකුව -කමෝද්ර ශා ාව -9868 

 
          292,396.41  

                
458,073.69  

 
මහජන ටැංකුව -කමෝද්ර ශා ාව -9909 

 
       1,154,875.69  

                
820,715.41  

     
       1,447,272.10  

             
1,278,789.10  

සටහන 14 රජනේ දායකතුවය 
    

 
ආරම්භක කශාෂය 

  
    469,514,884.34  

          
374,514,884.34  

 
එකතු කළා -රජකේ ද්ායකත්වය 

 
     92,450,000.00  

           
95,000,000.00  

 
SSDP 

   
     60,505,921.12  

 

 
අවසාන කශාෂය 

  
    622,470,805.46  469,514,884.34  
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සටහන 15 සමුච්ිත අතිරික්තය (ඌණතාවය) 
 

 
ආරම්භක කශාෂය 

  

  
(252,492,901.67) 

        
(181,746,670.45) 

 
Prir Year Edjestment 

   

            
(8,466,744.95) 

 

එකතු කලා- අතිරික්තය 
(තනතාවය) 

  

    
(71,013,053.58) 

          
(62,279,486.27) 

 
අවසාන කශාෂය 

  

  
(322,689,667.70) 

        
(252,492,901.67) 

සටහන 16 උපිත වියදම් 
    

 
වැටුප් 

    

                
538,968.00  

 
කවනත් 

    

                 
55,234.00  

 
කසාවක භාර කාර අරමුද්ල  

    
     107,793.00  

 
කසාවක අර්ථසාද්ක අරමුද්ල  

    

                 
16,169.00  

 
දුරකථන ණාස්තු 

   

                 
25,200.00  

 
ජල ණාස්තු 

   

                 
65,600.00  

 
ආරක්ෂක වියද්ම් 

   

             
1,251,567.50  

 
වරිපනම් ටදු 

   

             
1,108,000.00  

 
මිලදී ණත් යන්ත්රසූත්ර හා උපකරන 

  

                
402,587.88  

 
වාහන පුණුරුත්තාපනය 

   

                 
16,150.00  

 
විජිත යාපාකපොත් හල 

   

                 
18,468.00  

 
විණනක ණාස්තු 

  
257,040.00 

 
ලය නීමි යා (පුී) සමාණම 

   
             767,200.00 

 

Youth service 
කණවිය යුතු කසාවක අර්තසාධ්ක 
අරමුද්ල 

  
6,624,699.00 

223,008.00 

 
අවලංගු කළ කරක්පත් 

  
          697,854.61  

  

සටහන 16.1 උපචිත වියද්ම් 
  

    107,825,111.29  
 

 

සටහන 17 කණවියයුතු වියද්ම් 
   

115,147,664.90 4,852,985.58 

 
රද්වා ණැනීම 

  
       2,006,143.79  

             
2,006,143.79  

 
ආපසු කණවියයුතු කටන්ඩර් ණාස්තු 

 
          112,500.00  

                 
47,000.00  

 
ආපසු කණවියයුතු තැන්පතු 

  
           21,000.00  

                   
5,000.00  

 
මුීද්ර ටදු 

    

                   
1,450.00  

 
උපයන විට කණමේම (ටදු) 

   
3,090.39  

 

කණවියයුතු කසාවක භාර කාර 
අරමුද්ල  8% 

   

                
409,547.47  

 
කණවියයුතු වියද්ම් 

   
             3,700.04                   3,700.04  

     
       2,143,343.83           2,475,931.69  
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12 . විගණකාධිපතිනේ වාර්තාව 
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13.විගණකාධිපති වාර්තාවට කරු  ලබූ  පබහබිංලි කිරීම් 

 

මකේ අංකය - OU/02/02/01-04 

2015.08. 

විණනකාධිපති, 

විණනකාධිපති කද්පාර්තකම්න්තුව, 

අංක 306/72, 

කපොල්ූ ව පාර, 

ටත්තරමුල්ල. 

ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනනේ 2014 නදසබම්බර් 31 ිංනනේ අවසේ වර්ෂ්ය සාහා වූ මූලය 

ප්රකාශන ිළිබබාව 1971 අංක 38 දරනමුදල් පනනත් 14(2)(සී) වගේති ප්රකාරව විගණකාධිපති වාර්තාව. 

ිෂර්ෂ ණත කරුන පිළිටඳව YS/D/NIFNE/1/14/03 හා 2015.07.09 දිනැතිව එවන ලද් වාර්තාව හා ටැකඳා. 

එකී වාර්තාව කළමනාකරනය විසින් සලකා ටලන ලදුව, ණැනීමට කයෝජිත ක්රියාමාර්ණයන් පිළිටඳව පැහැදිළි 

කිරීම් කමමඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

2. මූලය ප්රකාශන 

 

2.2.1 ශ්රී ලංකා රාජය ගිණුම්කරණ ප්රමිති 

 

(අ) අයවැය ණත තත්වයන් ද්ක්වමින් මුලය ප්රකාශන කට්ටලයක් සකස් කර පාලන සභාව කවත කම් වන 

විට ද් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ණැලපුම් කරන ලද් ගිණුම් ප්රකාශ සමඟ අයවැය ණත තත්වයන් 

ද්ක්වමින් ගිණුම් කට්ටලය ඉදිරිපත් කරන ටව සඳහන් කරමි. 

 

(ආ) කමය දිගුකාලීනව පවත්වා කණන ආ ක්රමයය . කකකසා වූව ද් ණැලපුම් කරන ලද් අවසාන ගිණුම් 

කට්ටලය වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. එම විෂය අය තමය ආකයෝජන යටකත් වේරූපනය කිරීමට ක්රියා 

කරන ලදී. 

 

(ඇ) ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිකන්රු අයතනය රී ලංකා සාණර විශ්වවිද්යාලය ටවට පරිවර්තනය මේමට 

වේයමිතව ඇති ටැවින් ඉදිරිකේදී සියලු කීපල ප්රතයාණනනය කර නව ගිණුම් පැවැත්මේමට කටයුතු 

සංවිධ්ානය කර ඇති ටව සඳහන් කරමි 

 

2.2.2 ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

 

(අ) ගිණුම්කරන ප්රතිපත්ති පිළිටඳව ගිණුම් ප්රකාශයන්හි 1.8 මගින් කහළිද්රන කර ඇත. 
 

(ආ) ණැලපුම් කරන ලද් අවසන් ගිණුම්වල ගිණුම්කරන සටහන් 1.8 යටකත් විස්තර කිරීමට ක්රියාකර 

ඇත. 

 
 

2.2.3 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 
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(අ) ජ’නල් අංක 17 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(ආ) ජ’නල් අංක 18 මඟින් වේවැරදි කර ඇත. 

(ඇ) ජ’නල්  අංක 20 සහ 36 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ඈ) ජ’නල්  අංක 21, 22, 23 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ඉ) ඉදිරිකේදී වත්කම් හඳුනාකණන ප්රතයාණනනය කරමින් ගිණුම් ණත කිරීමට ක්රියා කරමි. 

 

(ඊ) ජ’නල්  අංක 24 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(උ) ජ’නල්  අංක 25 මඟින් කපර වර්ෂකේ අණයන් හා ණැළපීම් කර ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ත) ජ’නල් අංක 26 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

(එ) ජ’නල් අංක 27 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ඒ) ප්රතයණනනයන් සිදු කර ගිණුම් තැීමම සඳහා ඉදිරිකේදී කටයුතු කරමි. 

 

(ඔ) ජ’නල්  අංක 29 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ඕ) ඉදිරිකේදී ප්රරාරන වියද්ම් කලස ප්රතිපාද්න ද්ක්වා ඒ මත ඇති වන වැය ද්ැරීම් ගිණුම් ණත කිරීමට ක්රියා 

කරමි. 

 

2.2.4 පබහබිංිබ නන කළ නවනස්කම් 

(අ) ගිණුම්කරන පැකක්ජකේ සිදුව ඇති කද්ෝෂයක් ටව අනාවරනය කර කණන ඇත. අද්ාළ  ආයතනය 

කවත ද්න්වා පැකක්ජය වේවැරදි කර ණැනීමට ක්රියා කරමි. 

(ආ) ප්රාේධ්න ප්රතිපාද්නයන් කලස පුහුණු හා සංවර්ධ්න වියද්ම් කලස ලද් අණය ප්රාේධ්වේත කනොකර ආද්ායම් 

හා වියද්ම් ගිණුමට ණලපා ඇත. 

2.2.5 අවිනිශ්ිත ගිණුම් 

කමය රු.85,433/= ක කලස වේවැරදි විය යුතුය. කමය වේවැරදි කිරීමට ඉදිරිකේදී කටයුතු කරමි. 

2.2.6 ලබබිය යුතු හා නගවිය යුතු ගිණුම් 

 

(අ) කමය වේරවුල් කිරීම සඳහා 2012 වර්ෂකේදී මහාභාඩලඩාණාරය ද් ද්ැනුවත් කර ඇත. ඒ සඳහා කම් වන 

කතක් පිළිතුරු ඉදිරිපත්ව කනොතිීමම මත තව දුරටත් කශාෂ ණතව පවතින ටව සඳහන් කරමි. 

(ආ)  රු.2,856,143.00 ක අණයක් අය කර ණැනීමට අද්ාළ කටයුතු කකකරමින් පවතී. රු.798,671.00 ක 

ආරම්භක කශාෂය පිළිටඳව තව දුරටත් විමර්ශනය කර ඉදිරි කටයුතු කරන ටව ද් සඳහන් කරමි. 

(ඇ) විණනන ණාස්තු කවනුකවන් කවන් කිරීම සඳහා විමීමමක් කනොලද් කහය න් කවන් කිරීමක් කර නැති 

ටව සඳහන් කරමි. 

(ඈ) ඉදිරිකේදී වේරවුල් කර ඉදිරිපත් කරමි. 
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(ඉ) ආද්ායකයන් විමසා ඉදිරිකේදී වේරවුල් කිරීමට කටයුතු කරමි. 

 

(ඊ) අවලංගු කළ කරක් පිළිටඳව ද්ැනුවත් කිරීම් කර ඇත. ඉදිරිකේදී අද්ාළ පරිදි කටයුතු කරනු ඇත. 

 

(උ) වැරදීමකින් සටහන් මේමකි. ජ’නල්  අංක 34 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

2.2.7 විගණනය සාහා සාක්ෂි නන වීම. 
 

(අ) 2014.03.01 රු.2,000.00 ටැඟින් ද් ීමට කපර කන්වාසිකාණාර ණාස්තු සඳහා රු.1,500.00 ටැඟින් ද් අය 

කර ඇත. පාලක සභා අනුමැතිය මත සිසුන්කේ ඉල්ලීම අනුව සභාපතිවරයාකේ ද්ැනුම් දීම මත 

රු.1,000.00 ටැඟින් අය කර ඇත. 
 
 

(ආ) ටැංකු කශාෂය, කවළඳ හා කවනත් ලැිහය යුතු ගිණුම්, ස්ථාවර වත්කම්  යනාදිකේ උපකල් න සකස ්

කර අවසාන  ගිණුම් මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

 

2.2.8 නීති, රීති, නරගුලාින හා කළමනාකරණ තීරණවලට අු කූලව නන වීම. 
 

(අ) කසාවා අවශයතාවයක් මත වැඩ ටැලීම සඳහා කයොද්වා කණන තිබුන ද් 2015.05.27 දිනකයන් සියලු 

වැඩ ටැලීම් පත් කිරීම් අකහෝසි කරන ලදී. නමුත් ආයතනකේ වද්වේක කටයුතු පවත්වා ණැනීම 

සඳහා නැවත කයොමු කරන ලදී. 

(ආ) 2015 වර්ෂකේදී අද්ාළ වේයමයන් යටකත් කටයුතු කිරීමට සියලු උපකීශයන් / ද්ැනුවත් කිරීම් කර 

ඇත. 

(ඇ) අත්තිකාරම් කණමේම් පියමේම් සම්ටන්ධ්ව වේකුත් කර ඇති රක්රකල්  හා උපකීශයන් පරිදි ක්රියා කරන 

ටව සඳහන් කරමි. 

(ඈ) ස්ථාවර වත්කම් කල් නයක් සකස් කර ඇති අතර, එය පරිණනක ණත කර ඇත. 

(ඉ) අද්ාළ වැරදි වේවැරදි කර ඇති අතර, පනකත් වේයමයන් ප්රකාරව කණමේම් කරන ටව සඳහන් කරමි. 

(ඊ) ජ’නල් අංක 29 මඟින් වේවැරදි කර ඇත. 

(උ)  ප්රසම්පාදන මාර්නගෝපනීශ සංග්රහය 

(i) ප්රසම්පාද්න සැලැස්මක් සකස් කර තිබුණි. එහි පිටපතක් කම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

(ii) 2014 වර්ෂකේ දී අද්ාළ ඉදිකිරීම කවනුකවන් 4.3.1(අ)(ආ)(ඇ)(ඈ) අනුව සැළසුම් පිළිකයල කර 

ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(iii) රජකේ ප්රසම්පාද්න මාර්කණෝපකීශ සංග්රහකේ 4.3.2 ට අද්ාළ වන කසා විකීශ වේකයෝජිත ආයතනය හා 

එකඟත්වය සිදු කර ඇත. ඉදිරිකේ ප්රසම්පාද්නයන්හි මුු පිරිවැය සඳහා ආයතන ප්රධ්ාවේයාකේ 

අනුමැතිය ලටා ණැනීමට කටයුතු කරමි. 

(iv)    ගිවිසුම් ලටා කණන ඒ මත කටයුතු කරමි. 

(v) ඉදිරිකේදී අද්ාළ පරිදි කටයුතු කරන ටව සඳහන් කරමි. 

(ත) ආයතනය සාණර විශ්වවිද්යාලය ටවට පරිවර්තනය මේකම්දී කසාවකයන් අන්තර්ග්රහනය කිරීම සහ නව 

ටඳවා ණැනීම් කළ යුතු ටැවින් ස්ිකර ටඳවා ණැනීම් 2014 වර්ෂකේදී සිදු කර කනොමැති ටව මා කවත 

වාර්තා කර ඇත. 
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2.3 නසේවක ණය 

(අ) ජනල් 30, 31 මඟින් වේවැරදි කර ඉදිරිපත් කරමි. 

(ආ) වැඩ තහනම් කිරීම්, කසාවය හැර යෑම් මත එකී තත්වය ඇතිව ඇත. ඇපකරුවන්කේ අයකර ණැනීමට 

අද්ාළ කටයුතු කරමි. 

(ඇ)  කමය අත්හැරීම මත සිදුව ඇත. වේවැරදි කිරීමට ක්රියා කරමි. 

4. නමනහයුම් සමානලෝලනය 

 

4.1 කාර්යසාධනය 

(අ) පාඨමාලා පබවබත්වීම 

2003 වර්ෂකේ පැවැත්වූ උපාධි වැඩ සටහන්වල උපාධි ප්රධ්ානයන් 2009 වර්ෂකේ සිදු කර ඇති අතර, 

2003 වසරට පසුව සිසුන් ටඳවා ණැනීම සිදු කරන ලීකී 2009/2010 අධ්යයන වර්ෂය සඳහාය. 2009 

සහ 2010 වර්ෂය සඳහා ටඳවා ණත් සිසුන්කේ අවසාන විභාණ පවත්වා විෂය සහතික කිරීකම් ලිපි ලටා 

දී ඇති අතර, උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සවයක් පැවැත්මේමට ප්රමානවත් සිසුන් කනොමැති මේම මත කනොපවත්වා 

ඇති අතර, ඉදිරිකේදී උපාධි ප්රධ්ාන උත්සවයක් පැවැත්මේම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. 

(ආ)(i) පාඨමාලාව හැරයෑම සිදු වනුකේ අකප්ක්ෂකය න් ජාතික විශ්වවිද්යාල පීධ්තියට ඇතුළත් මේමත්, 

විකීශ ණත මේමත් , කිකියා ලැීමමත්  ටව අනාවරනය කර කණන ඇතත්, විධිමත් පසු විපරම් 

ක්රියාවලියක් පැවැත්මේම සිදුව නැත. ඉදිරිකේදී අවශය කසාවක සං යාව සම්පූර්න කර ණත් පසු විපරම් 

ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට ක්රියා කරමි. 

(ii) කමම තත්වයට ප්රධ්ාන කහාතුව මේ ඇත්කත් විශ්වවිද්යාල පනත සම්මත මේ කනොතිීමමත් සම්පත් වල 

පවත්නා තනතාවය යනාදිය ටව ද්ැක්විය හැකිය. 

 
(ඇ) ි පකලෝමා හා සහතික පත්ර පාඨමාලා පැවැත්මේම 

(i) පවත්නා සම්පත් ප්රමානයන් අනුව පාඨමාලා සඳහා සහභාගිකයන් ප්රමානයන් ඇස්තකම්න්තු කළ ද් 

ධීවර හා නාවුක අංශකේපවත්නා තත්වය අනුව තන සහභාීතත්වයක් ද්ැක්මේම සාමානය 

ප්රවනතාවයක් ටව සඳහන් කරමි. 

(ii) පාඨමාලා හැර යෑම සඳහා ආර්ිකක අපහසුතා, කිකියා ලැීමම් යන තත්වයන් කහාතු වන ටව සඳහන් 

කරමි. 

(iii) ජාතික වේපුනතා සම්මතයන් අනුව පාඨමාලා පැවැත්මේම ආරම්භ කරන ලීකී 2014 වර්ෂකේදීය. ඒ 

සඳහා ප්රතීතනය මේ ඇත්කත් මට්ටක්කුලිය, තංණල්ල, ත්රිකුනාමලය යන ඒකකයන් පමණි. ද්ැනට එම 

ඒකකයන්කේ NVQ සහතික ලටා දීමට අද්ාළ කටයුතු සිදු කරන ටව සඳහන් කරමි. 

4.2 කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂ්මතා 
 

වාහන පවරා ණැනීම් සිදු කර ඇත. අද්ාළ විස්තර ඇමුණුම (01) මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 
 

4.3  නමනහයුම් අකාර්යක්ෂ්මතා 
 

(අ) අද්ාළ සපයා ණත් උපකරන කටොකහෝමයක් කම් වන විට කටද්ා හැර ඇත. 

(ආ) කම් වන විට අද්ාළ සවි කිරීම් කර භාවිතයට ණන්නා තත්වයට පත් කර ඇත. 
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4.4 මතනේදයට තුඩු නදන කරුණු 

 

(අ) කණොඩනැගිල්ල භාර ණන්නා අවස්ථාකනදී ඉහත අඩු පාඩු ද්ක්නට කනොවූ ටව වාර්තා කරමි. 

 

(ආ) වතුර කමෝටරකේ ආරක්ෂාව සඳහා ද්රා ඇති වැය ඇස්තකම්න්තුව කම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(ඇ) ිෂෂය කන්වාසිකාණාරය ප්රමානවත් කනොමේම මත එකී සැපයුම්කරුකේ කවන්ව පැවති වේවසක් 

අභයාසලාභීන් 10 කද්කනකු කන්වාසික කිරීම සඳහා ලටා ණත් අතර, එම පහසුකම සඳහා අමතර 

ණාස්තුවක් අය කර තිිහන. එයට අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාකේ එකඟතාවය ඇතිව කණමේම් කර ඇත. 

4.5 නිෂ්්ක්රීය හා ඌන උපනයෝජිත වත්කම් 

අපහරනය කිරීමට අද්ාළ කටයුතු කම් වන විට සංවිධ්ානය කර ඇත. 

4.6 ආර්ථික නන වන ගු නදු  

 

(අ) පාලන සභාව හා ්රාස්ත්රී ය සභාව පැවැත්මේම එම ස්ථානකේ සිදු කරන ලදී.පාලන සභාකන එකඟතාවය 

අනුව අද්ාළ අනුග්රාහකත්වය ලටා දී ඇත. 

 

(ආ) ද්ැන්මේම් අතිකර්කයන් පළ කර ඇත්කත් අභයාසලාභීන් ටඳවා ණැනීම සඳහා ප්රරාරනයන් ලටා දීකම් 

අරමුණින් සියලු පාඨමාලාවන් ඇතුළත්වය. 

 

4.7  නක ේත්රාත් පරිපාලනනේ අඩුපාඩු 

 

4.7.1 යාපනය පුහුණු පාසබල සාහා නව නතමහල් නග ඩනබගිල්ලක් ඉිංකිරීම 

 

(අ) සිංහල පුවත්පකත් ඉංග්රීසි භාෂාකවන් ද්ැන්මේම් පළ කිරීම සාමානයකයන් සිදු වන තත්වයක් වුව ද් ඉහත 

සිදු මේම කකකර් අද්ාළ වේළධ්ාරීන්කණන් වේද්හසට කරුණු විමීමමට කටයුතු කරමි. 

 

(ආ) තාක්ෂන ඇණයීම් කමිටුව විසින් ලටා දුන් වේර්කීශයන් පරිදි තීරනයන් කණන ඇත. එකී විෂමතාවය 

පිළිටඳව අද්ාළ පාර්ශවයන්කණන් වේද්හසට කරුණු විමීමමට කටයුතු කරන ටව සඳහන් කරමි. 

 

(ඇ) මූලික ඇස්තකම්න්තුව සකස් කිරීකම්දී සිදු ව ඇති කද්ෝෂයකි. මූලික ඇස්තකම්න්තුව සැකීමම 

කමොරටුව විශ්වවිද්යාලකේ වයාපෘති අංශය විසින් සිදු කර ඇති ටව සඳහන් කරමි. 

 

(ඈ) විදුලිය සම්ටන්ධ්තා සඳහා රු.202,401.00 ක මුද්ලක් අයදුම් කර තිබුන ද් එය කණමේම් කර කනොමැත. 

 

(ඉ) අවශයතාවය අනුව සතියකට වරක් කද්වරක් වන කසා අධීක්ෂනය කර ඇත. අද්ාළ සටහන් තැබූ 

කල් න යාපනය කාර්යාලකේ පවත්වා ඇත. 

 

(ඊ) ප්රතිපාද්න ීමමා මේම මත මාර්ණය සැලසුම් කර කනොතිිහන. ඉදිරිකේදී කමය කි නම් කටයුත්තක් කසා 

සලකා වේම කිරීමට ක්රියා කරමි. 

 

(උ) කණොඩනැගිල්ල භාර ණන්නා අවස්ථාකන දී අඩුපාඩු ද්ෘෂයමාන කනොවූ අතර, පසුව අනාවරනය වූ 

තත්වයන් සඳහා ගිවිසුම් ණත ආකාරයට කකොන්ත්රාත්කරු ලවා කාර්යන් ඉටු කරවා ඇත. 
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(ත) සභාපති කාර්යාලය ඉිංකිරීම් 
 

(i) ආයතනය විසින් ලටා දී ඇති අතිකර්ක වැඩ සඳහා ලිඛිත උපකද්ස් ලටා දී ඇති අතර, අදියර I හා II 

සඳහා වැඩ අවසන් දිනය 2014.07.20 ද්ක්වා ආයතන ප්රධ්ාවේයාකේ උපකද්ස් පරිදි දීර්ඝ කර ඇත. 

ඉදිකිරීම් අදියර I  හා II කකොන්ත්රත්කරුවන් විසින් 2014.07.15 වන දින අවසන් කර තිබූ කහය න් 

අලාභ අය කර ණැනීමක් සිදු කළ කනොහැක. (ඇමුණුම 02හා03) 

(ii) 2015ජූලි වන විට අද්ාළ කණමේම් අවසන් කර කනොතිබුන ද් කණමේම සඳහා වවුරර්පත් ඉදිරිපත් කර 

තිබුණි. කම් වන විට අද්ාළ වවුරර්පත මූලය අංශය සතුව පවතී. 

  

(iii) ICTAD / SBD හා NPA Guideline 8.13.3 අනුකූලව වන පරිදි අද්ාළ කණමේම් සිදු කර ඇත. 

 

 

(එ) සභාපති කාර්යාල නග ඩනබගිල්ල ඉිංකිරීම - අිංයර II හා III 

 

(i) අවස්ථානුකූලව කකොන්ත්රාත්කරු හට කාර්යසාධ්න දුර්වලතා ලිිහතව ද්ැනුම් දුන් අතර, ඊට අනුණත 

කවමින් අද්ාළ වේවැරදි කිරීම් සම්පූර්න කිරීමට කකොන්ත්රාත්කරු සමත් මේ ඇත. එම කහාතුකවන් හා ඔහු 

විසින් ඉදිරිපත් කර තිබු අවම ලංසු අණයන් සලකා අද්ාළ තීරන ලටා දී ඇත. 

(ii) 2014.07.15 දින අවසන් කළ ටව ලිඛිතව ද්ැන්වූ ලිපිය (අද්ාළ ලිපි කණොනුකවන් ලටා ණත් පිටපත) 

ඇමුණුම 03මඟින් ඉදිරිපත් කරන අතර, 2014.07.20 වන විට අවසන් කිරීමට තිබූ කහය න් අලාභ 

අයකර ණැනීම සිදු කළ කනොහැක. 

  

(iii) ආයතනය විසින් 2015.05.30 වන කතක් අදියර III කාර්ය වේම කිරීමට කාලය දීර්ඝ කර ඇත. 

(ඇමුණුම 04) අද්ාළ කකොන්ත්රාත්කරු 2015.05.29 වන විට කාර්ය වේම කර භාරදීම සිදු කර ඇත. 

(ඇමුණුම 05) එකසා කහය න් ප්රමාද් ණාස්තු අය කර ණැනීමක් සිදු කළ කනොහැක. 

  

(iv) ආයතනය විසින් කකොන්ත්රාත්කරු කවත කණමේම් සිදු කනොකිරීම කහාතුකවන් හා වර්ෂා සහිත 

කාළගුනයක් වේසා කකොන්ත්රාත්කරු විසින් තාවකාලිකව වැඩ නවතා ද්මා ඇත. එය ICTAD 

ආයතනකේ නීති ප්රකාරව ඔහු සතු හිමිකමකි. 

 

(v) වැඩ අවසන් කළ යුතු දිනය ආයතනය විසින් 2015.05.30 ද්ක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර, එම දිනය වන 

විට සියලු වැඩ අවසන් කර ඇත. 
 

4.8 විධිමත් පරිිං පවරා නන ගත් ඉඩම්/නීපලවල වයපෘති ආරම්භ කිරීම. 
 

(අ) ජාතික ධීවර හා නාවුක ඉංජිකන්රු පනත අනුව එවකට ධීවර පුහුණු ආයතනකේ පැවති ආයතන 

පරිවර්තනය කර ඇත. එහිදී සියලු වත්කම් ආයතනය සතු වන ටැවින් විකශාෂ පවරා ණැනීමක් සිදු කර 

නැත. වසර 15 ක් පමන එම කීපල කමම ආයතනය භාවිතා කර ඇති අතර, අය තිය ඉල්ලා ධීවර 

අමාතයාශයට ලිඛිතව ද්ැනුවත් කිරීකම්දී කමම කීපල රජය සතු ටැවින් එවැවේ අවශයතාවයක් 

කනොමැති ටව ද්ක්වා ඇත. 

ආයතනය පවත්වා ණැනීකම් අවශයතාවය මත ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කර ඇත. 

(ආ) NIFNE යාත්රාව ආයතනය සතුව පවතින අතර, අකනකුත් යාත්රා ධීවර අමාතයාංශය විසින් විධිමත්ව 

පැවරීම සිදු කර කනොමැත. 

4.9 නවනත් රාජය ආයතන නවත ලබා ුසේ ආයතනනේ සම්පත් 

ජනාධිපති කල්කම් කාර්යාලකේ ඉල්ලීම අනුව මුද්ා හැරීම සිදු කර ඇත. 
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4.10 කාර්ය මඩලඩල පරිපාලනය 

4.10.1  

(අ) ආයතනය සාණර විශ්වවිද්යාලය කලස නව පනතකින් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කටයුතු කකකරමින් පැවති 

වේසා එකී තනතුර පිරමේම කර කනොමැත. 
 

(ආ) විද්යාල උපකීශකය න් කලස ආයතනකේ සිටී සුදුසුකම් ලත් කසාවකය න් 08 කද්කනකු ටඳවා කණන 

ඇති අතර, ඉදිරි අවශයතාවයන් සඳහා ඉදිරිකේදී ටඳවා ණැනීමට කටයුතු කරමි. 

4.10.2 

(අ) විකශාෂිත කසාවාවක් පවත්වා කණන යාම සඳහා ලටා කණන ඇත. පාඨමාලාවල සම්ටන්ධිකාරයන් කලස 

කයොද්ා කණන ඇති අතර, ඉදිරිකේදී නව ටඳවා ණැනීම් කිරීමට ක්රියා කරමි. 

(ආ) අද්ාළ කණමේම් කර්ටයන් පාලක සභා අනුමැතිය යටකත් කණමේම් කර ඇත. 

5. ගිණුම් කටයුතු භාවය හා යහපාලනය 
 

5.1 මූලය ප්රකාශන ඉිංරිපත් කිරීම 
 

පරිණනක මෘදුකාංණ භාවිතකයන් ද් ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ද්න්වා සිටීම මත එකී ප්රමාද්ය සිදුව ඇත. 

කපර වර්ෂකේ තත්කාලීනව ඉදිරිපත් කර ඇති ටව ද් සඳහන් කරමි. 

5.2 ක්රියාකරී සබලබස්ම 
 

(අ) වේයමිත පරිදි ක්රියාකාරී සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ඉදිරිකේදී කටයුතු කරමි. 
 

(ආ) අභයාසලාභීන් ප්රමානවත් කනොමේම මත පාඨමාලා ආරම්භ කර කනොමැත. 
 

5.3 ප්රසම්පාදන සබලබස්ම 

ප්රසම්පාද්න සැලැස්මක් සකස් කර ඇත. එය පාලන අංශකේ කණොනු ණත කර ඇත. (ඇමුණුම 06) 

5.4 අයවබය පාලනය 
 

(අ) අවශයතාවය මත ප්රතිපාද්න කයොද්ා කණන කාර්යන් ඉටු කරවා කණන ඇත. 

 

(ආ) අයවැය කල් නය මුලය පාලන උපකරනයක් කලස ඉදිරිකේදී භාවිතා කිරීමට වේළධ්ාරීන්ට 

අවශය උපකද්ස් ලටා කද්මි. 

6. පීධති හා පාලනය 
 

විණනනය විසින් ගිණුම්කරනය, ප්රසම්පාද්න, අයවැයමය පාලනය, වත්කම් කළමනාකරනය, කාර්ය 

මඩලඩල පරිපාලනය සම්ටන්ධ්කයන් විමර්ශනය කරමින් අප කවත කයොමු කරන ලද් විමසුම් මඟින් 

වේවැරදි මේම සඳහා මහත් රුකුලක් වූ ටව සඳහන් කරමි. එකී විමර්ශනයන් තුළ අප විසින් පවත්නා 

සම්පත් අනුව පීධ්ති පවත්වා ණැනීමටත් ක්රියාපගලපාගල ස්ථාපනය කිරීමටත් හැකි වූ ටව ද් සඳහන් 

කරමි. 

 

තිලක් ධ්ර්මරත්න, 

උපකුලපති. 
 

පිටපත්: 
 

1. කල්කම් - වේපුනතා සංවර්ධ්න හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතයාංශය - කා.ද්ැ.ස 



 
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆண்டறிக்லகமற்றும்கணக்குகள் 

 

 

லதசியகடற்றறோழில்மற்றும்கடல ோட்டுஎந்திரவியல்நிறுவனம் 

(சமுத்திரப்பல்கலைக்கழகம்) 

 

 

2014 

 
 

 

தி ன்கள்அபிவிருத்திமற்றும்வொழ்க்லகத்றதொழிற்பயிற்சிஅலமச்சு 

ததசியகடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டுஎந்திரவியல்நிறுவனம் 

இைக்கம்15,கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி,  

றகொழும்பு15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றதொலைதபசி: - 011-4346973  றதொலைநகல்: - 011-4346993 

மின்னஞ்சல்: oceanuniversity@ocu.lk  இலையத்தளம்: www.ocu.lk 

   

NIFNE

mailto:oceanuniversity@ocu.lk
http://www.ocu.lk/
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உள்ளடக்கம் 

 

 

 

01. துலை தவந்தரின் றசய்தி 
02. ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின்  

நிர்வொகச் சலப மற்றும் அதன்அலமவொக்கம்  

03. ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின்  

கல்விவொரியம் மற்றும் அதன்அலமவொக்கம் 

04. நிறுவனத்தின்ததொற் ம், விரிவொக்கம், றதொலைதநொக்கு, றசயற்பைி மற்றும்  

கு ிக்தகொள்கள் 

05. கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல்  

கல்லூரியின் றசயல்பொடுகள்மற்றும்தசலவகளின் பங்களிப்பு 

06. உயர்கற்லகப் பிரிவு 

07. பயிற்சிப் பிரிவு 

08. நிர்வொகப் பிரிவு 

09. மனிதவளப் பிரிவு 

10. உள்ளகக் கைக்கொய்வுப் பிரிவு 

11. 2014டிசம்பர் 31 ஆம்திகதியில் உள்ள படியொன ஜந்றதொலகப் படிவம்  

மற்றும்2014டிசம்பர்31 ஆம் திகதியில் முடிவுற்  ஆண்டுக்கொன  
வருமொனமற்றும்றசைவினக் கைக்குகள் 

12. கைக்கொய்வொளர்நொயகத்தின்அ ிக்லக  

13. கைக்கொய்வொளர்நொயகத்தின்அ ிக்லக றதொடர்பொன விளக்கங்கள் பற் ிய அ ிக்லக 
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01. துலண லவந்தரின் றசய்தி 
 

 

இைங்லக சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு 516..60.51 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு 
வரும் வலகயில் நியமிக்கப்பட்ட முதைொவது துலை தவந்தர்என்  வலகயில், 
முன்லனய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் ததசியநிறுவனத்தின் 2014 
ஆம் ஆண்டிற்கொன ஆண்ட ிக்லகயில் எனது றசய்தியிலன பிரசுரிப்பதில் நொன் றபரு 
மகிழ்ச்சி அலடகின்த ன். 
 

ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தினொல் வழங்கப்பட்ட 
இரண்டு பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தமைதிகமொக, இந்த ஆண்டு அ ிமுகம் 
றசய்யப்பட்ட கப்பல் தபொக்குவரத்து மற்றும்தசலவகள் முகொலமத்துவ பிஎஸ்சி 
பட்டமொனது உயர் கல்விப் பிரிவுப் பொடத்துல யில் ஒரு அதி சி ந்த விரிவொக்கத்திலன 
ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமலும்,கலரதயொர மற்றும் கடல் வள முகொலமத்துவப் 
பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிக்குத் ததலவயொன பொடத்துல க்கு ிய நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 
லகயடக்க புத்தகம் தயொரிக்கப்பட்டலம இைங்லக வொழ் குழந்லதகளுக்கு ஒரு புதிய 
வழிலய தி க்கும் றசயைொக அலமந்துள்ளறதன்பலத நொன் இங்கு கு ிப்பிட 
விரும்புகின்த ன். அத்துடன், இச் றசயைொனது கல்வித் துல க்கொன மொைவர் 
எண்ைிக்லகயிலன றபரிய அளவில் அதிகரிக்கபங்களிப்புச் றசய்யும் என்பது 
பொரொட்டப்பட தவண்டியறதொன் ொகும்.  
 

 

கடல் றதொடர்பொன முக்கிய துல கலள பைப்படுத்தல் மற்றும் சமுதொயத்திற்குத் 
ததலவயொனதவலையொள் வளத்திலன வழங்குவதல் மற்றும் கடல் வள 
முகொலமத்துவப் பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிகலள தயொரிப்பதில் பங்களிப்புச் றசய்வதல் 
தபொன் வற் ில் கல்விசொரொ ஊழியர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின் னர்.  
 

