
 வருடாந்த அறிக்கை  2016                                                                                                         பக்ைம் 
1 

 

 

  



 வருடாந்த அறிக்கை  2016                                                                                                         பக்ைம் 
2 

 

 

 உள்ளடக்கம் பக்கம் 

01 பணிப்பாளர் நாயைத்தின் மீளாய்வு 02 

02 இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின்  ஒன்றிகைந்த  நநாக்கு 03 

03 எமது குறிக்நைாள்ைள், இலக்குைள் மற்றும் செயற்பாடுைள் 04 

04 ஆளுநர் ெகப உறுப்பினர்ைள் 06 

05 சிநேஷ்ட முைாகமத்துவம் மற்றும் விரிவுகேயாளர் குழாம் 07 

06 அறிமுைம் 13 

07 நிறுவன ஒழுங்ைகமப்பு 14 

08 சபளதீை வளங்ைள் 15 

09 வருடத்தினுள்  நமற்சைாள்ளப்பட்ட   செயற்பாடுைள் மற்றும் 

செயலாற்றுகை 

18 

 9.1 ைற்றல் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 18 

  குறுகியைால மற்றும்  நீண்டைால பயிற்சி  நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 20 

  நெகவ முன் பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 28 

  சைாள்திறன் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 30 

  பயிற்சி ஆநலாெகனச் நெகவைள் 35 

  முைாகமத்துவ ஆநலாெகனச் நெகவைள் 41 

  விநெட  செயலமர்வுைள் மற்றும் ைருத்தேங்குைள் 42 

 9.2   பட்டப் பின் படிப்பு ைற்கைைள் ைல்லூரி 42 

 9.3   தைவல்  சதாழில்நுட்ப  நிகலயம் 44 

 9.4   நூலை மற்றும்  விஞ்ஞாபன  நெகவைள் 47 

 9.5   பரீட்கெப் பிரிவு 49 

 9.6   ஆங்கில  சமாழிப் பயிற்சி  நிகலயம் (CELT) 51 

10 உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் நமம்பாடு 53 

11 ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழு அறிக்கை 54 

12 நிதி மீளாய்வு 57 

  நிதி நிகலகமக் கூற்று 57 

  வருமான  செலவுக் ைைக்கு 58 

13 ைைக்ைாய்வாளர் நாயைத்தின் அறிக்கை 59 

                            

    

      



 வருடாந்த அறிக்கை  2016                                                                                                         பக்ைம் 
3 

 

  



 வருடாந்த அறிக்கை  2016                                                                                                         பக்ைம் 
4 

 

 

 

01.பணிப்பாளர் நாயகத்தின் மீளாய்வு  

 

 
இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் 2016 ஆம் ஆண்டுக்குரிய 

வருடாந்த  அறிக்கைக்கு இந்த  மீளாய்வு அறிக்கைகய  

ெமர்ப்பிப்பதற்கு ெந்தர்ப்பம் கிகடத்தகதயிட்டு  நான் மிைவும் 

மகிழ்ச்சி அகடகின்நறன். “அறிவு ஒழுக்ைத்கத  தரும்” எனும்  

ைருப்சபாருகள  தகலப்பாை  சைாண்டு எமது ைடந்த ைால 

செயற்பாடுைகள  பின்நனாக்கி பார்க்கின்ற  நபாது,  மற்றும்  

“ஆசியாவில் அேெ துகற ைற்றல் மற்றும்  அபிவிருத்தி  பற்றிய நைந்திே 

நிகலயமாை திைழுதல்” எனும்    நநாக்கிற்கு  அகமய 2016  ஆம் 

ஆண்டில்  உண்கமயில்  உயர் அகடவு  மட்டத்கத எய்துவதற்கு  

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை  நிறுவைத்திற்கு இயலுமாகியது. 
 

இந்த நிறுவனம் மீளாய்வுக்குரிய வருடத்தில்  நிகறநவற்றுத் தேத்திலான  பயிற்சி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 50 ஐ வழிநடாத்தியுள்ளநதாடு, அப்பயிற்சி   சநறிைளில் 834 உத்திநயாைத்தர்ைள் 

பங்சைடுத்துள்ளனர்.  அத்நதாடு  நிகறநவற்றுத் தேத்தில் அல்லாத  74  பயிற்சி  பாடசநறிைளில் 

1744 உத்திநயாைத்தர்ைள்   பங்சைடுத்துள்ளனர்.  210 உத்திநயாைத்தர்ைள்  பங்சைடுத்த  டிப்நளாமா 

பாடசநறிைள் 06 உம் 1027  உத்திநயாைத்தர்ைள் பங்சைடுத்த சதாகலக்ைல்வி (Virtual) 34 பயிற்சி  

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளும் இவ்வாண்டில்  ஒழங்குசெய்யப்பட்டன. இலங்கை நிர்வாை நெகவ 

(SLAS), இலங்கை  ைைக்ைாளர்  நெகவ(SLAcS), இலங்கை திட்டமிடல் நெகவ (SLPS) 1 ஆம் வகுப்பு 

உத்திநயாைத்தர்ைள் மற்றும் III ஆம் வகுப்பு உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  சைாள்திறன் அபிவிருத்தி  

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டன. இந்த பயிற்சி சநறிைளில் 345 நபர் பங்குபற்றினர். 

நமலும், முைாகமத்துவ  உதவியாளர்ைள் 745  பங்சைடுத்த சதாடக்ை பயிற்சி  நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

16 உம் நடாத்தப்பட்டன.   

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவை பட்டப் பின் படிப்பு ைற்கைைள் ைல்லூரியினால் அேெ  

முைகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணிப் பட்டம்  சதாடர்பாை  ைருத்திற்சைாள்ளும்  நபது,  2015 

– 2017  ைல்வியாண்டின் பட்டப் பாடசநறிக்கு  79 மாைவர்ைளும் 2014 – 2016 ைல்வியாண்டின்  

பட்டப் படிப்புக்கு 89 மாைவர்ைளும் பதிவுசெய்துசைாண்டுள்ளனர். தற்நபாது  அந்த ைற்கற 

சநறிைளில் மாைவர்ைள் சதாடர்ந்நதேச்சியாை ஈடபட்டுவருகின்றனர். 

 

மீளாய்வுக்குரிய வருடத்திற்குள் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால்  உள்வாரிப் 

பரீட்கெைள் 29 உம் சவளிவாரிப் பரீட்கெைள் 176  உம் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. ஆங்கிலசமாழிப் 

பயிற்சி நிகலயத்தினால் சதாழில் புரிநவாருக்ைான  ஆங்கில டிப்நளாமா மற்றும்  சதாழில்   

நதகவைளுக்ைான  ஆங்கில ொன்றிதழ் பாடசநறி   என்ற வகையில் பாடசநறிைள் 

நடாத்தப்படகின்றன. பல்நவறுபட்ட சவளி நிறுவனங்ைளின்  நவண்டுநைாளின் நபரில் எமது  

ைல்வி நிறுவனத்தினால் முைாகமத்துவ  ஆநலாெகன   நெகவ  நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 15 

நடாத்தப்பட்டன. அத்நதாடு இந்திய நாட்டு  சிவில் நெகவக்கு உள்வாங்ைப்பட்ட புதிய 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளும் நடாத்தப்பட்டன. 

 

ஐக்கிய நாடுைள் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் ஜப்பான் ெர்வநதெ ஒத்துகழப்பு 

நிறுவனத்தின் நிதி மற்றும் சதாழில்நுட்ப உதவியுடன் எமது நிறுவனத்தினால் வடக்கு, கிழக்கு 

மற்றும் வட மத்திய மாைாைங்ைளில் பணியாற்றும் அேெ உத்திநயாைத்தர்ைளின் சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் முன்சனடுக்ைப்பட்டன.  