 

.0 பிரொந்திய கல்லூரிகலள  தன்னகத்தத றகொண்ட பயிற்சி பிரிவினொல் 2014 ஆம் 
ஆண்டில் தமற் றகொண்ட சொதலனகலள கருத்தில் றகொண்டொல்,மொைவர்களின் 
றசயல்திட்ட பயிற்சி வொய்ப்புகலள நன்கு அதிகரிக்கும் வலகயில் மட்டக்குழி 
கல்லூரியில் ஒரு "மொதிரிகப்பல்" இலன உருவொக்கியலம முக்கியமொன ஒன் ொகும். 
அத்துடன், ததசிய தி ன் நியமங்கள் மற்றும் பொடத் திட்டங்கலள தயொரித்தலம, 
மற்றும் நலடமுல யில் இருந்த 08 பொடறந ிகலள,  " வொழ்க்லகத்றதொழில் தி ன் 
சொன் ிதழ் –தரம் .4" இல் 06 பொடறந ிகள் விகிதமும் "வொழ்க்லகத்றதொழில் தி ன் 
சொன் ிதழ் –தரம் .5" இல் 02 பொடறந ிகள் விகிதமும் உள்ளடங்கும் வலகயில் 
அதற்கொன ததசிய மதிப்படீு அலமப்பிலன உருவொக்கியலம நிறுவனத்தியொல் 
தமற்றகொண்ட ஏலனய சொதலனகளொகும். கடற்பலட துல யின் எதிர்கொை பயைத்தின் 
நன்லமயிலனக் கருத்தில் றகொண்டு உயர் தரமொன பொடறந ிகலள நிலைநிறுத்தும் 
வலகயில் நிறுவனத்தினொல் நடொத்தப்படும் பயிற்சி றந ிகளுக்கு ISOதரச்சொன் ிதழ்கள் 
றப  நடவடிக்லகஎடுக்க தவண்டும் என்று நொன் தகொருகின்த ன். 
அதததபொல்,நிறுவனத்தினொல் வழங்கப்படும் நன்லமகளுக்கு தமைதிகமொக றவளிவொரிப் 
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பொவலனயின் மூைம் தமலும் பை நன்லமகள் றப  முடியும் என்பது மட்டக்களப்புக் 
கல்லூரியில் நிர்மொைிக்கப்பட்ட சுற்றுைொ விடுதியிலன ஒரு உதொரைமொகக் றகொண்டு 
நிரூபிக்கைொம்.  
 

பயிற்சிப் பிரிவிற்கு மொைவர் பங்குபற்றுதைிலன அதிகரிக்க நடவடிக்லக எடுத்து 
அதன்பின் அவர்கள் அரச மற்றும் தனியொர் நிறுவனங்களின் உதவியுடன் ஒரு பயிற்சி 
றபற்  றதொழிைொளர் பலடயைியொக நொட்டிற்கொக பங்களிப்புச் றசய்தல் என்பது ஒரு 
ரசிக்கக் கூடிய உண்லம என்பதலன நொன் இம் முன்தனற் த்திலன மீளொய்வு றசய்யும் 
தபொது கவனித்ததன்.  

நிர்வொகப் பிரிவு, தபொக்குவரத்துப் பிரிவு, மனித வளப் பிரிவுமற்றும் றகொள்முதல் 
பிரிவுகலளக் றகொண்ட கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் ததசிய 
நிறுவனத்தின்ஒவ்றவொரு பிரிவும் நிறுவனத்தின் முன்தனற் த்திற்கு ஒரு தி லமயொன 
பங்களிப்பிலன வழங்குவதுடன் தமற்கூ ிய பிரிவுகள் எல்ைொத் தரவுகலளயும் 
கு ிப்புலவத்துள்ளது என்பது அவர்களின் தி லமயிலன நிரூபிக்கின் து. 
 

கடந்த ஆண்டு நொன் நிறுவனத்தின் நிதிப் பிரிவு மற்றும் கைக்கொய்வுப் பிரிவு 
ஆகியவற் ின் தசலவகலள ஆரொய்ந்ததன். தமற்கூ ிய நிறுவனங்களின் அ ிக்லககள் 
அவர்கள் நிதி அ ிக்லககலள சரியொன கொைத்தில் சமர்ப்பிப்பறதன்றும் நிறுவனத்தின் 
அபிவிருத்திக்கொன நிதிச் தசலவள் சரியொக வழங்கப்படுவதும் மற்றும் கைக்கொய்வுப் 
பிரிவொனது ஒவ்றவொரு ஆண்டுக்கும் ததலவயொன கைக்கொய்வுத் திட்டங்கலள சரியொக 
தயொரிப்பதும் பி  பிரிவுகளின் விைகல்கள் துல்ைியமொன அ ிவுறுத்துவதும் இதற்கொன 
ஆதொரங்களொக இதலன நிரூபிக்கின் து.      

2014 ஆம் ஆண்டில் ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் 
நிறுவனத்தின் ஒவ்றவொரு பிரிவுகளும் தமக்கொன முக்கிய பொத்திரங்கலள சரியொக 
றசய்வலதயிட்டு நொன் நிறுவனத்தின் ஒட்டுறமொத்த ஊழியர்களுக்கும் எனது 
நன் ிகலளத் றதரிவித்துக் றகொள்கின்த ன். இறுதியொக நிறுவனத்தின் எதிர்கொை 
றசழிப்பிற்கொக நொன் எனது ஆசீர்வொதத்திலன வழங்குகின்த ன். 
 

 

 

 

 

தி க் தர்மரத்தின 

துலண லவந்தர் 
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02. லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் 
நிறுவனத்தின் நிர்வோகச் சலப மற்றும் அதன்அலமவோக்கம் 

 

 

1999 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இைக்க கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் சட்டத்தின் 
ஒழுங்கு விதிகளுக்கு அலமய நிர்வொகச் சலப உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் பின்வருமொறு 
அலமயும்.  
 

 
உத்திலயோக பூர்வமோக நியமனம் றபறும் உறுப்பினர்கள்  
 
 

01. திரு. எச்.ஜி. சுமனசிங்க 

 பைிப்பொளர், றவளிநொட்டுஉதவிமற்றும்றசயற்திட்ட முகொலமத்துவ 
மற்றும்கண்கொைிப்புத் திலைக்களம்  

 நிதிமற்றும்திட்டமிடல்அலமச்சு,றகொழும்பு01  

 

02. லவத்திய கைொநிதி எஸ். ஜி. சமரசுந்தர 

 தலைவர்NARAநிறுவனம்,கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு05 

 

03. திரு ஜி. தக. பத்திரை  

 பிரதித் தலைவர், இைங்லகவொழ்க்லகத் றதொழிற்பயிற்சிஅதிகொரசலப,எல்வி  
ட்டிகைமொவத்லத,நொரொதேன்பிட்டி 

 

04. திரு. ப்ப.ீ ஆர். ப்ப.ீ ரொமநொயக்க  

 பைிப்பொளர்(திட்டமிடல்),கடற்ற ொழில் மற்றும் நீரியல்வளஅலமச்சு, 
றபொதுச் றசயைகம்–புதியகட்டிடம்,மொளிகொவத்லத,றகொழும்பு10. 

 

05. திரு. லவ. எல். எம். நொவைி 
 சிதரஷ்டஉதவிச்றசயைொளர், உயர்கல்விஅலமச்சு,  

இை. 18, வொர்ட் பிதளஸ்,றகொழும்பு 07 
 

06. தகப்டன்பி. எஸ். குைதிைக்க 

 கடற்பலடத் தலைலமயகம்,றகொழும்பு01 

 
றகௌரவ அலமச்சரினோல் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 
 

07. தபரொசிரியர்ரஞ்சித்தசனொரத்ன 

 தலைவர்,ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம்  
மட்டக்குழி, றகொழும்பு15 

 

08. திரு. அரியசீை விக்ரமநொயக்க 

 முகொலமத்துவப் பைிப்பொளர்,மொஸ்டர் ட்ல வ் பிலரதவற் ைிமிறடட் 

234 / 2, கொைி வதீி, றகொழும்பு15 
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09. திரு. சுஜவீசமரவரீ 

 தலைவர்,ததசியவைிகப் தபரலவ,  

450, டி.ஆர். விஜயவர்தன மொவத்லத, றகொழும்பு10 

 

10. திரு. மங்கள பி.ப.ீ யொப்ப 

 முகொலமத்துவப் பைிப்பொளர், றகொழும்பு றடொக்யொட் கம்பனி,  

தபொல் றபட்டி இை. 906,றகொழும்பு15 

 

11. தகப்டன் அஜித் பரீிஸ்  

 குழு முகொலமத்துவப் பைிப்பொளர், சீ லைன் கம்பனி,  

இை 1, அல்பிரட் ேவுசிங் அவன்யு, றகொழும்பு03 

 

12. லவத்திய கைொநிதிஎன். ஜி. சுனில் சொந்த  

 இை 55 / 10, 2 ஆவது ஒழுங்லக, கத்ேறேனவத்த, டிப்பனம, பனிப்பிட்டிய 
 

 

03. லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் 
கல்விவோரியம் மற்றும் அதன்அலமவோக்கம் 

 

 

01. தபரொசிரியர்ரஞ்சித்தசனொரத்ன 
 தலைவர், ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம், 

கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு15 
  

02. திரு.எப். எம்.றேன் ிகஸ் 

 பைிப்பொளர்நொயகம்,ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் 
நிறுவனம்,கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு15 

 

03. திரு. பி. நிமொல்சந்திரரத்ை 

 பைிப்பொளர்நொயகம்,ததசிய நீர்வொழ் உயிரின அபிவிருத்திஅதிகொரசலப, 

இை. 41 / 1, புதிய பொரொளுமன்  வதீி,றபைவத்த, பத்தரமுல்ை 
 

04. திரு. எம்.எவ்.எஸ்.பி. றஜயவர்தை 

 உதவிப் பைிப்பொளர்நொயகம், ததசிய கல்விநிறுவனம்,மேரகம 

05. திருமதி. பிரதீபொ உடகொர 

 பைிப்பொளர்நொயகம்,ததசியபயிலுநர்மற்றும்லகத்றதொழிற்பயிற்சிஅதிகொரசலப, ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுர, தகொட்தட 

06. திரு. டபிள்யூ.தக. விமைசி ி  

 46/8,றஜயந்திமொவத்லத,தைங்கம றதற்கு,பத்தரமுல்ை 
 

 

07. திரு.நிமொல்றேட்டியொரொச்சி 
 பைிப்பொளர்நொயகம்,கடற்ற ொழில்மற்றும் நீரியல் வளத் திலைக்களம்,  

றபொதுச் றசயைகம்–புதியகட்டிடம்,மொளிகொவத்லத,றகொழும்பு10 
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08. லவத்திய கைொநிதி சுபங்கி தேரத் 

 தலைவர்,சமூகவியல்திலைக்களம்,றகொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்,றகொழும்பு07  

 

09. திரு. தக.ஏ. அன்சர் 

 பிரதொன முகொலமயொளர் (பயிற்சி), மேறபொை பயிற்சிநிறுவனம்,507,றகொழும்பு 15 

 

10. தபரொசிரியர்எஸ். பியசி ி 
 துலைதவந்தர்,பட்டப்படிப்பு கல்வியியல் படீம், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுரபல்கலைக்கழகம், 

கங்தகொடவிை, நுதகறகொட 

11. திரு. எஸ். சூரியரொச்சி 
 பைிப்பொளர்நொயகம், நொரொ நிறுவனம்,கொக்லக தீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு 15 

 

12. திரு. பி.யு.ஜ. றபதரரொ 

 பைிப்பொளர்(பயிற்சி),ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம், 
கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு 15 

 

 

13. தபரொசிரியர்எஸ். விதொனபத்திரை 

 கல்விசொர் தலைவர், கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் விஞ்ஞொனம் 

 

 

14. லவத்திய கைொநிதி ரஞ்சன் றபதரரொ 

 கல்விசொர் தலைவர், கடதைொட்டு எந்திரவியல் 

 

 

 

 

04. நிறுவனத்தின்லதோற்றம், விரிவோக்கம், றதோல லநோக்கு, றசயற்பணி 
மற்றும் குறிக்லகோள்கள் 

 

 

நிறுவனத்தின்லதோற்றம் மற்றும் விரிவோக்கம் 
 

இைங்லகயில்கடற்ற ொழில் துல யில்பயிற்சி றபற்  மனிதவளங்கலள 
அபிவிருத்தி றசய்யும் பைிப் றபொறுப்பில் தலைலமத்துவம் வகிக்கும் ததசிய 
கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் முல வழியொன 
ததொற் ம் 1963 ஆம்ஆண்டில் தங்கொலை, மட்டக்களப்புமற்றும்யொழ்ப்பொைம்ஆகிய 
பிரததசங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அதன்பின்னர்1975ஆம்ஆண்டில் 
மட்டக்குளியிலும் 1993ஆம்ஆண்டில்திருதகொைமலையிலும் 
படிப்படியொகவிரிவொக்கம் றசய்யப்பட்டு, கடந்த கொைப் பகுதிகளில் 06 
கடற்ற ொழில்பயிற்சி நிலையங்கள் நிறுவப்படுவது வலர  தற்தபொது 
விரிவலடந்துள்ளது. கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் 
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ததசியநிறுவனசட்டத்தின்மூைம் 1999 ஆம் ஆண்டு டிறசம்பர் மொதம் 20 ஆம் 
திகதியிைிருந்து நலடமுல க்குவரும்வலகயில் இந்த நிறுவனமொனது ததசிய 
கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம் என்  றபயரில் 
தொபிக்கப்பட்டது. தமலும், முல தய2006மற்றும்2009 ஆம் ஆண்டுகளில் 
கொைிமொவட்டத்திலும் மற்றும்களுத்துல மொவட்டத்திலும் 
புதியஇரண்டுகடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரிகள் 
நிறுவப்பட்டன. இவ்வொறு தொபிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் றதொலைதநொக்கு மற்றும் 
றசயற்பைியொனது கடற்ற ொழில்த் துல யில் சி ப்புத்தி ன் றபொருந்திய 
றதொழில்வொண்லமயொளலர உருவொக்கும் வழிகொட்டியொகத் திகழ்கின் து.  
 
சட்டத்தின்ஒழுங்குவிதிகளின் பிரகொரம் கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு 
எந்திரவியல் துல யில் தி லம வொய்க்கப் றபற் வர்களுக்கு பட்டங்கள் 
வழங்கப்பட்டிருந்தொலும் சிை றசயன்முல ச் சிக்கல்கள் கொரைமொக 
தற்கொைிகமொகநிறுத்திலவக்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும்,2010ஆம்ஆண்டுமுதல், 
மீண்டும் நிறுவனத்லதத் றதொடங்கி பொடறந ிகலள மீளொய்வு றசய்து புதிய 
பட்டப்படிப்புப் பொடறந ிகலள ஆரம்பிக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டன. 
கல்விமற்றும்பயிற்சிநடவடிக்லககலள நடொத்தும் முகமொக உத்ததசித்துள்ள 
இைக்குகலள அலடயவும் மற்றும் றதளிவொனஅடிப்பலடகலள உள்ளடக்கிய 
கல்வியியல்வொரியத்திலன நியமிக்கநடவடிக்லககள்தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன 

 

 

நிறுவனத்தின் றதோல லநோக்கு, றசயற்பணி மற்றும் குறிக்லகோள்கள் 

 

றதோல லநோக்கு 

 

கடற்ற ொழில், சமுத்திரவியல் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல்துல களின் 
மனிதவளஅபிவிருத்தியில் றதன்ஆசியொவின் தலைவறனன மிளிரல் 
 

றசயற்பணி 
 

கடற்ற ொழில், கடதைொட்டுமற்றும்சமுத்திரவியல் துல யில் 
தற்தபொலதயமற்றும்எதிர்கொைமனிதவள அவசியப்பொடுகலள ஈதடற் ிக் 
றகொள்வதற்கு நவனீறதொழில்நுட்ப ரீதியொன நலடமுல களுடன் கூடிய 
கல்விமற்றும்பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலள நடொத்துதல்  
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குறிக்லகோள்கள் 
 

1. கடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல்துல யில்ஈடுபட்டுள்ளஅல்ைது 
ஈடுபட எண்ணும் மக்களின் றதொழில்நுட்பமற்றும் முகொலமத்துவ சி ப்புத் 
தி ன்கலள தமம்படுத்தும்தநொக்கில் 
கடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டுஎந்திரவியல் கலையில் கல்விப் 
பொடறந ிகள் மற்றும்பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலள தயொரித்தல்.  

 

2. சொன் ிதழ்கள்,டிப்தளொமொக்கள்மற்றும்பி கல்விசொர் உன்னத நிலைகலள 
வழங்கியகடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டுஎந்திரவியல் கலையில் கல்விப் 
பொடறந ிகள் மற்றும்பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலள வகுத்தல். 

 

3. உள்ளூர் மற்றும்சர்வததச 
ஒழுங்கலமப்புகளின்உதவியுடன்கடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டுஎந்திரவிய
ல் றதொழில்நுட்பத் துல யில் கல்வி பற் ிய கைந்துலரயொடல்கலள 
நடொத்துதல் மற்றும் நடொத்துவதற்குத் ததலவயொன நடவடிக்லககலள 
தமற்றகொள்ளல். 

 

4. கடற்ற ொழில்மற்றும்கடதைொட்டுஎந்திரவியல்துல யின் கல்விமற்றும் நீடிய 
பயிற்சிறதொடர்பொன ஆரொச்சிகள், ஆய்வுகள்மற்றும் பகுப்பொய்வுகலள 
நடொத்துதல் மற்றும் நடொத்துவதற்கு ஊக்குவித்தல் 

 

5. நிறுவனத்தின் கு ிக்தகொள்கலள ஒத்த கு ிக்தகொள்கலளக் றகொண்ட, 
இைங்லகமற்றும்றவளிநொட்டுநிறுவனங்களுடன், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மொைவர்கலள பரிமொற் ிக் றகொள்ளும் பரஸ்பரமுல றயொன் ின் மூைம் 
ஒன் ிலைந்து ஒத்துலழப்புடன் நடவடிக்லககலள தமற்றகொள்ளல்.  
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05.கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் கல்லூரியின் 
றசயல்போடுகள்மற்றும்லசலவகளின் பங்களிப்பு 

 

கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் ததசியநிறுவனத்தின் கீழ் கடற்ற ொழில்துல யின் 
மனிதவள அபிவிருத்திச் றசயல்பொட்டில்பின்வரும் பிரததசங்களில் எட்டுகடற்ற ொழில் 
மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரிகள் தொபிக்கப்பட்டும் மற்றும் அலவ முக்கியமொன 
நிலையங்களொக றசயல்பட்டும் வருகின் ன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம், 
கொக்லகதீவு,மட்டக்குழி, றகொழும்பு15. 

 

மட்டக்கு
ழி 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, பொடசொலை வதீி, 
றதடியொவை, வொஸ்கொதுவ, களுத்துலர 

 

களுத்து 
லர 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, கடற்கலர வதீி, 
நீர்றகொழும்பு  

 

நீர் 
றகொழும்பு 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, மொகொைி, கொைி  
 

கொைி 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, மகறவை வதீி, 
தங்கொலை  

 

தங்கொலை 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, நொவைடி, 
மட்டக்களப்பு  

 

மட்டக்க
ளப்பு 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, றகொட்துல முகம், 
சீனத் துல முகம், திருதகொைமலை 

 

திருதகொ
ைமலை 

 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் கல்லூரி, இரண்டொம் 
குறுக்குத் றதரு, குருநகர், யொழ்ப்பொைம் 

. 

 

 

 

 

 

 

யொழ்ப்பொ
ைம் 
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பணிகளின் பங்களிப்பு 

 

கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல்துல யின் 
மனிதவளஅபிவிருத்திச் றசயற்பொட்டில், நிறுவனத்தின் பின்வரும்குழுக்கலள 
இைக்கொகக் கருத்தில் றகொண்டு கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு 
எந்திரவியல்கல்லூரிகள் மூைம் பைிப் பங்களிப்புகள் வழங்கப்படுகின் ன 
. 
 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொதைொட்டு துல யில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 
 கடற்ற ொழில் துல  மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் துல க்குள் புதிதொகப் 

புகுதவொர் 
 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் துல க்குள் நுலழய 

எதிர்பொர்த்துக் றகொண்டிருப்தபொர் 
 கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு துல  சம்பந்தமொன பொடத்திலனக் 

கற்பிக்கும் ஆசிரியர் குழொம்கள் மற்றும் தபொதனொசிரியர்கள் 
 
 

06.உயர்கற்லகப் பிரிவு 
 

தற்லபோலதய நில லம 

 

புதிய பிஎஸ்சி பட்டப்படிப்புத் திட்டமொன "கப்பல் தபொக்குவரத்து மற்றும் ைொஜிஸ்டிக்ஸ் 
முகொலமத்துவம்’ இன் அ ிமுகத்துடன்உயர் கற்லகப் பிரிவின் பொடத்திட்டம் 
விரிவலடந்து உள்ளது. "கடற் றபொ ியியல்  "மற்றும் "கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் 
அ ிவியல் " உள்ளடங்கைொக தமற்கூ ப்பட்ட புதிய திட்டத்திலனயும் உள்ளடக்கி, உயர் 

கற்லகப் பிரிவொனது தற்தபொதுமூன்றுபட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலள வழங்கி 
வருகின் து. தற்தபொதுகடல் வள முகொலமத்துவம் சம்பந்தமொன இன்னுறமொரு 
பிஎஸ்சிபொடத்திட்டத்திலன அ ிமுகப்படுத்தும் இறுதிப் படிகளில் இவ் உயர் கற்லகப் 
பிரிவு ஈடுபட்டுக் றகொண்டு இருக்கின் து. இது 2015 ஆம் ஆண்டு அ ிமுகப்படுத்தப்பட 
எதிர்பொர்க்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டுஇரண்டு றதொகுப்புக் குழுவினர் தமது பட்டப்படிப்புத் 
திட்டத்திலன பூர்த்தி றசய்துள்ளனர். தமலும் கடற் றபொ ியியைில் நொன்கு றதொகுப்புக் 
குழுவினரும், கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் அ ிவியைில் மூன்று றதொகுப்புக் 
குழுவினரும் மற்றும் கப்பல் தபொக்குவரத்து ைொஜிஸ்டிக்ஸ் முகொலமத்துவத்தில் ஒரு 
றதொகுப்புக் குழுவினரும் தற்தபொது கற்லகயில் ஈடுபட்டுக் றகொண்டு இருக்கின் ொர்கள். 
மொைவர் உள்ளரீ்ப்பு எண்ைிக்லக கீதழ உள்ள அட்டவலை 5 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  
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2016 ஆம் ஆண்டளவில்ஒவ்றவொருபட்டப்படிப்பு பொடறந ிக்கொன 
மொைவர்எண்ைிக்லகலய 50 மொைவர்கள் வலர அதிகரிக்கும் முகமொக மொைவர் 
தசர்க்லகக்கு ஒரு இைக்கு எல்லை உருவொக்கப்பட்டது (படம் 1(  

 

 

 

அட்டவலண 1– மோணவர் லசர்க்லக 
 

பிஎஸ்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் மோணவர் எண்ணிக்லக 

 2012 2013 2014 

கடற் றபொ ியியல்  (பிஎஸ்சி, 4 வருடம்( 14 42 40 

கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் அ ிவியல்(பிஎஸ்சி, 
3 வருடம்( 

16 27 27 

கப்பல் தபொக்குவரத்து மற்றும் ைொஜிஸ்டிக்ஸ் 
முகொலமத்துவம்  (பிஎஸ்சி, 3 வருடம்( இல்லை இல்லை 40 

 
 

விளக்கம் 
 

உத்லதசித்த விஞ்ஞோனமோணிநிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 

ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம்;கடற்ற ொழில் 
மற்றும் கடல் அ ிவியல்;கடற்ற ொழில் முகொலமத்துவம் மற்றும்மீன்பிடி 
மற்றும் மீன் வளர்ப்புஆகியவற் ில் மூன்று பிரதொன அவயங்கள்உள்ளன. இந்த 
பிரதொன அவயங்களின் அடிப்பலடயில், கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு 
எந்திரவியல் ததசியநிறுவனத்தின் (சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகம்)பொடவிதொனம் 
தயொரிக்கப்பட தவண்டும். தற்தபொது நலடமுல யிலுள்ள கடற் 
றபொ ியியல்;கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் அ ிவியல்; மற்றும்கப்பல் 
தபொக்குவரத்து ைொஜிஸ்டிக்ஸ் முகொலமத்துவம் தபொன் வற் ின் 
விஞ்ஞொனமொைிப் பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிகள் முல தயகடற்ற ொழில் மற்றும் 
கடல் அ ிவியல், மீன்பிடி மற்றும் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் கடற்ற ொழில் 
முகொலமத்துவம் ஆகியவற் ின் பிரதொன அவயங்களின் தநொக்கங்கலள 
உள்ளடக்கி உள்ளது. தமலும் சுற்றுச் சூழல் மற்றும் வள தமைொண்லமக்கும் 
மற்றும் நொட்டின் மனித வள மற்றும் ஆரொய்ச்சித் ததலவகலளப் பூர்த்தி 
றசய்யும் பிரதொன அவயங்கலளப் பைப்படுத்தும் முகமொக புதிய 
விஞ்ஞொனமொைி நிகழ்ச்சித்திட்டமொன ‘கடதைொர மற்றும் கடல் வள 
முகொலமத்துவம்’ அடுத்த ஆண்டில் அ ிமுகப்படுத்தப்படும்.    
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கல்விப் பணியணி 
 

கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் அ ிவியல் பட்டப்படிப்பின் கல்விப் பைியைியொனதுதகுதி 
வொய்க்கப்றபற்  விரிவுலரயொளர்கலளக் றகொண்டுள்ளதுடன் (அட்டவலை 2) மற்றும் 
சி ப்புத் ததலவக்கொக றப ப்படும் தற்கொைிக வருலக 
தரும்விரிவுலரயொளர்களொனவல்லுநர்களின் தசலவயிலனயும் றகொண்டுள்ளது.கடற் 
றபொ ியியல், மற்றும் கப்பல் தபொக்குவரத்து மற்றும் ைொஜிஸ்டிக்ஸ் முகொலமத்துவ 
விஞ்ஞொனமொைி நிகழ்ச்சித்திட்டமொனது தற்தபொது தகுதி 
வொய்க்கப்றபற் தற்கொைிகவருலகதரும் விரிவுலரயொளர்களின் குழுவில் தங்கியுள்ளது. 
சமுத்திரப் பல்கலைக்கழக றகொழும்பு வழொகத்திற்கு இந்த ஆண்டு ஒரு மூத்த 
விரிவுலரயொளரும் மற்றும் ஒரு விரிவுலரயொளரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 

அட்டவலை 2 - கடற்ற ொழில் மற்றும் கடல் அ ிவியல் (பிஎஸ்சி( பட்ட விரிவுலரயொளர் குழு  

 
 

றபயர் மற்றும் கல்விசோர் தரோதரங்கள் 

மூத்த விரிவுலரயோளர்கள் 

 

 லவத்திய கைொநிதி, சயொமைி டி தசனொதீர - பிஎஸ்சி (அதிசித்தி(, எம்எஸ்சி(களைி, 
இைங்லக(, பிஎச்டி (டிகின், அவுஸ்திதரைியொ(, எம்எல் பயறைொ (இைங்லக( 

 லவத்திய கைொநிதி, எம்.எப்.எம். ப்ய்தரொஸ்- பிஎஸ்சி, எம்பில் (ருகுணு, இைங்லக(, 
டிஎஸ்சி(சிசுறகொ, ஜப்பொன்( 

 லவத்திய கைொநிதி, எம்.பி குமொர - பிஎஸ்சி (அதிசித்தி(, (ருகுணு, இைங்லக(, பிஎச்டி 
(எடின்றபர்க் நபியர், யூதக( 

 லவத்திய கைொநிதி, எம்டிஎச்  ஜயசங்க றசனிவிரட்ன - பிஎஸ்சி (அதிசித்தி(, எம்பில் 
(ருகுணு, இைங்லக(, பிஎச்டி (சயித்தம, ஜப்பொன்(, எச்.என்.டி.ஜ.ரி. (இைங்லக( 

 

 

விரிவுலரயோளர்கள் 

 
 திரு என்.பி.ஜி. புஸ்பித்த –பிஎஸ்சி, எம்பில் (ருகுணு, இைங்லக( 
 றசல்வி ைங்கொ விக்ரமசிங்க–பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((ருகுணு, இைங்லக(, 

எம்எஸ்சி(விரிஜி, றபல்ஜியம்( 
 றசல்வி எஸ்.என். டுஸொனி –பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((ருகுணு, இைங்லக(, 

எம்எஸ்சி(டிதரொதமொதசொ, தநொர்தவ( 
 றசல்வி பி.ஏ.என். இந்திக்க –பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((ருகுணு, இைங்லக(, 

எம்எஸ்சி(வொசிப்பு( 
 திரு டபிள்யூ.ஏ.ஏ.யூ. குமொர –பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((ருகுணு, இைங்லக(, 

எம்எஸ்சி(தஜம்ஸ் குக், அவுஸ்திதரைியொ( 
 றசல்வி எம்.ஜ.யூ. மைிகரொச்சி –பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((ருகுணு, இைங்லக( 
 திரு றமொகமட் அம்ஜத் –பிஎஸ்சி(அதிசித்தி((றமொரட்டுவ, இைங்லக( 

 
 
 

  



 
 

14 
 

முன்லனற்றத்தின் நில லம 

 

1. சமுத்திரப் பல்கலைக்கழக றகொழும்பு வழொகத்திற்கு ஒரு மூத்த 
விரிவுலரயொளரும் மற்றும் ஒரு விரிவுலரயொளரும் நியமனம் 
றசய்யப்பட்டனர் 

 

2. புதிய புத்தகங்கலள உள்ளடக்கி நூைக வசதிகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டன.  

 

3. ததலவயொன சிை தவலைப் பட்டல , ஆரொய்ச்சி வசதிகள் மற்றும் 
உபகரைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய றபொருட்கள் அடுத்து வரும் 
ஆண்டுகளில் வழங்கப்படும். 

4. ‘ஒருங்கிலைந்த கடதைொர மற்றும் கடல் வள முகொலமத்துவம்’ என்  புதிய 
விஞ்ஞொனமொைி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலன முல ப்படுத்தி மற்றும் இறுதிக் 
கட்ட  தவலைகலளச் றசய்ய ஒரு கல்விசொர் ஆதைொசகர் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 
 

மொைவர் லகந்நூல்கள் தரமுயர்த்தப்பட்டு மற்றும் அதன்  PDF வடிவத்திலன 
சமுத்திரப் பல்கலைக்கழக இலையத்தளத்தில் பதிதவற் ம் றசய்யப்பட்டுள்ளது 
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07.பயிற்சிப்பிரிவு 

 

நிறுவனத்தின்கீழ்றசயல்படுத்தப்படும்பிரலதசக்கல்லூரிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIFNE 

 

மட்டக்களப்பு 

 

மட்டக்குழி 

 

நீர்றகோழும்பு 

 

களுத்துலர 

 

திருலகோணமல  

 

கோ ி 

 

யோழ்ப்போணம் 

தங்கோல  
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2014 ஆம் ஆண்டு சமுத்திரப் பல்கல க்கழகத்தின் 08 பிரோந்தியக் கல்லூரிகளினோலும் 
நடோத்தப்படும் போடறநறிகள் சம்பந்தமோன தகவல்கள் கீலழ தரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

கல்லூரிகள் போடறநறிகள் 
மோணவர் 

எண்ணிக்லக 

தங்கொலை 

டிப்தளொமொ 62 

சொன் ிதழ் 155 

நடமொடும் பயிற்சி 250 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 9153 

மட்டக்குழி 

டிப்தளொமொ 37 

சொன் ிதழ் 65 

நடமொடும் பயிற்சி 199 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 1480 

நீர்றகொழும்பு 

டிப்தளொமொ 16 

சொன் ிதழ் 25 

நடமொடும் பயிற்சி 0 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 268 

கொைி 

டிப்தளொமொ 16 

சொன் ிதழ் 36 

நடமொடும் பயிற்சி 0 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 2275 

யொழ்ப்பொைம் 

டிப்தளொமொ 0 

சொன் ிதழ் 71 

நடமொடும் பயிற்சி 118 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 0 

களுத்துலர 

டிப்தளொமொ 30 

சொன் ிதழ் 33 

நடமொடும் பயிற்சி 0 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 0 

திருதகொைமலை 

டிப்தளொமொ 15 

சொன் ிதழ் 75 

நடமொடும் பயிற்சி 19 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 407 

மட்டக்களப்பு 

டிப்தளொமொ 22 

சொன் ிதழ் 69 

நடமொடும் பயிற்சி 145 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 373 
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2014 ஆம் ஆண்டில் அலடயப் றபற்ற சோதலனகள் 

 

 ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்திலன 
சம்பூரனமொக ஒரு பல்கலைக்கழகமொக மொற்றுவதற்கொன சட்டமூைம் 
பொரொளுமன் த்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுஉள்ளது.  

 முற்றும் உபகரைங்கள் அடங்கிய மூன்று மொடிக் கட்டடத் றதொகுதியின் 
நிர்மொை தவலை முடிக்கப்பட்டலம. 

 மட்டக்களப்பு கல்லூரியில் ஒரு சுற்றுைொ விடுதியிலன நிர்மொைித்தலம. 
 

 கடதைொட்டு துல யில் பொடறந ிகலள நடொத்துவதற்கு அவசியமொன 
ISOதரநிலைச் சொன் ிதழ்கலள நிறுவனத்திற்குப் றபற்றுக் றகொள்ள 
நடவடிக்லக எடுத்தல். 

 

 மட்டக்குழி கல்லூரியில் ஒரு "தபொைி கடல்பலட கப்பல்" இலன 
உருவொக்கியலம. 

 08பொடறந ிகளுக்கொன ததசிய வொழ்க்லகத்றதொழில் தரொதரங்கள் மற்றும் 
பொடவிதொனங்கள் தயொரித்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 06பொடறந ிகள் 
NVQ மட்டம் 04 இன் கீழும் மற்றும் 02பொடறந ிகள் NVQ மட்டம் 05 இன் 
கீழும் றசயற்படுகின் ன. 

 

 தவலையில் அமர்த்தும் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு பிரொந்தியக் 
கல்லூரியொனது பொடறந ிகலளப் பூர்த்தி றசய்த மொைவர்கலள தசர்த்தலம. 