 

இத்தகைய  நடவடிக்கைைள் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் எதிர்ைால சவற்றிக்கும் 

ஆசிய பிோந்தியத்தின்  அதன் வேநவற்புக்கும் ெக்திமிக்ை  அத்திவாேமாை அகமயும் என்பது எனது 

உறுதியான நம்பிக்கையாகும். 

 

வசந்தா பபரேோ 

பணிப்பாளர் நாயகம் 
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02. இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின்  ஒன்றிகைந்த  நநாக்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எமது பணிக்கூற்று 

 

பயிற்சி ,ஆர ாசனை மற்றும் 

ஆய்வு ரசனவகனள 

வழங்குவதனூடாக புத்தாக்க, 

முற்ரபாக்கு மற்றும் 

பிேனைகனள  

னமப்பயப்படுத்திய அேச 

ரசனவனய விருத்தி பசய்வதற்கு 

வசதியளித்தல் 

 

 
எமது ரநாக்கு 

 

ஆசியாவில் அேசதுனை 

கற்ைல் பசயற்பாட்டில் 

உன்ைதமாை மத்திய 

நின யமாகத் திகழ்தல் 
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03. எமது இ க்குகள்,குறிக்ரகாள்கள் மற்றும் பசயற்பாடுகள் 

3.1 இ க்குகள் 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைம் (SLIDA) இலங்கை அேொங்ை நிருவாைம்  மற்றும் 

முைாகமத்துவம் பற்றிய துகறைளில் அறிவு மற்றும் திறகமைகள விருத்தி செய்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ள அேொங்ை  துகறயின் பிேதான பயிற்சி நிறுவனமாகும். இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிருவாை நிறுவைம் முைாகமத்துவ பயிற்சி நடவடிக்கைைளுக்கு நமலதிைமாை முைாகமத்துவத் 

துகறயில் இனம்ைாைப்பட்ட ஆநலாெகனச் நெகவைகள விருத்தி செய்து ஆய்வு 

நடவடிக்கைைளிலும் ஈடுபடுகின்றது. 

நிறுவைத்தின்  பிேதாை குறிக்ரகாள்கள் வருமாறு .  

 

இத்தகைய பணிைகள நிகறநவற்றுவதற்கு பல்நவறுபட்ட முைாகமத்துவ திறகமைள் 

சதாடர்பாை விநெட நிபுைத்துவம் சபற்ற நபாட்டித் தன்கமக் சைாண்ட அனுபவம் வாய்ந்த 

ஆளணிகய இந்த நிறுவனம் சைாண்டுள்ளது.   

 

 

 

 

அரசாங்க ஊழியர்களின் பயிற்சி,அறிவு, திறன்கள் மற்றும்

நடத்ததயின் ஊடாக அபிவிருத்திதய அதடந்துககாள்ளல்

முகாதமத்துவம் மற்றும் அரச நிர்வாகம் ஆகிய துதறகளில்

பயிற்சிகநறிகதள ஏற்பாடுகசய்தலும் சான்றிதழ் / டிப்ளளாமா பட்டங்கள் 

வழங்குதலும்

அரசாங்க  ளசதவயில்  திறதமயான நிர்வாக ஆளணிகயான்தற 

உருவாக்குதல்

அரச துதற நிறுவனங்களின் முகாதமத்துவ முதறகதள மீளாய்வு 

கசய்வதற்கு அந்நிறுவனங்களுக்கு ஒத்துதழப்பு வழங்குதல்

ஆள ாசதனச் ளசதவப் பணிகதளயும் ஆய்வுகதளயும் ஆரம்பித்தல்
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3.2 குறிக்ரகாள்கள்   

 
  

 

அேொங்ை உத்திநயாைத்தர்ைள் தமது உத்திநயாைபூர்வ ைடகமகய பயனுள்ள முகறயில்
நிகறநவற்றுவதற்கு நதகவயானஅறிவு, திறகம மற்றும் நடத்கதமுகறைகள பயிற்சியின்மூலம்
விருத்திசெய்தல்

முைாகமத்துவம் மற்றும் அேெ நிர்வாைத்துகறயுடன் சதாடர்புபட்ட பயிற்சி பாடசநறிைகள
ஒழுங்குசெய்தல்

ஆநலாெகன, உளவளத்துகை மற்றும் விநெட ஒப்பகடைளுக்கு பல்நவறுபட்ட துகறைளில்
விநெட நிபுைர்ைளின் நெகவைகளப்சபற்றுக்சைாள்ளல்

அேொங்ை முைவர் நிறுவனங்ைளுக்கு தமது நிறுவன முைாகமத்துவ ைட்டகமப்கப மீளாய்வு
செய்வதற்கும் விருத்திசெய்துசைாள்வதற்கும்உதவுதல்

முைாகமத்துவம், அகமப்பு விதிைள்,பரீட்ெயங்ைள் மற்றும் அேொங்ை நிர்வாை முகறைள்பற்றி
விமர்ென ரீதியானமதிப்பீட்கடசெய்தல்மற்றும்அவற்றின் நவீனமயப்படுத்தலுக்ைான சிறப்பான
இடமாைமாற்றுதல்

அேொங்ைதுகற நிறுவனங்ைளின் முைகமத்துவ அபவிருத்தி, நவகல படிமுகறைகள நிறுவுதல்
மற்றும் சபாதுவாை பயனுறுதிகயவிருத்திசெய்யும் நநாக்குடன் நஷ்டஈடுவழங்கும்முகறைகள
நிர்ையிக்கும்நிறுவனங்ைளுக்குஉதவுதல்

இலங்கையிலும் சவளிநாட்டிலும் முைாகமத்துவ பயிற்சி நடவடிக்கைைள், ஆய்வு மற்றும்
அதனுடன் சதாடர்புகடய பணிைகள நமற்சைாள்வதற்ைாை நிறுவனங்ைளுடன் ஒத்துகழப்புடன்
செயற்படுதல்

நதகவயான ெந்தர்ப்பங்ைளில் அனுமதிக்ைப்பட்ட நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ நிறுவனங்ைளின்
ஒத்துகழப்புடன் முைாகமத்துவத்திற்கும் அேெ நிருவாைத்திற்கும் ஏற்புகடய ைலந்துகேயாடல்ைள்
மற்றும் ைருத்தேங்குைகள நடாத்துதல் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடய புத்தைங்ைள் மற்றும்
ெஞ்சிகைைகளசவளியிடுதல்

சபாருத்தமான  நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ மாநாடுைள் மற்றும் ைருத்தேங்குைகள பிேதிநிதித்துவம் 
செய்தல்
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04. ஆளுநர் சனப உறுப்பிைர்கள்  

 

1982 ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் இலக்ை இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவை ெட்டத்தின் 6(1)ஆம் 

பிரிவுக்கு அகமய சைௌேவ அேொங்ை நிருவாை அகமச்ெரினால் 2016 ஆம் ஆண்டின்  ஆளுநர் 

ெகபக்கு பின்வருநவார் நியமிக்ைப்பட்டனர். 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 

ஆளுநர் ெகபயினால் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் செயற்பாடுைள் நமற்பார்கவ 

செய்யப்படுவதுடன் அதன் செயற்பாட்டுக்கு நதகவயான சைாள்கை ரீதியான 

வழிைாட்டல்ைளும் வழங்ைப்படுகின்றன. ஆளுநர் ெகப நிறுவனத்தின் சைாள்கை தீர்மானங்ைகள 

எடுக்கும் உயர் ெகபயாகும். 