 
 

அரச மற்றும் அரச சோர்பற்ற நிறுவனங்களி ிருந்து 
றபறப்பட்ட வருமோனங்கள் 

 
 

நிதி முகவர் போடறநறியின் றபயர் கல்லூரி றதோலக 

தவல்ட் விஸ்ஸன் 

இைங்லக  
வலை பழுது பொர்த்தல்  மட்டக்களப்பு 37,720.00 

தவல்ட் விஸ்ஸன் 

இைங்லக 
கடற் றதொடர்பொடல் 
அட்டவலை வொசித்தல் 
மற்றும் றசய்மதி வழிகொட்டி 
பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

மட்டக்களப்பு 31,050.00 

விவசொய, மீ ன்பிடி விைங்கு 
உற்பத்தி அலமச்சு 

இயந்திரவியல்  மட்டக்குழி 88,400.00 

விவசொய, மீ ன்பிடி விைங்கு 
உற்பத்தி அலமச்சு 

 மட்டக்குழி 133,600.00 
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AGஅலுவைகம் அைங்கொர மீ ன் வளர்ப்பு மட்டக்குழி 40,300.00 

விவசொய, மீ ன்பிடி விைங்கு 
உற்பத்தி அலமச்சு 

இயந்திரவியல்  மட்டக்குழி 61,200.00 

ZOA கருவொட்டு மீ ன் உற்பத்தி யொழ்ப்பொைம் 98,475.00 

ZOA கடற் றதொடர்பொடல் 
அட்டவலை வொசித்தல் 
மற்றும் றசய்மதி வழிகொட்டி 
பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

யொழ்ப்பொைம் 44,200.00 

இைங்லகஏற்றுமதித் 
திலைக்களம் 

கடற் றதொடர்பொடல் 
அட்டவலை வொசித்தல் 
மற்றும் றசய்மதி வழிகொட்டி 
பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

யொழ்ப்பொைம் 52,000.00 

 

 

மோணவர்களின் பங்களிப்பிலன அதிகரிக்கச் றசய்ய எடுக்கப்பட்ட 
நடவடிக்லககள் 

 

 வடக்கு கிழக்கு மொகொைங்களில் உள்ள குல ந்த வருமொனம் உள்ள 
மொைவர்களுக்கு பொடறந ி பற் ிய அ ிமுகத்திலன வழங்கி, பின் 
அவர்களுக்கு இைவச அடிப்பலடயில் பொடறந ியிலனப் பின்பற்  வொய்ப்பு 
அளித்தல். 

 மீன்பிடி சமுதொயத்தினருக்கு பொடறந ி சம்பந்தமொன விழிப்புைர்விலன 
வழங்கி அதன்பின் அவர்களுலடய பிள்லளகளுக்கு பொடறந ியிலனப் 
பின்பற்  வொய்ப்பு அளித்தல். 

 பதொலககள்,சுவறரொட்டிகள்மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்கலளப் பயன்படுத்தி 
பொடறந ி சம்பந்தமொன விழிப்புைர்வு கல்லூரிகளினொல் நடொத்தப்பட்டன.  
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08.நிர்வோகப் பிரிவு 

 

நிர்வோகப் பிரிவின் முன்லனற்றம் - 2014 

 

கணக்கோய்வுப் பிரிவு 

 

01. முன்லனய ஆண்லட விட இந்த ஆண்டு கைக்கொய்வு விசொரலைகளின் 
எண்ைிக்லகயிலன குல ந்த நிலைக்கு றகொண்டு வந்தலம. 

02. கைக்கொய்வு விசொரலைகளின் மூைம் றகொடுக்கப்பட்ட பரிந்துலரவுகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் றகொடுத்து சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வொகனங்கலள மொற்  
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டன. 

03. கொப்புறுதி நிறுவனங்களின் மூைம் வொகன விபத்துக்களின் றகொடுப்பனவுகலள 
றசலுத்த நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டன. 

04. தபொக்குவரத்து ததலவகலள தகொரும் நலடமுல ச் றசயன்முல கலள 
உருவொக்கல். 

05. வொகனங்கலளக் கழுவிச் சுத்திகரிக்க றகொங்கரீட் இடப்பட்ட ஒரு இடத்திலன 
ஏற்படுத்தியலம. 

06. வொகன இைக்கம் NB – 4255 இலன நிறுத்தி லவக்க தரிப்பிடம் ஒன் ிலன 
உருவொக்கிய 

மனித வளப் பிரிவு 

01. புதிய ஆட்தசர்ப்பின் மூைம் உயர் கல்விப் பிரிவு மற்றும் ஏலனய பிரிவுகலளப் 
பைப்படுத்தியலம. 

02. றதொழில்ப் பைியைியிலன பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் 
சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு மனித வளத்திலன தயொரித்தலம. 

03. சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவொக்கத்திலனக் கருத்தில் றகொண்டு மனித 
வளப் பிரிவிலுள்ள தகவல்கலள தரமுயத்தியலம. 

 

றகோள்வனவுப் பிரிவு 

 

01. நூைகத்திற்கு புதிய புத்தகங்கள் றப ப்பட்டலம.  

 

02. கல்லூரிக்கு கைைிகள் றகொள்வனவு றசய்யப்பட்டலம மற்றும் மொைவர் 
கல்வி மற்றும் பயிற்சி நடவடிக்லககளுக்கு உபகரைங்கள் றகொள்வனவு 
றசய்யப்பட்டலம. 

03. நிர்வொகப் பிரிவின் புதிய கட்டடத்திற்கு ததலவயொன றபொருட்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கலளப் றப  நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டலம.   

பரோமரிப்பு மற்றும் நிர்மோணப் பிரிவு 
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01. A/C இயந்திரங்கலளப் றபொருத்தி மற்றும் திலரச்சீலைகள் றபொருத்தியதன் 
மூைம் திருத்த நடவடிக்லககலள முடிவுக்கு றகொண்டு வந்தலம. 

02. நிர்வொகப் பிரிவின் புதிய கட்டடத்தின் நிரமொைப் பைிகள் முடிவுக்கு 
றகொண்டு வரப்பட்டலம. 

03. பரொமரிப்புப் பிரிவின் றசயற்பொடுகலள றகொண்டு நடொத்த உதவிப் பைிப்பொளர் 
(றபொ ியியல்(ஒருவரின் தசலவறப ப்பட்டலம. 
 

 

09.மனிதவளஅபிவிருத்திப் பிரிவு 

2014 ஆம் ஆண்டில்,மனிதவளஅபிவிருத்திப் பிரிவின் முன்லனற்றம் 
 

நிறுவனத்தின்றதொலைதநொக்கு மற்றும்றசயற்பைியிலன ஏய்தும் முகமொகவும் மற்றும் 
ஆக்கத்தி ன் மற்றும் தி லமமிக்க பைியைியினலர உருவொக்கும் கு ிக்தகொளுடன்; 
இந்த நிறுவனத்தின் மனித வளஅபிவிருத்திப் பிரிவொனது ஊழியர்கலள அவர்களுக்குப் 
றபொருத்தமொன பயிற்சிப் பொடறந ிகளுக்கு வழிநடத்தியததொடும் மற்றும் சி ந்த 
ஒழுக்கொற்று முல லமலயக் றகொண்டு ஊழியர்கலள நிர்வகிப்பலதயும் றசய்கின் து.  

 

நிறுவனத்திற்கு ததலவயொன மனித வளங்கலள கவர்ச்சிகரமொன முல யில் 
உள்வொங்கல் மற்றும் ஊழியர்கலள ஊக்குவிப்பதலன தமம்படுத்துவதின் மூைம் 
அவர்கலள தரமுயர்த்தல் மற்றும் தசலவகலள தி ம்படச் றசய்யும் முகமொக 
சூழ்நிலைலய உருவொக்குதல் மற்றும் நிறுவனத்தின்றசயல்தி லன 
றவற் ிகரமொகதமம்படுத்துவதில் ஊழியர்கலளப் பயன்படுத்தல் தபொன்  
நடவடிக்லககலளச் றசயல்படுத்தமனித வளஅபிவிருத்திப் பிரிவொனது  ஈடுபட்டுள்ளது. 
பின்வரும் சொதலனகள் 2014 ஆம் ஆண்டில் அலடயப்பட்டுள்ளன.  

1) நிறுவனத்தின் பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்திச் றசயற்பொடுகலள தரமுயர்த்தும் 
தநொக்கில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி உதவியின் கீழ் கிலடக்கப் றபற்  
றசயற்திட்டம் 2014 ஆம் ஆண்டு நலடமுல ப்படுத்தப்பட்டது. மற்றும் அதன் 
கு ிக்தகொள்கலள அலடயும் தநொக்கில் ஊழியர்கலள ஆட்தசர்க்க நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2) தவலையொட்களின் தி லமயிலன தமம்படுத்த நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
3) ஆட்தசர்ப்புத் திட்டத்திற்கு இைங்க புதிய ஊழியர்கள் ஆட்தசர்ப்பு றசய்யப்பட்டனர். 
4) பயிற்சித் ததலவகலள பூர்த்தி றசய்யும் தநொக்கில் பைியொளர்கள் பயிற்சிக்கு 

அனுப்பப்பட்டனர். 
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ஊழியர்வலக  

 2014.12.31. 

01.  சிலரஷ்ட மட்டம் ஆண் றபண் றமோத்தம் 

 

 

 

   

நிரந்தர (தகுதிகொண் கொைத்திற்கு கீ ழ் இருக்கும் உத்திதயொகத்தர்கள் 
உட்பட ) 

4 1 5 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 1 1 2 

சொதொரை 1 0 1 

றமொத்தம் (1) 6 2 8 
 

02.  மூன்றோம்நில  மட்டம் ஆண் றபண் றமோத்தம் 

நிரந்தர (தகுதிகொண் கொைத்திற்கு கீ ழ் இருக்கும் உத்திதயொகத்தர்கள் 
உட்பட ) 

20 14 34 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 1 0 1 

சொதொரை 0 0 0 

றமொத்தம் (2) 21 14 35 
 

03. இரண்டோம்நில   மட்டம் ஆண் றபண் றமோத்தம் 

நிரந்தர (தகுதிகொண் கொைத்திற்கு கீ ழ் இருக்கும் உத்திதயொகத்தர்கள் 
உட்பட ) 

48 29 77 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 4 0 4 

சொதொரை 0 0 0 

றமொத்தம் (3) 52 29 81 
 

04. அடிப்பலட  மட்டம் ஆண் றபண் றமோத்தம் 

நிரந்தர (தகுதிகொண் கொைத்திற்கு கீ ழ் இருக்கும் உத்திதயொகத்தர்கள் 
உட்பட ) 

50 2 52 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 0 0 0 

சொதொரை 4 2 6 

றமொத்தம் (4) 54 4 58 

ஊழியர்களின் எண்ைிக்லக(1)+(2)+(3)+(4) 133       49    182 

    

றவற்றிடங்களின் எண்ணிக்லக 
2014.12.31. 

றபண் ஆண் றமோத்தம் 

01. சிதரஷ்ட மட்டம்   05 

02. மூன் ொம்நிலை மட்டம்   26 

03. இரண்டொம்நிலை  மட்டம்   68 

04. அடிப்பலட  மட்டம்   05 

றமொத்த றவற் ிடங்களின் எண்ைிக்லக   104 
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10.உள்ளகக் கணக்கோய்வுப் பிரிவு 

 

2014ஆம் ஆண்டுக்கொன கைக்கொய்வுத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டு பின் அது 
அதிகொரமுள்ள குழுவின் அங்கீகொரத்தின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 
றசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இக் கு ிப்பிட்ட ஆண்டிதை 12உள்ளகக் 
கைக்கொய்வு விசொரலைகள் தமற்றகொள்ளப்பட்டு நிதி, நிர்வொக மற்றும் பயிற்சித் 
துல களில் ஏற்பட்டுள்ள விைகல்கலள சரி றசய்ய நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

கைக்கொய்வொளர் நொயகத் திலைக்களத்தினொல் 2014 ஆம் ஆண்டல் 10 
விசொரலைகள் மற்றும் ஜயப்பொடுகள் எழுப்பப்பட்டு மற்றும் தமற்கூ ிய எல்ைொ 
விசொரலைகளுக்குமொன பதில்கள் ஏற்  தநரத்தில் றகொடுக்கப்பட்டும் உள்ளன. 
அதததபொல், தமற்கூ ிய விசொரலைத் தகவல்களின் தவறுபொடுகலள 
துல்ைியப்படுத்த நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுவதன் மூைம் ஒரு சரியொன 
கட்டுப்படுத்தும் கருவியொக றசயற்பட கைக்கொய்வொனது பொவிக்கப்படுகின் து.  

 

04 கைக்கொளர் மற்றும் முகொலமத்துவ குழுக்கள் நடொத்தப்பட்டதுடன் மற்றும் 
முன்தனற் ங்கலள பரிசீைலன றசய்வதன் மூைம் அக் குழுக்களினொல் 
தரப்பட்ட அ ிவுறுத்தல்கலளச் றசயல்படுத்த நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

லசலவலய விட்டு வி குலவோரின் எண்ணிக்லக 
2014 

றபண் ஆண் றமோத்தம் 

இலளப்பொரிதயொரின் எண்ைிக்லக 0 0 0 

ஒப்பந்தக் கொைத்லத பூர்த்தி றசய்த தசலவகள் (ஒப்பந்த 
அடிப்பலடயில்/ சொதொரை ஊழியர்கள்) 

2 0 2 

தசலவலய விட்டு இலட விைகிதயொரின் எண்ைிக்லக 1 0 1 

தசலவலய விட்டு நிறுத்தப்பட்தடொரின் எண்ைிக்லக 1 0 1 

ஏலனயலவ 0 0 0 

தசலவலய விட்டு விைகிதயொரின் றமொத்த எண்ைிக்லக 4 0 4 

    

புதிய உள்ளரீ்ப்புகள்  
2014 

றபண் ஆண் றமோத்தம் 

நிரந்தர தசலவகள்         21 6 27 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் / சொதொரை 7 6 13 

புதிய உள்ளரீ்ப்புகளின்  றமொத்த எண்ைிக்லக  28 12 40 
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உள்ளகக் கைக்கொய்வுப் பிரிவொனது நிறுவனத்தின் மீது சரியொன முல யிலன 
றசயல்படுத்துவலதக் கருத்தில் றகொள்வதுடன் மற்றும் அதலன 
விரிவுபடுத்துவதன் மூைம் தவறுகள் மற்றும் பிலழகலளக் கண்டு பிடித்தல் 
மற்றும் அவற்ல ச் நிவர்த்தி றசய்ய நடவடிக்லககள் எடு\த்தல்.  

 

 

11. சமுத்திரப் பல்கல க்கழகம் 

 

(லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம்) 
 

குறிப்பிடத்தக்க கணக்கியல் றகோள்லககள் 

 

2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தததியுடன் முடிவலடந்த  
 

1. றபோதுக் கணக்கியல் றகோள்லககள்  

1.1. இைங்லக பட்டய கைக்கொளர்கள் நிறுவனத்தினொல் லவக்கப்பட்ட 
கைக்கியல் தரொதரங்கள் மற்றும் றபொதுவொக ஏற்றுக்றகொள்ளப்பட்ட 
கைக்கியல் றகொள்லககள் ஆகியவற் ிற்கு பொதிப்பு ஏற்படுத்தொத 
வலகயில் வரைொற்று ரீதியொன றசைவனீ மொநொட்டின் கீழ்நிதி 
அ ிக்லககள்தயொர் றசய்யப்பட்டுள்ளன. றதொடர்புலடய மறுமதிப்படீுகள் 
றசய்யப்பட்டுள்ளலதத் தவிர, கொட்டப்பட்டுள்ள றபறுமொனங்கள் 
உண்லமயொன மறுமதிப்படீ்டு றபறுமொனங்கள் ஆகும். இந்தக் 
கைக்குகலளப் பொதிக்கும் வலகயில் பைவகீ்க கொரைிகளில் எந்தறவொரு 
திருத்தங்களும் றசய்யப்படவில்லை. 
 

1.2. தற்தபொலதய நிலைலமலய உறுதிப்படுத்தும் வலகயில் ததலவயொன 
இடங்களில் முந்லதய ஆண்டுக்கொன றபறுமொனங்கள் மற்றும் 
றசொற்ற ொடர்கள் மீள் ஒழுங்கு றசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

1.3. அந்நிய றச ோவணிமோற்றம் 

அலனத்து அந்நிய றசைொவைி பரிமொற் ங்களும்ஏற்  பரிமொற் ல் 
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்ட திகதி அன்று நிைவிய பரிமொற் ல் 
விகிதத்திற்கு ஏற்ப மொற் ப்பட்டுள்ளன. 

 

1.4. வரி விதிப்பு 

நிறுவனமொனது வருமொன வரி றசலுத்த தவண்டிய கட்டொயம் ஒன்றும் 
இல்ைொத கொரைத்தினொல் வருமொன வரி றசலுத்தும் றபொறுப்புக்கு எந்த 
ஒரு முதலும் ஒதுக்கப்பட இல்லை. 
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1.5. றபோருள் விபரங்கள் 

றபொருட்களின் றசைவு ஏற்றுக்றகொண்ட FIFOஅடிப்பலடயில் 
மதிப்பிடப்படப்பட்டுள்ளன. 

 

 2014 (ரூபோ) 2013 (ரூபோ) 

(a) அலசவற்  றபொருட்கள் 1,115,446.15                 523,264.50 

(b)றபொருள் (பரொமரிப்பு(    214,949.26 8,005.00 

 

 

1.6. நில யோன றசோத்துக்களின் றச வோனது; எதிர்கோ த் லதலவ 
கருதி றசோத்துக்கலள நல்  லவல  றசய்யும் நில க்கு 
றகோண்டு வர ஏற்பட்ட எந்த இலடச் றச வுகலள 
உள்ளடக்கியதோன றகோள்முதல் அல் து கட்டுமோன றச வு 
ஆகும் 

 

ஒரு நிரந்தர தன்லமலயக் கருத்திற் றகொண்டு வொங்குகின் , 
விரிவொக்கின்  அல்ைது றசொத்துக்கலள தமம்படுத்துகின்  
றசைவனீங்களொனது; ஒரு மூைதன றசைவொகக் கருதப்படுகின்  
றசொத்துக்களின் பயனுள்ள வொழ்நொளிலன அதிகரித்தல் அல்ைது 
நிறுவனத்தின் தவலைத் திட்டங்களுடன் தசர்ந்து நடத்தத் ததலவயொன 
நியமங்கலள தமம்படுத்தல் தபொன் வற்ல  வசதிப்படுத்துவதொக 
அலமகின் து 

 
 

1.7. லவல யின் றசய ோற்றுலக (நிர்மோணத்துலற) 
 

நிர்மொைத்துல தவலையின் றசயைொற்றுலகக்கொன மூைதனச் 
றசைவொனது; பூர்த்தி றசய்யப்பட்ட தவலையின் சதவதீத்தின் 
அடிப்பலடயில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் மற்றும் தவலை தளத்தில் 
றகொள்வனவு றசய்யப்பட்ட றபொருட்களுக்கு NIFNE இனொல் றசைவு 
றசய்யப்பட்டிருப்பின் அப் றபொருட்களுக்கொன றசைவுகள் உள்ளடங்கைொக 
திட்டமிடல் மற்றும்தமற்பொர்லவக்கொன றசைவுகலளக் றகொண்டதொக 
அலமயும். 
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1.8. இைகு வலக முல லமக்கு ஏற்ப நிலையொன றசொத்துக்களின் மறு 
மதிப்படீ்டில் அல்ைது றசைவனீத்தின் அடிப்பலடயில் ததய்மொனச் றசைவு 
கைக்கிடப்படுகின் து.நிலையொன றசொத்துக்கலளக் றகொள்முதல் றசய்யும் 
ஆண்டில் மொதொந்த அடிப்பலடயிைொன ததய்மொன 
விற்பலனவழங்கப்பட்டதுடன் மற்றும் றசொத்துக்கொன முழு ஆண்டு 
ஒதுக்கீடொனது றகொள்முதல் றசய்யும் ஆண்டில் வழங்கப்படும். இைவச 
நிைத்திற்கு எந்தறவொரு ததய்மொனமும் வழங்கப்படவில்லை. 
 

 

 லதய்மோன விகிதங்கள் பின்வருமோறு உள்ளன. 
  

1) கட்டிடங்கள்       5% 

2) பி  வசதிகள்      5% 

3) எந்திரங்கள்       10% 

4) படகுகள் மற்றும் கப்பல்கள்    10% 

5) மீன்பிடி கியர் உபகரைங்கள்    10% 

6) றதொடர்பொடல் றசைவு     10% 

7) தளபொடங்கள் மற்றும் றபொருத்துதல்கள்  10% 

8) நூைக புத்தகங்கள்     10% 

9) றபயர்ப் பைலககள்    10% 

10) பி  றசொத்துக்கள்      10% 

11) கைனி மற்றும் அச்சுப்றபொ ிகள்   33% 

12) தமொட்டொர் வொகனங்கள்    25% 

13) கொைி மற்றும் கொைி அபிவிருத்தி  5% 

 
 

1.9. குத்தலகயில் உள்ள கட்டிடம் 

 

வருமொன மற்றும் றசைவனீ நிதியத்திற்கு சுமொர் 10 வருட கொைப் 
பகுதிக்கு நொரொ நிறுவனத்தின் ஒத்துலழப்புடன் அதனது கட்டடத்லத 
குத்தலகயில் லவத்திருக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதனது 
றமொத்தப் றபறுமொனமும் 2010 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 
குல வலடந்துள்ளது. மீதித் றதொலகயொக ஒரு ரூபொ மொத்திரம் 
கொட்டப்பட்டுள்ளது.  
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1.10. வரவுகள் 

கிலடக்கப் றப வுள்ள றதொலககளுக்கு றபொருட்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் மற்றும் கிலடக்கப் றப வுள்ள றபறுமொனங்கள் 
ஏற்  றபறுமொனத்தில் கு ிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

1.11. மீள் றகோடுக்கப்படக் கூடிய லவப்புகள் 

பல்தவறு மொற்று நடவடிக்லககளுக்கொக வொடிக்லகயொளர்களிடம் இருந்து 
றபற்றுக் றகொள்ளப்பட்ட லவப்புகள் றசலுத்தப்பட்டுள்ளன.  

 
 

2. றபோறுப்புகள் மற்றும் பணக் கிலடப்பனவுகள் 

2.1. பணிக்றகோலட 

இைங்லக கைக்கியல் தரொதர இைக்கம் 16 இல் கு ிப்பிடப்ட்டுள்ளதற்கு 
இைங்க, ஓய்வூதிய பைிக்றகொலடக்குப் பதிைொக உத்திதயொகத்தர்கள் 
நிரந்தர நியமனம் றபற்  திகதியிைிருந்து அவர்களுக்கு கிலடக்கக் 
கூடியவொறு பைிக்றகொலடயிலன வழங்க நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

2.2. பங்குகள் 

5 ஆண்டு அல்ைது அதற்கு தமற்பட்ட கொைத்திற்கு லவப்பிடங்களில் 
ததங்கிக் கிடக்கும் றசயைற்  றமதுவொக விற்கப்படும் மற்றும் 
பயன்படுத்தப்படொமல் இருக்கும்றபொருட்களுக்கொன முழுப் பைக் 
கிலடப்பனவுகள் தயொரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 

2.3. முற்பணம் மற்றும் ஊழியர்களின் கடன் 
 

எல்ைொ ஊழியர்களின் கடன்களுக்குமொன அலனத்து ததலவப்பொடுகளும் 
தயொரிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன் சந்ததகத்திைிருந்த முற்பைங்கள் திரும்பப் 
றப ப்பட்டன. 

 
 

2.4. பணக் கிலடப்பனவுகள் 

கீழ்க் கு ிப்பிடப்பட்டு உள்ளவற் ிற்கு பைக் கிலடப்பனவுகள் 
தமற்றகொள்ளப்பட்டு உள்ளன. 

 

(a) நிலையொன றசொத்துக்களின் ததய்மொனம்  27,614,814.01 

(b) ஓய்வுக்கொை பைிக்றகொலடகள்  8,164,660.06 

                                                                       35,779,474.07 
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3. றபறப்பட்ட மோனியங்கள்  

 
 

(a) வருமோனம் றதோடர்போனமோனியங்கள்  

1) மீண்டுவரும் றசைவனீத்திற்கொக றப ப்பட்ட அரசு மொனியத் 
றதொலகயொன ரூபொ 105,000,000.00/= ஆனது வருமொனம் மற்றும் றசைவுக் 
கைக்கில் லவப்பில் இடப்பட்டுள்ளது. 

2) மூைதன றசைவனீத்திற்கொக றப ப்பட்ட அரசு மொனியத் றதொலகயொன 
ரூபொ 92,450,000.00/= ஆனது மூைதன றசைவனீக் கைக்கில் லவப்பில் 
இடப்பட்டுள்ளது. 
 

(b) றசோத்துக்கள் றதோடர்போனமோனியங்கள் 

1) றசொத்துக்கள் அவற் ின் உண்லமயொன றபறுமொனங்களில் 
கொட்டப்பட்டுள்ளன. மற்றும் அவற் ின் ததய்மொனங்கள் அச் 
றசொத்துக்களின் பயனுள்ள கொைத்திற்கு ஏற்ப கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ஐந்றதோலகத் திகதியில் குறிக்கப்பட்டுள்ள திகதிக்கு பின்னர் 
நிகழும் எதிர்போரோத நிகழ்வுகள் 

 

(a) ஐந்றதோலகத் திகதியில் குறிக்கப்பட்டுள்ள திகதிக்கு பின்னர் 
நிகழும் நிகழ்வுகள் 

1) ஐந்றதொலகத் திகதியில் கு ிக்கப்பட்டுள்ள திகதிக்கு பின்னர் 
நிகழும்நிகழ்வுகளின் தன்லமயொனது கருதப்பட்டு மற்றும் நிதி 
அ ிக்லகயின் ததலவயொன இடங்களில் றபொருத்தமொன 
மொற் ங்கலள றசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 
 

(b) ஐந்றதோலகத் திகதியில் குறிக்கப்பட்டுள்ள திகதிக்கு பின்னர் 
நிகழும் எதிர்போரோத நிகழ்வுகள் 

1) ரூபொ 600,000.00இழப்படீ்டலன றசலுத்துவதற்கொன றதொழிைொளர் 
வழக்கு இைக்கம் L/T3577/2012 

2) திரு தஜ.ஏ.சி.எஸ்.தக.எஸ். றஜயசிங்ேவின் றதொழிைொளர் வழக்கு 
இைக்கம் HCALT/62/2011ஆனது றகொழும்பு உயர் நீதிமன் த்தில் 
இழப்படீ்டலன றசலுத்த தகொரப்பட்டுள்ளது.  
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லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம் 
 

மலறமுக முலறயி ோன பணப்போய்வு அறிக்லக 

2014டிசம்பர் 31ஆம் திகதி முடிவலடந்த ஆண்டிற்கொன இலைந்த பைப்பொய்வு அ ிக்லக 

(நொைய அைகுகள் ஆயிரம் ரூபொக்களில்( 
 

     2014  2013 

     ரூபொ  ரூபொ 

நலடமுலறச் றசயல்போடுகளில் உள்ள பணப்போய்வு 

சொதொரை றசயல்பொடுகளில் உள்ளஉபரி / (பற் ொக்குல ( (71,013,054) (62,279,486) 

பணம் அல் ோத போய்வுகள் 

ததய்மொனங்கள்  27,614,814 38,719,674 

மதிப்புத் தள்ளுபடி 

ஜயக் கடனுக்கு ஒதுக்கீ ட்டு அதிகரிப்பு 

றகொடுப்பனவுகளில் அதிகரிப்பு  109,962,092     (6,561,887) 

கடன்களில் அதிகரிப்பு 

ஊழியர்களில் றசைவு றதொடர்பொன ஒதுக்கீ டுகளில் அதிகரிப்பு      8,164,660  9,580,820 

றசொத்து, றபொ ித்றதொகுதி மற்றும் 

உபகரைங்களின் விற்பலனயில் (ஆதொயங்கள்( / இழப்புகள் 

முதலீடுகள் விற்பலனயில் (ஆதொயங்கள்( / இழப்புகள்  

தற்தபொதுள்ள ஏலனய றசொத்துக்களின் அதிகரிப்பு  

மறுமதிப்பீ டு கொரைமொக முதலீடுகளில் அதிகரிப்பு  

றபொருள் விபரங்களில் குல வு (799,126) 322,876 

றபறுலககளில் அதிகரிப்பு (9,467,896)  (933,731) 

ஊழியர்கள் கடன்களில் அதிகரிப்பு  1,465,494  1,635,650 

மிகவும் விதசடமொன றபொருட்கள்   (1,761,685)      (8,466,745) 

றசயற்பொட்டு நடவடிக்லககளில் இருந்து நிகர  (64,165,299) (27,982,829) 

பை பரிமொற் ங்கள்  
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முதலீட்டுச் றசயல்போடுகளில் இருந்து பண ஓட்டம் 

 
 

றபொ ித்றதொகுதி மற்றும் உபகரைங்களின் றகொள்வனவு (216,952,737)         (71,308,937) 

றபொ ித்றதொகுதி மற்றும் உபகரைங்களின்  

விற்பலனமுன்றகொைரல் - 

றபொ ித்றதொகுதி மற்றும் உபகரைங்களின்  

விற்பலனமுன்றகொைரல் 

முதலீடுகள் விற்பலனமுன்றகொைரல்- 

றவளிநொட்டு நொையக் றகொள்வனவில் பொதுகொப்பு - 

முதலீட்டு நடவடிக்லககளில் இருந்து நிகர  (216,952,737) (71,308,937) 

பை பரிமொற் ங்கள் 

 

நிதிச் றசயல்போடுகளில்இருந்து பணஓட்டம் 

மூைதன பை ஓட்டம் 92,450,000  95,000,000 

SSDPஇன் மூைதன பை ஓட்டம் 60,505,921  

கடன் தகொரிக்லக முன்றகொைரல்-  - 

கடன் தகொரிக்லக மீ து மீ ளக் றகொடுப்பனவு-  - 

அரசொங்கத்தின் விதசட தீ ர்லவ -  - 

நிதிச் றசயல்பொடுகளில் இருந்து நிகர பை ஓட்டம் 152,955,921 95,000,000 

பைமற்றும்அதற்கு இலையொன நிகர அதிகரிப்பு / (குல வு(168,483  (4,291,766) 

ஆண்டு ஆரம்பத்தில்பைமற்றும்அதற்கு இலையொனலவ   1,278,789 5,570,554 

ஆண்டு இறுதியில்பைமற்றும்அதற்கு இலையொனலவ 1,447,272 1,278,789 
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லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம் 
 

2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியொன நிதி நிலை அ ிக்லக 

 

 
 

றசோத்துக்கள்குறிப்பு    2014   2013 

நலடமுலறயில் அல் ோத றசோத்துகள் 

றசொத்து, றபொ ித்றதொகுதி 9        413,101,214.95                   221, 185, 19.23 

மற்றும் உபகரைங்கள்முதலீடுகள்    -                   413,101,215            

  -                          221,185,319 

ஊழியர் கடன்கள்                        10            7,299,958.89                                 8,765,452.71 

  7,299,959                              229,950,771.94 

     420,401,173.84                              229,950,771.94 

 

நலடமுலறயில் அல் ோத றசோத்துகள் 

றபொருள் விபரம்                                               11          1,330,395.41                        531,269.50 

உறுதியொகப் றபறுபலவ                             12         23,016,164.81                                13, 548, 26.81 

நிறுத்திய கைக்குகள்             85,453.18                           85,433.18 

பை மற்றும் வங்கி மீ தி 13                       1,447,272.10                          25,879,265.50    

               1,278,789.10                       15,443,760.59 

றமொத்த றசொத்துக்கள்                 446,280,439.34                          245,394,532.53 

மூ தன மற்றும் சட்டமூ  றபோறுப்புகள் 

மூைதன மற்றும் லகயிருப்பு 

அரச மொனியங்கள்   14                      622,470,805.46                        469,514,884.34 

லகயிருப்பு  

உள்ளூர்மொனியம் – ஜய்கொ றசயற்திட்டம்  -                                                        - 

றமொத்த மிலக 15                     (322,689.667.70)                        (252,492,901.67) 

299,781,137.76                        217,021,982.67 
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நலடமுலறயில் அல் ோத றபோறுப்புகள்   

வட்டி தரும் கடன் தகொரிக்லக  

பிந்திய வருமொனம் 

          பைிக்றகொலட ஒதுக்கீடு                               29,208,292.65                             21,043,632.59                                    

                                                                                  29,208,292.65                              21,043,632.59 

 

நலடமுலறயில் உள்ள றபோறுப்புகள் 

தசர்ந்த றசைவுகள்                                     16               115,147,665.10                              4,852,985.58 

ஏலனய றசைவுகள்                               17                 2,143,343.83                                2,475,931.69 

                                                                                             117,291,008.93                                 7,328,917.27 

றமொத்த றபொறுப்புகள்                                                               446,280,439.34                               

245,394,532.53 

 

 

 

லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம் 
 

2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவலடந்தவருமோனம் மற்றும் றச வு நிதி அறிக்லக 

 
 

  குறிப்பு   2014    2013 

இயக்கத்திலுள்ள வருவோய் 

அரசு மொனியம்  105,000,000.00                   96,698,000.00 

அரசு மொனியம் –  SSDP  3,203,725.46 

ஏலனய வருமொனம்          1             41,104,698.71                  33,247,112.21 

  149,308,424.17           129,945,112.21 

குலறக்கப்பட்ட: இயக்கச் றச வுகள் 

தனிப்பட்ட விண்ைப்பதொரர்கள் 2         99,449.355.03              80,409,238.06 

பிரயொைச்றசைவுகள் மற்றும் பிலழப்புகள்3               2,306,920.66         2,139,106.09 
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உத்திதயொகபூர்வ அடிப்பலடத் ததலவகள் வழங்கல்4     6,128,627.19      5,797,186.61 

பழுதுபொர்த்தல் மற்றும் பரொமரிப்பு 5  4 ,794,896.79  3,821,953.69 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயிைொன தசலவகள் 6         27,036,628.07         19,090,371.26 

பயிற்சிச் றசைவுகள்  7         40,465,736.07      30,794,603.46 

இதர றசைவுகள்  8     12,524,499.93       11,452,465.04 

ததய்மொனங்கள்  9    27,614,814.01        38,719,674.27 

றமொத்த றசைவீ னங்கள்   220,321,477.75        192,224,598.48 

றசைலவ விஞ்சிய வருமொன உபரி  (71,013,053.58)     (62,279,486.27) 

நிகர உபரி / (பற் ொக்குல (   (71,013,053.58)      (62,279,486.27) 

 

இ ங்லக சமுத்திரப் பல்கல க்கழகம் 

லதசிய கடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனம் 

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட கணக்கீ டு 

றபறுமொனம்  2014 2013 

குறிப்பு01–வருமோனம் 

இடர்க் கடன் வட்டி  326,966.51   280,296.46               

நொனொவித வருமொனம்  1,579,223.85    297,327.11    

பொடநூல் கடன் வட்டி  497.01   3,988.95                             

பொடறந ிக் கட்டை வருமொனம் 

உயர் கல்வி  31,224,923.85   28,792,616.74                    

கல்லூரிகள்               4,492,999.65                 2,462,276.00      

வீ ட்டு வொடலகவருமொனம்            3,169,934.27                  

 426,721.60        

கடற்கலர விலளயொட்டு நிகழ்ச்சிகள் 250,000.00                    15,211.75         

ஏலனயலவ  60,153.57              623.60                  

FAO றசயற்திட்ட வருமொனம் 968,050.00 

 35,000,000.00                 41,104,698.71         33,247,112.21          
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குறிப்பு02 – தனிப்பட்ட விண்ணப்பதோரர்கள் 

சம்பளம் மற்றும் தவதனங்கள் 43,381,860.00 48,781,037.20                47,312.018.33                     

ஊழியர் நம்பிக்லக நிதியம் 8,064,030.00         8,892,164.80                  7,681,982.07         

ஊழியர் தசமைொப நிதியம் 2,016,008.00 1,485,595.86 1,886,282.87  

ஏலனயறகொடுப்பனவுகள் 23,788,102.00 27,546,322.57 19,203,717.40 

தமைதிக தநரம் 3,000,000.00        2,229,751.54 2,138,787.37    

பைிக்றகொலட முன்றகொைரல் 3,000,000.00          8,164,660.06 2,186,450.02 

SSDP –றசயைொற்றுலககள் 4,000,000.00 845,573.00 

றகொடுப்பனவுகள் 

தற்கொைக விரிவுலரயொளர்களின் றகொடுப்பனவுகள்  1,504,250.00 

   83,250,000.00       99,449,355.03 80,409,238.06                                                                                        

 

குறிப்பு03–பிரயோணச் றச வுகள் மற்றும் பிலழப்புகள் 

உள்ளூர் 2,000,000.00 1,959,131.46 1,802,804.01  

றவளிநொட்டு 700,000.00 347,789.20 336,302.08    

 2,700,000.00 2,306,920.66         2,139,106.09  

குறிப்பு04 –றகோடுப்பனவுகள் 

எழுது றபொருள் மற்றும்  1,300,000.00 2,537,699.00 1,689,418.00 

அலுவைகததலவகள்   

சுத்திகரிப்பு மற்றும் பி  றபொருட்கள் 3,000,000.00 3,316,485.45 3,830,597.05 

எரிறபொருள் மற்றும் உரொய்வு நீ க்கிகள்  500,000.00               163,623.24 264,411.56 

மருத்துவறகொடுப்பனவுகள் 400,000.00      110,819.50 12,760.00 

 5,200,000.00 6,128,627.19 5,797,186.61     
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குறிப்பு05 –எழுது றபோருள் மற்றும் அலுவ கலதலவகள் 

ஆரம்ப இருப்பு  523,264.50 823,612.00     

கூட்டப்பட்டது :ஆண்டுக்குள் வொங்கியது3,129,880.65 1,389,070.50  

கழிக்கப்பட்டது: இறுதி இருப்பு  (1,115,446.15) (523,264.50)      

ஆண்டின் தபொது பொவிக்கப்பட்டது   2,537,699.00 1,689,418.00 

 

 

குறிப்பு06 – சுத்திகரிப்பு மற்றும் றபோருட்கள் 

ஆரம்ப இருப்பு  8,005.00 30,533.50  

கூட்டப்பட்டது :ஆண்டுக்குள் வொங்கியது  370,567.50 241,883.06 

கழிக்கப்பட்டது: இறுதி இருப்பு  (214,949.26) (8,005.00)     

ஆண்டின் தபொது பொவிக்கப்பட்டது  163,623.24 264,411.56  

 

குறிப்பு07 –பழுதுபோர்த்தல் மற்றும் பரோமரிப்பு 

வொகனங்கள் 500,000.00 3,019,012.35 1,581,487.94  

அலுவைக உபகரைங்கள் 450,000.00 610,220.36 208,894.00 

கட்டட திருத்துதல் மற்றும் பரொமரிப்பு 450,000.00 648,242.60 725,540.29     

படகுகள் மற்றும் கைங்கள்  150,931.51      

இயந்திரங்கள் 300,000.00 517,421.48 1,155,099.95    

 1,750,000.00     4,794,896.79 3,821,953.69 

   

குறிப்பு08 –ஒப்பந்த அடிப்பலடயி ோன லசலவகள் 

றதொலைத்றதொடர்பு கட்டைங்கள் 3,000,000.00 3,608,238.18 2,983,566.71     

தபொல் கட்டைங்கள்       818,191.40 551,550.46 

மின்சொரம் 6,000,000.00 7,213,524.62 5,636,303.61                   

நீர் கட்டைம்        3,270,534.02 2,359,156.83 
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கட்டட வொடலக 800,000.00    1,703,945.13 845,650.00  

விகிதங்கள் மற்றும் வரி 900,000.00 2,682,604.97 2,514,117.72    

இதர றசைவுகள் 100,000.00 140,604.00 580,592.20  

பொதுகொப்பு கட்டைங்கள் 400,000.00 7,598,985.75 3,619,433.73      

 11,200,000.00     27,036,628.07 19,090,371.26 

  

குறிப்பு09 –பயிற்சிக்கோன றச வுகள் 

பயிற்சிப் றபோருட்கள் 

கல்லூரிகள் 20,700,000.00 11,757,722.45 6,788,662.97  

பல்கலைக்கழகங்கள்  26,165,571.15     23,339,787.54 

றசயற்திட்டறச வுகள் 

SSDP –உள்ளரீ்ப்புச்றசைவுகள் 7,400,000.00         2,542,442.47                                            

ISIF                                                                                           
 28,745.15     

FAO          213,799.30 

IMO                                                                                      423,608.50 

 28,100,000.00 40,465,736.07 30,794,603.46 

 

குறிப்பு 10–இதர நிர்வோகச் றச வுகள் 

சீருலடக்கொக றசைவுகள்    212,780.00 

தி ன்கள் அபிவிருத்தி  3,348,413.87 2,654,603.00 

விளம்பர விவகொர மற்றும் அச்சிடல்   427,733.76 1,241,364.80 

ஊழியர்கள் நைன்புரி 900,000.00 2,173,878.53 857,627.94                

விருந்ததொம்பல் றசைவுகள் 800,000.00 849,517.10 471,501.67      

கட்டுப்பொட்டுச் சலப உறுப்பினர்  

றகொடுப்பனவுகள் 1,000,000.00 575,530.98 491,687.87        
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வங்கிக் கட்டைங்கள்  34,528.26 41,625.69 

ஆதைொசகர் தசலவகள் 100,000.00 152,612.50 222,578.57  

சுத்திகரிப்புச் றசைவனீங்கள் 500,000.00 1,255.00 939,113.25  

நொரொ தபொக்குவரத்துச் றசைவுகள் 800,000.00 231,451.50 83,315.50 

சட்டக் கட்டைங்கள் மற்றும் இதர றகொடுப்பனவுகள் 991,013.48 436,492.50                    

கடற்கலரநிகழ்ச்சிகள்   24,481.50 

ததசத்திற்கு மகுடம்  2,765,612.44 3,775,292.75 

ததசத்திற்கு மகுடம்– 2 444,750.00     

ஏலனயலவ  528,201.51 

 8,500,000.00 12,524,499.93 11,452,465.04  

குறிப்பு 11 –றசோந்தமோன இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்  

  2014.01.01.இல் 
உள்ள மீதி 

ஆண்டினுள் 
ஏற்பட்ட 

முன்லனற்றம் 

வருடோந்த 
லதய்மோனம் 

2014.12.31.இல் 
உள்ள 

திரண்ட 
லதய்மோனம் 

2014.12.31.இல் 
உள்ள மீதி 

நிை மற்றும் நிை  

அபிவிருத்தி 
      2105 1,844,077.74 5,374,066.64     92,203.89      213,485.45 7,004,658.83 

கட்டடங்கள்       2001   7,031,981.78     7,031,980.78               1.00 

கட்டடங்கள்(மறுசீரலமக்கப்பட்ட(   001/01 109,856,120.71 3,699,642.13 3,400,564.67 42,109,859.04 71,445,903.80 

உட்கட்டலமப்பு வசதிகள்– நீர்றகொழும்பு துல    

2001/02 

      379,687.57       18,984.38      265,780.92    113,906.65 

றகொள்வனவு றசய்யப்பட்ட இயந்திரங்கள்       2103 45,833,526.15 34,552,060.61 4,708,471.05  22,982,013.23 57,403,573.55 

றகொள்வனவு றசய்யப்பட்ட கட்டடங்கள்       2104 18,452,571.81 84,322,556.03 2,078,669.31    3,609,815.80 99,165,312.94 

படகுகள் மற்றும்  

கைங்கள்(மறுசீரலமக்கப்பட்ட( 
 

2005/02 

11,478,093.02      272,50.00 1,147,809.30    5,977,160.36 5,773,432.66 

கடற்றதொழில்  

றபொருட்கள் 

 107/02 37,273,126.17  3,727,312.66  15,003,341.05 22,269,785.12 

றதொடர்பொடல்  

உபகரைங்கள் 

 103/02 1,076,476.45      107,647.65       817,764.01     258,712.45 

தளபொடங்கள்  

மற்றும் றபொருத்துலக 

      2102 27,737,920.60 4,072,338.80 2,031,403.94  13,531,983.32 18,278,276.08 

றபயர்ப் பைலக  106/02    969,114.80       96,911.48      399,296.70    569,818.10 

நூைகப் புத்தகங்கள்  107/03 11,035,258.43    333,820.00 1,128,562.34   4,282,487.93 7,086,590.50 

ஏலனய  

உபகரைங்கள் 

 106/00 1,530,059.76     153,005.98      622,303.18     907,756.58 
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வொகனங்கள்(திருத்தப்பட்ட(       2003 15,652,305.68 1,021,720.78      91,493.69 15,743,798.37     930,237.09 

கைனிகள்  103/03 30,778,995.69    432,630.24    717,370.80  29,137,481.42 2,074,144.51 

றகொள்வனவு  

றசய்யப்பட்ட வொகனங்கள் 

      2101 12,461,710.53  1,428,601.86  12,461,709.53               1.00 

பூர்த்தி றசய்யப்படொத  

தவலை(நீர்றகொழும்பு  

விடுதி( 

 

2104/02 

8,592,240.43 28,843,897.08   37,436,137.51 

இரசொயனகூட  

உபகரைங்கள் 

 107/04 9,728,427.82     972,872.79    4,640,446.61 5,087,981.21 

அலுவைக உபகரைங்கள்(திருத்தப்பட்ட( 2004/00       290,342.69    174,000.00      29,034.27     225,2444.70    239,097.99 

தள மற்றும்  

இயந்திரங்கள்  

      2002 2,265,684.91    226,422.00    233,188.26       852,232.11   1,639,874.80 

றகொள்கைன்கள் 2106/01    369,000.00       36,900.00       295,200.00      73,800.00 

றகொள்வனவு  

றசய்யப்பட்ட  

பயிற்சி உபகரைங்கள் 

     2107 16,304,081.59 12,254,000.10 2,334,337.01    2,972,137.26 25,585,944.43 

பயிற்சி  

உபகரைங்கள்  

(திருத்தப்பட்ட( 

2005/00    189,900.00 1,843,534.34      89,468.75       109,250.00 1,924,184.54 

பூர்த்தி  

றசய்யப்படொத  

தவலை– தலைவரின் அலுவைகம் 

 8,302,254.00 11,883,140.00   0,185,385.00 

SSDP யின் பூர்த்தி றசய்யப்படொத தவலை–யொழ்ப்பொைக் கட்டடம்   27,646,308.62   27,646,398.62 

  379,432,949.33 216,952,737.30 27,614,814.07 183,284,771.76 413,101,214.95 

 

 
 

குறிப்பு 12 –ஊழியர்கள் கடன் 

 

இடர் கடன்                   6,918,294.66          8,346,281.98 

பண்டிலகக்கொை முற்பைம்              187,500.00             209,000.00 

பொடசொலைப் புத்தக கடன்            2,700.00             16,250.00 

சுனொமி கடன்                          191,464.23               193,920.73 

 7,299,958.89              8,765,452.71 

 

குறிப்பு 13 –லகயிருப்பு– 31.12.2014 

 

நிலையொன லகயிருப்பு                             1,115,446.15     523,264.50 

சுத்தம் றசய்தல் மற்றும் பி  றபொருட்கள்        214,949.26        8,005.00         

 1,330,395.41                 531,269.50 
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குறிப்பு 14 – வரவுகள்  

 

 

மீளப்றப க்கூடிய லவப்புகள்– 

(மின்சொரம்NARAநிறுவனம்)  218,750.00 218,750.00 

லவப்புகள்(வொடலகக்கு வொகனங்கள்(  47,000.00 47,000.00 

முற்பைம்  3,740,167.71 4,114,667.71 

லவப்புகள்(விடுதி வொடலக(  1,708,500.00 58,500.00 

பொடறந ிக் கட்டைவரவுகள் – பல்கலைக்கழகங்கள்1 0,624,173.10 5,911,500.10 

முற்கூட்டிய சம்பளம்   103,500.00 118,500.00  

வரவுகள்  –விடுதி வொடலக  3,659,854.00 803,711.00  

மீன்பிடித்துல  அலமச்சு – முற்பைம்  930,592.50 930,592.50 

மீளப்றப க்கூடியவிடுதிக் கட்டைங்கள்  120,000.00 120,000.00 

பிரயொைச் றசைவுகள் – முற்பைம்  15,000.00 15,000.00 

லவப்புகள்–(இைங்லக ஒக்சிஜன் பிவிரி கம்பனி)  47,000.00 47,000.00 

மீளப்றப க்கூடிய றடன்டர் லவப்புகள்  1,215,800.00 915,800.00 

நொரொ நிறுவனத்தின் மீளப்றப க்கூடிய பைம்  180,000.00 180,000.00 

கைக்கொய்வு கட்டைங்கள்  67,247.50 67,247.50 

நொரொ தபொக்குவரத்துவசதிகள்  338,580.00  

  23,016,164.81 13,548,268.81  

 

குறிப்பு 15 –2014.12.31ஆம் திகதியில் உள்ளபணமற்றும்அதற்கு இலணயோனலவ 

 

மக்கள் வங்கி  – முகத்துவொர கிலள 9868         292,396.41 458,073.69                  

மக்கள் வங்கி – முகத்துவொர கிலள 9909                    1,154,875.69 820,715.41

 1,447,272.10 1,278,789.10 

குறிப்பு 16–அரச மோனியம்  

 

ஆரம்ப இருப்பு 469,514,884.34 3, 74,514,884.34                 
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தசர்க்கப்பட்ட –அரச மொனியம் 92,450,000.00 95,000,000.00 

SSDP                                                                              60,505,921.12  

இறுதி இருப்பு 622,470,805.46 469,514,884.34  

குறிப்பு 17 –திரண்ட உபரி (பற்றோக்குலற) 
 

ஆரம்ப இருப்பு (252,492,901.67) (181,746,670.45)                       

முந்திய ஆண்டின் மொற் ங்கள்   (8,466,744.95) 

தசர்க்கப்பட்ட உபரி (பற் ொக்குல ( (71,013,053.58) (62,279,486.27)  

இறுதி இருப்பு (322,689,667.70) (252,492,901.67)  

 

 

 

குறிப்பு 18 –அட்டுறு றச வுகள்  

 

சம்பளங்கள்  538,968.00 

ஏலனயலவ  55,234.00 

E.P.F.                                                                                107,793.00 

E.T.F.   16,169.00 

றதொலைதபசி கட்டைங்கள்  25,200.00 

நீர்க் கட்டைம்  65,600.00 

பொதுகொப்பு கட்டைங்கள்  1,251,567.50 

விகிதங்கள் மற்றும் வரிகள்  1,108,000.00 

றகொள்வனவு றசய்யப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

                 மற்றும் உபகரைங்கள்  402,587.88 

வொகன பரொமரிப்பு  16,150.00 

விஜித யொப்ப புத்தகக் கலட  18,468.00 

கைக்கொய்வுகட்டைங்கள்  257,040.00 

தநரடி ஊடக (பிவிரி( கம்பனி  767,200.00 

இலளஞர் தசலவகள்  223,008.00 
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றசலுத்தப்பட தவண்டியE.T.F. 6,624,699.00 

றசல்லுபடியொகொத கொதசொலைகள் 697,854.61 

 107,825.111.29  

 115,147,664.90 4,852,985.58 

குறிப்பு 19–றசலுத்தலவண்டியலவகள் 

 

தக்கலவப்பு 2,006,143.79              2,006,143.79         

மீளப்றப க்கூடியறடண்டர் லவப்புகள் 112,500.00 47,000.00 

மீளப்றப க்கூடியலவப்புகள் 21,000.00 5,000.00 

முத்திலர வரி  1,450.00          

வருமொன வரி  3,090.39 

றசலுத்தப்பட தவண்டியE.T.F.8%      409,547.47 

மீளப்றப க்கூடியறசைவுகள் 3,700.04 3,700.04 

 2,143,343.83 2,475,931.69   
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12.கணக்கோய்வோளர்நோயகத்தின்அறிக்லக 

கணக்கோய்வோளர்நோயகத்திலணக்களம் 

 

 

எனது இைக்கம் –YS/D/NIFNE/1/14/03 உங்கள் இைக்கம் – திகதி 19நவம்பர்2015 

 

 

உப தவந்தர், 
 

இைங்லக சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகம் 

 

 

லதசியகடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் 2014 
டிறசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்கோன நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதோன 1971 இன் 
38 ஆம் இ க்க நிதி அதிகோரச் சட்டத்தின் 14 (2) (ச)ீ பிரிவின் பிரகோரம் 
கணக்கோய்வோளர் தல லம அதிபதியின் அறிக்லக 
 

 

தமற்கூ ிய அ ிக்லகயொனது இத்துடன் இலைத்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 

டபிள்யூ.பி.சி. விக்கிரமரட்ை 

கைக்கொய்வொளர் நொயகம் (பதில்( 
 

 

 

பிரதிகள் : - 1. றசயைொளர் – தி ன் அபிவிருத்தி மற்றும் வொழ்க்லகத்றதொழில் 
பயிற்சி அலமச்சு 
   2.  றசயைொளர் – நிதி அலமச்சு 
 
 
இை : -306/72, றபொல்துவ வதீி, பத்தரமுல்ை, இைங்லக 

 

94-11-2887028-34                               94-11-2887223     www.auditorgeneral.gov.lk 

http://www.auditorgeneral.gov.lk/
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12.கணக்கோய்வோளர்நோயகத்தின்அறிக்லக 

கணக்கோய்வோளர்நோயகத்திலணக்களம் 

 

எனது இைக்கம் –YS/D/NIFNE/1/14/03 உங்கள் இைக்கம் – திகதி 19நவம்பர்2015 

 

 

உப தவந்தர், 
 

இைங்லக சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகம் 

 

 

லதசியகடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் 2014 டிறசம்பர் 31 இல் 
முடிவுற்ற ஆண்டிற்கோன நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதோன 1971 இன் 38 ஆம் இ க்க நிதி அதிகோரச் 
சட்டத்தின் 14 (2) (ச)ீ பிரிவின் பிரகோரம் கணக்கோய்வோளர் தல லம அதிபதியின் அறிக்லக 

 

 

ததசியகடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் 2014 
டிறசம்பர் 31 இல் உள்ளவொ ொன நிதிநிலைக் கூற்று மற்றும் அத் திகதியில் 
முடிவலடந்த ஆண்டிற்கொன நிதிச் றசயைொற் ல் கூற்று, கொசுப்பொய்ச்சல் கூற்று 
மற்றும் முக்கியமொன கைக்கீட்டுக் றகொள்லககளினதும் ஏலனய விளக்கத் 
தகவல்களினதும் றபொழிப்புக்கலள உள்ளடக்கிய 2014 டிறசம்பர் 31 இல் 
முடிவலடந்த ஆண்டிற்கொன நிதிக்கூற்றுக்கள் 1971 இன் 38 ஆம் இைக்க நிதி 
அதிகொரச் சட்டத்தின் 13(1( ஆம் பிரிவு மற்றும் 1999 இன் 36 ஆம் 
இைக்கததசியகடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவக அதிகொரச் 
சட்டத்தின் 25 ஆம் பிரிவு என்பவற்றுடன் தசர்த்து வொசிக்கப்படும் இைங்லக 
சனநொயக தசொசைிசக் குடியரசு அரசியைலமப்பின் 154(1( ஆம் 
உறுப்புல யிலுள்ள ஏற்பொடுகளுக்கு இைங்க எனது பைிப்பின் கீழ் 
கைக்கொய்வு றசய்யப்பட்டது. நிதி அதிகொரச் சட்டத்தின் 14(2( (சீ( பிரிவின் 
பிரகொரம் நிறுவகத்தின் ஆண்ட ிக்லகயுடன் தசர்த்துப் பிரசுரிக்கப்பட 
தவண்டுறமன நொன் கருதும் எனது கருத்துலரகளும் அவதொனிப்புகளும் இந்த 
அ ிக்லகயில் கொைப்படுகின் ன. நிதி அதிகொரச் சட்டத்தின் 13(7( (ஏ( பிரிவின் 
பிரகொரம் விரிவொன அ ிக்லகறயொன்று நிறுவகத்தின் தலைவருக்கு 2015 யூலை 
08 ஆம் திகதி வழங்கப்பட்டது.  
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1.2 நிதிக் கூற்றுக்களுக்கோன முகோலமத்துவத்தின் றபோறுப்பு 

இந் நிதிக்கூற்றுக்கலள இைங்லக றபொதுத்துல  கைக்கீட்டு நியமங்களுக்கு 
இைங்க தயொரித்து நியொயமொகச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும். தமொசடி அல்ைது 
தவறுகளின் கொரைமொக ஏற்படக்கூடிய றபொருண்லமயொன பி ழ் 
கூற்றுக்களிைிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்கலளத் தயொரிப்பதற்கு அவசியமொன 
உள்ளகக் கட்டுப்பொடுகலளத் தீர்மொனித்தல் மற்றும் அமுல்படுத்துதல் 
முகொலமத்துவத்தின் றபொறுப்பு ஆகும்.  
 
1.3 கணக்கோய்வோளரின் றபோறுப்பு 
 
எனது கைக்கொய்வின் அடிப்பலடயில் நிதிக்கூற்றுக்களின் மீது அபிப்பிரொயம் 
றதரிவிப்பது எனது றபொறுப்பொகும். அதியுயர் கைக்கொய்வு நிறுவனங்களின் 
சர்வததச நியமங்களுக்கு ஒத்ததொக (ஜஎஸ்எஸ்ஏஜ 1000 – 1810( 
இைங்லககைக்கொய்வு நியமங்களுக்கு இைங்க எனது கைக்கொய்விலன நொன் 
தமற்றகொண்தடன். ஒழுக்க றந ி தவண்டுதல்களுடன் நொன் இைங்கி 
நடப்பதலனயும் நிதிக்கூற்றுக்கள் றபொருண்லமயொன பி ழ் கூற்றுக்கள் 
அற் லவயொ என்பதற்கொன நியொயமொன உறுதிப்பொட்லடப் றபற்றுக் 
றகொள்வதற்கு கைக்கொய்வு திட்டமிட்டு தமற்றகொள்ளப்படுவதலனயும் 
இந்நியமங்கள் தவண்டுகின் ன.  
 
நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள றதொலககளிலனயும் றவளிப்படுத்தல்கலளயும் பற் ிய 
கைக்கொய்வுச் சொன்றுகலளப் றபற்றுக் றகொள்வதற்கொன றசயற்பொட்டு 
நலடமுல களில் கைக்கொய்வு ஈடுபடுகின் து. தமொசடி அல்ைது தவறுகளின் 
கொரைமொக நிதிக்கூற்றுக்களின் றபொருண்லமயொன பி ழ் கூற்று ஆபத்தின் 
மதிப்படீ்டிலன உள்ளடக்கும் கைக்கொய்வொளரின் தீர்மொனம் மீது றதரிவு 
றசய்யப்பட்ட நலடமுல கள் தங்கியுள்ளது. அந்த ஆபத்திலன மதிப்படீு 
றசய்லகயில் சந்தர்ப்பத்திற்குப் றபொருத்தமொன கைக்கொய்வு நலடமுல கலள 
வடிவலமக்கும் வலகயில் நிறுவகத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கலளத் தயொரித்தல் 
மற்றும் நியொயமொகச் சமர்ப்பித்தலுக்குரிய உள்ளகக் கட்டுப்பொடுகலள 
கைக்கொய்வொளர்  கருத்தில் றகொள்கின் ொதரயன் ி நிறுவகத்தின் உள்ளகக் 
கட்டுப்பொடுகளின் விலனத்தி னின் மீது அபிப்பிரொயம் றதரிவிக்கும் 
தநொக்கத்திற்கொக அல்ை முகொலமத்துவத்தினொல் பயன்படுத்திய கைக்கீட்டுக் 
றகொள்லககளின் றபொருத்தமொன தன்லமயிலனயும் முகொலமத்துவத்தொல் 
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தமற்றகொண்ட கைக்கீட்டு மதிப்படீுகளின் நியொயத் தன்லமயிலனயும் 
மதிப்பொய்வு றசய்தல் அத்துடன் நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுறமொத்த 
சமர்ப்பித்தைிலன மதிப்பொய்வு றசய்தல் என்பவற் ிலனயும் கைக்கொய்வு 
உள்ளடக்கி உள்ளது. 1971 இன் 38 ஆம் இைக்க நிதி அதிகொரச் சட்டத்தின் 13 
ஆம் பிரிவின் (3( மற்றும் (4( ஆம் உப பிரிவுகள் கைக்கொய்வின் தநொக்கின் 
எல்லைலயயும் அளலவயும் நிர்ையிப்பதற்கொன தற்றுைிவு அதிகொரத்திலன 
கைக்கொய்வொளர் தலைலம அதிபதிக்கு வழங்குகின் ன.  
 
எனது கைக்கொய்வு அபிப்பிரொயத்திற்கொன அடிப்பலட ஒன் ிலன 
வழங்குவதற்கு தபொதியளவும் றபொருத்தமொனதுமொன கைக்கொய்வுச் சொன்றுகலள 
நொன் றபற்றுக் றகொண்டுள்தளன் என நொன் நம்புகித ன்.  
 
1.4 முலனப்பழியுள்ள அபிப்பிரோயத்திற்கோன அடிப்பலட 
 
இந்த அ ிக்லகயின் 2.2 ஆம் பந்தியில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் 
அடிப்பலடயில் எனது அபிப்பிரொயம் முலனப்பழி உள்ளதொக்கப்படுகின் து.  
 
2. நிதிக் கூற்றுக்கள் 
 
2.1 முலனப்பழியுள்ள அபிப்பிரோயம்  
 
இந்த அ ிக்லகயின் 2.2 ஆம் பந்தியில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் 
தொக்கத்திலனத் தவிர்த்து ததசியகடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் 
நிறுவனத்தின் 2014 டிறசம்பர் 31 இல் உள்ளவொ ொன நிதி நிலைலமயிலனயும் 
அத் திகதியில் முடிவலடந்த ஆண்டிற்கொன அதனது நிதிசொர் 
றசயைொற் ைிலனயும் கொசுப்பொய்ச்சைிலனயும் இைங்லக அரசதுல  கைக்கீட்டு 
நியமங்களுக்கு இைங்க நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்லமயொகவும் நியொயமொகவும் 
தருகின் து என்பது எனது அபிப்பிரொயம் ஆகும்.  
 
2.2 நிதிக் கூற்றுக்கள் மீதோன கருத்துலரகள்  
 
2.2.1 இ ங்லக அரசதுலறக் கணக்கீட்டு நியமம் 
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பின்வரும் இைங்லக அரசதுல க் கைக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இைங்கொலம 
அவதொனிக்கப்பட்டது.  
 
(அ( இைங்லக அரசதுல க் கைக்கீட்டு நியம இைக்கம் 01 இன் பிரகொரம் 
நிறுவகத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுடன் தத ிய றசொத்துக்கள் / உரிலம மூைதன 
மொற் ங்களின் கூற்று சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டிய தபொதிலும் அதற்கு இைங்க 
நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(ஆ( இைங்லக அரசதுல க் கைக்கீட்டு நியம இைக்கம் 03 இன் பிரகொரம் 
அ ிக்லகயிடும் திகதிக்குப் பின்னர் 12 மொதங்களில் தீர்லவயொகும் என எதிர் 
பொர்க்கப்பட்ட றசொத்துக்கள் நலடமுல ச் றசொத்துக்களொக வலகப்படுத்தப்பட 
தவண்டிய தபொதிலும் 12 மொதங்களில் தீர்லவயொகும் என எதிர் பொர்க்கப்பட்ட 
பதவியைியினர் கடன் ரூபொ 3,304,121 றதொலக நலடமுல ச் றசொத்துக்களொக 
கொண்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(இ(  இைங்லக அரசதுல க் கைக்கீட்டு நியம இைக்கம் 03 இன் பிரகொரம் 
கருத்திற் றகொள்ளக்கூடிய முன்லனய கொைப் பகுதிக்கொன தவறுகள், அலவ 
கண்டு பிடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் பிலழ ஏற்பட்ட கொைப் பகுதிக்கொக 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒப்படீ்டு ரீதியொன றபறுமதிகள் மீண்டும் றவளியிடப்பட்டதன் 
பிரகொரம் பின்தனொக்கி சரி றசய்யப்பட தவண்டிய தபொதிலும், முன்லனய கொைப் 
பகுதிக்கொன தவறுகள் ரூபொ 7,598,116 றதொலகயொன வரவு மற்றும் ரூபொ 4,357,288 
றதொலகயொன றசைவு மீதிகள் இனங்கொைப்பட்டதன் பின்னர் பின்தனொக்கி 
சீரொக்கம் றசய்வதற்குப் பதிைொக முன்றகொண்டு வரப்பட்ட பற் ொக்குல யுடன் 
சீரொக்கம் றசய்யப்பட்டு இருந்தது. 
 

(ஈ( இைங்லக அரசதுல க் கைக்கீட்டு நியம இைக்கம் 07 இன் பிரகொரம் 
விலரவொக மொற் க்கூடிய ஆதனங்கள், றபொ ிகள் மற்றும் உபகரைங்களுக்கொக 
வருடொந்தம் மீள் மதிப்படீும் நியொயமொன றபறுமதியில் கருத்திற் றகொள்ளக் 
கூடியளவு மொத்திரம் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் ஆதனங்கள், றபொ ிகள் மற்றும் 
உபகரைங்களுக்கொக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அல்ைது ஜந்து ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுல  மீள்மதிப்படீு றசய்யப்பட தவண்டிய தபொதிலும், நிறுவகத்தின் 
ஆதனங்கள், றபொ ிகள் மற்றும் உபகரைங்களுக்கொக எவ்வித மீள் மதிப்படீும் 
றசய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை.  
 



 
 

47 
 

2.2.2 கணக்கீட்டுக் றகோள்லககள் 
 

அரச மொனியங்களின் கீழ் றகொள்வனவு றசய்யப்பட்ட றசொத்துக்கள் வருடொந்தம் 
றபறுமொனத்ததய்வு றசய்யப்பட்டிருந்த தபொதிலும், அச்றசொத்துக்கள் கொைக்கழிவு 
றசய்வது றதொடர்பொக கைக்கீட்டுக் றகொள்லக ஒன்று இனங்கொைப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. மீளொய்வொண்டின் இறுதியில் அரச மொனியங்களின் றபறுமதி 
ரூபொ 596,385,686 றதொலகயொக இருந்ததுடன், அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 
தத ிய றசொத்துக்களின் றபறுமதி ரூபொ 413,101,215 ஆக இருந்தன.  
 
2.2.3  கணக்கீட்டுக் குலறபோடுகள் 
 
பின்வரும் அவதொனிப்புகள் தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன.  
 
(அ( 2006 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கொக றசலுத்த தவண்டியிருந்த ஊழியர் 
தசமைொப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்லக றபொறுப்பு நிதியத்திற்கொக ரூபொ 
973,417 றதொலக மீளொய்வொண்டின் தபொது றகொடுப்பனவு றசய்யப்பட்டிருந்த 
தபொதிலும், இதுவலர அதற்கொக ஏற்பொடுகள் தமற்றகொள்ளப்பட்டிருந்தது. 
 
(ஆ(முழுலமயொகப் றபறுமொனத் ததய்வு றசய்யப்பட்ட எனின்னும் 
நிறுவகத்தினொல் றதொடர்ந்தும் பயன்படுத்தப்படுகின்  ரூபொ 19,493,690 
றபறுமதியொன கட்டடங்கள் மற்றும் வொகனங்களின் நியொயமொன றபறுமதிலய 
கொட்டுவதற்கொக மீள் மதிப்படீு றசய்வதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 
 

(இ(  2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளுக்கொக றசலுத்த தவண்டியிருந்த 
கைக்கொய்வுக் கட்டைத்திற்கொக நிதிக்கூற்றுக்களில் நிதி ஏற்பொடு 
தமற்றகொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.  
 

2.2.4  றதோங்கல் கணக்கு 
 

நிதிக்கூற்றுக்களில் நலடமுல ச் றசொத்துக்களின் கீழ் 2011 ஆம் ஆண்டிைிருந்து 
வரும் இனங்கொைப்படொத றதொங்கல் கைக்கின் மீதி ரூபொ 85,433 ஆக 
இருந்ததுடன், மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் அதலனத் தீர்வு 
றசய்வதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
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2.2.5  கணக்கோய்விற்கோன சோன்றுகள் 
 

நிதிக்கூற்றுக்களில் கொைபிக்கப்பட்டிருந்த வியொபொர மற்றும் ஏலனய கிலடக்க 
தவண்டிய கைக்கு மீதிகளில் ரூபொ 88,246,308 கூட்டுத் றதொலகக்குரிய மீதி 
உறுதிப்படுத்தல்கள் கைக்கொய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 

2.3  றபற லவண்டிய மற்றும் றசலுத்த லவண்டிய கணக்குகள் 
பின்வரும அவதோனிப்புகள் லமற்றகோள்ளப்படுகின்றன. 
 
(அ(  2001 ஆம் ஆண்டு முதல் அ விட தவண்டிய ரூபொ 5,913,500 பொடறந ிக் 
கட்டைங்கள் அ விடப்படொமல் இருந்ததுடன், கு ித்த மொைவர்கள் 
பொடறந ிகலளப் பூர்த்தி றசய்திருந்தலமயொல் கட்டை அ வடீு நிச்சயமற்  
நிலைலமயொக இருந்தது. 
 
(ஆ(  2001 ஆம் ஆண்டிைிருந்து 2014 ஆம் ஆண்டு வலரயொன கொைப் 
பகுதிக்குரிய அ விட தவண்டியிருந்த ரூபொ 3,659,854 றதொலகயொன விடுதிக் 
கட்டைங்கள் அ விடப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(இ(  2012 ஆம் ஆண்டின் தபொது றசலுத்தப்பட்ட ரூபொ 15,000 றதொலகயொன 
பி யொைச் றசைவின முற்பைத்லத மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் 
அ விடுவதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(ஈ(  3 ஆண்டுகளிைிருந்து 07 ஆண்டுகள் வலரயொன கொைப் பகுதியிைிருந்து 
வரும் ரூபொ 137,200 றதொலகயொன மீளச் றசலுத்த தவண்டிய லவப்புக்கள் 
மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் தீர்வு றசய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(உ(  உத்திதயொகத்தர்கள் இடமிருந்து அ விடப்பட தவண்டியிருந்த ரூபொ 184,472 
றதொலகயொன இடர் கடன்கள் மற்றும் ரூபொ 193,920 றதொலகயொன சுனொமி கடன் 
மீதிகளிைிருந்து ஆண்டினுள் எவ்வித தவலைப் பைறமொன்றும் அ விடப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 
 
 
 
 
 



 
 

49 
 

2.4  சட்டங்கள், விதிகள், பிரமோணங்கள் மற்றும் முகோலமத்துவ 
தரீ்மோனங்கள் என்பவற்றுடன் இணங்கோலம 
 
பின்வரும் இைங்கொலமகள் அவதொனிக்கப்பட்டன. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சட்டங்கள், விதிகள், 
பிரமோணங்கள் 
முத ியவற்றுடனோன  
றதோடர்பு 
 
(அ(  1983 இன் 12 ஆம் 
இைக்க பைிக்றகொலட 
றகொடுப்பனவு அதிகொரச் 
சட்டம் 
 
 
 
(ஆ( இைங்லக சனநொயக 
தசொசைிசக் குடியரசின் 
தொபன விதிக் 
தகொலவயினது 11 ஆம் 
அத்தியொயத்தின் 13.3 ஆம் 
பந்தி 

(இ(  இைங்லக சனநொயக 
தசொசைிசக் குடியரசின் நிதிப் 
பிரமொைம் 371 (2((ஆ( 

இணங்கோலம 

 
 
 
நிறுவகத்தில் ஒப்பந்த மற்றும் அலமய அடிப்பலடயில் 
தசலவக்கு ஆட்தசர்க்கப் பட்டிருந்த 09 
உத்திதயொகத்தர்களுக்கொக மீளொய்வொண்டு இறுதியில் 
பைிக்றகொலடக்கொக ஒதுக்கீடு தமற்றகொள்ளப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 
 
1 ஆண்டு முதல் 5 ஆண்டுகள் வலரயொன கொைப் 
பகுதியில் றவற் ிடங்களொக கொைப்பட்ட 20 
பதவிகளுக்கொக பதில் கடலம நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டு இருந்ததுடன், அதற்கொக 
மீளொய்வொண்டின் தபொது ரூபொ 676,826 றதொலகயும் 
முன்லனய ஆண்டின் தபொது ரூபொ 663,756 றதொலகயும் 
பதில் கடலமப் படிகளொக றசலுத்தப்பட்டிருந்தது. 