 

திரு நை.டி.என்.ஆர். அநொை 

 

பணிப்பாளர் நாயைம்  
வர்த்தை மற்றும் முதலீட்டுக் சைாள்கைைள் திகைக்ைளம் 

(உறுப்பினர்) 

 

திரு டி.ஏ.விஜித் மநைந்திே  

 

உறுப்பினர் 
 

திரு சித்த ஶ்ரீ சிநதந்திே 

நெனாேத்தன 
உறுப்பினர் 

திரு ெமன்  ஏக்ைநாயக்ை  

 

பிேதமரின் செயலாளர், பிேதமர் அலுவலைம் (உறுப்பினர்) 

 

திரு நீல் டி அல்விஸ் 

 

செயலாளர், உள்நாட்டலுவல்ைள்  அகமச்சு (உறுப்பினர்) 

 

திரு டி.சி. திஸாநாயக்ை 

 

செயலாளர், உயர் ைல்வி மற்றும் சநடுஞ்ொகலைள் அகமச்சு 

(உறுப்பினர்) 

 
திரு ைமல் பத்மசிறி  

 
செயலாளர், மாைாை ெகபைள் மற்றும் உள்ளூோட்சி 

அகமச்சு (உறுப்பினர்) 

திரு ெேன் அமேதுங்ை 

 
முைாகமத்துவ ஆநலாெைர் (உறுப்பினர்) 

 

திருநை.டி.டி.நை. ஆப்ரூ 

 
உறுப;பினர் 

திரு எம்.திலைசிறி 

 

பணிப்பாளர் நாயைம் , இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை 

நிறுவைம் (உறுப்பினர்)  

 

திரு. நஜ.நஜ. ேத்னசிறி  

 

செயலாளர், அேொங்ை நிர்வாை மற்றும் முைாகமத்துவ 

அகமச்சு (தவிொளர்) 
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பணிப்பாளர் நாயகம் 

 

 
 

 
 

 

 

அ. ரம திக பணிப்பாளர் நாயகங்கள் 
 

  

திரு எம்.தி கசிறி

பணிப்பாளர் நாயகம் 

2015 பசப்டம்பர் 18 ஆம் திகதிமுதல் 

2016 டிசம்பர் 25ஆம் திகதி வனே

விஞ்ஞாை இளமாணி (அேச 

நிர்வாகம்) (சிைப்பு) ஶ்ரீ ையவர்தைபுே 

பல்கன க்கழகம், கணக்கியல் 

டிப்ரளாமா, வியாபாே நிர்வாகம் 

பற்றிய விஞ்ஞாை முதுமாணி–

பர்மிங்ஹாம் பல்கன க்கழகம் 

(பர்மிங்ஹாம் வியாபாே பாடசான  

ஐக்கிய இோச்சியம், FCMA

ஆர்வம் காட்டும் துனைகள்

முகானமத்துவம் மற்றும் மூர ாபாய 

முகானமத்துவம்,  இனணந்த

நிர்வாகம், அேச - தனியார்துனை 

பங்குடனம, புதிய அேச நிர்வாகம்,  

மனிதவள முகானமத்துவம் மற்றும் 

மூர ாபாய சந்னதப்படுத்தல்.

05. சிரேஷ்ட முகானமத்துவம் மற்றும் கல்வியாளர் குழாம் 

திரு ஏ.சீ.எம்.நபீல்

ரம திக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிதி மற்றும் 

நிர்வாகம்)

இ.நி.ரச.  விரசட வகுப்பு

பீபீஏ (சிைப்பு) அேச பகாள்னககள்

பதாடர்பாை முதுமாணிப் பட்டம் (அேச 

பகாள்னககள் மற்றும் முகானமத்துவம் 

பதாடர்பாை (KDI பாடசான ) அேச 

முகானமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின்படிப்பு 

டிப்ரளாமா , முதுமாணி கற்னகக்காக  

சர்வரதச உைவுகள் மற்றும் ,அேசியல்

பபாருளாதாே மாற்ைங்கள் மற்றும்

அபிவிருத்தி  கற்னககள்.

ஆர்வமுள்ள விரசட துனைகள் , பபாது 

முகானமத்துவம், உற்பத்தித்திைன் மற்றும் தே 

விருத்தி, பபறுரபறுகனள அடிப்பனடயாகக்  

பகாண்ட  முகானமத்துவ அபவிருத்தி, அேச 

முகானமத்துவ மறுசீேனமப்பு, 

க ந்துனேயாடல், பிணக்குத் தீர்வு மற்றும்  

ரசனவ சந்னதப்படுத்தல்
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ஆ. சிரேஷ்ட ஆர ாசகர்கள் 
 

 
 

திருமதி என்.ரை.ையசுந்தே

சிரேஷ்ட ஆர ாசகர்

விஞ்ஞாை இளமாணி (சிைப்பு) விவசாயம் ரபோதனைப் பல்கன க் கழகம், 

விஞ்ஞாை முதுமாணி (சூழல் பபாருளியல்) PGIA ரபோதனை, சூழல் 

முகானமத்துவம் பதாடர்பாை சான்றிதழ் பாடபநறி (CDG ரைர்மன்) 

ஆர்வம் காட்டும் துனைகள் 

சூழல் முகானமத்துவம் பால்நின  மற்றும் அபிவிருத்தி, அைர்த்த 

முகானமத்துவம், நிகழ்வு கட்டுப்பாட்டு முனைனமகள், ஆய்வு முனையியல் 

மற்றும் பயிற்சி முனைகள்

திருமதி ரக.எம்.எஸ்.டி ையரசகே

ரம திக பணிப்பாளர்  நாயகம் (பயிற்சி மற்றும் கற்னககள்) 

இ ங்னக நிர்வாக ரசனவ விரசட வகுப்பு

விஞ்ஞாை இளமாணி (உயிரியல்) முகானமத்துவம்பதாடர்பாை 

பட்டப் பின் படிப்பு டிப்ரளாமா, அேச நிர்வாகம்பற்றிய பட்டப் பின் 

படிப்பு பட்டம் (ஶ்ரீ ையவர்தைபுே பல்கன க்கழகம்)மூர ாபாய 

மனிதவள முகானமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின் படிப்பு 

(விக்ரடாரியா பல்கன க்கழகம் அவுஸ்திரேலியா) 

ஆர்வம் காட்டும்  விரசட  துனைகள் - பபாது  முகானமத்துவம் 

மற்றும் மனிதவள முகானமத்துவம்,  பயிற்சி மற்றும் கற்னக  

உத்திகள், உற்பத்தித்திைனை விருத்தி  பசய்தல்,  பதாடர்பாடல் 

மற்றும் நுகர்ரவார்  பதாடர்பு முகானமத்துவம், காணி நிர்வாகம் 

மற்றும் அபிவிருத்தி நிர்வாகம். 

திரு சுனில் பமதகம

ரம திக பணிப்பாளர்  நாயகம் (தாபை அபிவிருத்தி) 

(2013 டிசம்பர் 24 முதல்) 

கன மாணி (சிைப்பு) அேசரிவியல் - ரபோதனைப் பல்கன க்கழகம், 

பகாள்வைவு மற்றும் வழங்கல் பற்றிய டிப்ரளாமா (என்.எல்.யு. 