மீளொய்வொண்டினுள் 40 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபொ 20,000 
எல்லைலய மிலகத்து ரூபொ 2,441,413 கூட்டுத் 

றதொலகயொன முற்பைம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 

(ஈ(  1978 டிறசம்பர் 19 ஆம் 
திகதிய 842 ஆம் இைக்க 
திலரதசரிச் சுற்  ிக்லக 

 
(உ(  2002 நவம்பர் 28 ஆம் 
திகதிய ஜஏஜ/2002/02 ஆம் 
இைக்க தில தசரி சுற்  ிக்லக  
 
(ஊ(  2006 இன் றகொள்வனவு 
வழிகொட்டிக் தகொலவ 

(i) 4.2.1 ஆம் பந்தி 

(ii)  5.4.12 ஆம் பந்தி 

ரூபொ 413,175,070 றபறுமதியொன நிலையொன 
றசொத்துக்கள் றதொடர்பொக நிலையொன றசொத்துக்கள் 
பதிதவடு ஒன்று தபைப்பட்டு இருக்கவில்லை. 

ரூபொ 31,211,625 றபறுமதியொன கைனிகள், உப 
பொகங்கள் மற்றும் றமன் றபொருட்கள் றதொடர்பொக 
நிலையொன றசொத்துக்கள் பதிதவறடொன்று 
தபைப்பட்டு இருக்கவில்லை.  

குல ந்தது 3 மொத கொைத்திற்கொக எதிர்பொர்க்கப்பட்ட 
றகொள்வனவு நடவடிக்லககள் உள்ளடக்கப்படும் 
முல யிலும் வருகின்  ஆண்டிற்கொகவும் 
றகொள்வனவு நடவடிக்லககள் விபரமொக கொண்பிக்க 
கூடிய வலகயில் றகொள்வனவுத் திட்டறமொன்று 
தயொரிக்கப்பட தவண்டிய தபொதிலும், நிறுவகம் இத் 
ததலவப்பொட்லட நில தவற் ி இருக்கவில்லை. 
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3.  நிதி மீளோய்வு 

 
நிதி விலளவுகள் 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்களின் படி மீளொய்வொண்டிற்கொக நிறுவனத்தின் 
நிதி விலளவுகள் 71.01 மில்ைியன் பற் ொக்குல யொனதுடன் இததனொடு ஒத்த 
முன்லனய ஆண்டிற்கொன பற் ொக்குல  ரூபொ 62.28 மில்ைியனொக 
இருந்தலமயொல் நிதி விலளவுகளில் ரூபொ 8.73 மில்ைியன் றதொலகயொன 
வழீ்ச்சிறயொன்று றதன்பட்டது. மீளொய்வொண்டின் றமொத்த றசயற்பொட்டு 
வருமொனம் ரூபொ 19.35 மில்ைியனொல் அதொவது 14.9 சதவதீத்தினொல் 
அதிகரித்திருந்த தபொதிலும், றமொத்த றசயற்பொட்டுச் றசைவினம் ரூபொ 28.1 
மில்ைியனொல் அதொவது 14.6 சதவதீத்தினொல் அதிகரித்தலம இவ்வழீ்ச்சிக்கு 
கொரைமொக இருந்தது. றசயற்பொட்டுச் றசைவினம் அதிகரித்தலம றதொடர்பில் 

 

(எ(  2011 டிறசம்பர் 13 ஆம் 
திகதிய DMS/E4/50/7/298/I(Vol)I 
ஆம் இைக்க முகொலமத்துவ 
தசலவகள் திலைக்களப் 
பைிப்பொளர் நொயகத்தின் 
கடிதம் 

ஒப்பந்தக்கொரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட றபறுமதி தசர் 
வரி றதொடர்பொன விபரங்கள் அடுத்த மொதத்தின் 15 
ஆம் திகதி அல்ைது அத்திகதிக்கு முன்னர் 
கைக்கொய்வொளர் தலைலம அதிபதிக்கு பிரதி 
ஒன்றுடன், உள்நொட்டு இல வரி  ஆலையொளர் 
நொயகத்திற்கு அ ிக்லகயிடப்பட தவண்டிய 
தபொதிலும், அதன் பிரகொரம் நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு 
இருக்கவில்லை 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியைியில் றவற் ிடங்கள் 
நிரப்புவதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கொமல் 
முகொலமத்துவ தசலவகள் திலைக்களத்தின் 
முல யொன அங்கீகொரம் ஒன் ில்ைொமல் ஒப்பந்த 
அடிப்பலடயிலும் தற்கொைிக அடிப்பலடயிலும் 14 
உத்திதயொகத்தர்கள் ஆட்தசர்க்கப்பட்டு 
மீளொய்வொண்டின் தபொது ரூபொ 4,284,738 றதொலகயும் 
முன்லனய ஆண்டுகளின் தபொது ரூபொ 5,358,830 
றதொலகயுமொக படிகள் றசலுத்தப்பட்டிருந்தன. 

கடிதத்தின் ஆதைொசலனகளுக்கு முரைொக நொளொந்தம் 
ரூபொ 378 வொதட சம்பளக் றகொடுப்பனவு 
அடிப்பலடயில் 2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில் 

15 உத்திதயொகத்தர்கள் ஆட்தசர்க்கப்பட்டிருந்தனர். 
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பதவியைியினர் றசைவினம் ரூபொ 19.04 மில்ைியனொல் அதொவது 23.7 
சதவதீத்தினொல் பயிற்சிக்கொன றசைவினம் ரூபொ 9.67 மில்ைியனொல் அதொவது 
31.4 சதவதீத்தினொல் உடன்படிக்லக தசலவச் றசைவினங்கள் ரூபொ 7.94 
மில்ைியனொல் அதொவது 41.6 சதவதீத்தினொல் அதிகரித்தலம பிரதொனமொகத் 
தொக்கமளித்திருந்தன. 
 

4.  றசயற்போட்டு மீளோய்வு 
 

4.1 றசய ோற்றல்  
 

கடந்த 03 ஆண்டுகளில் நடொத்தப்பட்டிருந்த 13 டிப்தளொமொ மற்றும் சொன் ிதழ் 
பொடறந ிகள் றதொடர்பொக பின்வரும் விடயங்கள் அவதொனிக்கப்பட்டன.  
 
(அ(  நிறுவகத்தினொல் மீளொய்வொண்டில் டிப்தளொமொ மற்றும் சொன் ிதழ் 
பொடறந ிகளுக்கொக 1155 மொைவர்கலளச் தசர்த்து 13 பொடறந ிகலள 
நடொத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த தபொதிலும் 667 மொைவர்கள் மொத்திரம் 
பதிவு றசய்திருந்தனர். தமலும் முன்லனய 03 ஆண்டு கொைப் பகுதியில் பதிவு 
றசய்யப்பட்ட 2,343 மொைவர்களில் 452 மொைவர்கள் பொடறந ிகலளக் 
லகவிட்டிருந்தனர்.  
 
(ஆ(  மூன் ொம் நிலை மற்றும் மற்றும்  வொழ்க்லகத்றதொழிற் கல்வி 
ஆலைக்குழு மூைம் வழங்கப்படுகின்  ததசிய வொழ்க்லகத்றதொழில் பயிற்சி 
சொன் ிதழ் (NVQ) மொைவர்களுக்கு வழங்கும் தநொக்கில் மட்டக்குளி உட்பட 06 
பிரொந்திய கல்லூரிகளில் 07 பொடறந ிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 
எவ்வொ ொயினும் நிறுவகத்தினொல் நடொத்தப்பட்ட பரீட்லசயில் சித்தியலடந்த 
123 மொைவர்களுக்கு மூன் ொம் நிலை மற்றும் மற்றும்  வொழ்க்லகத்றதொழிற் 
கல்வி ஆலைக்குழு மூைம் நடொத்தப்பட்ட பரீட்லசயில் சித்தியலடய 
முடியொததன் கொரைமொக 2012 ஆம் ஆண்டிைிருந்து அச்சொன் ிதலழ றபற்றுக் 
றகொள்ள முடியொதிருந்தது.  
 

4.2  முகோலமத்துவ றசயற்திறனின்லமகள் 
 

பின்வரும் அவதொனிப்புகள் தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன.  
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(அ( நிறுவனத்தொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த 03 வொகனங்களின் உரித்லத 
மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் நிறுவகத்திற்கு லகதயற்கப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 
 
(ஆ(  2006 மற் ம் 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கொக ஊழியர் தசமைொப நிதியத்தின் 
நிலுலவ பங்களிப்பொக ரூபொ 846,450 றதொலக றசலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், 
ஊழியர்களொல் ஏற்கப்பட தவண்டிய ரூபொ 338,580 றதொலகலய கு ித்த 
ஊழியர்களிடமிருந்து கழித்துக் றகொள்வதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 
 
(இ(  2012 ஆம் ஆண்டிைிருந்து நிைவி வரும் ரூபொ 697,854 றதொலகயொன 
இரத்துச் றசய்யப்பட்ட 55 கொதசொலைகள் மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் 
தீர்வு றசய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை. 

 
 

4.3  றசயற்போட்டு றசயற்திறனின்லமகள் 
 

பிரொந்திய கல்லூரிகளுக்கொக மீளொய்வொண்டின் தபொது தி ன்துல  அபிவிருத்தி 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் நிதி ஏற்பொடொன ரூபொ 40 மில்ைியலளப் பயன்படுத்தி 
றகொள்வனவு றசய்யப்பட்டிருந்த பயிற்சி உபகரைங்களில் 50 வலகயொன 
உபகரைங்களுக்கு அைமித்த அளவு 2015 யூன் வலரயிலும் உரிய பிரொந்திய 
கல்லூரிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
இதன் கொரைமொக மீளொய்வொண்டில் நடொத்துவதற்கு எதிர்பொர்த்த பயிற்சி 
பொடறந ிகள் 2015 முதல் அலரயொண்டிதைனும் ஆரம்பிக்க முடியொதிருந்ததுடன் 
மீளொய்வொண்டில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருந்த சிை பயிற்சி உபகரைங்கலளப் 
றபொருத்துவதற்கு / பயன்பொட்டிற்கு எடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு றகொண்டு 
வருவதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கொலமயொல் அந்த உபகரைங்கள் 6 மொதங்களுக்கு 
தமற்பட்ட கொைமொக றசயற்பொடற்று கொைப்பட்டன.  
 
 

4.4  சர்ச்லசக்குரிய தன்லமயிலுள்ள றகோடுக்கல் வோங்கல்கள் 

 

பின்வரும் அவதொனிப்புகள் தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன. 
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(அ(  நிறுவகத்தினொல் பரொமரிக்கப்படுகின்  மொைவர் விடுதி ஒன் ிற்கொக 
மொகொை மதிப்படீ்டொளர் ஒருவரிடமிருந்து றபற்றுக் றகொண்ட மதிப்படீ்டு 
அ ிக்லகயின் பிரகொரம் தற்தபொலதய வொடலக ரூபொ 60,000 ஆக இருந்த 
தபொதிலும், நிறுவகத்தினொல் 2013 மொர்ச் 01 ஆம் திகதி முதல் 2015 மொர்ச் 01 ஆம் 
திகதி வலர 02 வருட கொைத்திற்கொக மொதொந்தம் ரூபொ 70,000 வதீம் குத்தலக 
வொடலகறயொன்று றசலுத்துவதற்கு உடன்படிக்லக லகச்சொத்திடப்பட்டிருந்தது. 
இதன் கொரைமொக அவ்விரண்டு ஆண்டுகளுக்கொக நிறுவகத்தினொல் மதிப்படீ்டு 
வொடலக றபறுமதிலய விஞ்சி ரூபொ 240,000 றதொலக கூடுதைொக 
றசலுத்தப்பட்டிருந்தது.  
 

(ஆ(  ஆளுலக சலப மற்றும் கலைப்படீ அங்கத்தவர்களொல் முக்கியமொன 
தீர்மொனங்கலள வழங்கும் தபொது அனுசரலைலய றகௌரவிப்பதற்கொக 
நடொத்தப்பட்ட இரொப் தபொசன உபசரிப்பிற்கொக ரூபொ 102,146 றதொலக 
றசைவிடப்பட்டிருந்தது. 
 

(இ(  முன்னொள் சனொதிபதி ஒருவரின் பதவி நில வு மற்றும் றபொது நைவொய 
நொடுகளின் தலைலமப் பதவிலய ஏற்றுக் றகொள்வதற்கொக பத்திரிலககளில் 
வொழ்த்து றதரிவிக்கும் அ ிவித்தலை றவளியிடுவதற்கொக மீளொய்வொண்டில் 
ரூபொ 868,806 றதொலக றசலுத்தப்பட்டு இருந்தது.  
 

4.5  விலளவற்ற மற்றும் குலறப் பயன்போட்டுடனோன றசோத்துக்கள் 

 

நிறுவகத்தின் 12 வொகனங்கள் 1 வருடம் முதல் 10 ஆண்டுகள் வலரயொன 
கொைப் பகுதியிைிருந்து விலளவற்றுக் கொைப்பட்டதுடன், இவ் வொகனங்கலள 
திருத்தியலமத்து பயன்படுத்துவதற்தகொ அல்ைது லகதவிர்ப்பதற்தகொ 
நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 

4.6  சிக்கனமற்  றகொடுக்கல் வொங்கல்கள் 
 

நிறுவகத்தினொல் நடொத்தப்படுகின்  பொடறந ிகளுக்கொக மொைவர்களின் 
எண்ைிக்லகலய அதிகரித்துக் றகொள்ளும் தநொக்கில் பிரச்சொர 
நடவடிக்லககளுக்கொக மீளொய்வொண்டில் ரூபொ 2,787,456 றதொலக 
றசைவிடப்பட்டிருந்த தபொதிலும், பதிவு றசய்யப்பட்ட மொைவர்களின் 
எண்ைிக்லக 2013 ஆம் ஆண்டிற்கு ஒப்பொக குல வலடந்திருந்தது. 
 

4.7  ஒப்பந்த நிர்வோகத்தில் குலறபோடுகள்  
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4.7.1  யோழ்ப்போண பயிற்சிப் போடசோல க்கோக புதிய மூன்று மோடிக் 
கட்டிடம் ஒன்றிலன நிர்மோணித்தல். 
 
யொழ்ப்பொை ‘குருநகர்’ இல் அலமந்துள்ள ததசியகடற்ற ொழில் 
மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் (சமுத்திரப் 
பல்கலைக்கழகத்தின்( பயிற்சிப் பொடசொலைக்கொக றவளிநொட்டு நன்றகொலடகளின் 
கீழ் ரூபொ 44,768,867 றதொலக றசைவு றசய்து புதிய புதிய மூன்று மொடிக் 
கட்டிடறமொன்ல  நிர்மொைிக்கப்பட்டிருந்தது. இது றதொடர்பொக பின்வரும் 
அவதொனிப்புகள் தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன. 
 
(அ(  நிர்மொைிக்கப்பட்டிருந்த கட்டிடத்திற்கொக றமொத்த கிரய மதிப்பறீடொன்று 
தயொரிக்கப்பட்டு உரிய நிறுவகத்தின் அங்கீகொரம் றபற்றுக் 
றகொள்ளப்படொதிருந்ததுடன், நிறுவகத் தலைவரினொல் அங்கீகரிக்கப்படொத 
மதிப்படீ்டுப் றபொறுப்றபொன்று கைக்கொய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. தமலும் 
இந் நிர்மொைத்திற்கொக நிறுவகத்தினொல் ஒப்பந்தக்கொரருடன் 
உடன்படிக்லகறயொன் ில் லகச்சொத்திடப்பட்டிருக்கவில்லை.  
 
(ஆ(  இரண்டொவது குல ந்த விலைலயச் சமர்ப்பித்திருந்த ஒப்பந்தக்கொரரின் 10 
கிரய மதிப்படீுகள் தவ ொக தயொரிக்கப்பட்டு திலைக்கள றகொள்வனவுக் 
குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டலமயொல் குல ந்த விலை சமர்பித்த 
தலகலமயுலடய ஒப்பந்தக்கொரர்கலள நிரொகரிப்பதற்கு நடவடிக்லக 
எடுக்கப்பட்டிருந்தது. திலைக்கள றகொள்வனவுக் கழுவும் இது றதொடர்பொக 
முல யொன மதிப்பறீடொன்ல  தமற்றகொள்ளொமல் தலகலமயொன 
ஒப்பந்தக்கொரர்கலள நிரொகரித்து இரண்டொவது ஒப்பந்தக்கொரருக்கு தகள்விலய 
வழங்கி பரிந்துலர றசய்திருந்தது. 
 
(இ(  ஒப்பந்த ஆவைங்கலளத் தயொரிக்கும் தபொது அளவடீ்டுப் பத்திரங்களில் 
உள்ளடக்கப்பட தவண்டிய பை விடயங்கள் தமைதிக தவலைகளின் கீழ் 
கொண்பிக்கப்பட்டிருந்தன.  
 
(ஈ(  ஒப்பந்தக்கொரரொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த இறுதி பட்டியலுக்கொக 
றகொடுப்பனவு றசய்யும் தபொது இரண்டு விடயங்களுக்கொக றமொத்தம் ரூபொ 
202,401 தவறுதைொக கூடுதைொக றகொடுப்பனவு றசய்யப்பட்டிருந்தது.  
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(உ(  கட்டிட நிர்மொைத்தின் தபொது மதியுலரயொளரொல் அல்ைது அவரின் 
தரப்பிலன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தலகலமயுலடய றதொழில்நுட்ப 
உத்திதயொகத்தறரொருவர் தவலைத் தளத்தில் தங்கியிருப்பதன் மூைம் நிர்மொை 
நடவடிக்லககள் நிரந்தரமொக தமற்பொர்லவ றசய்யப்பட்டலம உறுதி 
றசய்யப்படவில்லை.  
 
(ஊ(  ரூபொ 114,730 றதொலக றசைவு றசய்து  இரண்டொவது மொடிக்கு தமதை 
றகொங்கிரீட்  தளறமொன்ல  அலமத்து நீர்த் தொங்கிலயப் றபொருத்துவதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டிருந்த தபொதிலும், அவ்விடத்தில் நுலழவதற்கு நுலழவு 
வழிறயொன்று நிர்மொைிக்கப்படொதிருந்ததுடன், அது றதொடர்பொன திட்டங்களில் 
நிதி ஏற்பொடும் தமற்றகொள்ளப்பட்டு இருக்கவில்லை. 
 
(எ(  தவலைகள் பூர்த்தி றசய்யப்பட்டிருந்த கட்டிடம் 2015 றபப்ரவரி 06 ஆம் 
திகதி நிறுவகத்தினொல் றபொறுப்தபற்கப்பட்டிருந்த தபொதிலும், பொரியளவிைொன 
பை குல பொடுகள் அவதொனிக்கப்பட்டன. அக் குல பொடுகள் 2015 யூன் 
வலரயிலும் ஒப்பந்தக்கொரரொல் மீண்டும் சீர்றசய்யப்பட்டு வந்திருந்ததுடன், 
அதன் பிரகொரம் தபொைியொன முல யில் கட்டிடம் நிறுவகத்திற்கு 
லகயளிக்கப்பட்டிருந்தலம அவதொனிக்கப்பட்டது. தவலை பூர்த்தி றசய்யப்பட்டு 
லகயளிக்கப்பட்ட கட்டிடம் நிறுவகத் தலைவரின் எழுத்துமூை 
அனுமதிறயொன்த ொ அ ிவித்தறைொன்த ொ இல்ைொமல் ஒப்பந்தக்கொரரொல் 
மீண்டும் திருத்தங்கள் தமற்றகொள்ளப்பட்டு வருவதுடன் கட்டிடத்தின் 
குல பொடுகலள றசய்வதற்கொக ஒப்பந்தக்கொரருக்கு அனுமதி வழங்கியலம 
ஆவைங்கள் மூைம் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.  

 
(ஏ(  தலைவரின் அலுவைக கட்டிட நிர்மொைம் 
 
ரூபொ 29,319,231 மதிப்படீ்டுப் றபறுமதியொன தலைவரின் அலுவைக கட்டிட 
நிர்மொை ஒப்பந்தம் மூன்று கட்டங்களில் றசயற்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், அது 
றதொடர்பொக அவதொனிக்கப்பட்ட விடயங்கள் கீதழ கொட்டப்பட்டுள்ளன.  
 
(i) 1 ஆம் கட்ட ஒப்பந்தம் ரூபொ 9,574,517 ஆன (றபறுமதி தசர் வரியுடன்( 

உடன்படிக்லக றசய்யப்பட்ட றதொலகக்கு 2012 யூன் 06 ஆம் திகதி தனியொர் 
ஒப்பந்தக் கம்பனிறயொன்றுக்கு லகயளிக்கப்பட்டிருந்தது.உடன்படிக்லகயின் 
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பிரகொரம் நிர்மொை நடவடிக்லககள் 2012 யூன் 06 ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2012 றசப்றடம்பர் 05 ஆம் திகதி பூர்த்தி றசய்யப்பட 
தவண்டிய தபொதிலும், நிர்மொை நடவடிக்லககள் 2014 ஜனவரி 30 ஆம் திகதி 
வலர 02 வருடங்கள் 04 மொதங்கள் கொைம் தொமதமொகியிருந்த தபொதிலும் 
அதற்கொக தொமதக் கட்டைம் அ விடப்பட்டிருக்கவில்லை.  
 

(ii) ஒப்பந்தத்தின் இரண்டொவது மற்றும் மூன் ொவது கட்டங்களுக்கொக 
தயொரிக்கப்பட்ட அளவடீ்டுப் பத்திரத்தின் றபறுமதி ரூபொ 17,817,308 ஆக 
இருந்ததுடன், முதைொவது கட்ட நிர்மொைங்கலள தமற்றகொண்ட 
ஒப்பந்தக்கொரரின் றசயைொற் ல் பைவனீமொனறதன நிறுவகம் 
இனங்கண்டிருந்த தபொதிலும், இரண்டொவது மற்றும் மூன் ொவது கட்டத்தின் 
ஒப்பந்தத்திற்கொக மீண்டும் விலைதகொரல் தமற்றகொண்டு அவ் ஒப்பந்தத்லத 
லகயளித்தலமக்கொன கொரைங்கள் கைக்கொய்விற்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 

 
(iii) கட்டிடத்தின் நிர்மொை தவலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 03 ஆண்டுகளுக்கு 

தமற்பட்ட கொைம் கடந்திருந்த தபொதிலும் 2015 றசப்றடம்பர் வலரயிலும் 
பயன்படுத்துவதற்கு றபொருத்தமொன நிலைலமக்கு றகொண்டு வரப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. 

 
4.8  முலறப்படி லகலயற்கப்படோத கோணி / ஆதனங்களில் 
றசயற்திட்டங்கலள ஆரம்பித்தல். 
 
பின்வரும் அவதோனிப்புகள் லமற்றகோள்ளப்படுகின்றன. 
 

(அ(  மட்டக்குளியில் அலமந்துள்ள நிறுவகத்தின் தலைலம அலுவைகம் 
மற்றும் பிரததச ரீதியில் அலமந்துள்ள 08 கல்லூரிகளின் ஆதனங்கலள 
தமம்படுத்துவதற்கும் புதிய நிர்மொைங்களுக்கொக மீளொய்வொண்டின் இறுதி 
வலரயிலும் ரூபொ 309,196,639 றதொலக றசைவிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் அந்த 
ஆதைங்களின் உரித்து நிறுனத்திடம் கொைப்படொமல் இருந்ததுடன், உரித்து 
லகதயற்பதற்கு மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் றசயற்பட்டிருக்கவில்லை.  
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(ஆ(  நிறுவகத்தினொல் பயன்படுத்தப்படுகின்  07 கப்பல்கள் 
தமம்படுத்துவதற்கொக மீளொய்வொண்டின் டிறசம்பர் 31 ஆம் திகதி வலர ரூபொ 
11,750,593 றதொலகயொன றசைவினம் தமற்றகொள்ளப்பட்டிருந்த தபொதிலும் 06 
கப்பல்களின் உரித்து மீளொய்வொண்டின் இறுதி வலரயிலும் நிறுவகத்தொல் 
லகதயற்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 
4.9  ஏலனய அரச நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிறுவகத்தின் 
வளங்கள் 
 
2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய PED/12 ஆம் இைக்க றபொது முயற்சிகள் 
சுற்  ிக்லகயின் 8.3.9 ஆம் பந்திக்கு முரைொக நிறுவகத்தின் 05 
உத்திதயொகத்தர்கள் ஏலனய நிறுவனங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 
அதில் மூன்று தபருக்கு சம்பளமொக மீளொய்வொண்டின் தபொது 796,250 றதொலகயும் 
முன்லனய ஆண்டுகளின் தபொது ரூபொ 1,951,281 றதொலகயும் 
றசைவிடப்பட்டிருந்தது 
 
4.10  பதவியணியினர் நிர்வோகம்  
 
(அ(  மீளொய்வொண்டின் இறுதியில் நிறுவகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பதவியைியினர் 286 ஆக இருந்ததுடன், உள்ளபடியொன பதவியைியினர் 187 
ஆக இருந்தது. அதன் பிரகொரம் றவற் ிடங்களின் எண்ைிக்லக 99 ஆக 
இருந்தது. 
 
பின்வரும் அவதோனிப்புகள் லமற்றகோள்ளப்படுகின்றன. 
 
(i) நிறுவகத்தின் உயர்மட்ட முகொலமத்துவ பதவிகளொன 4 பைிப்பொளர் 

பதவிகளும் றவற் ிடமொக கொைப்பட்டதுடன், கீழ் மட்ட உத்திதயொகத்தர்கள் 
மூைம் நிறுவகத்தின் நொளொந்த நடவடிக்லக தமவுலக றசய்யப்பட்டிருந்தன. 
 

(ii) சிதரஷ்ட விரிவுலரயொளர் உட்பட 17 விரிவுலரயொளர் பதவிகள் மற்றும் 
கண்கொட்சியொளர் மற்றும் 19 கல்லூரி மதியுலரயொளர் பதவிகள் உட்பட 
கல்விசொர் பதவியைியில் 36 றவற் ிடங்கள் கொைப்பட்டதுடன், கல்லூரி 
விரிவுலரயொளர் பதவிகள் மற்றும் கல்லூரி மதியுலரயொளர் பதவிகளுக்கு 
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ஆட்தசர்ப்பதற்கொக தி ன் றதொழில் துல  அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ட 
நிதியங்களிைிருந்து 2014 ஆகஸ்ட் மொதத்தின் தபொது ரூபொ 166,566 றதொலக 
றசைவு றசய்து பத்திரிலக அ ிவித்தல் றவளியிடப்பட்டிருந்த தபொதிலும், 
2015 யூலை வலரயிலும் அப்பதவிகளுக்கொக ஆட்தசர்ப்பு தமற்றகொள்ளப்பட்டு 
இருக்கவில்லை. இதனொல் கல்லூரிகளில் பயிற்சி பொடறந ிகலள 
ஆரம்பிக்க முடியொதிருந்தன. “கல்லூரி மதியுலரயொளர்களொக நிறுவகத்தில் 
இருந்த தலகலமயொன 08 ஊழியர்கள் ஆட்தசர்க்கப்பட்டு உள்ளதொக” உப 
தவந்தரினொல் கைக்கொய்விற்கு அ ிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  
 

(ஆ(  2011 றபப்ரவரி 21 ஆம் திகதிய 449 ஆம் இைக்க அரசொங்க நிதிச் 
சுற்  ிக்லகயின் ஏற்பொடுகளுக்கு முரைொக அவசர தசலவகள் அல்ைொத 
நிறுவகத்தின் நிரந்தர பதவிகளுக்கொக பைிக் லகயளித்தல் அடிப்பலடயில் 03 
உத்திதயொகத்தர்கள் ஆட்தசர்க்கப்பட்டு மீளொய்வொண்டின் தபொதும் முன்லனய 
ஆண்டின் தபொதும் முல தய ரூபொ 1,280,000 றதொலகயும் ரூபொ 610,000 
றதொலகயும் றசலுத்தப்பட்டிருந்தது. தமலும் சுற்  ிக்லக ஏற்பொடுகளுக்கு 
முரைொக, அரச நிதித் திலைக்களத்தின் அங்கீகொரறமொன்று இல்ைொமல் ரூபொ 
50,000 மற்றும் ரூபொ 40,000 வதீம் மொதொந்தம் றசலுத்தப்பட்டிருந்தது. 
 
5.  கணக்களிப்றபோறுப்பும் நல் ோளுலகயும்  
 
5.1  நிதிக் கூற்றுக்கலளச் சமர்ப்பித்தல்  
 
2002 தம 24 ஆம் திகதிய 21 ஆம் இைக்க அரச நிதி பைிப்பொளர் நொயகத்தின் 
சுற்  ிக்லக ஏற்பொடுகளின் பிரகொரம் கைக்கொண்டு முடிவலடந்து 60 நொட்கள் 
முடிவலடவதற்கு முன்னர் நிதிக் கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டிய 
தபொதிலும் 2015 ஆகஸ்ட் 21 ஆம் திகதி 174 நொட்கள் தொமதத்தின் பின்னர் நிதிக் 
கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.  
 
5.2  றசயல் நடவடிக்லகத் திட்டம்  
வருடொந்த றசயல் நடவடிக்லகத் திட்டத்லத தயொரிக்கும் தபொது நிறுவகத்தின் 
அலனத்து துல கள் றதொடர்பொக கருத்திற் றகொள்ளப்பட தவண்டிய தபொதிலும், 
நிறுவகத்தினொல் நடொத்தப்பட்டு வரும் 3 பட்டப்படிப்பு பொடறந ிகள், டிப்தளொமொ 
மற்றும் 13 சொன்றுப்பத்திர பொடறந ிகளிைிருந்து எதிர் பொர்க்கப்பட்ட பொடறந ி 
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வருமொனம் உட்பட ஏலனய எதிர் பொர்க்கப்பட்ட வருமொனம் றதொடர்பொக றசயல் 
நடவடிக்லகத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படொது இருந்ததுடன், றசயல் 
நடவடிக்லகத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த ரூபொ 2,900,000 ஆன நிதி 
ஏற்பொடு ஒதுக்கீடு றசய்யப்பட்ட 10 பொடறந ிகள் மீளொய்வொண்டின் தபொது 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.  
5.3  போதடீ்டுக் கட்டுப்போடு  
 
பின்வரும் அவதொனிப்புகள் தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன. 
 
(அ(  மீளொய்வொண்டின் பொதீட்டின் மூைம் நிதி ஏற்பொடு தமற்றகொள்ளப்படொத 
இரண்டு நிர்மொை விடயங்களுக்கொக ரூபொ 15,522,165 றதொலக 
றசைவிடப்பட்டிருந்தது. 
(ஆ(  2014 டிறசம்பர் 31 இல் உள்ளவொறு பொதிடப்பட்ட றசைவினத்லத மிலகத்து 
உள்ளவொ ொன றசைவினம் 11 சதவதீத்திைிருந்து 503 சதவதீம் வலரயொன 
விைகல் கொைப்பட்டலமயொல் பொதீடு ஆக்க பூர்வமொன கட்டுப்பொட்டுக் 
கருவிறயொன் ொக பயன்படுத்தப்படொது இருந்தலம அவதொனிக்கப் 
6.  முலறலமகளும் கட்டுப்போடுகளும்  
 
கைக்கொய்வின் தபொது அவதொனிக்கப்பட்ட முல லமகள் மற்றும் 
கட்டுப்பொடுகளில் உள்ள குல பொடுகள் அவ்வப்  தபொது நிறுவகத் தலைவரின் 
கவனத்திற்குக் றகொண்டு வரப்பட்டன. பின்வரும் முல லமகள் மற்றும் 
கட்டுப்பொட்டுத் துல கள் றதொடர்பொக விதசட கவனம் தகொரப்படுகின் ன.  
(அ(  றகொள்வனவு 
(ஆ(  பொதீட்டுக் கட்டுப்பொடு 
(இ(  றசொத்து முகொலமத்துவம்  
(ஈ(  பதவியைியினர் நிர்வொகம் 
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ஒப்பம்    டபிள்யூ.பீ.ச.ீ விக்ரமரத்ன 
 கணக்கோய்வோளர் நோயகம் (பதில்) 

13. கணக்கோய்வோளர்நோயகத்தின்அறிக்லக றதோடர்போன விளக்கங்கள் 
பற்றிய அறிக்லக 

 

எனது இைக்கம் –OU/02/02/01 – 04  

 

…6 .06 0.51 

 
கைக்கொய்வொளர் நொயகம் 

கைக்கொய்வொளர்நொயகத் திலைக்களம் 

இை. 306 / 72,  
றபொல்தூவவதீி, 
பத்தரமுல்ை. 
 

லதசியகடற்றறோழில் மற்றும்கடல ோட்டு எந்திரவியல் நிறுவனத்தின் 
2014 டிறசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்கோன நிதிக்கூற்றுக்கள் 
மீதோன 1971 இன் 38 ஆம் இ க்க நிதி அதிகோரச் சட்டத்தின் 14 (2) (ச)ீ 
பிரிவின் பிரகோரம் கணக்கோய்வோளர் தல லம அதிபதியின் அறிக்லக 
 

இது 09.07-2015 ஆம் திகதியில் அனுப்பப்பட்ட அ ிக்லக இைக்கம் 
YS/D/NIFNE/1/14/03றதொடர்பொனது. தமற்கூ ிய அ ிக்லகயொனது நிர்வொகத்திளொல் 
கருத்திற் றகொள்ளப்பட்டதுடன், உத்ததசித்த நடவடிக்லககலள தமற் 
றகொள்ளுவதற்கொன விளக்கங்கள் இத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
02. நிதிக் கூற்றுக்கள் 
 
2.2.1 இ ங்லக அரசதுலறக் கணக்கீட்டு நியமம் 
 
(a) திலரதச ி நிலைலமயிலனக் கு ிக்கும் நிதிக் கூற்றுக்களின் ஒரு றதொகுதி 

தயொரிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன் அது ஏற்கனதவ நிர்வொகச் சலபக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் ஏலனய திலரதச ி நிலைலமயிலனக் 
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கு ிக்கும் நிதிக் கூற்றுக்கள், திருத்தி அலமக்கப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்களொக 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

(b) இது ஒரு நீண்ட கொை நலடமுல யிலுள்ள ஒரு முல லம. 
எவ்வொ ொயினும், திருத்தி அலமக்கப்பட்ட இறுதிக் கைக்குத் றதொகுதிகளின் 
திருத்தங்கள் தமற்றகொள்ளப்பட்ட பின் சமர்ப்பிக்கப்படும். முதலீடுகளின் 
மூைம் கு ிப்பிட்ட விடயங்கலளக் கு ித்துக் கொட்ட நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

(c) ததசியகடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் நிறுவனமொனது 
இைங்லக சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகமொக மொற் ப்பட்டு உள்ளதனொல், 
எதிர்கொைத்தில் எல்ைொ றசொத்துக்கலளயும் மீள் ஆய்வு றசய்வதன் மூைம் 
புதிய கைக்குகலள பரொமரிக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

2.2.2 கணக்கீட்டுக் றகோள்லககள் 
 
(a) கைக்கியல் கூற்றுக்கள் 1.8 இல் கைக்கீட்டுக் றகொள்லககள் 

றவளிக்கொட்டப்பட்டுள்ளன.  