ஐக்கிய இோச்சியம்) முதுமாணி ஆண் பபண் சமூக நின  மற்றும் 

சர்வரதச அபிவிருத்தி) ரவாவிக் பல்கன க்கழகம் ஐக்கிய 

இோச்சியம் PGDDE-IGNOUஇந்தியா MISMM (இ ங்னக) 
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திரு டபிள்யு.எம்.எம்.டபிள்யு விரைரகான் 

சிரேஷ்ட ஆர ாசகர்

கன மாணி (சிைப்பு) புவியியல் -பகாழும்பு 

பல்கன க்கழகம், விஞ்ஞாை முதுமாணி (நகே சூழல் 

முகானமத்துவம்) AIT தாய் ாந்து , கருத்திட்ட 

முகானமத்துவம்  பற்றிய  ஆர ாசகர், கழிவு 

முகானமத்துவம், சூழல் முகானமத்துவம், ஆய்வு 

முனையியல்  மற்றும் நகே அபிவிருத்தி

திரு ஏ.ப ாகுகமரக

சிரேஷ்ட ஆர ாசகர்

முதுமாணி (நிதிப் பபாருளியல்) பகாழும்புபல்கன க்கழகம் 

பட்டப் பின்படிப்பு டிப்ரளாமா (பபாருளாதாேஅபிவிருத்தி) 

பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ரளாமா (கூட்டுத்தாபை மற்றும் மூர ாபாய 

நிதி) HNDA,DPFM,DIPPCA,தகவல் பதாழில்நுட்ப டிப்ரளாமா 

MAAT,பபறுனக முகானமத்துவம் மற்றும் அேச நிதி

முகானமத்துவம்   ஆர்வம் காட்டும் விரசட துனைகள் , அேசாங்க 

பபறுனககள், வழங்கல்  ரசனவ,  அேச நிதி, நிதிக்  பகாள்னககள், 

ரமற்பார்னவ பகாள்னககள் மற்றும் கருத்திட்டநிதி.

ரபோசிரியர் எஸ்.ஆர்.எஸ்.என்.சுதசிங்க

சிரேஷ்ட ஆர ாசகர்

அபிவிருத்தி நிர்வாகம் பதாடர்பாை க ாநிதிப் பட்டம் 

(அேச பகாள்னக முகானமத்துவம் பற்றிய சிைப்பு) 

பபாருளியல் முதுமாணிப் பட்டம் , பகாழும்பு 

பல்கன க்கழகம். பபாருளாதாே அபிவிருத்தி பட்டப்பின் 

படிப்பு டிப்ரளாமா (பகாழும்பு பல்கன க்கழகம்), 

பபாருளியல் பதாடர்பாை பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ரளாமா 

(பகாழும்பு பல்கன க்கழகம்), கன மாணி (சிைப்பு) ஶ்ரீ 

ையவர்தைபுே பல்கன க்கழகம், பவளிவாரி ரபோசிரியர், 

முகானமத்துவம் மற்றும் விஞ்ஞாை  பல்கன க்கழகம், 

மர சியா பட்டப்  பின் க ாநிதிப் பட்ட ஆோய்ச்சியாளர், 

ரதசிய  அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைம் (தாய் ாந்து) 
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திரு எஸ். தர்மவர்தை

சிநேஷ்ட  ஆநலாெைர்

இலங்கை ைைக்ைாளர் நெகவ  1ஆம் வகுப்பு

வியாபாே  நிர்வாைம் பற்றிய  விஞ்ஞானமாணி (சிறப்பு) -ஶ்ரீ 
ஜயவர்தனபுே பல்ைகலக் ைழைம், அேெ   நிர்வாைம்  பற்றிய  
விஞ்ஞான முதுமாணி -பட்டப்  பின் படிப்பு ைல்வி நிறுவனம், 
இலங்கை. அயர்லாந்தின்  இன்சிடியுட்  ஒப்  நெர்டிகபட்  பப்லிக்  
எைவுன்டன்ட்  நிறுவனத்தில் அங்ைத்துவம், சீபீஏ  அயர்லாந்து. 
இன்சிடியுட்  ஒப்  நெர்டிகபட்  பப்லிக்  எைவுன்டன்ட்  
நிறுவனத்தில் அங்ைத்துவம், சீபீஏ  - எஸ்எல் . இலங்கை அேெ  துகற 
நிதி  ைைக்ைாளர்ைள் ெங்ைத்தின் உறுப்பினர் (ஏபிஎப்ஏ), அேெ நிதி  
முைாகமத்துவ  டிப்நளாமா (டிபிஎப்எம்) சிலீடா, அேெ  சபறுகை  
மற்றும்  நிர்மாை நிர்வாைம் பற்றிய டிப்நளாமா (டிஐபிசீஏ) -
இக்சனப்  சபாது  திகறநெரி. இலங்கை .

திரு  ஏ.பீ.எம்.அஷ்ேப்   இ ங்னக நிர்வாக ரசனவ I

சிநேஷ்ட   ஆநலாெைர் 

ைகலமாணி, மனிதவள முைாகமத்துவம் பற்றிய வியாபாே 
நிர்வாைம்  முதுமாணிப் பட்டம்,  ஆர்வம் ைாட்டும் 
துகறைள் -அேெ நிர்வாைம், நல்லாட்சி, மனிதவள 
முைாகமத்துவம், நிறுவன அபிவிருத்தி,  அேெ தனியார்  
கூட்டுடகம, பங்நைற்பு அபிவிருத்தி  திட்டங்ைள் மற்றும் 
அபிவிருத்தி சபாருளியல் மற்றும்  பங்ைளிப்பு  திட்டங்ைள். 

திருமதி  ரோஷினி  திஸாநாயக்க - சட்டத்தேணி,  
சத்தியப் பிேமாண  ஆனணயாளர்  

சிரேஷ்ட   ஆர ாசகர்   

இ ங்னக நிர்வாக  ரசனவ  I

விஞ்ஞாைமாணி (சிைப்பு) , சட்டமாணி, அேச  

முகானமத்துவம்  பற்றிய  முதுமாணிப்பட்டம் 

(கருத்திட்ட முகானமத்துவம்)

சர்வரதச உைவுகள் பற்றிய பட்டப்பின்  டிப்ரளாமா, 

டிபிபிசிஏ, சட்டம், அேச நிர்வாக  சட்டம், பதாழி ாளர் 

சட்டம்,  குற்ைவியல்  சட்டம்,  வர்த்தகச்  சட்டம்,  

சாட்சியங்கள்  கட்டனளச்சட்டம்,  சிவில் வழக்கு 

கட்டனளகள், அேச பாதுகாப்பு மற்றும் குற்ைத் தடுப்பு, 

குடிவேவு குடியகல்வுச்  சட்டம், பிேனைகள்  சட்டம், 

சர்வரதச  சட்டம், கடல் சட்டம், சர்வரதச  அேசியல்.
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இ. ஆர சகர்கள் 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திரு என்.எம்.எஸ்.ஏ.பண்டாே

ஆர ாசகர் 1

விஞ்ஞாை இளமாணி (ஶ்ரீ ையவர்தைபுே பல்கன க்கழகம்) 

விஞ்ஞாை முதுமாணி –வை விஞ்ஞாைம் (ஶ்ரீ ையவர்தைபுே 
பல்கன க்கழகம்) தகவல் பதாழில்நுட்பம் (பமாேட்டுனவ 
பல்கன க்கழகம்) தகவல் முகானமத்துவம் பற்றிய சான்றிதழ் 

பாடபநறி, இ த்தேனியல் கட்டுப்பாடு பற்றிய சான்றிதழ் 
பாடபநறி Certificate in Local Area Network எட்வான்ஸ்  ைாவா 

எப்லிரகஷன் பற்றிய சான்றிதழ் பாடபநறி (JavaEE) 
சைாழுப்பு  பல்ைகலக் ைழைம் 

திருமதி எம்.ஆர்.வக்கும்புே

ஆர ாசகர்

சர்வரதச பதாடர்புகள் பற்றிய கன மாணிப் பட்டம் 

(சிைப்பு) (பகாழும்பு பல்கன க்கழகம்) சமாதாைம் 

மற்றும் பிணக்கு கற்னககள் பற்றிய தத்துவமாணிப் 

பட்டம் (ஒஸ்ர ா பல்கன க்கழகம் - ரநார்ரவ)

திருமதி ரை.ஏ.டீ.ஆர்.ையசூரிய  

ஆர ாசகர்  

இ ங்னக  நிர்வாக  ரசனவ  தேம்  III

வர்த்தகமாணி  (சிைப்பு), முத ாம் வகுப்பு, களணி

பல்கன க்கழகம், பபாருளியல்  முதுமாணி பகாழும்பு  

பல்கன க்கழகம்,  அேச முகானமத்துவம்  பற்றிய  முதுமாணிப் 

பட்டம் (கருத்திட்ட முகானமத்துவம்) அேச பபாருளியல்  பற்றிய 

முதுமாணிப் பட்டம், சர்வரதச  கிருஸ்தவப்  பல்கன க்கழகம் , 

ரடாக்கிரயா, ைப்பான். 
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ஈ. நிருவாக, நிதி, தகவல் மற்றும் ரசனவகள் பிரிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

திரு ரக.பி.சந்தித் (இ ங்னக நிர்வாக ரசனவ 1)  

பணிப்பாளர், நிர்வாகம் 

வியாபாே முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணிப் பட்டம் (ேஜேட்ட 

பல்கலக்ைழைம்) விஞ்ஞான முதுமாணிப் பட்டம் (நபோதகனப்’ 

பல்கலக்ைழைம்) ைல்வி டிப்நளாமா, நிகலநபறான அபிவிருத்திக்ைான ைற்கை 

பற்றிய டிப்நளாமா (உப்பெலா பல்ைகலக்ைழைம், சுவீடன்) அேெ 

முைகமத்துவம் பற்றிய டிப்நளாமா (சுவீடன்)  
 

திரு டீ.எல்.விரைநாயக்க (இ ங்னக கணக்காளர் ரசனவ 1)  

பணிப்பாளர் நிதி 
வியாபாே நிர்வாைம் பற்றிய முதுமாணிப் பட்டம், வயம்ப பல்கலக்ைழைம், 

ைைக்கியல் மற்றும் நிதி பற்றிய பட்டப் பின் படிப்பு டிப்நளாமா (நபோதகனப் 

பல்ைகலக்ைழைம்) ைைக்கியல் டிப்நளாமா, பட்டய ைைக்ைாளர் நிறுவனம்     

(இறுதி 1) எம்ஏஏரி, ஏபிஎப்டிஏ, தைவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா (சிலீடா) 

சீஓஏஎம் பிரிஐஎஸ் ஏ 
+, ஐசீடிஎல்.  

திருமதி ஆர்.ஏ.எஸ்.பி.ேணவீே  

பதிவாளர்  
விஞ்ஞான மாணி  (சிறப்பு) . பட்டப் பின் படிப்பு டிப்நளாமா (இன்ட் 

சமதமடிக்ஸ்)  

திருமதி திலினி கேஸ்நாபகாட   

(இ ங்னக நிர்வாக ரசனவ III) 

உதவிப் பணிப்பாளர் (பரீட்னசகள்) 

உயிரியல்  பற்றிய  முதுமாணிப் பட்டம், நெகவ  முைாகமத்துவம்  பற்றிய 

விஞ்ஞான முதுமாணி , அேெ நிர்வாைம்  பற்றிய  டிப்நளாமா , அேெதுகற 
ெட்டங்ைள் மற்றும் ைட்டகளைள், ஒழுக்ைாற்று நகடமுகறைள், அலுவலை 
முைாகமத்துவம் மற்றும் மனிதவள முைாகமத்துவம்  ஆகிய துகறைளில் 

ஆர்வம் உள்ளவர். 

திருமதி  ரி.டி. நாேன்பகாட 

உள்ளக  கணக்காய்வாளர்  

பீபீ. எம்ரீஜீ. மனிதவள முைாகமத்துவம் (சிறப்பு) பீஎச்டி (வியாபாே மற்றும் 

நிதி முைாகமத்துவம்) ( ICAS), சபாருளியல் (முதுமாணி) (ைளணிப் 

பல்ைகலக்ைழைம்) 

  

திருமதி  பீ.ஏ.பி.பா சூரிய 

நூ கர் 

நூலை மற்றும்  சவளியீடுைள் பற்றிய (முதுமாணிப்  பட்டம்) ைகலமாணிப் 

பட்டம் - ைளணிப்ப பல்ைகலக்ைழைம் - முைாகமத்துவ  டிப்நளாமா 

(இலங்கை திறந்த பல்ைகலக்ைழைம்) ைல்வி  பட்டப்ப பின் படிப்பு டிப்நளாமா 

நபோதகனப் பல்ைகலக்ைழைம்) சீஓஎல்ஏ (எஸ்எல்எல்ஏ) ஏஎல்ஏ(இலங்கை) 

பட்டய நூலைர் . 
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06. அறிமுகம் 
 

1982 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்ைெ ெட்டத்தின் ஏற்பாடுைளுக்கு நிறுவப்படடுள்ள இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைம் (SLIDA) இந்நாட்டின் நிருவாைத் துகறயினரின் திறன் 

விருத்திக்ைாைக் ைாைப்படும் முன்னணி நிறுவனமாகும். அேொங்ைத் துகற முைாகமயாளர்ைளின் 

திறன்ைகள விருத்தி செய்தல், அேொங்ைத் துகற நிறுவனங்ைளின் செயலாற்றுகைகய 

நமம்படுத்துதல் என்பவற்றுக்ைான ெட்டரீதியான அதிைாேம் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை 

நிறுவைத்திடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

அதனடிப்பகடயில், இலங்கை வாழ் மக்ைளுக்கு உயர் தேத்திலான அேொங்ை நெகவயிகன 

வழங்குவதற்ைாை அேொங்ை முைாகமயுடன் சதாடர்புகடய அகனத்து மட்டங்ைளிலுமுள்ள 

உத்திநயாைத்தர்ைளின் அறிவு, திறன் மற்றும் எண்ைப்பாடுைகள விருத்தி செய்வது இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைததின் பிேதான பணியாகும். பயிற்சிச் செயற்பாடுைளுக்கு 

நமலதிமாை, அேொங்ைத் துகறயின் செயலாற்றுகைகய நமம்படுத்தும் நநாக்கில் முைாகமத்து 

ஆநலாெகனச் நெகவைள் மற்றும் ஆய்வுைள் மற்றும் சைாள்கைப் பகுப்பாய்வுச் 

செயற்பாடுைளிலும் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைம் ஈடுபட்டுள்ளது.  

 

நாட்டில் மாறிவரும் அேெ துகற மனிதவள  இயலாளவு அபிவிருத்தி   நதகவப்பாடுளுக்கு  

விகனத்தினுள்ள மற்றும் பயனுறுதியுடன் தனது சபாறுப்புக்ைகள நிகறநவற்றுவதில் 35 

வருடங்ைளுக்கு நமற்பட்ட அனுபவத்கதக் சைாண்டுள்ளது. 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தினால் வழங்ைப்படும் நெகவைள் மற்றும் பயிற்சி 

நிைழ்ச்சிகளப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்த முடியும்.   