(b) திருத்தியலமக்கப்பட்ட இறுதிக் கைக்கியல் 1.8 இன் கீழ் உள்ள கைக்கியல் 
கு ிப்புகலள  விளக்கப்படுத்த நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

 

2.2.3  கணக்கீட்டுக் குலறபோடுகள் 
 
(a) இதழ் இைக்கம் 17 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் வழங்கல் 

(b) இதழ் இைக்கம் 18 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் 

(c) இதழ் இைக்கம் 20 மற்றும் 36 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் 
சமர்ப்பித்தல் 

(d) இதழ் இைக்கம் 21, 22 மற்றும் 23 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் 
சமர்ப்பித்தல் 

 

(e) எதிர்கொைத்தில் மீள் ஆய்வு தமற்றகொள்வதன் மூைம் றசொத்துக்கலள 
இனங்கொனும் நடவடிக்லககள் கருத்திற் றகொள்ளப்படும்.  

 

(f) இதழ் இைக்கம் 24 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் 

(g) இதழ் இைக்கம் 25 இன் மூைம் முன்லனய ஆண்டின் றபறுமொனங்களுக்கு 
மொற் ங்கள் றசய்யப்பட்டு அக் கைக்குகலளச் சமர்ப்பித்தல் 
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(h) இதழ் இைக்கம் 26 இன் மூைம் கைக்குகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன. 
(i) இதழ் இைக்கம் 27 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் 

(j) மீள் ஆய்வு தமற்றகொள்வதன் மூைம் எதிர்கொைத்தில் கைக்குகலள லவக்க 
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(k) இதழ் இைக்கம் 29 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல். 
(l) எதிர்கொைத்தில் விளம்பரச் றசைவனீங்களுக்கொக ஒதுக்கீடுகள் 

கொட்டப்படுவதுடன் அது சம்பந்தமொக ஏற்பட்ட றசைவுகலள கைக்கு லவக்க 
நடவடிக்லக தமற்றகொள்ளப்படும். 

 

2.2.4  றதோங்கல் கணக்குகள் 
 
(a) கைக்குகளில் குல பொடுகள் உள்ளறதன்பது றவளிக்கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

அதலன திருத்தி அலமத்து அதற்குப் றபொருப்பொன நிறுவனங்களுக்கு 
அ ிவிப்பதற்கு நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(b) மூைதனக் றகொடுப்பனவொக, பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்திச் 
றசைவனீங்களுக்கொக றப ப்பட்ட றதொலகயொனது இன்னும் வரவு மற்றும் 
றசைவுக் கைக்குகளுக்குள் மொற் த்லதயும் றசல்வொக்கிலனயும் 
ஏற்படுத்தவில்லை. 

 

2.2.5  உறுதியில் ோத கணக்குகள் 
 

இது ரூபொ 85,433/=என துல்ைியமொக்கப்பட தவண்டும். எதிர்கொைத்தில் இதலன 
துல்ைியமொக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 
 

2.2.6 றபற லவண்டிய மற்றும் றசலுத்த லவண்டிய கணக்குகள் 

 

(a) இதலன துல்ைியமொக்கும் படியொக றபொதுத் தில தசரிக்கு 2012 ஆம் ஆண்டு 
அ ிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று வலர பதில்கள் ஒன்றும் திலடக்கொத 
படியினொல், தமலும் கைக்குகள் நிலுலவயில் உள்ளன. 

(b) ரூபொ 2,856,143.00 றதொலகயிலன மீளப் றப  நடவடிக்லககள் 
றசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமைதிக விசொரலைகளின் மூைம் ஆரம்பக் 
லகயிருப்புத் றதொலகயொன ரூபொ 798,671.00றதொடர்பொக எதிர்கொைத்தில் 
தமலும் நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 
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(c) கைக்கொய்வுக் கட்டைத்திற்கொன தகொரிக்லக றப ப்படொத கொரைத்தினொல், 
அதற்குரிய றகொடுப்பனவுகள் ஒதுக்கீடு றசய்யப்படவில்லை.  

(d) எதிர்கொைத்தில் துல்ைியமொக்கி மற்றும் சமர்ப்பித்தல். 
(e) றபொறுப்பொன அதிகொரிகலள எதிர்கொைத்தில் விசொரித்து பின்னர் அதலனத் 

துல்ைியமொக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 
(f) றசல்லுபடியற்  கொதசொலைகள் றதொடர்பொக விழிப்புைர்வு 

தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஏற்  நடவடிக்லககள் 
எதிர்கொைத்தில்எடுக்கப்படும். 

(g) றதரியப்படுத்துவதில் தவறுகள். இதழ் இைக்கம் 34 இன் மூைம் 
துல்ைியமொக்கல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல். 

 

2.2.7  கணக்கோய்வு றதோடர்போன ஆதோரங்கள் இல் ோலம 

 

(a) விடுதிக் கட்டைமொக முன்னர் ரூபொ 1,500.00 அ விடப்பட்டுள்ளதடன் 
01.03.2014 றதொடக்கம் ரூபொ 2,000.00 அ விடப்பட்டுள்ளது. மொைவர்களின் 
தவண்டுதைில் கீழும் நிர்வொகச் சலபயின் அங்கீகொரம் மற்றும் 
தலைவர்களின் தகவல்கலளக் றகொண்டும் ரூபொ 1,000.00 உம் 
அ விடப்பட்டுள்ளது 

(b) வங்கி இருப்பு, வர்த்தக மற்றும் றப ப்பட தவண்டிய ஏலனய கைக்குகள் 
மற்றும் நிலையொன றசொத்துக்கள் ஆகியவற் ின் அட்டவலைகளுக்கொன 
துலைப் பிரிவு தயொரிக்கப்பட்டு இறுதிக் கைக்குகளின் மூைம் 
சமர்ப்பிக்கப்படும்.  

 

2.2.8 சட்டங்கள், விதிகள், பிரமோணங்கள் மற்றும் முகோலமத்துவ 
தரீ்மோனங்கள் என்பவற்றுடன் இணங்கோலம 
(a) ஊழியர்கள் தமது கடலமகளில் பிரதியடீொக ஈடுபட்டு இருந்தொலும் தசலவத் 

ததலவகளின் அடிப்பலடயிலும் மற்றும் 27.05.2015 ஆம் திகதியில் இருந்து 
எல்ைொ நியமனங்களும் றசல்லுபடியற் தொக றசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனொல் 
நொளொந்த நடவடிக்லககலள நிறுவனத்தில் றசயல்படுத்தும் தநொக்கில், 
அவர்கலள மீண்டும் தசலவயில் அமர்த்த கருதப்பட்டனர். 

(b) 2015 ஆம் ஆண்டிற்குரிய நியொயங்கலள றசயல்படுத்த அது றதொடர்புலடய 
அலனத்து அ ிவுறுத்தல்கள் மற்றும் விழிப்புைர்வுகளும் 
தமற்றகொள்ளப்பட்டன. 
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(c) முற்பைங்களுக்கொன றகொடுப்பனவுகள் மற்றும் மீள் றப ல் றதொடர்பொக 
றவளியிடப்பட்ட சுற்  ிக்லககள் மற்றும் அ ிவுறுத்தல்களுக்கு இைங்க 
றகொடுப்பனவுகலளச் றசலுத்த நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(d) நிலையொன றசொத்துக்கள் றதொடர்பொன பட்டியல் தயொரிக்கப்பட்டு கைனி 
மயமொக்கப்பட்டுள்ளது. 

(e) சம்மந்தப்பட்ட குல பொடுகள் திருத்தப்பட்டதுடன் மற்றும் சட்டத்தில் உள்ள 
ஆலைகளின் அடிப்பலடயில் பைக் றகொடுப்பனவுகள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(f) இதழ் இைக்கம் 29 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல். 
(g) அரசதுல  றகொள்முதல் வழிகொட்டிகள் 

(i) றகொள்முதல் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரதி ஒன்று 
இத்துடன் சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(ii) 2014 ஆம் ஆண்டிற்குரிய சம்மந்தப்பட்ட கட்டுமொன பைிகளுக்கொன 
திட்டங்கள் 4.3.1. (a)(b)(c)(d)இற்கு ஏற்பதயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(iii) அரசதுல  றகொள்முதல் வழிகொட்டி 4.3.2இற்கு இைங்க றவளிநொட்டிலன 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிறுவனங்களுடன் ஒரு உடன்படிக்லகக்கு 
உறுதிப்பட்டது. எதிர்கொைத்தில், றகொள்முதலுக்கொன றமொத்த 
றசைவனீங்கலள நிறுவனத் தலைவர்களின் அங்கீகொரத்துடன் றப  
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(iv) உடன்படிக்லககள் எடுக்கப்பட்டு அதற்கு உரிய நடவடிக்லககள் 
றசயல்படுத்தப்படும். 

(v) எதிர்கொைத்தில் றசயல்படுத்தும் முகமொக சம்மந்தப்பட்ட நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும். 

(vi) புதிய ஆட்தசர்ப்புக்கு ஊழியர்கள் உள்வொங்கப்பட்டதன் நிமித்தமும் 
மற்றும் சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகமொக நிறுவனத்லத மொற் ியதன் 
கொரைமொகவும் 2014 ஆம் ஆண்டின் தபொது நிரந்தர ஆட்தசர்ப்பு 
தமற்றகொள்ளப்படவில்லை என்று எனக்கு அ ியத் தரப்பட்டுள்ளது. 

 
 

2.3  ஊழியர் கடன் 

 

(a) இதழ் இைக்கம் 30 மற்றும் 31 இன் மூைம் துல்ைியமொக்கல் மற்றும் 
சமர்ப்பித்தல் 

(b) தமற்கூ ிய நிலையொனது தசலவயில் இருந்து இலடநிறுத்தல் மற்றும் 
தசலவலய விட்டு விைகல் தபொன் வற் ிற்கு உருவொகியுள்ளது. 
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பொதுகொப்பிற்கொக அ விடும் முகமொக ஏற்  நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும். 

(c) பு க்கைிப்பின் நிமித்தம் இது நலடறபற்றுள்ளது. இதலனத் துல்ைியமொக்க 
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும்.  

 

 

4. றசயற்போட்டு மீளோய்வு 

4.1  றசய ோற்றல் 
(a) பொடறந ிகலள நடொத்தல் 

2003 ஆம் ஆண்டு நடொத்தவிருந்த பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கொன பட்டம் 
அளிக்கும் லவபவமொனது 2009 ஆம் ஆண்டு தமற்றகொள்ளப்பட்டது. மற்றும் 
2003 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் மொைவர் உள்ளரீ்ப்பொனது 2009 / 2010 கல்வி 
ஆண்டில் தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 2009 / 2010 ஆம் ஆண்டில் 
உள்வொங்கப்பட்ட மொைவர்களின் இறுதிப் பரீட்லசயொனது 
நடொத்தப்பட்டுள்ளதுடன் பொடங்கள் சம்பந்தமொன கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
மற்றும் பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சிக்கு தபொதிய மொைவர் இல்ைொத 
கொரைத்தினொல் பட்டம் அளிக்கும் லவபவமொனது இன்னும் 
நடொத்தப்படவில்லை. எதிர்கொைத்தில் பட்டம் அளிக்கும் லவபவத்திலன 
நடொத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 

(b) (i) மொைவர்களின் ததசிய பல்கலைக்கழக உட்பிரதவசம், றவளிநொட்டுப் 
பிரயொைம் மற்றும் றதொழில் வொய்ப்புக்கலளப் றப ல் தபொன்  
கொரைங்களினொல் பொடறந ிகளில் இருந்து மொைவர் இலட விைகல் 
ஏற்பட்டிருப்பது றவளிப்பலடயொக இருந்தொலும், ஒரு முல யொன 
பின்றதொடர் முல லம தமற்றகொள்ளப்படவில்லை. ததலவப்பட்ட 
தவலைகள் முடிவலடந்த பின், எதிர்கொைத்தில் பின்றதொடர் 
முல லமயிலன தமற்றகொள்ள ஒரு பிரிவிலன உருவொக்க நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும் 

 

(ii) பல்கலைக்கழக சட்டம் இன்னும் நில தவற் ப்படொலம மற்றும் 
வளங்களில் ஏற்பட்டுள்ள குல பொடுகதள இந்த நிலைலமக்கொன 
கொரைம்.  

 

டிப்லளோமோ மற்றும் சோன்றிதழ் போடறநறிகலள நடோத்தல். 
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(i) தற்தபொதுள்ள வளங்களின் அடிப்பலடயில் மொைவர்களின் எண்ைிக்லக 
கைக்கிடப் பட்டொலும், தற்தபொதுள்ளநிலைலமயில் கடற்ற ொழில் 
மற்றும்கடதைொட்டுத் துல க்கு குல ந்த எண்ைிக்லகயொன மொைவர் 
பங்களிப்பு இருப்பது ஒரு சொதொரை தபொக்கொகும்.  

(ii) றபொருளொதொர சிக்கல்கள் மற்றும் தவலை வொய்ப்புக்கலளப் றப ல் 
தபொன் லவ பொடறந ிலய விட்டு மொைவர் இலட விைக 
கொரைங்களொகும்.  

(iii) ததசிய தி ன் தரொதரங்களின் அடிப்பலடயில் பொடறந ிகள் நடொத்தல் 2014 
ஆம் ஆண்டிைிருந்து நலடமுல க்கு வந்துள்ளது. அதன் அடிப்பலடயில் 
மட்டக்குளி, தங்கொலை மற்றும் திருதகொைமலை பகுதிகள் மட்டுதம 
தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளன. தற்தபொது அப்பிரிவுகளில் NVQ சொன் ிதழ்கலள 
வழங்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 

4.2  முகோலமத்துவ றசயற்திறனின்லமகள் 
 
வொகனங்கள் மொற் ம் றசய்யப்பட்டுள்ளன. சம்மந்தப்பட்ட விபரங்கள் இலைப்பு 
(01( மூைம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
4.3 றசயற்போட்டு றசயற்திறனின்லமகள் 
 
(a) வழங்கப்பட்ட அலனத்து சம்பந்தப்பட்ட உபகரைங்களும் ஏற்கனதவ 

விநிதயொகிக்கப்பட்டு உள்ளது.  

 
(b) பயன்படக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு றபொருத்தமொன றபொருந்துலககலள 

மொற் ியலமக்க நடவடிக்லககள் ஏற்கனதவ தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 

4.4  சர்ச்லசக்குரிய தன்லமயிலுள்ள றகோடுக்கல் வோங்கல்கள் 
 

(a) கட்டிட அனுமொன தருைத்தில் தமதை கு ிப்பிடப்பட்டுள்ள குல பொடுகள் 
அவதொனிக்கப் படவில்லை. 

(b) தண்ைரீ்ப் பம்பியின் பொதுகொப்பில் ஏற்பட்ட உத்ததசிக்கப்பட்ட றசைவனீம் 
இத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(c) விடுதியில் தபொதிய இட வசதி இல்ைொத கொரைத்தினொல், 10 
பயிற்சியொளர்களுக்கும் குடியிருப்பதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட வடீு ஒன்று அதத 
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வழங்குநர்களினொல் றப ப்பட்டு உள்ளது. மற்றும் தமைதிக கட்டைமொனது 
தமதை கு ிப்பிடப்பட்டுள்ள வசதிகளின் கைக்கில் அ விடப்பட்டுள்ளது. 
அதற்கொன றகொடுப்பனவுகள் பைிப்பொளர் நொயகத்தின் சம்மதத்துடன் 
தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

4.5  விலளவற்ற மற்றும் குலறப் பயன்போட்டுடனோன றசோத்துக்கள் 
 

வொகனத்திலன அகற்றுவதற்கொன உரிய நடவடிக்லககள் ஏற்கனதவ 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
4.6  சிக்கனமற்ற றகோடுக்கல் வோங்கல்கள் 
(a) ஆளுநர் வொரியம் மற்றும் கல்விசொர் வொரியத்தின் கூட்டங்கள் ஒதர 

வளொகத்தினுள் தமற்றகொள்ளப்பட்டன. ஆளுநர் வொரியமத்தின் 
ஒத்துலழப்புடன் சம்மந்தமொன நிதியுதவி வழங்கப்பட்டன.  

(b) பயிற்சியொளர்கலள உள்வொங்குவதில் றகொடுக்கும் விளம்பரத்தின் 
பொர்லவயில் பொடறந ிகள் உள்ளடங்களொக தமைதிக விளம்பரங்கள் 
றவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 
4.7  ஒப்பந்த நிர்வோகத்தில் குலறபோடுகள் 
4.7.1  யோழ்ப்போண பயிற்சிப் போடசோல க்கோக புதிய மூன்று மோடிக் 
கட்டிடம் ஒன்றிலன நிர்மோணித்தல் 

 
(a) ஆங்கிை விளம்பரங்கலள சிங்கள றசய்தித் தொள்களில் பிரசுரிப்பது ஒரு 

சொதொரை நிலைலமயொக இருந்தொலும், தமற்கூ ிய சூழ்நிலை சம்மந்தமொன 
உண்லமயிலன உரிய உத்திதயொகத்தர்களிடம் விசொரிக்க நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும். 

(b) றதொழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவினொல் றகொடுக்கப்படும் பரிந்துலரகளுக்கு 
ஏற்ப தீர்மொனங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தமற்கூ ிய முரண்பொட்டிற்கு ஏற்ப 
சம்மந்தப்பட்ட தரப்பினலர விசொரிக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

(c) இது அடிப்பலட மதிப்படீ்டிலன தயொரிப்பதில் ஏற்பட்ட ஒரு குல பொடொகும். 
றமொரட்டுவ பல்கலைக்கழக றசயற்திட்டப் பிரிவினொல் அடிப்பலட மதிப்படீு 
தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(d) மின்சொர இலைப்புகளுக்கொக ரூபொ 202,401.00 றதொலக ததலவப்பட்டொலும், 
அதற்கொன கட்டைங்கள் இன்னும் றசய்யப்படவில்லை. 
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(e) ததலவகளின் அடிப்பலடயில் வொரத்திற்கு இரண்டு அல்ைது மூன்று 
தடலவ வதீம் கட்டுமொைப் பைிகளுக்கொன தமற்பொர்லவ 
தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன. சம்மந்தப்பட்ட கு ிப்புகள் அடங்கிய 
ஆவைங்கள் யொழ்ப்பொை கொரியொையத்தில் பரொமரிக்கப்படுகின் ன.  

(f) ததலவகளின் கட்டுப்பொடுகளின் அடிப்பலடயில் அதற்கொன பொலத 
திட்டமிடப்படவில்லை மற்றும் எதிர்கொைத்தின் உடனடிப் பைியொகக் 
கருத்திற் றகொண்டு, இதலனப் பூர்த்தி றசய்ய நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும். 

(g) கட்டடம் றதொடர்பொன சூழ்நிலையில் பற் ொக்குல கள் ஒன்றும் 
உருவொகவில்லை மற்றும் கட்டுமொை உடன்படிக்லகக்கு இைங்க பின்னர் 
றவளிச்சத்திற்கு வரும் சூழ்நிலைகளுக்கொன பைிகலள றகொண்டு நடொத்த 
நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

 
(h) தலைவரின் அலுவைக கட்டிட நிர்மொைம்   

(i) நிறுவனத்தினொல் வழங்கப்பட்ட தமைதிகப் பைிகளுக்கொன எழுத்து 
மூை அ ிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் நிறுவனத் 
தலைவரின் அ ிவுறுத்தல்களுக்கு இைங்க படிநிலைIமற்றும்படிநிலைII 
இற்கொன பைிகலளப் பூர்த்தி றசய்யும் இறுதித் திகதியொனது 2014 
யூலை மொதம் 20 ஆம் திகதி வலர நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒப்பந்தக்கொரர்கள் நிர்மொைப் பைிகளின் படிநிலைIமற்றும்படிநிலை II 
இலன 15.07.2014ஆம் திகதி பூர்த்தி றசய்ததன் கொரைமொக, 
தசதங்களுக்கொன மீட்பொனது தமற்றகொள்ளப்பட முடியவில்லை. ( 
இலைப்பு 02 மற்றும் 03 ( 

(ii) ஜலீை 2015 ஆம் ஆண்டில் உரிய றகொடுப்பனவுகள் றசலுத்தப்படொது 
இருப்பினும், பைச் சீட்டுக்கள் றகொடுப்பனவுகளுக்கொக 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் அவ் உரிய பைச் சீட்டுக்கள் நிதிப் 
பிரிவில் உள்ளன. 

(iii) ICTAD /SBDஇைக்கப்பொட்டுக்கு இைங்கவும் மற்றும் NPA வழிகொட்டி 
8.13.3இற்கு இைங்கவும் உரிய றகொடுப்பனவுகள் 
தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 
(i) தலைவரின் அலுவைக கட்டிட நிர்மொைம் –படிநிலைIமற்றும்படிநிலை  
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(i) றசயைொற்றுலகயில் உள்ள குல பொடுகள் உரிய தநரத்தில் எழுத்து 
மூைம் ஒப்பந்தக் கொரர்களுக்கு அ ிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மற்றும் 
ஒப்பந்தக்கொரர் அதலனக் கருத்தில் றகொண்டு அவ் உரிய 
றசலுத்தப்படொத றகொடுப்பனவுகலள றசலுத்தி முடிப்பதில் றவற் ி 
அலடந்துள்ளொர். அதற்கிைங்க, அவரினொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
குல ந்தபட்ச ஏை விலையிலனக் கருத்தில் றகொண்டு உரிய 
தீர்மொனங்கள் தமற்றகொள்ளப்பட்டு உள்ளன. 
 

(ii) தவலை பூர்த்தி அலடந்துள்ளது எனக் கு ிப்பிடும் 15.07.2014ஆம் 
திகதியிடப்பட்டஎழுத்து மூைக் கடிதமொனது இலைப்பு இைக்கம் 03 இன் 
மூைம் (உரிய தகொப்பில் இருந்து றப ப்பட்ட பிரதி( 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அது 20.07.2014ஆம் திகதி முடிவலடய 
இருந்தலமயினொல் அதற்கொன தசதங்கள் அ விடப்பட முடியொது. 
 

(iii) படிநிலை IIIஇலன 30.05.2015ஆம் திகதிக்குள் பூர்த்தி றசய்யக் கூடிய 
வலகயில் நிர்மொைத்திற்கொன கொை எல்லையொனது நிறுவனத்தினொல் 
நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. (இலைப்பு 01(. சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்கொரர் 
29.05.2015ஆம் திகதிக்குள் உரிய தவலையிலன பூர்த்தி றசய்தொர் 
(இலைப்பு 05(. ஆதைினொல், தொமதத்திற்கொன கட்டைம் அ விடப்பட 
முடியொது. 

 

(iv) நிறுவனத்தினொல்ஒப்பந்தக்கொரருக்கு பைம் றசலுத்த தவ ின 
படியினொலும் மற்றும் நொட்டில் நிைவிய மலழ வொனிலை 
கொரைமொகவும், தளத்திலுள்ள நிர்மொைப் பைிகள் அலனத்தும் 
தற்கொைிகமொக ஒப்பந்தக்கொரரினொல் நிறுத்தி லவக்கப்பட்டு உள்ளது. 
ICTADநிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் விதிமுல களின் படி, இது 
அவரினொல் லகயொளப்பட்ட சரியொன முடிவொகும். 

 
(v) நிர்மொைப் பைியிலனப் பூர்த்தி றசய்யும் திகதியொனது 30.05.2015 ஆம் 

திகதிவலர நிறுவனத்தினொல் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் தமற்கூ ிய 
திகதிக்குள் எல்ைொ தவலைகளும் முடிவுக்குக் றகொண்டு 
வரப்பட்டுள்ளது. 
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4.8  முலறப்படி லகலயற்கப்படோத கோணி / ஆதனங்களில் 
றசயற்திட்டங்கலள ஆரம்பித்தல் 
 
(a) முன்னர் கடற்ற ொழில்பயிற்சி நிறுவனங்களின் கீழ் இருந்த நிறுவனங்கள் 

அலனத்தும் ததசிய கடற்ற ொழில் மற்றும்கடதைொட்டு எந்திரவியல் 
சட்டமூைத்திற்கு இைங்க இடமொற் ம் றசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகதவ, 
எல்ைொச் றசொத்துக்களும் நிறுவனத்திற்கு உரித்துலடயது என்பதனொல், 
அதலன ஒரு விதேட இடமொற் மொகக் கருத முடியொது. கிட்டத்தட்ட 15 
ஆண்டுகள் இச் றசொத்துக்கள் நிறுவனத்தினொல் பொவிக்கப்பட்டு 
வரப்படுகின் து. மற்றும் இச் றசொத்துக்கலள மீன்பிடித்துல  அலமச்சில் 
இருந்து இடமொற் க் தகொரும் பட்சத்தில், அச் றசொத்துக்கள் அரசொங்கத்திற்கு 
றசொந்தமொனலவ என்பதனொல், அப்படிப்பட்ட எந்தறவொரு 
இடமொற் த்திலனயும் றசய்ய தவண்டிய அவசியம் இல்லை என்று 
அ ிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
நிறுவனத்தின் ததலவயின் அடிப்பலடயில் நிர்மொைப் பைிகள் 
தமற்றகொள்ளப்படுகின் ன. 
 

(b) NIFNE கப்பல் நிறுவனத்தின் கீழ் உள்ளது. ஆனொல், ஏலனய கப்பல்கள் 
மீன்பிடித்துல  அலமச்சினொல் முல யொக இடமொற் ம் 
றசய்யப்படவில்லை.  

 

4.9  ஏலனய அரச நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிறுவகத்தின் 
வளங்கள்  

ஜனொதிபதி றசயைகத்தின் தகொரிக்லகக்கு இைங்க தளர்வு 
தமற்றகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 

4.10  பதவியணியினர் நிர்வோகம் 
 

4.10.1  
(a) ஒரு சட்டமூைத்லத லவத்து நிறுவனத்திலன சமுத்திரப் 

பல்கலைக்கழகமொக உருவொக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்பட்ட 
படியினொல், தமற்கு ிப்பிட்ட பதவியொனது நிரப்பப்பட வில்லை. 

(b) நிறுவனத்தில் பைியொற் ிய தகுதிகள் வொய்க்கப் றபற்  08 
உத்திதயொகத்தர்கள் கல்லூரிப் தபொதனொசிரியர்களொக தசர்த்துக் 
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றகொள்ளப்பட்டுள்ளொர்கள். மற்றும் எதிர்கொைத்தில், புதிய ஊழியர்கள் 
ஆட்தசர்ப்புச் றசய்ய நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 

 

4.10.2 
(a) விதேட தசலவயிலன நடத்துவதற்கொன தசலவயிலனப் றபற்றுக் 

றகொண்டலம. பொடறந ிக்கொன ஒருங்கிலைப்பொளர்கள் என்று 
அவர்களுலடய தசலவகள் கு ிப்பிடப்பட்டு உள்ளன. மற்றும் 
எதிர்கொைத்தில், புதிய ஆட்தசர்ப்புக்கலள நடொத்த நடவடிக்லககள் 
தமற்றகொள்ளப்படும். 

(b) ஆளுநர் தபரலவயின் அங்கீகொரத்தின் கீழ் சம்மந்தப்பட்ட 
றகொடுப்பனவுகளுக்கொன கட்டைங்கள் றசலுத்தப்பட்டு உள்ளன.  

 

5) கணக்களிப்றபோறுப்பும் நல் ோளுலகயும் 
5.1 நிதிக் கூற்றுக்கலளச் சமர்ப்பித்தல் 

கைனி றமன்றபொருளின் ஊடொக கைக்கியல் தகவல்கலள சமர்ப்பித்த 
படியினொல் தமற்கூ ிய கொை தொமதம் ஏற்பட்டு உள்ளது. முன்லனய 
ஆண்டிற்கொன நிதிக் கூற்றுக்கள் உரிய தநரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 
உள்ளன. 
 

5.2 றசயல் நடவடிக்லகத் திட்டம் 
(a) எதிர்கொைத்தில் திட்டமிட்ட படி றசயல் நடவடிக்லகத் திட்டத்திலனத் 

தயொரிக்க நடவடிக்லககள் தமற்றகொள்ளப்படும். 
(b) மிகக் குல ந்த அளவிைொன பயிற்சியொளர்கள் இருந்த படியினொல் 

எந்தறவொரு பொடறந ியும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.  
 

5.3 றகோள்வனவுத் திட்டம் 
நிர்வொகப் பிரிவில் றகொள்வனவுத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டு மற்றும் தகொப்பில் 
இடப்பட்டது. (இலைப்பு 06( 
 

5.4 போதீட்டுக் கட்டுப்போடு 
(a) ததலவகளுக்கு ஏற்ப ஒதுக்கீடுகலளப் பயன்படுத்த நடவடிக்லககள் 

தமற்றகொள்ளப்பட்டு உள்ளன. 
(b) நிதிக் கட்டுப்பொட்டின் ஒரு பயனுள்ள கருவியொக பொதீட்டிலனப் 

பயன்படுத்தும் படி உத்திதயொகத்தர்களுக்கு ததலவயொன அ ிவுறுத்தல்கள் 
வழங்கப்படும்.  
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6) முலறலமகளும் கட்டுப்போடுகளும் 
கைக்கியல், றகொள்வனவு, பொதீட்டுக் கட்டுப்பொடு, நிரந்தரச் றசொத்து 
முகொலமத்துவம், கைக்கொய்வினொல் தமற்றகொள்ளப்படும் பதவியைியினர் 
நிர்வொகம் ஆகியலவ  றதொடர்பொக எங்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விசொரலைகள் ஆனது எல்ைொவற் ிலனயும் துல்ைியமொக்கும் ஒரு 
மகத்தொன தசலவ என நொன் றதரிவித்துக் றகொள்ளுகின்த ன்.  

 
தமலும், லகயிலுள்ள வளங்களின் அடிப்பலடயில் இந்த முல லமயிலன 
நடொத்தக் கூடியதொக இருந்ததுடன் மற்றும் றகொள்லககலள 
உருவொக்குவதற்கும் இந்த விசொரலைகள் உதவி புரிந்தன.  

 
 
 
தி க் தர்மரத்தின 
துலண லவந்தர் 
 
பிரதிகள் :- 
 
1. றசயைொளர் – தி ன் அபிவிருத்தி மற்றும் வொழ்க்லகத்றதொழில் பயிற்சி 

அலமச்சு – 
   தகவலுக்கொ
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01. Message of the Vice Chancellor 
 

As the first Vice Chancellor appointed to the Sri Lanka Ocean University, with effect from 
15.06.2015,it is a great pleasure to me, to keep a message to the Annual Report - year 2014 of the then 
National Institute of Fisheries and Nautical Engineering. 

In addition to the 2 degrees programs awarded by the National Institute of Fisheries and Nautical 
Engineering, the introduction of the Bsc degree in Maritime Transport and LogisticsManagement, in 
this year, has become anadmirable expansion in the subject stream of the Higher Education Division. 
Similarly, I take this opportunity also to commentate that the preparation of Hand Books to formulate 
the subject stream required for the degree program of Coastal and Marine Resource Managementis a 
newpathopening to the children of Sri Lanka and it should be appreciated that succeeded to obtain 
aconsiderable contribution to increase thenumber of students to the Academic Division. 

The academic staff plays the pivotal role of strengthen the key sectors related to the ocean and produce 
the workmen resource required for the environment and marine resources management by providing 
contribution to prepare the degree programs. 

In considering the achievements of the year 2014 of the Training Division whichconsisted of 08 
Regional Colleges, the establishment of “Ship simulator” in the College of Mattakkuliyais an 
enhancement of increasing the opportunities in intensethe student practical training and the preparation 
of National Skill Standards and curriculums and the placing of courses in National Evaluation System 
for 08 existing courses which categorized as 06 courses under “Vocational Skills Certificate – stage 04” 
and 02 courses under “Vocational Skills Certificate – stage 05” is an achievement acquired through 
Institutionally. I seek, that taking actions to obtain ISO standard Certificates for the institutional training 
courses in respect of uphold the high standard for the courses, is a propitious step for the future journey 
of the naval sector. Likewise, construction of the tourist residence for the College in Batticaloa is an 
example which proves that the benefits can be obtained as external utilizations, in addition to the 
benefits given by the Institution. 

The actions taken to increase the student participation to the Training Division and contribute the 
trained workers to the country with the assistance of the public and private organizations, is an 
admirablefact that I noticed in reviewing the progress. 

The National Institute of Fisheries and Nautical Engineering was consisted of Administration, 
Transport, Human Resources and Procurement Divisions and each of those had provided an active 
contribution effectively, for the progress of the Institution and it  proves in examines the data kept in 
notes by the aforesaid divisions.  

I examined the assistance given by the Finance division and the Audit division of the Institution during 
the year and the notes kept by thesaid divisions prove the evidences, that it had provided the financial 
reports in due time schedules and financial facilities required for the development of the Institution by 
the Finance Division and the Audit Division prepared the audit plans required for the year and provided 
the instruction to accurate the deviations in other divisions. 

I offer my thanks to the overall staff ingiving the maximum contribution through each aforesaid 
divisions in view of carrying out the pivotal role of the National Institute of Fisheries and Nautical 
Engineering for the year 2014 andfinally add my blessings to the future existence of the Institution. 

 

ThilakDharmarathne 

Vice Chancellor 
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02. Governing Council and the Composition of the National 

Institute of Fisheries and Nautical Engineering 
 

In terms of Provisions of the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering Act No 36 of 1999 the 

particulars of the Governing Council members are as follows. 

Ex – officio Members 

01.Mr H.G. Sumanasingha 

 Director, Department of Foreign Aid and Project Management and Supervision 

 Ministry of Finance and Planning, Colombo 01. 

02. Dr.S.G. Samarasundara 

 Chairman, NARA Institution, Crow Island, Mattakkuliya, Colombo 05 

03. Mr. G. K. Pathirana 

 Vice Chairman, Sri Lanka Vocational Training Authority, ElvitigalaMawatha, Narahenpita. 

04. Mr. B.R.B. Ramanayaka 

 Director (Planning), Ministry of Fisheries and Aquatic Resources, General   

                 Secretariat - New Building, Maligawatta, Colombo 10. 

05. Mr.Y.L.M.Nawavi 

 Senior Assistant Secretary, Ministry of Higher Education, No 18, Ward Place, Colombo 07. 

06. Captain P.S.Gunathilaka 

 Navy Head Quarters, Colombo 01. 

 

Members nominated by the Hon Minister: 

07. Prof. RanjithSenaratne 

 Chairman, National Institute of Fisheries and Nautical Engineering,Mattakkuliya, Colombo 15. 

08. Mr. AriyaseelaWickramanayaka 

 Managing Director, Master Drives Private Ltd., 234/2, Galle Road, Colombo 15. 

09. Mr. SujeewaSamaraweera 

 Chairman, National Trade Board,450,D.R.WijewardanaMawatha, Colombo 10. 

10. Mr. MangalaP.B.Yapa 

 Managing Director, Colombo Dockyard Company, P.O. Box 906, Colombo 15. 
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11.  Captain AjithPeris 

 Group Management Director, Sea Line Company, No 1, Alfred House Avenue, Colombo 03 

12. Dr. N.G. Sunil Shantha 

              No. 55/10, 2nd Lane, Kadhahenawattha, Depanama, Pannipitiya 

 

03. Academic Board and the Composition of National Institute of Fisheries 

and Nautical Engineering 

 

01. Prof. RanjithSenaratne 

 Chairman, National Institute of Fisheries and Nautical Engineering, Crow Island, Mattakkuliya, 

Colombo 15 

02. Mr.F.MHenricus 

 Director General, National Institute of Fisheries and Nautical Engineering, Crow Island, 

Mattakkuliya, Colombo 15.  

03. Mr. P. NimalChandrarathna 

 Director General, National Aquatic Animal Development Authority, No. 41/ 1, New Parliament 

Road, Pelawaththa, Battaramulla. 

04. Mr. M.F.S.P.Jayawardana 

 Assistant Director General, National Institute of Education, Maharagama. 