   

நெகவ முன்  பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  

நெகவக்ைால பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  

குறுகியைால பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  

நீண்டைால பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  

பயிற்சி மற்றும் முைாகமத்து ஆநலாெகன நெகவைள்  

பட்டப் பின் படிப்பு பட்டங்ைள் 

ஆோய்ச்சிைள் 
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07. இ ங்னக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நிருவை ஒழுங்கனமப்பு. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நமலதிைப்  பணிப்பாளர்  

பயிற்சி மற்றும் ஆநலாெகன 

நமலதிைப்  பணிப்பாளர்  

பட்டப்பின் ைற்கைைள் 

ஆளுநர் ெகப 

 
பணிப்பாளர் நாயகம் / பிேதம 

நினைரவற்று அதிகாரி   
 

நமலதிைப்  பணிப்பாளர்  

நிருவாைம் மற்றும் நிதி 

பிரிவுத் 

தகலவர் 

தைவல் 

சதாழில்நு

ட்ப 

நிகலயம்  

பிரிவுத் 

தகல

வர் 

அேெ   

நிர்வா

ைம் 

பிரிவுத் 

தகல

வர் 

மனித 

வளம்  

பிரிவுத் 

தகலவ

ர் 

முைாம

க த்து

வம்

  

பிரிவுத் 

தகலவ

ர் நிதி 

முைாம

க  

பிரிவ

  த் 

தகல

வர் 

சூழல் 

முைா

கம 

பிரிவுத் 

தகலவ

ர் 

ைருத்தி

ட்ட 
முைாம

க  

 

பிரிவுத் 

தகலவர் 

சமாழிக் 

ைற்கை 

பிரிவுத் 

தகலவர் 

பட்டப் 

பின் ைடிப்பு 

ைற்கை 
நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைள் 

 

இகை ஆநலாெைர்ைள் 

 

பதிவாளர் 

 

தகவல் 

பதாழில்நுட்ப 

விரிவுகேயாளர்  

உதவி 

பதிவாளர் 

 

பணிப்பாளர் 

(நிதி) 

நூலைர் 

பணிப்பாளர் 

(நிர்வாைம்) 

வகலயம

க ப்பு 

ைட்டுப்பா

ட்டாளர் 

ைட்புல 

செவிப்புல 

தயாரிப்பாளர் 

ெகப 

செயல

 ாளர் 

நிைழ்ச்சித்திட்ட 

உத்திநயாைத்தர் 

சவ 

ளியீட்டு  
உத்திய

ந ாைத்த

ர் 

நிைழ்ச்சித்

திட்ட 

உத்திநயா

ைத்தர் 

 

நிர்வாை 

உத்தநயா

ைத்தர் 

நிதி 

உத்திநயாைத்தர் 

 

நூலை 

உதவியா

ளர் 

சபறுகை 

உத்திநயாைத்தர் 

 

கணிணி 

நிகழ்ச்சித்திட்ட 
பகுப்பாய்வாளர் 

பணிப்

பாளரி

ன் 

தனிப்ப

ட்ட 
உதவிய

 ாளர் 

சதாடர்

பாடல் 

உதவிய

 ாளர் 

சதாழில்ந

  ட்ப 

உதவியா

ளர் 

தைவல்த

ச ாழில்

நுட்ப 

உதவியா

ளர் 

ைட்புல 

செவிப்புல 

உதவியாளர் 

 

ைளஞ்சி

ய 

ைட்டுப்ப

 ாட்டா

ளர் 

வேநவ

ற்றபு 

உத்தய

ந ாை

த்தர் 

ைட்புல 

செவிப்

புல 

உதவிய

 ாளர் 

 

 

ொேதி சதாழில்

நுட்ப 

உதவுயா

ளர் 

முைாகம

த்துவ 

உதவியா

ளர் 

සහකාර 
 

முைாம

க த்து

வ 

உதவியா

ளர் 

 

முைாகம

த்துவ 

உதவியா

ளர் 

 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் 

 

 

அலுவலை உதவியாளர் மற்றும்  பூங்ைா சதாழிலாளி  

முைாகமத்த

  வ 

உதவியாளர் 

 
 

முைாகம

த்துவ 

உதவியா

ளர் 

 

நிைழ்ச்சித்

திட்ட 

உத்திநயா

ைத்தர் 

 

முைாம

க த்து

வ 

உதவியா

ளர் 

 

நமலதிைப்  பணிப்பாளர்  

தாபன அபிவிருத்தி 

பிரிவுத் 

தகலவர் 

உற்பத்திற

ன்  மற்றும் 

தே 

நமம்பாடு 

 

பிரிவுத் 

தகலவர் 

ஆய்வு  

மற்றும் 
சைாள்கை

ைள் 

 

நிைழ்ச்சித்திட்ட 

உத்திநயாைத்தர் 

 

முைாகமத்

துவ 

உதவியாளர் 

 

சிறாப்பர் அறிக்ை

க  

பதிய

  னர் 

முைாகம

த்துவ 

உதவியா

ளர் 

 

உள்ளை 

ைைக்ைாய்வ

 ாளர் 

தூதுவர் 
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08. பபளதீக வளங்கள் 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தைவல

 ாளி 

[ 

 

பங்குபற்றுநர்ைளுக்ைாை மிைவும் சிறந்த ைல்விச் 

சூழசலான்கற உருவாக்கும் நநாக்கில், இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தினால் அகனத்து விரிவுகே 

மண்டபங்ைளுக்கும் நவீன வெதிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

இதகனடிப்பகடயில் 18 விரிவுகே மண்டபங்ைகள 

குளிரூட்டுவதற்கு நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இகவ தவிே அவ் விரிவுகே மண்டபங்ைளுக்கு நவீன ைட்புல 

செவிப்புல உபைேைங்ைள் சபாருத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் 

'ெங்கிந்த' பிேதான நைட்நபார் கூடம் 175 

பங்குபற்றுநர்ைளுக்ைான வெதிைகளக் 

சைாண்டுள்ளது. சிறிய நைட்நபார் கூடம் 40 

பங்நைற்வர்ைளுக்ைான வெதிைகளக் 

சைாண்டுள்ளது. இேண்டு நைட்நபார் கூடங்ைளிலும் 

குளிரூட்டல் வெதிைள் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

குழுச் செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ைலந்துகேயாடல்ைளுக்குத் நதகவயான 

இலத்திேனியல் உபைேைங்ைளும் 

ைாைப்படுகின்றன. பிேதான நைட்நபார் கூடம் 

ைலந்துகேயாடல்ைளுக்குத்/ மாநாடுைளுக்குத் 

நதகவயான உகேசபயர்ப்புக்ைான வெதிைகளக் 

சைாண்ட இேண்டு அகறைகளக் சைாண்டுள்ளது. 

நமற்குறித்த நெகவைகள வழங்குவதற்குத் 

நதகவயான அகனத்து வெதிைளும் முழுகமயான 

ைட்டைப் சபாதியில் உள்ளடங்கியுள்ளன.  

 

 
சுமார் 100 பங்குபற்றுர்ைளுக்ைான வெதிைகளக் 

சைாண்டுள்ள 'ெங்ைதனி' என்ற புதிய மாநாட்டு 

மண்டபசமான்றும் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை 

நிறுவைத்திடம் ைாைப்படுகின்றது. இந்த மாநாட்டு 

மண்டபத்திற்கு நவீன வெதிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

வீடிநயா ைாட்சிைளின் ஊடாை மாநாடுைகள 

நடாத்துவதற்கும் குளிரூட்டல் வெதிைகளைகள 

வழங்குவதற்கும் நதகவயான நடவடிக்கைைள் 

நமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளன. இகவ தவிே மாநாட்டு 

மண்டபத்தில் நவறு ைட்புல செவிப்புல 

உபைேைங்ைளும் சபாருத்தப்பட்டுள்ளன.  
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சதாழில்நுட்ப முன்நனற்றத்துடன் இகைந்த 

வகையில், இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை 

நிறுவைத்தின் தைவல் சதாழில்நுட்ப வெதிைள் 

நமம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனடிப்பகடயில், 

பங்குபற்றுநர்ைளுக்குத் நதகவயான வெதிைகள 

வழங்குவதற்ைாை அகனத்து அம்ெங்ைகளயும் சைாண்ட 

மூன்று தைவல் சதாழில்நுட்ப கூடங்ைள் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ளன. சுமார் 120 பங்குபற்றுநர்ைளுக்கு 

ஒநே தடகவயில் நெகவயிகன வழங்குவதற்ைான 

வெதிைள் இந்த ஒரு ஆய்வுகூடத்தினால் முடியும். 

 

 

பயிற்சிசநறிைளில் பங்குபற்றுபவர்ைளுக்ைாை 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின தகே 

மாடியில் தனியான உைவைசமான்று 

நிறுவப்பட்டுள்ளது . உைவைத்தில் அதிை ென 

சநறிெல் ைாைப்படுகின்ற நபாது இது 

பிேநயாெனமாை உள்ளது விருப்பத்திற்ைகமய 

கிகழத்நதய மற்றும் நமகலத்நதய முகறைளில் 

தயாரிக்ைப்பட்ட உைவு வகைைகளப் சபற்றுக் 

சைாள்ள முடியும். 

 
வதிவிட வெதிைகளப் சபறுபவர்ைளுக்கு 

சதாகலக்ைாட்சி பார்ப்பதற்ைான வெதிைளும் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அவர்ைளுக்கு 

தங்ைளது ஓய்வு நநேத்கதப் பயனுறுதிவாய்ந்த 

முகறயில் செலவிடுவதற்ைான ெந்தர்ப்பங்ைள் 

கிகடத்துள்ளன. 
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இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் 

பாடசநறிைளில் பங்நைற்பவர்ைள் தங்ைளது 

நெகவ நிகலயத்திற்கு சவளிநய ைழிக்கும் 

ைாலத்கத சபாழுது நபாக்ைாைக் ைழிப்பதற்கும்  

நிறுவனத்தின் ைல்விச் சூழலுக்கு  ஏற்ற 

வகையில்  அது  அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

விடுதிைள் நிறுவன வளாைத்திநலநய  

அகமந்துள்ளன.   

 

 
நிறுவனத்தின் வாைனங்ைகளயும் பயிலுநர்ைளின் 

வாைனங்ைகளயும் நிறுத்தி கவப்பதற்ைான 

வெதிைள் நிறுவனத்தின் வளாைத்தினுள் 

செய்யப்பட்டுள்  ெனசநறிெல் மிக்ை ஒரு 

பிேநதெத்தில்  இவ்வாறான வெதிைள் 

செய்யப்பட்டுள்ளகம  பங்குபற்றுனர்ைளின்  

பாோட்டுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் 

நூலைத்தில் விகலமதிக்ை முடியாத நூல்ைளின் 

சதாகுதிசயான்றும் முைாகமத்துவ 

விடயத்துடன் சதாடர்புகடய 110 வாே இதழ்ைள்  

ைாைப்படுகின்றன. நூலைம் மாற்றங்ைளுக்கு 

ஏற்ப முகறயாை  நபைப்பட்டு வேப்படுகின்றது. 
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09. மீளாய்வுக்குரிய வருடத்தில்  முன்பைடுக்கப்பட்ட பசயற்பாடுகளின் 

மீளாய்வு 

 

9.1 கற்ைல் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு  
 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தில் பல்நவறுபட்ட பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், விநெட 

செயலமர்வுைள் மற்றும் ைருத்தேங்குைள் நடாத்தப்படுகின்றன.  

 

அ) குறுகியகா  மற்றும் நீண்டகா  பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

சிலீடா நிறுவனத்தினால் குறுகியைால மற்றும் நீண்டைால பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் (மத்திய அேசு 

அகமச்சுக்ைள் மற்றும் திகைக்ைளங்ைள், மாைாை ெகபைள் மற்றும் உள்ளூோட்சி ெகபைளின் 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு எவ்வித ைட்டை அறவீடுைளும் இன்றி வழங்ைப்படும்)  

 

I. நிகறநவற்றுத்தே உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  குறுகிய ைால பாடசநறிைள் 

ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்ைான குகறந்தபட்ெம் 30 விண்ைப்பங்ைள் கிகடக்ைப்சபற்ற  

பின்னர் SLIDA அந்த பயிற்சி நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத நமற்சைாள்ள நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்த 

பயிற்சி மூநலாபாயத்கத பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒவ்சவாரு தகலப்பின்கீழ் 

நடத்தப்படநவண்டிய நிைழ்சித்திட்டங்ைள் மற்றும் அதற்ைான இலக்கிடப்பட்ட ைாலப்பிரிவு 

மற்றும் பயிற்சியாளர்ைளின் எண்ணிக்கை  ஆகியவற்கற திட்டமிடுவதற்கு SLIDA  

நிறுவனத்திற்கு இயலுமாகியது  .அதற்கிைங்ை , 2016 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுைள் மற்றும் ைலந்துசைாண்ட பங்நைற்பாளர்ைளின் எண்ணிக்கை கீநழ 

தேப்பட்டுள்ளன: 

 

 

பதா.

இ  

பாடபநறியின்  தன ப்பு 

(நினைரவற்றுத்தே உத்திரயாகத்தர்கள்) 

2016 

கா ப்பகு

தி 

(நாட்கள்) 

 

 

1 

நடாத்த

ப்பட்ட  

பயிற்சிந

ப றிக

ள் 

எண்ணி

க்னக 

2 

பங்குபற்றிய

ர  ார் 

எண்ணிக்னக 

 