05. Mrs. PradeepaUdakara 

 Director General, National Apprentice and Industrial Training Authority, Sri 

JayawardhanapuraKotte. 

06. Mr. W.K.Wimalsiri 

 46/8, JayanthiMawatha, South Thalangama, Battaramulla. 

07. Mr. NimalHettiarachchi 

 Director General, Department of Fisheries and Aquatic Resources, General Secretariat – New 

Building, Maligawattha, Colombo 10. 

08. Dr. SubangiHerath 

 Head, Department of Sociology, University of Colombo, Colombo 07. 

09. Mr. K.A. Anzar 

 Chief Manager (Training), Mahapola Training Institute, 507, Colombo 15. 
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10. Prof. S. Piyasiri 

 Dean, Degree Educational Faculty, Sri Jayawardhanapura University, Gangodawila, Nugegoda. 

11. Mr. S. Sooriyaarachchi 

 Director General, Nara Institute, Crow Island, Mattakkuliya, Colombo 15 

12. Mr. P.U.I. Perera 

 Director (Training), National Institute of Fisheries and Nautical Engineering, Crow Island, 

Mattakkuliya, Colombo 15. 

13. Prof.S. Vidanapathirana 

 Head of the Academic, Fisheries and Marine Sciences  

14. Dr. RanjanPerera 

 Head of the Academic, Nautical Engineering   

 

04. Inception and expansion, Vision, Mission and the Objectives of the 

Institute 

Inception and expansion of the Institution 

 

The gradual expansion of the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering which 

pioneered the role of functions of the skilled human resources development in the fisheries sector in 

Sri Lanka was incepted in regions of Tangalle, Batticaloa and Jaffna in the year 1963 and 

subsequently to Mattakkuliya in the year 1975 and to Trincomalee area in the year 1993 expanding 

the establishment of fisheries training centers up to 6 in number. This institute was established as 

the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering with effect from 20th December 1999 

by the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering Act. Further two new Fisheries and 

Nautical Engineering Colleges were established in Galle district and Kalutara North in the 

year2006 and 2009 respectively. The vision and mission of the Institute thus established is led in 

performing the creation of skilled professionals in the fisheries sector. 

Although in pursuant to the provision of the Act, the degrees were awarded in order to offer 

excellences to the fields of Fisheries and Nautical, it has been suspended due to some practical 

inconveniences. Yet, since the year 2010, actions have been taken to commence and conduct the 

new degree courses by accreditation them. In order to proceed the educational and training 

activities, actions have been taken to appoint an Academic Board on the vivid foundations basis 

and to achieve aimed targets. 
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Vision, Mission and the Objectives of the Institution 

Vision 

To be a leader in Human Resources Development of the Fisheries, Marine Science and Nautical 

Sector in South Asian Region. 

Mission 

To conduct educational and training programs comprised of modern technological methods with a 

view to fulfill the present and future human resources requirements in the fields of Fisheries, 

Nautical and Marine Science. 

Objectives 

1. Formulationof educational and training programs in Fisheries and NauticalEngineering 

Technology aiming to improve the technical and management skills of the people engaged in the 

fisheries sector and the nautical sector and those who are expecting to engage in those sectors. 

2. Provision of educational courses and training programs in the Fisheries and Nautical Engineering 

sector for awarding certificates, diplomas and other Academic excellences. 

3. Conduct and take actions to hold discussions in relation to the education of Fisheries and 

Nautical Engineering Technology with the assistance of National and International organizations. 

4. Conduct or promote the conduction of researches, surveys and investigations in relation to the 

education and extension training of the Fisheries and Nautical Engineering sector. 

5. Work cooperatively with the ways and means of mutual exchange of teachers and students with 

the Sri Lankan or foreign institutions, which has the similar institutional objectives. 
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05. Fisheries and Nautical Engineering Colleges and their role 

 

Eight Colleges of Fisheries and Nautical Engineering have been established and function in the 

following areas as pilot centers in the Human Resources Development Process of the Fisheries 

sector under the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 National Institute of Fisheries and Nautical Engineering, Crow Island, Mattakkuliya, 

Colombo 15. 

 

Mattakuliya 

 Fisheries and Nautical Engineering College, School Lane, Dediyawala, Waskaduwa, 

Kalutara. 

 

Kalutara 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Wellaveediya, Negombo.  

Negombo 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Magalla, Galle.  

Galle 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Mahawela Road, Tangalla.  

Tangalla 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Nawlladi, Batticaloa.  

Batticaloa 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Kod Bay, China Bay, Trincomalee.  

Trincomale 

 

 Fisheries and Nautical Engineering College, Second Cross Street, Gurunagar, Jaffna. 

 

 

 

 

 

 

Jaffna 
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Contribution of Service 

In the process of Human Resources Development of the Fisheries and Nautical Engineering Sector, 

services are provided by the Colleges of Fisheries and Nautical Engineering, considering the 

following as the targeted group of the institute. 

 

 Those engaged in the Fisheries and Nautical sector. 

 New entrants to the Fisheries industry and Nautical Engineering sector. 

 Those expecting to enter into the Fisheries and Nautical Engineering sector. 

 Teaching staff and instructors who teach fisheries and nautical engineering subject. 

 

06. Higher Education Division 

Current Situation 

The curriculum of the Higher Education division is expanded with the introduction of new BSc 

degree program “Maritime Transport and Logistics Management. Together with the new program, 

the Higher Education division is currently offering three degree programs including “Marine 

Engineering” and “Fisheries and Marine Sciences”. Currently division is in the final steps to 

introduce in the final steps to introduce another BSc degree program related to marine resource 

management and expected to introduce in 2015. Two batches of the ongoing degree programs have 

graduated this year and another four batches of Marine Engineering, three batches of Fisheries and 

Marine sciences and one batch of Maritime Transport and Logistics Management are currently 

engage in studies. Number of student enrolled is given in the table 1. 

The target student enrolment was created to increase student enrolment up to 50 students per each 

degree course by 2016 (Figure 1)  

Table 1 - Student enrolment 

BSc program Number of students 

 2012 2013 2014 

Marine Engineering( BSC;04 year)  14 42 40 

Fisheries and Marine Sciences ( BSc ; 03 year) 16 27 27 
Maritime Transport and Logistics Management ( BSc; 03 
year) 

N/A N/A 40 

 

Explanation 

Proposed BSCprogram 

There are three thrust areas of NIFNE, Marine and Nautical Science, Maritime Management and 

Fisheries and Aquaculture. Based on these thrust areas the curriculums of the NIFNE (Ocean 

University) has to be developed. Currently offering Marine Engineering, Fisheries and Marine 
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Sciences and Maritime Transport Management and Logistics BSC degree e programs are within the 

scopes of Marine and Nautical Science, Fisheries and Aquaculture and Maritime Management 

thrust areas respectively. To further strengthen the thrust areas and cater the human resources and 

research requirement of the country for environment and resource management, new BSC degree 

program “Coastal and Marine Resource Management” will be introduced, next year. 

Academic staff 

Academic staff of the Fisheries and marine sciences degree program having qualified panel of 

lecturers (Table 2) and for special requirement the service of experts obtain as visiting lecturers. 

The marine Engineering and Maritime Transport Management and Logistics BSc degree programs 

is currently depending on panel of qualified visiting lecturers. This year a senior lecturer and a 

lecturer were appointed to the Ocean University, Colombo premises. 

Table 2: - Lecturer panel of Fisheries and Marine Sciences (BSc) Degree 

Name and academic qualifications 

Senior Lecturers 

 Dr. Shayamalie D Senadheera – BSc (Hons), MSc (Kelaniya, Sri Lanaka), PhD ( 
Deakin, Australia), MI Biol (Sri Lanka)  

 Dr. M.F.M .Fairoz – BSc , Mphil( Ruhuna, Sri Lanka), DSc (Shizuoka, Japan)  

 Dr. M.P. Kumara – BSc (Hons) ( Ruhuna,SL), PhD ( Edinburg Napier, UK)  

 Dr.M.D.H. JayasankaSenavirathna – BSc ( Hons), MPhil ( Ruhuna, Sri Lanka), PhD ( 
Saitama,Japan), HNDIT ( Sri Lanka) 

 

Lecturers  

 Mr. N.P.G. Pushpitha – BSc , MPhil( Ruhuna, SL)  

 Ms. Lanka Wickremasinghe – BSc (Hons)( Ruhuna,SL),MSc ( Vrije, Belgium) 

 Ms. S.N. Dushani – BSc (Hons) (Ruhuna,SL), MSc (Tromso, Norway) 

 Ms. B.A.N. Indika – BSc (Hons) (Ruhuna,SL) MSc (Reading) 

 Mr. W.A.A.U. Kumara – BSc (Hons) ( Ruhuna,SL), MSc ( James Cook, Australia) 

 Ms. M.I.U. Manikarachchi – BSc (Hons)( Ruhuna, Sri Lanka)  

 Mr. MohomadAmjath – BSc (Hons) ( Moaratuwa, Sri Lanka) 
 
 

Progress Situation  

1. A senior lecturer and a lecturer were appointed to the Ocean University, Colombo premises. 

2. Library facilities were improved together with addition of new books. 

3. Some of the required workshop and research facilities and equipment supplied. Remain items 

will be supplied in coming year. 

4. An academic consultant appointed to formulate and finalize New BSc degree program 

“Integrated Coastal and Marine Resource Management”. 

5. Updated the “students’ handbooks” and uploaded in PDF format to the Ocean University 

website.  
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07. Training Division 

Regional Colleges implemented under the Institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaffna 

Trincomalee 

Batticaloa 

Tangalle Galle 

Negombo 

 
Mattakkuliya 

Kaluthara 

NIFNE 
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The details of the courses conducted in 08 Regional Colleges of the Ocean University in 

year 2014 are as follows. 

 
College 

 
Course 

 
Number of students 

 
Thangalla 

Diploma 62 

Certificate 155 
Mobile Training 250 

Awareness programs 9153 

 
Mattakkuliya 

Diploma 37 
Certificate 65 

Mobile Training 199 

Awareness programs 1480 
 
Negombo 

Diploma 16 

Certificate 25 

Mobile Training 0 

Awareness programs 268 
 
Galle 

Diploma 16 

Certificate 36 

Mobile Training 0 
Awareness programs 2275 

 
Jaffna 

Diploma 0 

Certificate 71 
Mobile Training 118 

Awareness programs 0 

 
Kalutara 

Diploma 30 
Certificate 33 

Mobile Training 0 

Awareness programs 0 

 
Trincomalee 

Diploma 15 
Certificate 75 

Mobile Training 19 

Awareness programs 407 
 
Baticaloa 

Diploma 22 

Certificate 69 

Mobile Training 145 
Awareness programs 373 
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Achievements obtained in year 2014 

 The Act for transfer the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering as a 

complete University has passed in the Parliament. 

 Completedthe constructions of three storied building with fully equipped. 

 Constructed a tourist residence for the College in Batticaloa. 

 Take actions to obtain ISO standard certificate by the Institution which essential to conduct 

courses in nautical sector. 

 Established a naval ship simulator in the College of Mattakkuliya. 

 National Skills Standards and subject curriculums for 08 courses have been prepared and 

completed and out of those 06 courses under NVQ level 4 and 02 courses under NVQ level 

5 are being implemented. 

 Attached students to job placing training institutes, by regional colleges after completing the 

courses.   

0
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250
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Income received from the government non-government institutions 

Funding Agent Course Name College Amount 

World Vision Lanka Net mending Batticaloa 37720.00 

World Vision Lanka Marine Chart Reading 
Communication and Satellite 
Navigator Training Program. 
 

Batticaloa 31050.00 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 
Products 
 

Machinist Mattakkuliya 88400.00 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 
Products 
 

Divine Mattakkuliya 133600.00 

AG Office Ornamental Fish Culture Mattakkuliya 40300.00 
 

Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Animal 
Products 

Machinist Mattakkuliya 61200.00 

ZOA Dry Fish Processing Jaffna 98475.00 

ZOA Marine Chart Reading 
Communication and Satellite 
Navigator Training Program. 
 

Jaffna 44200.00 

Lanka Export 
Department 

Marine Chart Reading 
Communication and Satellite 
Navigator Training Program.  

Jaffna 52000.00 

 

Actions taken to increase the participation of the students 

 Provide introduction to less income students on courses in North and East provinces and 

provide opportunities to follow courses in free basis. 

 Given awareness on courses to fishing communities and provide opportunities to follow 

those courses for their children. 

 Awareness meanson courses were done bythe Colleges utilizing banners and hand bills. 
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08. Administration Division 

Progress of the Administration Division – 2014 

Audit Division 

01. Achieved to bring the number of audit inquiries to a less level than the previous years. 

02. Commenced the activities to transfer the vehicles to the Ocean University with paying attention 

to the recommendations given by the audit inquiries.  

03. Actions were taken to compensate the vehicle accidents by the Insurance Institutions. 

04. Formalized the procedure of requesting transport requirements. 

05. Arranged a place to service the vehicles with laying concrete. 

06. Arranged a place to park the Vehicle No NB – 4255. 

Human Resources Division 

01. Strengthen the Higher Education Division and other Divisions through new recruitments. 

02.  Prepare the human resources for the Ocean University through directing the staff for the 

training programs. 

03. Update the data in Human Resources Division in respect of the establishment of Ocean 

University. 

Procurement Division 

01. Obtained new books for the library. 

02. Purchased computers for the Colleges and equipment for the student’s studies and training 

activities. 

03. Initiated to obtain items and equipment required for the new building of the Administration 

Division. 

Maintenance and Construction Division 

01. Installation of A/C machines and fixed the curtains and completed the repairing. 

02. Completed the constructions of the new building in Administration Division.  

03. Obtained the assistance of Assistant Director (Engineering) to regulate the activities of 
Maintenance Division. 
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09. Human Resources Development Division  

Progress of the Human Resources Development Division in the year 2014 

With a view to achieve the vision and mission of this institution and with the objective to produce 

effective and efficient staff, the Human Resources Development Division of this Institution direct 

the staff for required training courses, managing the staff with utmost disciplinary system.  

Human Resources Development Division is implemented to conduct the activities for recruiting 

attractively the human resources required for the institution and improve them through empowering 

the staff motivation and creating the atmosphere to perform the service effectively and to utilize the 

staff successfully to enhance the progress of the Institution. The following achievements were 

achieved in 2014. 

1.) In view of improving the training and development activities the project donated from the fund 

of the Asian Development Bank, has been implemented in the year 2014 and actions were taken to 

recruit the staff to achieve the objectives of it. 

2.) Actions have been taken to build the capacity of the employees. 

3.) Recruited new employees with the compliance to the Scheme of Recruitment. 

4.) Directed the staff for the trainings to fulfill the training requisites. 

Category of the Employees 2014.12.31. 

01. Senior Level Male Female Total 

Permanent (Including the officers who are under probation period) 4 1 5 

Contract Basis  1 1 2 

Casual  1 0 1 

Total (1) 6 2 8 

 

02. Tertiary Level Male Female Total 

Permanent (Including the officers who are under probation period) 20 14 34 

Contract Basis  1 0 1 

Casual  0 0 0 

Total (2) 21 14 35 

 

03. Secondary Level Male Female Total 

Permanent (Including the officers who are under probation period) 48 29 77 

Contract Basis  4 0 4 

Casual  0 0 0 

Total (3) 52 29 81 

 

04. Primary Level Male Female Total 

Permanent (Including the officers who are under probation period) 50 2 52 

Contract Basis  0 0 0 

Casual  4 2 6 

Total (4) 54 4 58 

Number of employees (1)+(2)+(3)+(4) 133       49    182 

    

Number of vacancies 2014.12.31. 
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10. Internal Audit Division 

An audit plan for the year 2014 has been prepared and submitted under the approval of the 

Governing Council and actions has been taken to adjust the deviations in financial, 

administrative and training sectors by presenting 12 internal audit inquiries for the said year. 

10 inquiries and clarifications for the year 2014 have been referred from the Department of 

Auditor General and replies have been given timely to all the said inquiries. Similarly, actions 

were taken to accurate the deviations of the said inquired facts and implemented to utilize the 

audit as effective controlling equipment. 

04 Audit and Management Committees were conducted and actions were taken to execute the 

recommendations given by them and to examine the progresses. 

 

The Internal Audit Division considers on the implementation of effective systems in the 

institution and establishes them and finds out to minimize the frauds and faults and actions 

takes to accurate them.   

 

   

11. Ocean University 

(National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

Significant Accounting policies 

Year ended 31st December 2014 

1. General Accounting Policies 

 Female Male Total 

01. Senior Level   05 

02. Tertiary Level   26 

03. Secondary Level   68 

04. Primary Level   05 

Total Number of vacancies     104 

    

 2014 

 Female Male Total 

Number of leaving the service 0 0      0 

Number of retirements 0 0 0 

Service/completion of agreement period (contract/casual employees) 2 0 2 

Number of resignation of the service 1 0 1 

Number of suspended the service 1 0 1 

Others 0 0 0 

Total Number of service leavers 4 0 4 

    

 2014 

 Female Male Total 

Permanent Service         21 6 27 

Contact/ Casual 7 6 13 

Total number of new appointments 28 12 40 
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1.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention in accordance with 

generally accepted accounting principles and the accounting standards laid down by the 

Institute of Charted Accountants of Sri Lanka. Except where subsequent reevaluations have 

been done, the values shown are the original revalued amounts. No adjustments have been 

made for inflationary factors affecting these accounts. 

1.2 Previous year’s figures and phrases have been re-arranged wherever necessary to 

Confirm to the current presentation. 

1.3 Conversion of Foreign Currencies 

     All foreign exchange transactions are converted at the rate of exchange prevailing on the date 

the relevant transactions were effected. 

1.4 Taxation 

     No provision is made for Income Tax Liability, as the Agency is not liable for payment of 

Income tax. 

1.5 Inventories  

     Inventories are valued at cost adopting FIFO basis. 

 2014 (Rs) 2013 (Rs) 

 

(a) Stationary 1,115,446.15                 523,264.50 

(b) Material (Maintenance )    214,949.26 8,005.00 

 

1.6 The cost of the Fixed Assets is the cost of the purchases or construction together with 

the any incidental expenses incurred in bringing the assets to their working condition 

for its intended use. 

    Expenditure incurred for the purpose of acquiring, extending or improving assets of a 

permanent nature by means of which facilities have been improved to the required Standards 

or which are required to carry on with the work program of the agency or to increases the 

useful lifetime of the assets have been treated as capital expenditure. 

1.7 Work in Progress (Constructions) 

    The work in progress of capital construction has been valued on the basis of percentage of 

completion of the work and the cost of planning & supervision, together with the cost of 

material at site if payment has been made by NIFNE for such material. 

1.8 The provision for depreciation is calculated on the cost or re- valuation of fixed assets 

according to the simple - category method. Monthly basis depreciation has been provided 

during the year of purchase of assets and full annual provision will be made on the year of 

sale. No depreciation has been provided on freehold land.  
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The rates of Depreciation are as follows. 

    1.) Buildings                                       5% 

    2.) Other facilities                              5% 

    3.) Machinery                                   10% 

    4.) Boats and Vessels                       10% 

    5.) Fishing gear equipment             10% 

    6.) Communication Expenditure     10% 

    7.) Furniture and fittings                  10% 

    8.) Library books                               10% 

    9.) Name Boards                               10% 

   10.) Other assets                                10% 

   11.) Computers & printers                33% 

   12.) Motor Vehicles                           25%  

   13.) Land and land development         5% 

 

1.9 Building Lease hold 

With the concurrence of NARA Institution actions have been taken to lease hold the building 

for theIncome and Expenditure Account for about 10 years. The full amount had been 

depreciated at the end of the year 2010. Only one rupee is shown as the balance. 

1.10 Receivables 

Provisions have been provided for the values to be received and receivables are pointed out in 

therealized value. 

1.11 Refundable Deposits 

The deposits received from customers for various transactions made with. 

2. Liabilities & Provisions 

2.1 Gratuity 

        Under the provisions of Sri Lanka Accounting Standards No 16, actions have been taken to 

pay this account to the staff instead of retirement gratuity, with effect from the date appointed 

to the permanent staff.  
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2.2 Stocks 

Full provisions are being prepared for all slow moving idle and unutilized items which are 

remaining at stores for 5 year or more.  

2.3 Advances and employees’ loans 

Full provisions have prepared for all the employee loans and advances which had 

suspicions on recovering. 

 

2.3 Provisions 

Provisions have been made for the following. 

a.) Depreciation of Fixed Assets             27,614,814.01 

b.) Retirement gratuity                               8,164,660.06 

35,779,474.07 

3. Grants Received 

a.) Grants related to income 

1. Government grant received for recurrent expenditure amounting to Rs.105, 000,000 /= is 

credited to Income and Expenditure Account. 

2. Government grants received for capital expenditure amounting to Rs.92, 450,000.00 /= is 

accounted as Capital Expenditure. 

b.)Grants related to assets 

1. Assets are shown at their original costs and depreciations according to the expected useful 

time of the asset. 

4. Contingencies and events occurring after the Balance Sheet date 

1.) An event occurred after the balance Sheet date. 

1.) The materiality of events occurring after the Balance Sheet date has been considered and 

appropriate adjustments were made in the financial statements where necessary. 

2.) Contingencies and events occurring after the Balance Sheet date. 

1. Labor case L/T3577/2012 To pay the compensation of Rs.600,000.00 

2. Case No: HCALT/62/2011 of Mr. J.A.C.S.K.S. Jayasinghe in High Court – Colombo – 

Request for compensation. 
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National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

INDIRECTMETHOD CASHFLOW STATEMENT  

CONSOLIDATED CASH FLOWSTATEMENT FOR YEAR ENDED 31st DECEMBER 2014 

(In thousands of currency units) 

Rs.                            Rs. 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Surplus/(deficit) from ordinary activities (71,013,054) (62,279,486) 

Non- cash movements 

Depreciation  27,614,814 38,719,674 

Amortization 

Increase in provision for doubtful debts 

Increase in payables  109,962,092 (6,561,887) 

Increase in borrowings   

Increase in provisions relating to employee costs  8,164,660   9,580,820 

(Gains)/losses on sale of property, plant & equipment  

(Gains)/losses on sale of investments 

Increase in other current assets 

Increase in investments due to revaluation 

Decrease Inventory  (799,126) 322,876 

Increase in receivables  (9,467,896) (933,731) 

Increase in staff loan  1,465,494 1,635,650 

Extraordinary item (1,761,685)  (8,466,745) 

Net cash flows from operating activities (64,165,299) (27,982,829)  

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

Purchase of plant & equipment  (216,952,737) (71,308,937) 

Proceed from sale of plant &equipment  -                        - 

Proceed from sale of plant & equipment 

Proceed from sale of investment  -  - 
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Purchase of foreign currency securities  -                   - 

Net cash flows from investing activities (216,952,737) (71,308,937) 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 

Capital flows  92,450,000 95,000,000 

Capital flows of SSDP                       60,505,921 - 

Proceeds from borrowings  - -  

Repayment of borrowings  - -  

Special levy of government              -  - 

Net cash flows from financing activities 152,955,921 95,000,000 

Net increase / (decrease) in cash & cash equivalents        168,483 (4,291,766) 

Cash & cash equivalents at beginning of the year     1,278,789 5,570,554 

Cash & cash equivalents at end of the year  1,447,272 1,278,789 

 

National Institute of Fisheries and Nautical Engineering  

Statement of Financial Position as at 31st December 2014 

Assets                                         Notes        2014    2013 

Non- current assets   

Property, plant & equipment         9      413,101,214.95                              221, 185, 19.23 

Investments                                                          -         413,101,215.00                 -                   221,185,319.00     

Staff Loans                                        10         7,299,958.89                                  8,765,452.71 

                                                                                               7,299,959.00                                     229,950,771.94 

                                                                                           420,401,173.84                                    229,950,771.94 

Non Current Assets 

Stock                                               11            1,330,395.41  531,269.50 

Accrued receivables                     12         23,016,164.81                                 13, 548, 26.81 

Suspense account                                             85,453.18                 85,433.18      

Cash and bank balances             13           1,447,272.10   25,879,265.50   1,278,789.10       15,443,760.59 

Total assets                                                                           446,280,439.34                               245,394,532.53 



 
 

23 
 

Capital and Liabilities 

Capital & Reserves 

Government Grants                     14      622,470,805.46                            469,514,884.34 

Reserves 

Local Grants –JAICA Project                                               -                                                        - 

Total Excess                                   15     (322,689.667.70)                       (252,492,901.67)   

                                                                                              299,781,137.76                              217,021,982.67 

Non-Current Liabilities 

Interest Bearing Borrowings                                  

Deferred income 

Allocations for the gratuities                      29,208,292.65                             21,043,632.59 

                                                                                                29,208,292.65                                        21,043,632.59 

Current Liabilities 

Accrued Expenses                      16           115,147,665.10                                         4,852,985.58 

Other Payables                           17               2,143,343.83                                         2,475,931.69 

                                                                                                  117,291,008.93                                         7,328,917.27 

Total Liabilities                                                                         446,280,439.34                                   245,394,532.53 

 

National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

Statement of income and expenditure account to the  

year ended 31st December 2014 

Note      2014   2013 

Operating Revenue 

Government Grant                                                                   105,000,000.00                        96,698,000.00 

Government Grant -SSDP                                                           3,203,725.46                      

Other Income                                                  1   41,104,698.71 33,247,112.21 

                                                                                                  149,308,424.17                      129,945,112.21 

Reduced: Operating Expenses 

Personal Emoluments  2                      99,449.355.03                       80,409,238.06 

Travelling Expenses and subsistence               3                         2,306,920.66                        2,139,106.09 

Provision of official requisites                         4                         6,128,627.19                         5,797,186.61 

Repairs and maintenance                                 5                        4,794,896.79                         3,821,953.69 
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Contractual Services                                        6                       27,036,628.07                       19,090,371.26 

Training Expenses                                           7                       40,465,736.07                       30,794,603.46 

Other Expenses                                                8                       12,524,499.93                     11,452,465.04 

Depreciations                                                 9                        27,614,814.01                      38,719,674.27 

Total Expenditure                                                                     220,321,477.75                   192,224,598.48 

Expenditure exceeds income surplus                                      (71,013,053.58)                (62,279,486.27) 

Net Surplus/ (Deficit)                                                              (71,013,053.58)                (62,279,486.27) 

 

 

Ocean University of Sri Lanka 

National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

Approved Budgetary                

 Amount                                 2012                                   

2011 

Note 01-Income 

Distress Loan Interest                                                               326,966.51                            280,296.46 

Sundry Income                                                                        1,579,223.85                           297,327.11 

Books loan interest                                                                           497.01                               3,988.95 

Course fee                  

                   Higher education                                               31,224,923.85                      28,792,616.74 

                  Colleges                                                                 4,492,999.65                       2,462,276.00   

House Rent Income                                                                 3,169,934.27                          426,721.60 

Beach Sports Functions                                                              250,000.00                            15,211.75 

Others                                                                                          6 0,153.57                               623.60 

FAO Project Income                                                                                                              968,050.00 

                                                       35,000,000.00                      41,104,698.71                            33,247,112.21 

 

Note 02 –Personal Emoluments 

 Salaries and wages                        43,381,860.00                  48,781,037.20                  47,312.018.33                                        

Employees’ Trust Fund                      8,064,030.00                    8,892,164.80                    7,681,982.07  

Employee Provident Fund                 2,016,008.00                   1,485,595.86                   1,886,282.87  
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Other allowances                            23,788,102.00                 27,546,322.57                 19,203,717.40 

Over Time 3,000,000.00  2,229,751.54 2,138,787.37 

Provision of gratuity 3,000,000.00  8,164,660.06   2,186,450.02 

SSDP – Performances 4,000,000.00 845,573.00 

Allowances 

Visiting lecturers’ allowances                                                   1,504,250.00 

     83,250,000.00 99,449,355.03  80,409,238.06 

 

Note 03- Travelling Expenses and subsistence 

Local   2,000,000.00  1,959,131.46 1,802,804.01 

Foreign 700,000.00  347,789.20 336,302.08 

  2,700,000.00  2,306,920.66 2,139,106.09    

Note 04-Supplies 

Stationery and office requisites     1,300,000.00                       2,537,699.00                    1,689,418.00 

Cleaning and other material          3,000,000.00                       3,316,485.45                     3,830,597.05 

Fuel and Lubricants                           500,000.00                         163,623.24                        264,411.56 

Medical Supplies                               400,000.00                         110,819.50                          12,760.00 

                                                        5,200,000.00                      6,128,627.19                      5,797,186.61 

 

Note 05 - Stationery and Office Requisites 

Opening Balance                                                                             523,264.50 823,612.00 

Added: Purchases during the year                                            3,129,880.65 1,389,070.50 

Subtracted: Closing Balance                                                      (1,115,446.15) (523,264.50) 

Consumed during the year                                                           2,537,699.00 1,689,418.00 

Note 06- Cleaning and material 

Opening Balance                                                                             8,005.00 30,533.50 

Added: Purchases during the year                                               370,567.50  241,883.06 

Subtracted: Closing Balance                                                      (214,949.26) (8,005.00) 

Consumed during the year                                                           163,623.24 264,411.56 
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Note 07 - Repairs and Maintenance  

Vehicles                                                500,000.00                     3,019,012.35 1,581,487.94 

Office equipment                                 450,000.00                        610,220.36                      208,894.00 

Building Repairs and maintenance       450,000.00                       648,242.60                     725,540.29 

Boats and vessels                                                                                                                  150,931.51 

Machinery                                             300,000.00                       517,421.48                   1,155,099.95 

                                                            1,750,000.00                    4,794,896.79                   3,821,953.69 

 

Note 08 - Contractual Services 

Telecommunication fees                   3,000,000.00                    3,608,238.18                   2,983,566.71  

Postal Charges                                                                              818,191.40                       551,550.46 

Electricity                                           6,000,000.00                     7,213,524.62                    5,636,303.61 

Water bills                                                                                  3,270,534.02                    2,359,156.83   

Building rent                                          800,000.00                    1,703,945.13                       845,650.00 

Rates and Taxes                                     900,000.00                    2,682,604.97                    2,514,117.72 

Other Expenses                                      100,000.00                        140,604.00                        580,592.2 

Security Charges                                    400,000.00                     7,598,985.75                    3,619,433.73       

                                                           11,200,000.00                   27,036,628.07                   19,090,371.26              

 

Note 09 - Expenses for Training 

Training Materials   

Colleges                                               20,700,000.00                  11,757,722.45                   6,788,662.97                   

Universities                                                                                  26,165,571.15                 23,339,787.54 

Project Expenses                       

SSDP – Recurrent expenditure             7,400,000.00                      2,542,442.47                                                                        

ISIF                                                                                                                                               28,745.15 

FAO                                                                                                                                            213,799.30 

IMO                                                                                                                                            423,608.50 

          

28,100,000.00      40,465,736.07  30,794,603.46 



 
 

27 
 

Note 10 – Other Administrative Expenses 

For the uniforms                                                                                                                        212,780.00 

Skills development                                                                      3,348,413.87 2,654,603.00 

Publishing affairs and printing                                                       427,733.76 1,241,364.80 

Staff welfare                                     900,000.00                        2,173,878.53 857,627.94 

Refreshment expenses                      800,000.00                           849,517.10 471,501.67  

Payments for the Board of  

Governors                                       1,000,000.00 575,530.98 491,687.87 

Bank charges                                                                                    34,528.26 41,625.69 

Consultant services                           100,000.00  152,612.50 222,578.57                                               

Cleaning expenditure  500,000.00 1,255.00 939,113.25        

Nara Transport expenditure  800,000.00 231,451.50  83,315.50 

Law fees and other allowances                                                        991,013.48 436,492.50 

Beach Functions                                                                                                                            24,481.50 

DeyataKirula                                                                                  2,765,612.44                    3,775,292.75 

DeyataKirula- 2                                                                                 444,750.00 

Others                                                                                                528,201.51      

                                                        8,500,000.00                         12,524,499.93 11,452,465.04 

 

Note 11 – Property machines and Instruments 

  Balance as at 
01.01.2014. 

Improvements 
during the year 

Annual 
depreciations 

Accumulated 
depreciations as 
at 31.12.2014. 

Balance as at 
31.12.2014. 

Land and land 
development 

      2105 1,844,077.74 5,374,066.64     92,203.89      213,485.45 7,004,658.83 

Buildings       2001   7,031,981.78     7,031,980.78               1.00 

Buildings 
(renovated) 

 2001/01 109,856,120.71 3,699,642.13 3,400,564.67 42,109,859.04 71,445,903.80 

Infrastructure 
facilities 
(Negombo Jetty ) 

 2001/02       379,687.57       18,984.38      265,780.92    113,906.65 

Purchased 
machineries 

      2103 45,833,526.15 34,552,060.61 4,708,471.05  22,982,013.23 57,403,573.55 

Purchased 
buildings 

      2104 18,452,571.81 84,322,556.03 2,078,669.31    3,609,815.80 99,165,312.94 

Vessels and boats 
(renovated) 

 2005/02 11,478,093.02      272,50.00 1,147,809.30    5,977,160.36 5,773,432.66 

Fishing 
equipment 

 2107/02 37,273,126.17  3,727,312.66  15,003,341.05 22,269,785.12 

Communication 
equipment 

 2103/02 1,076,476.45      107,647.65       817,764.01     258,712.45 

Furniture and 
fittings 

      2102 27,737,920.60 4,072,338.80 2,031,403.94  13,531,983.32 18,278,276.08 
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Name boards  2106/02    969,114.80       96,911.48      399,296.70    569,818.10 

Library books  2107/03 11,035,258.43    333,820.00 1,128,562.34   4,282,487.93 7,086,590.50 

Other equipment  2106/00 1,530,059.76     153,005.98      622,303.18     907,756.58 

Vehicles 
(repaired) 

       2003 15,652,305.68 1,021,720.78      91,493.69 15,743,798.37     930,237.09 

Computers  2103/03 30,778,995.69    432,630.24    717,370.80  29,137,481.42 2,074,144.51 

Purchased 
vehicles  

      2101 12,461,710.53  1,428,601.86  12,461,709.53               1.00 

In completed 
work ( Negombo 
hostel) 

 2104/02 8,592,240.43 28,843,897.08   37,436,137.51 

Laboratory 
equipment 

 2107/04 9,728,427.82     972,872.79    4,640,446.61 5,087,981.21 

Office equipment 
(repaired) 

2004/00       290,342.69    174,000.00      29,034.27     225,2444.70    239,097.99 

Plants and 
machineries  

      2002 2,265,684.91    226,422.00    233,188.26       852,232.11   1,639,874.80 

Containers 2106/01    369,000.00       36,900.00       295,200.00      73,800.00 

Purchased 
training 
equipment 

     2107 16,304,081.59 12,254,000.10 2,334,337.01    2,972,137.26 25,585,944.43 

Training 
equipment        
(repaired ) 

2005/00    189,900.00 1,843,534.34      89,468.75       109,250.00 1,924,184.54 

In completed 
work – chairman 
office 

 8,302,254.00 11,883,140.00   0,185,385.00 

In completed 
work of SSDP –
Jaffna buildings 

  27,646,308.62   27,646,398.62 

      - 

  379,432,949.33 216,952,737.30 27,614,814.07 183,284,771.76 413,101,214.95 

 

Note – 10 Staff Loan 

Distress Loan                                                                         6,918,294.66  8,346,281.98 

Festival Advances                                                                     187,500.00 209,000.00 

School Book Loan                                                                         2,700.00 16,250.00 

Tsunami Loan                                                                            191,464.23  193,920.73 

7,299,958.89 8,765,452.71 

Note – 11 Stocks - 31.12.2014. 

Stationery                                                                                    1,115,446.15 523,264.50 

Cleaning and other materials                                                        214,949.26  8,005.00 

 1,330,395.41  531,269.50 

Note – 12 Receivables                                                                         

Refundable Deposits – (electricity NARA institution)                      218,750.00 218,750.00                                                                                                                                                                                                                        

Deposits (rented vehicles)                                                                 47,000.00 47,000.00 

Advances                                                                                       3,740,167.71 4,114,667.71 

Deposits (Hostel rent)                                                                   1,708,500.00 58,500.00 

Receivable Course fees - Universities                                         10,624,173.10 5,911,500.10      
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Salary advances                                                                                103,500.00 118,500.00 

Receivables - Hostel rent                                                               3,659,854.00 803,711.00   

Ministry of Fisheries – Advances                                                      930,592.50 930,592.50                                                                  

Refundable hostel fees                                                                     120,000.00 120,000.00 

Travelling Expenses – Advances                                                         15,000.00 15,000.00 

Deposits – (Ceylon Oxygen PVT Company)                                        47,000.00 47,000.00 

Refundable Tender deposits                                                          1,215,800.00 915,800.00                                                                                                    

Refundable fees of NARA Institute                                                   180,000.00 180,000.00 

Audit expenses                                                                                        67,247.50 67,247.50 

NARA Transport facilities                                                                     338,580.00                      

23,016,164.81 13,548,268.81 

 

Note – 13 Cash and cash equivalents as at 2014.12.31. 

Peoples Bank – Modara Branch 9868  292,396.41 458,073.69 

Peoples bank – Modara Branch 9909  1,154,875.69  820,715.41 

 1,447,272.10  1,278,789.10 

Note – 14 Government Grant 

Opening Balance                                                                       469,514,884.34 3, 74,514,884.34 

Added - Government Grant                                                         92,450,000.00 95,000,000.00 

SSDP                                                                                            60,505,921.12  

Closing Balance                                                                        622,470,805.46        469,514,884.34 

Note – 15 Accumulated Surplus (Deficit) 

Opening Balance                                                                      (252,492,901.67)       (181,746,670.45) 

Prior year adjustment                                                                                                      (8,466,744.95) 

Added – surplus (Deficit)                                                           (71,013,053.58)        (62,279,486.27) 

 Closing Balance                                            (322,689,667.70) (252,492,901.67) 
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Note – 16 Accrued Expenses   

Salaries                                                                                                   538,968.00      

Others                                                                                                       55,234.00 

E.P.F.                                                                                                      107,793.00 

E.T.F.                                                                                                                                 16,169.00 

Telephone fees                                                                                        25,200.00 

Water bills                                                                                               65,600.00 

Security charges                                                                                 1,251,567.50 

Rates and tax                                                                                      1,108,000.00 

Purchased machines and equipment                                                     402,587.88                                                                            

Vehicle Maintenance                                                                               16,150.00 

VijithaYapa Book Shop                                                                           18,468.00                                                                          

Audit charges                                                                                         257,040.00 

Live Media (PVT) Company                                                                 767,200.00 

Youth Service                                                          223,008.00 

E.T.F., should be paid                                                                   6,624,699.00 

 Invalid cheques                                                                               697,854.61 

 107,825.111.29    

115,147,664.90 4,852,985.58  

 

Note -17 Payables 

Retention                                                                                 2,006,143.79 2,006,143.79 

Refundable Tender fees                                                              112,500.00 47,000.00               

Refundable Deposits                                                                           21,000.00 5,000.00 

Stamp tax                                                                                               1,450.00 

Income Tax                                                                                                     3,090.39 

E.T.F. should be paid 8%                                                                             409,547.47 

Refundable expenditure                                                                       3,700.04                    3,700.04 

 2,143,343.83 2,475,931.69 
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12. Report of the Auditor General 

AUDITOR GENERAL’S DEPARTMENT 

 

My No -:  YS/D/NIFNE/1/14/03                          Your No -:                       Date -: 19. November 2015 

 

Vice Chancellor 

Ocean University of Sri Lanka 

Report of the Auditor General on the Financial Statements of the National Institute of 

Fisheries and Nautical Engineering for the year ended 31st December 2012 in terms of 

Section 14 (2) (C) of the Finance Act, No. 38 of 1971. 

 

The aforesaid report has been sent attached hereto. 

 

 

W.P C. Wickramarathne 

Auditor General (Acting)  

 

Copies -: 1. Secretary, Ministry of Skills Development and Vocational Training 

               2. Secretary, Ministry of Finance 

 

 

No -: 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka 

94-11-2887028-34                               94-11-2887223     www.auditorgeneral.gov.lk 
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Auditor General’s Department 

My No –YSD/NIFNE/1/14/03                     your No:                                     Date: 19th November 2015 

 

Vice Chancellor 

Sri Lanka Ocean University 

Report of the Auditor General on the Financial Statements of the National Institute of 

Fisheries and Nautical Engineering for the year ended 31st December 2014 in terms of 

Section 14 (2) (C) of the Finance Act, No. 38 of 1971. 

The audit of Financial Statements of the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

for the year ended 31 December 2014 comprising the balance sheet as at 31 December 2014 and the 

statement of income and expenditure and cash flow statement for the year then ended and a 

summary of significant accounting policies and other explanatory Information was carried out 

under my direction in pursuance of provisions in Article 154 (1) of the Constitution of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka read in conjunction with Section 13 (1) of the Finance 

Act, No. 38 of 1971and Section 25 of National Institute of Fisheries and nautical Engineering Act, 

No. 36 of 1999. My comments and observations which I consider should be published with the 

Annual Report of the Institute in terms of Section 14 (2) (c) of the Finance Act appear in this 

report. A detailed report in terms of Section 13 (7) (a) of the Finance Act was furnished to the 

Chairman of the Institute on 08 July 2015. 

1.2 Management’s responsibility for the Financial Statements  

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial 

statements in accordance with General accepted Accounting Principles and for such internal control 

as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 

are free from material misstatements whether due to fraud or error.  

1.3 Auditor’s responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Sri Lanka Accounting Standards consistent with 

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI 1000 – 1810). Those standards 

require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 

assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, 

including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether 

due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 

relevant to the Institute’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of the Institute’s internal control. An audit also includes 

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
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estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial 

statements. Sub – sections (3) and (4) of Section 13 of the Finance Act, No. 38 0f 1971 give 

discretionary powers to the Auditor General to determine the scope and extent of the audit.  

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my audit opinion.  

1.4 Basis for Qualified Opinion  

My opinion is qualified based on the matters described in paragraph 2.2 of this report.  

2. Financial Statements 

2.1 Qualified Opinion  

In my opinion, except for the effects of the matters described in paragraph 2.2 of this report, the 

financial statements give a true and fair view of the financial position of the National Institute of 

Fisheries and Nautical Engineering as at 31st December 2014 and its financial performance and 

cash flows for the year then ended in accordance with Sri Lanka Public Sector Accounting 

Standards. 

2.2 Comments on Financial Statements  

2.2.1 Sri Lanka Public Sector Accounting Standards 

The following non- compliances with Sri Lanka Public Sector Accounting Standards were 

observed. 

(a.) Even though a statement of net assets/ changes in equity should be presented along with the set 

of financial statements of an institute in terms of Sri Lanka Public Sector Accounting Standard 01, 

action had not been taken accordingly. 

(b) Even though the assets expected to be realized within 12 months after the reporting date should 

be classified as current assets in terms of Sri Lanka Public Sector Accounting Standard 01, staff 

loans amounting to Rs.3,304,121 which were expected to be realized within 12 months had not 

been shown as current assets. 

( c) Even though material prior periods should be rectified retrospectively by restating the 

comparative values presented for the period in which the error had occurred after having found it in 

terms of Sri Lanka Public Sector Accounting Standard 03, the prior period errors had been adjusted 

to the deficit brought forward instead of adjusting retrospectively after identifying balances of debit 

amounting to Rs.7,598.116 and credit amounting to Rs.4,357,288. 

(d) Even though an annual revaluation of property, plant and equipment with violate changes and a 

revaluation of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value once in 

three or five years should be carried out in terms of Sri Lanka Public Sector Accounting Standard 

07, no revaluation whatsoever had been carried out for the property, plant and equipment of the 

Institute. 

2.2.2 Accounting Policies 
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Even though the assets purchased under Government grants had been depreciated annually, an 

accounting policy had not been identified in respect of amortization of those assets. The value of 

Government grants was Rs. 596,385,686 as at the end of the year under review and the value of net 

assets represented it amount to Rs. 413,101,215. 

 

2.2.3 Accounting Deficiencies 

The following observations are made. 

(a) Even though a sum of Rs. 973,417 had been paid in the year under review for the Employees’ 

Provident Fund and Employees’ Trust Fund payable for the years 2006 and 2007, further 

provisions had been thereon. 

(b) Action had not been taken to revalue the buildings and motor vehicles costing Rs. 19,493,690 

fully depreciated but still used by the Institute, to show their fair value. 

(c) Provisions had not been made in the financial statements for the audit fees payable for the years 

2013 and 2014. 

2.2.4 Suspense Accounts  

The unidentified balance of the Suspense Account existing from the year 2011 under Current 

Assets in the financial statements amounted to Rs. 85,433 and action had not been taken to settle 

that even by the year under review. 

2.2.5 Lack of Evidence for Audit  

Confirmation of balances relating to the total of Rs. 88,246,308 in respect of balances of trade and 

other receivable accounts shown in the financial statements had not been made available to audit. 

2.3 Accounting Receivable and Payable 

The following observations are made. 

(a) Course fees of Rs. 5,913,500 recoverable from the year 2001 had not been recovered and the 

recovery of fees had been in an uncertain position as the relevant students had completed the 

courses. 

(b) Hostel fees of Rs. 3,659,854 recoverable for the period from the year 2001 to the year 2014 had 

not been recovered. 

(c) Action had not been taken even by the end year under review to recover the travelling advances 

of Rs. 15,000 paid in the year 2012. 

(d) Refundable deposits amounting to Rs. 137,200 existing for a period from 3 to 7 years had not 

been settled even by the end of the year under review. 

(e) No installment whatsoever had been recovered during the year from the balances of distress 

loans of Rs.184, 472 and balances of Tsunami loans of Rs. 193,920 recoverable.  
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2.4 Non – compliances with Laws, rules, regulations and Management Decisions  

The following non-compliances were 
observeReference to laws, rules and 

regulations  

Non compliance 

(a) Payment of Gratuity Act, No. 12 of 
1983. 

Provisions had not been made for gratuity as at 
the end of the year under review for 9 officers 
of the Institute recruited on contract and casual 
basis.  

(b) Paragraph 13.3of Chapter ii of the 
Establishments Code of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka.  

Acting appoint tments had been given for 
vacant 20 posts during a period from 1 to 5 
years and sums of Rs. 676,826in the year under 
review and Rs. 663,756 in the preceding years 
had been paid as acting allowances. 

(c) Financial Regulations of the 
Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka Financial Regulation 371 (2) (b)  

Advances totaling Rs. 2,441,413 had been 
granted to 40 officers in the year under review 
exceeding the limit of Rs. 20,000 at a time. 

(d) Treasury Circular No. 842 of 19 
December 1978. 

A register of Fixed Assets had not been 
maintained in respect of computers, accessories 
and software valued at Rs. 31,211,625. 

(f) Procurement Guidelines 2006 

(i) Paragraph 4.2.1 

Even though a procurement plan should be 
prepared so as to include the expected 
procurement activities for a minimum period of 
3 years and to indicate the procurement 
activities in detail for the ensuing year, the 
Institute had not fulfilled this requirement. 

(ii) Paragraph 5.4.12 Even though the details on Value Added Tax 
paid for contractors should be reported to the 
Commissioner General of Inland Revenue, with 
a copy to the auditor General on or before 15 of 
the following month, action had not been taken 
accordingly. 

(g) Letter No. DMS/E4/50/7/298/1(vol)1 
of 13 December 2011 of the Director 
General of the Department of 
Management Services.  

Fourteen officers had been recruited on contract 
basis and temporary basis and paid allowances 
of Rs. 4,284,738 in the year under review and 
Rs. 5,358,830 in the preceding years without 
taking action to fill the vacancies in the 
approved cadre and without a proper approval 
of the Department of Management Services.  

Fifteen officers had been recruited in the years 
2013 and 2014 on the basis of paying a day’s 
pay of Rs. 378 contrary to the instructions of 
the Letter. 
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3. Financial Review 

3.1 Financial Results 

According to the financial statements presented, the financial result of the Institute for the year 

under review had been a deficit of Rs.71.01 million as compared with the corresponding deficit of 

Rs. 62.28 million for the preceding year, thus indicating a deterioration of Rs. 8.73 million in the 

financial result. Even though the total operating income of the year under review had increased by 

Rs. 19.35 million or 14.9 percent, the increase in the total operating expenditure by Rs. 28.1million 

or 14.6 percent had been the main reason for this deterioration. The increase in the staff expenditure 

by Rs 19.04 million of 23.7 percent, training expenditure by Rs. 9.67 million or 31.4 percent and 

contractual services expenditure by Rs. 7.94 million or 41.6 percent had mainly attributed to the 

increase in operating expenditure. 

4. Operating Review  

4.1 Performance 

The following matters were observed in respect of13 Diploma and Certificate courses conducted 

during the 3 preceding years. 

(a) Even though the Institute had planned on enrolling 1,155 students for Diploma and Certificate 

courses in the year under review and conduct 13 courses, only 667 students had been registered. 

Moreover, out of the 2,343 students registered during the period of 03 preceding years, 452 

students had dropped out of the courses. 

(b) Seven courses had been commenced in 06 regional colleges including Mattakkuliya with the 

objective of presenting the students with the National Vocational Qualification (NVQ) awarded by 

the Tertiary and Vocational Training Commission who had passed the examination held by the 

Institute.  

4.2 Management Inefficiencies  

The following observations are made.  

(a) The ownership of 03 motor vehicles used by the Institute had not been transferred to the 

Institute even by the end of the year under review. 

(b) A sum of Rs. 846,450 had been paid as arrears of contribution for the Employees Provident 

Fund for the years 2006 and 2007 and no action had been taken to abate a sum of Rs. 338,580 from 

the relevant employees, which should be contributed by employee.  

( c)Fifty five cancelled cheques valued at Rs. 697,854 existing from the year 2012 had not been 

settled even by the end of the year under review.  

4.3 Operating Inefficiencies  
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Action had not been taken even by June 2015 to distribute approximately 50 types of equipment out 

of the training equipment purchased by utilizing funds of Rs. 40 million for which provisions were 

made from the Skills Sector Development program for Regional Colleges in the year under review. 

As such, the training courses expected to be conducted in the year under review could not be 

commenced even in the first half of the year 2015 and action had not been taken to fix or use 

certain training equipment distributed to Regional Colleges in the year under review and as a result, 

those equipment had remained idle for over a period of 6 months. 

4.4 Transactions of Contentious Nature  

The following observations are made. 

(a) According to the valuation report of the Provincial Valuation Officer, the present rent for a 

student hostel maintained by the Institute was Rs.60,000. However, the Institute had entered into an 

agreement to pay a monthly lease rental of Rs.70,000 for a period of 02 years from 01 March 2013 

to 01 March 2015. As such, a sum of Rs. 240,000 had been paid by the Institute exceeding the 

assessed value of the rent.  

(b) A sum of Rs.102,146 had been spent for a dinner hosted for the members of the Board of 

Governors and Boards of Academic in appreciation of the sponsorship extended towards giving 

important judgments and decisions of the Institute.     

( c) A sum of Rs. 868,806 had been paid to publish congratulatory advertisements in newspapers 

for Assumption of Office and venerated as the Chairman of the Commonwealth for a former 

President. 

4.5 Idle and Underutilized Assets  

Twelve motor vehicles of the Institute had remained idle for a period from 1 to 10 years and action 

had not been taken to repair and use or dispose of these motor vehicles.  

4.6 Uneconomic Transactions  

Even though a sum of Rs. 2,787,456 had been spent in the year under review for advertising 

purposes, with a view to increase the number of students for the courses conducted by the Institute, 

the number of registered students had decreased as compared with the year 2013. 

4.7 Deficiencies in Contract Administration 

4.7.1 Construction of a new three storied building for the Jaffna Training School  

A new three storied building had been constructed by spending a sum of Rs.44,768,867 under 

foreign aid for the Training School of the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering 

(Ocean University) located  in “Gurunagar”, Jaffna. The following observations are made in this 

connection. 

(a) A total cost estimate had not been prepared for the constructed building and it had not been 

approved by the relevant Authority and only a summary of the estimate not approved by the Head 

of the Institute had been presented to audit. Moreover, the Institute had not entered into a formal 

agreement with the contractor for this construction. 
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(b) The cost estimate of the contractor who had submitted the second minimum quotation had been 

fraudulently prepared and submitted to the Procurement Committee of the Department. As such, 

action had been taken to reject the qualified contractor who had submitted the minimum quotation. 

The Procurement Committee of the Department as well had recommended in awarding the 

procurement to the second contractor without a proper evaluation, rejecting the qualified contractor. 

(c) A number of items that should be included in the Bills of Quantities in the preparation of 

contract documents had been shown under extra works.  

(d) A total of Rs. 202,401 had been overpaid fraudulently for two items in making payments for the 

final bill submitted by the contractor. 

(e) It was not confirmed that the consultant or a qualified technical officer representing his party 

had been supervising the construction works, remaining in the work site continuously. 

(f) Even though steps had been taken to lay out a concrete slab above the second floor and fix a 

water tank by spending a sum of Rs. 114,730, no access road had been constructed to reach this 

place and provisions had not been made in this respect even in the plans. 

(g) Even though the Institute had taken over the building with the work completed, on 06 February 

2015, a large number of defects were observed. Those defects were being readjusted by the 

contractor even by June 2015 and as such, it was observed that the building had been taken over by 

the Institute fraudulently. The building with its work completed was under repairs again without 

written permission or notification of the Head of the Institute and granting permission to the 

contractor for the defects of the building had not been confirmed by documents. 

(h) Construction of the Chairman’s Office Building  

The contract of constructing the Chairman’s Office Building estimated at Rs. 29,319,231 had been 

commenced in 3 stages and the matters observed in that connection are as follows. 

(i) Stage 1 Contract had been awarded to a private contract company on 06 June 2012 for an 

agreement value of Rs. 9,574,517 (including VAT). Even though the constructions should be 

commenced on 06 June 2012 and completed on 05 September 2012 in terms of the agreement, the 

completion of constructions had been delayed up to 30 January 2014, for a period of 02 years and 

04 months. Nevertheless, liquidated damages for that had not been recovered.  

(ii) The value of the Bill of Quantities prepared for the second and third stages of the contract 

amounted to Rs. 17,817,308. Even though the Institute had identified the weaknesses of the 

performance of the contractor who carried out constructions of Stage1, the reasons for calling 

quotations for the second and third stages of the contract and awarding them to the same contractor 

had not been explained to audit. 

(iv) Even though a period of over 03 years had lapsed after the commencement of the 

constructions of the building, it had not been brought to a usable condition even by 

September 2015. 

4.8 Commencement of Projects on Lands/ Property not formally vested 
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The following observations are made. 

(a) A sum of Rs. 309,196,639 had been spent by the end of the year under review for the 

development of property and new constructions in 08 colleges located regionally including 

the Head Office of the Institute and the college situated in Mattakuliya. However, those 

properties had not belonged to the Institute and action had not been taken to transfer the 

ownership of them even by the end of the year under review. 

(b) Even though expenses of Rs. 11,750,593 had been incurred up to 31 December of the year 

under review for improving 07 vessels used by the Institute, the ownership of 06 vessels had 

not been transferred to the Institute even by the end of the year under review. 

4.9 Resources of the Institute given to other Government Institutions 

Five officers of the staff of the Institute had been released to external institutions contrary to 

Section 8.3.9 of the Public Enterprises Circular No PED/12 of 02 June 2003 and a sum of Rs. 

796,250 in the year under review and a sum of Rs. 1,951,281 in the preceding years had been paid 

to three of them as salaries. 

4.10 Personnel Administration  

(a) The approved cadre of the Institute as at the end of the year under review had been 286 and the 

actual cadre had been 187. As such99 vacancies existed. The following observations are made. 

   (i) All 04 posts of Director which are top management posts of the Institute had been covered by 

officers of low categories. 

   (ii) Seventeen posts of lecturer including senior lecturer and 36 posts in the academic staff 

including 19 posts of demonstrator and college instructor had been vacant. Even though newspaper 

advertisements had been published by spending a sum of Rs. 166,566 in August 2014 from the 

funds of the Skills Development Program for recruitment to the posts of college lecturer and 

college instructor, recruitments had not been made for those posts even by July 2015. As such, 

training course in college could not be commenced. The vice chancellor had informed the audit that 

“08 qualified employees of the Institute were recruited as college instructors.” 

(c) Sums of Rs. 1,280,000 and Rs. 610,000 had been paid in the year under review and the 

preceding year by recruiting 03 officers on assignment basis for the permanent posts of the 

Institute for non – emergency services contrary to the provisions of the Public Finance 

Circular No. 449 of 21 February 2011. Moreover, sums of Rs. 50,000 and Rs. 40,000 had 

been paid monthly to two officers contrary to provisions of Circulars and without the 

approval of the Department of Public Finance. 

5. Accountability and Good Governance 

5.1 Presentation of Financial Statements 

Even though the financial statements should be presented before 60 days of completion of the 

financial year in terms of provisions of Circular No. 21 of the Director General of Public Finance of 

24 May 2002, the financial statements had been presented on 21 August 2015, with a delay of 174 

days.   
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5.2 Action Plan 

Even though all divisions of the Institute should be considered in preparing the Annual Action Plan, 

3 degree courses, other expected income including income from 13 Diploma and Certificate 

courses had not been included in the Action Plan and 10 courses included in the Action Plan for 

which provisions of Rs. 2,9000,000 had been made, had not been commenced in the year under 

review. 

5.3 Budgetary Control 

The following observations are made. 

(a) A sum of Rs. 15,522,165 had been spent for two construction items for which provisions 

had not been made in the budget in the year under review.  

(b) The actual expenditure had ranged from 11 percent to 503 percent exceeding the budgeted 

as at 31 December 2014 thus indicating that the budget had not made use of as as effective 

instrument of control. 

6. Systems and Controls  

Deficiencies in systems and controls observed during the course of audit were brought to the notice 

of the Chairman of the Institute from time to time. Special attention is needed in respect of the 

following areas of systems and control. 

(a) Procurement 

(b) Budgetary Control  

(c) Assets Management 

(d) Personnel Administration 

 

 

W.P.C. Wickramaratne 

Acting Auditor General   
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13.Report on Clarifications to the Report of the Auditor General 

        

       My No – OU/02/02/01-04 

       …08.2015. 

Auditor General, 

 Department of Auditor General 

No 306/72, 

Polduwa Road,  

Battaramulla. 

Report of the Auditor General on the Financial Statements of the National Institute of 

Fisheries and Nautical Engineering for the year ended 31st December 2014 in terms of 

Section 14 (2) (C) of the Finance Act, No. 38 of 1971. 

This refers to the report sent on the No. YS/D/ NIFNE/1/14/03 and dated 09. 07.2015. Having 

consider the aforesaid report by the Management, the clarifications for proposed actions to be 

executed, are submitted hereby. 

02. Financial Statements 

2.2.1 Sri Lanka Public Accounting standards 

(a.) A set of financial statements indicating budgetary situations has been prepared and already 

presented to the Governing Council and the set of financial statement indicating budgetary 

situations will be presented with the adjusted financial statements. 

(b.) This is the long term prevailing system. However, the adjusted final set of accounts would be 

presented after doing corrections. Actions have been taken to point out the said subject item under 

investments. 

(c.) Since the National Institute of Fisheries and Nautical Engineering has to be transferred to the 

Sri Lanka Ocean University, actions have been taken to maintain the new accounts by re- valuation 

all the properties in future. 

2.2 Accounting Policies 

(a.) Accounting policies have been revealed in 1.8 in Accounts Statements.   

(b.) Actions have been taken to describe the accounting notes which were in adjusted final accounts 

under 1.8 
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2.3 Accounting Deficiencies 

(a.) Accurate and present through Journal No 17. 

(b.) Accurated through Journal No 18.  

(c.) Accurate and submit through Journal No 20 and 36. 

(d.) Accurate and submit through Journal No 21, 22, 23. 

(e.) Actions will be taken to account by identifying the assets with re - valuation in future.  

(f.) Accurate and submit through Journal No 24. 

(g.) Adjustments will be done with the previous year values through Journal No 25 and submit the 

accounts. 

(h.) Accounts have been shown through Journal No 26. 

(i.) Accurate through Journal No 27 and submit. 

(j.) Actions will be taken in future to keep accounts by carrying out re – valuations. 

(k.)Accurate and submit through Journal No 29.  

(l.) Allocations will be shown as advertising expenditure in future and actions will be taken to 

account the expenses occurred based on that.  

2.4 Suspense Accounts 

(a.) It has been revealed that, it is a defect occurred in the package of accounts. Actions will be 

taken to accurate the package by informing to the relevant Institution. 

(b.)The amount received for training and development expenditure as Capital Provisions has not 

been capitalized and adjusted to the Income and Expenditure Account.   

2.2.5 Indefinite Accounts 

This should be accurate as Rs. 85,433/=. Actions will be taken to accurate this in future.  

2.2.6 Receivable and Payable Accounts 

(a.) It had been informed the General Treasury in year 2012 to accurate this. Since the replies have 

not been received so far, further the balances are remained. 

(b.) Actions are being implemented to recover the sum of Rs. 2,856,143.00. Actions will be taken 

further in future, through further inquiries, in respect of initial balance Rs. 798,671.00. 

(c.) Since the request has not been obtained for the audit charges, the allocation has not been 

allocated. 

(d.) Accurate and submit in future.  
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(e.) Actions will be taken to inquire from the respect officers in future and accurate.  

(f.) Awareness have been done in respect of invalid cheques. Relevant actions will be taken in 

future.  

(g.) Mistake in notification. Accurate and submit through Journal No 34. 

2.2.7 Lack of Evidence for Audit 

a.) Rs. 1,500.00 had been charged previously as rents for the hostel and Rs. 2,000.00 had been 

charged since 01.03.2014. Rs.1,000.00 has been charged on the request of the students and the 

approval of the Governing Council and the information of the Chairman. 

b.) Sub schedules will be prepared on bank balance, trade and other accounts that should be 

received and fixed assets and submit through final accounts. 

2.2.8. Non – compliance with Laws, Rules, Regulations and Management Decisions 

(a.)Even though the employees had been engaged in the duties in acting, based on the service 

requirement and all the appointments have been revocated, with effect from 27.05.2015. But 

referred them again in the service, in view of conducting daily activities in the Institution. 

(b.) All the instructions / awarenesses have been carried out to implement under the ordinances 

relevant to the year 2015. 

(c.)Actions will be taken to do the payments in accordance with the circulars and instructions 

issued in respect of the payments and recoveries of the advances. 

(d.)Fixed assets list has been prepared and computerized. 

(e.)Relevant shortages have been accurate and state that the payments will be carried out in terms of 

the Orders of the Act. 

(f.) Accurate by Journals No 29. 

(g.) Government Procurement Guideline 

(i) Procurement Plan has been prepared. A copy of it, is submitted herewith. 

(ii) Plans have been prepared in accordance with 4.3.1. (a)(b)(c)(d)for the relevant constructions, in 

year 2014. 

(iii) Attained to an agreement with the foreign represented Institution in compliance to the 4.3.2 of 

the government Procurement Guideline. Actions will be taken to obtain the approval of the Head of 

the Institution for the total cost of the procurements, in future. 

(iv)Agreements will be taken and the action will be implemented accordingly. 

(v.) Relevant actions will be taken to implement in future. 

(vi.) It has been reported me, that the permanent recruitments have not been carried out during the 

year 2014, due to the absorption of the employees and to do new recruitment,  in transferring the 

Institution to the Ocean University. 
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2.3 Employee loans 

(a.) Accurate and submit through Journals No 30 and 31. 

(b.)The aforesaid situation has been cropped up from interdictions and evacuations of the services. 

The respect actions will be taken to charge from the sureties. 

(c.) This has occurred due to neglection. Actions will be taken to accurate. 

4.Operational Review 

4.1 Performance 

(a.) Conduct courses 

The degree awarding for the degree programs conducted in year 2003 has been carried out in the 

year 2009 and the student intake after the year 2003, has been carried out for the academic year 

2009/ 2010. The final exams of the students recruited for the years 2009 and 2010 have been 

conducted and given the subject assurance letters and due to inadequate number of students for a 

graduation the degree awarding ceremony has not been held. It has planned to hold a degree 

awarding ceremony in future. 

(b.) (i)Even though it has revealed that the student drop out from the courses has been occurred due 

to the National University entrances of the candidates, foreign travelling and obtain employment 

opportunities, a formal follow up system has not been carried out. After the completion of required 

staff, actions will be taken to establish a unit for follow- up activities, in future. 

(ii) The main reason for this situation is not having passed the Act of the University and the 

deficiencies occurred in the resources. 

Conduct diploma and certificate courses 

(i)Even though the number of participants have been estimated in accordance with the existing 

resources, it is a normal trend that the prevailed situation of the Fisheries and Nautical sector, 

caused to less participation of the students.  

(ii) Economic inconveniences, obtain employment opportunities have been caused to drop out from 

the courses. 

(iv) Courses conduction in accordance with the National Skills standards has been commenced 

on the year 2014. In view of that only the Mattakkuliya, Thangalla, Trincomalee units have 

been accredited. At present, actions are being taken to award NVQ certificates in those 

units. 

4.2 Management inefficiencies 

Transferring of vehicles has been done. Relevant details are submitted through annex (01). 

4.3 Operational inefficiencies 

(a) Number of relevant supplied equipment have already been distributed. 
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(b) Actions have already been taken to transfer the relevant fixings into utilized condition.  

4.4 Transactions of contentious nature 

a.) The above deficiencies have not been observed in the occasion of assumption the building.  

b.) The estimate of expenses incurred for the security of water motor,is submitted herewith. 

c.) Due to inadequate room facilities of the hostel, a separate house of the same providers has 

obtained to dwell the 10 trainees, and an extra fees has been charged on account of the said facility. 

Payments have been carried out for that with the concurrence of the Director General. 

4.5 Idleand unutilized assets 

Relevant actions have been already taken to dispose the vehicles. 

4.6 Uneconomic Transactions 

(a.) The Board of Governors and Board of Academic were conducted in the same premise. The 

relevant sponsorship has been given with the concurrence of the Governing Council.  

(b.) Advertisements supplementariesincluding the courses have been published in view of given 

publicity to recruit the trainees. 

4.7 Shortages in contract administration 

4.7.1 Construction of a new three storied building for the Jaffna Training School 

(a.) Even though it is a general situation, that publishing the English advertisements in the Sinhala 

newspaper, actions will be taken to inquire the facts from the respect officers in respect of the 

above incident.  

(b.) Decisions have been taken in accordance with the recommendations given by the Technical 

Evaluation Committee. Actions will be taken to inquire from the relevant parties in respect of the 

said discrepancy. 

(c.)This is a defect occurred in preparing the basic estimate. Basic estimate has prepared by the 

Project Division of the University of Moratuwa. 

(d.) Even though a sum of Rs. 202,401.00 has been requested for the electricity connections, the 

payment has not been carried out.   

(e.) The supervising of the construction work has been carried out twice or thrice per week based 

on the requirement. The documents which kept the relevant notes, have maintained in the Jaffna 

Office. 

(f.) The access road has not been planned based on the limitation of provisions andthe actions will 

be taken to complete this, considering as an immediate task, in future. 
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(g.) The shortages have not been appeared in the occasion of assumption of the building and the 

actions have been taken to carry out the work for the situations revealed later, from the constructor 

in accordance to the agreement. 

(h.) Construction of the Chairman’s Office Building 

(i.)The written instruction has been given for the additional work given by the Institution and the 

closing date to complete the work of Stage I and Stage II has been extended to 20th July 2014 as per 

the instructions of the Head of the Institute. Since the contractors had completed the construction 

Stage I and the Stage II as at 15.07.2014, the recovery for the damages could not be carried out. 

(Annex 02 and 03)  

(ii) Even though the relevant payments had not been completed as at July 2015, the vouchers had 

been forwarded to the payments. The relevant vouchers are in Finance Division at present. 

(iii) The relevant payments have been done in compliance to the ICTAD /SBD and 8.13.3 of the 

NPA Guideline. 

(I) Construction of the Chairman’s Office Building – Stage I and stage II 

(i)The weaknesses of the performances had been informed in - writing to the contractor in due time 

and the contractor had been succeeded to complete the relevant defaults by referring to it. 

Accordingly, considering the minimum bidding prices submitted by him, the respect decisions have 

been given. 

(ii)The written letter dated 15.07.2014 informing that the work has been completed, was submitted 

through the Annex No 03 (the copy obtained from the relevant file) and the damages could not be 

charged as it was scheduled to complete on 20.07.2014. 

(iii)The construction period has been extended to complete the Stage III up to 30.05.2015 by the 

Institution.(Annex 01) The relevant contractor had been completed the respect work as at 

29.05.2015. (Annex 05) Therefore, the charge for delay could not be carried out. 

(iv)Since it was failed to pay the contractor by the Institution and the prevailed rainy weather 

condition, the constructions work of the site had been temporally suspended by the contractor. That 

is a right entrustedhim, in terms of the rules and regulations of the ICTAD Institution.   

(v) The date to complete the work has been extended by the Institution to 30.05.2015 and all 

the work had been completed to the aforesaid date.  

 

4.8 Commencement of projects on lands / property not formally vested 

a.) The Institutions then under the Fisheries Training Institute have been transferred in accordance 

to the National Fisheries and Nautical Engineering Act. Therefore, since all the properties have 

belonged to the Institution, it has not been occurred a special transferring. Around 15 years these 

properties have been utilized by this Institution and in case of request the transfer of these assets 

from the Ministry of Fisheries, it has been informed that there is no necessity to do such request as 

these properties belong to the government.  
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Constructions have been carried out based on the requisite of conducting the Institution. 

b.) The NIFNE vessel is under Institution and the other vessels have not been transferred formally 

to the Institute by the Ministry of Fisheries.   

4.9 Resources of the institution given to other government Institutions 

The release have been carried out on the request of Presidential Secretariat. 

4.10 Personnel administration 

4.10.1 

(a.) Since the actions were being implemented to establish the Institution as the Ocean University 

from an Act, the said post had not been filled. 

(b.) 08 officersthose who qualified and served in the Institution, have been recruited as College 

instructors and actions will be taken to recruit new employees in future. 

4.10.2 

(a.)Obtained the service to conduct a special service. It has been referredtheir service as 

coordinators of courses and actions will be taken to carry put new recruitments in future.  

(b.) Payments have been done for the relevant payment rates under the approval of the Governing 

Council. 

5.) Accountability and good governance 

5.1 Presentation of financial statements 

The said delay has been occurred due to the information of submit the accounts through computer 

software. The financial statements of the previous year have been submitted on time. 

5.2 Action Plan 

a.) Actions would be taken to prepare the Action Plan as scheduled, in future. 

b.) Courses were not commenced due to the inadequate number of the trainees. 
 

5.3 Procurement Plan 

A procurement plan has been prepared and filed in the Administration Division. (Annex 06)  

5.4 Budgetary Control 

(a.) Actions had been carried out by utilizing allocations based on the requirement. 

(b.) Necessary instructions will be given to the officers to utilize the budget as an effective 
instrument of financial control. 
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6.) Systems and Controls 

I state that the inquiries referred to us, inquiring in respect of accounts, procurements, budgetary 

control, assets management, personnel administration by the Audit, is an immense assistance to be 

accurate. Further state within those investigations it was able to conduct systems based on the 

existing resources and to establish procedures.  

 

ThilakDharmarathne 

Vice Chancellor  

Copies:  

1. Secretary - Ministry of Skills Development and Vocational Training – For Information Pl. 