3 

பங்குபற்றிய 

நாட்களின் 

எண்ணிக்னக 

1 

உயர் சொல் செயலாக்ைம் மற்றும் தேவு 

பகுப்பாய்வு 5 1 11 55 

2 

முைவர் செயல்திறனுக்ைான  பிேநயாை 

ஆோய்ச்சி 1 2 29 29 

3 

வாடிக்கையாளர் நட்புமிகு அகமப்பு 

ஒன்கற உருவாக்குதல்   2 2 15 30 

4 

நவகலவாய்ப்பு நநாக்ைத்துக்ைான 

ஆங்கில ொன்றிதழ் பாடசநறி 

)CEEP) 12 1 73 876 

5 ைாணி நிர்வாை ொன்றிதழ் பாடசநறி 10 1 16 160 

6 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவ ொன்றிதழ் 

பாடசநறி 10 1 16 160 

7 

SLIDA ைணினி இயக்குனர் 

அனுமதிப்பத்திே ொன்றிதழ் பாடசநறி 10 2 34 340 

8 

நிர்வாை உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

ைணினி விண்ைப்பம் 7 1 20 140 

9 அனர்த்த ஆபத்து முைாகமத்துவம் 5 3 60 300 

10 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற  

ொேம்ெம் 3 2 41 123 
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11 

அேெதுகற அல்லாத நிதி  

முைாகமயாளர்ைளுக்ைான உள்ளை 

ைைக்ைாய்வு மற்றும் ைட்டுப்பாடு  1 1 23 23 

12 மனித வளங்ைகள நிர்வகித்தல் 2 2 31 62 

13 

முைாகமயாளர்ைளுக்ைான இகை 

சிந்தகன திறன்ைள் 2 2 18 36 

14 ைருத்திட்ட முன்சமாழிவு தயாரிப்பு  5 2 35 175 

15 

அேெ இோஜதந்திே மற்றும் 

சநறிமுகறைள் 2 1 13 26 

16 அேொங்ைத்துகற உற்பத்தித்திறன் 2 1 12 24 

17 

“நநர்மகறயான 

மனப்பான்கமகயயும் 

சிந்தகனகயயும்” பற்றிய செயலமர்வு 1 3 20 20 

18 

நைள்விப் பத்திே மதிப்பீடு பற்றிய 

செயலமர்வு 3 2 52 156 

19 

ஈ – அேொங்ை மற்றும் பாதுைாப்பு 

பற்றிய செயலமர்வு 2 1 12 24 

20 

நிலம் பயன்பாடு திட்டமிடல் பற்றிய 

செயலமர்வு 3 1 15 45 

21 

நபச்சுவார்த்கத திறன்ைள் பற்றிய 

செயலமர்வு 2 2 37 74 

22 

  சைாள்கை வகேதல் பற்றிய 

செயலமர்வு 3 1 12 36 

23 

  சபாது நபசும் திறன் பற்றிய 

செயலமர்வு 2 2 21 42 

24 

ஆோய்ச்சி திட்டம் எழுதுதல் பற்றிய 

செயலமர்வு 1 4 53 53 

25 

தீர்மானம் எடுப்பவர்ைளுக்ைான 

சமன்கமயான திறன்ைள் பற்றிய 

செயலமர்வு 3 1 10 30 

26 

திண்மக் ைழிவு  முைாகமத்துவம் 

பற்றிய செயலமர்வு 3 1 17 51 

27 

பயிற்சியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

செயலமர்வு 5 4 106 530 

28 

பயிற்சியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

செயலமர்வு 2 3 32 64 

 பமாத்தம் 
  50 834 3684 
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குறுகியகா  பயிற்சி பநறிகள் (நினைரவற்றுத்தே 

உத்திரயாகத்தர்களுக்கு)
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AWP & 
DA 

உயர் சொல் செயலாக்ைம் மற்றும் 

தேவு பகுப்பாய்வு 

 
PD & P அேெ இோஜதந்திே மற்றும் 

சநறிமுகறைள் 

AR for AE முைவர் செயல்திறனுக்ைான  

பிேநயாை ஆோய்ச்சி 

 
PSP 

அேொங்ைத்துகற உற்பத்தித்திறன் 

BCFO 
வாடிக்கையாளர் நட்புமிகு அகமப்பு 

ஒன்கற உருவாக்குதல்   

 
W/S on PA & 
TMGB 

“நநர்மகறயான 

மனப்பான்கமகயயும் 

சிந்தகனகயயும்” பற்றிய 

செயலமர்வு 

CEEP 
நவகலவாய்ப்பு நநாக்ைத்துக்ைான 

ஆங்கில ொன்றிதழ் பாடசநறி 

)CEEP) 

 
W/S on BE 

நைள்விப் பத்திே மதிப்பீடு பற்றிய 

செயலமர்வு 

C in LA 

ைாணி நிர்வாை ொன்றிதழ் பாடசநறி 

 
W/S   E & S ஈ – அேொங்ை மற்றும் பாதுைாப்பு 

பற்றிய செயலமர்வு 

C in PM ைருத்திட்ட முைாகமத்துவ ொன்றிதழ் 

பாடசநறி 

 
W/S  on LUP நிலம் பயன்பாடு திட்டமிடல் 

பற்றிய செயலமர்வு 

C in SCDL 
SLIDA ைணினி இயக்குனர் 

அனுமதிப்பத்திே ொன்றிதழ் 

பாடசநறி 

 
W/S on NS 

நபச்சுவார்த்கத திறன்ைள் பற்றிய 

செயலமர்வு 

CA for AO நிர்வாை உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

ைணினி விண்ைப்பம் 

 
W/S on PPW   சைாள்கை வகேதல் பற்றிய 

செயலமர்வு 

DRM 

அனர்த்த ஆபத்து முைாகமத்துவம் 

 
W/S on PSS   சபாது நபசும் திறன் பற்றிய 

செயலமர்வு 

EPP அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற  

ொேம்ெம் 

 
W/S/ on RPW ஆோய்ச்சி திட்டம் எழுதுதல் 

பற்றிய செயலமர்வு 

IA & C for 
PSNFM 

அேெதுகற அல்லாத நிதி  

முைாகமயாளர்ைளுக்ைான உள்ளை 

ைைக்ைாய்வு மற்றும் ைட்டுப்பாடு  

 W/S on SS for 
DM 

தீர்மானம் எடுப்பவர்ைளுக்ைான 

சமன்கமயான திறன்ைள் பற்றிய 

செயலமர்வு 

MHR 

மனித வளங்ைகள நிர்வகித்தல் 

 
W/S on SWM திண்மக் ைழிவு  முைாகமத்துவம் 

பற்றிய செயலமர்வு 

PTS for M முைாகமயாளர்ைளுக்ைான இகை 

சிந்தகன திறன்ைள் 

 
W/S on TOT பயிற்சியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

செயலமர்வு 

PPP 

ைருத்திட்ட முன்சமாழிவு தயாரிப்பு  

 
W/S on TOT பயிற்சியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

செயலமர்வு 

 

I. நினைரவற்றுத்தே உத்திரயாகத்தர்களுக்காை நீண்டகா  பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

அ.  டிப்ரளாமா பயிற்சிபநறிகள் 

 
இந்த நிறுவனத்தினால் அேொங்ை சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த முைாகம, தைவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

ஆங்கில டிப்நளாமா பயிற்சிசநறிைள் நடாத்தப்பட்டன. 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் (SLIDA) சமாழிக் ைற்கைப் பிரிவினால்  ஆங்கில 

டிப்நளாமா வழங்ைப்படுகின்றது. அகவ ஒரு வருட, வாே இறுதி நாட்ைள் மற்றும் கிழகம நாட்ைளில்  

மாகல நநேத்தில் நடாத்தப்படும் நிைழ்ச்சித்திட்டமாகும். 1200 க்கும் நமற்பட்ட அேெ மற்றும் தனியார் 

பிரிவு நிறுவனங்ைளின் உத்திநயாைத்தர்ைள்  இப்பாடசநறிகய சதாடர்வநதாடு,  இப் பாடசநறி 

நெகவயிலுள்ள பதவிநிகல உத்திநயாைத்தர்ைளின் சமாழித்  நதகவப்பாட்கட நிவர்த்திப்பதற்கு 

வடிவகமக்ைப்பட்ட பாடசநறியாகும். அத்நதாடு அன்றாட வாழக்கையில் பயன்படுத்தப்படும் 

சமாழியாற்றகல அகடந்துசைாள்ளல் மற்றும் செவிொய்த்தல், நபச்சு, வாசிப்பு மற்றும் எழுத்து  
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நபான்ற சமாழியாற்றல்ைளின் பாவகனயில் நம்பிக்கைகய ைட்டிசயழுப்புவதற்ைாை ைற்பவர்ைளுக்கு 

அதிை ெந்தர்ப்பம் வழங்குவது சதாடர்பாை ைவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

பிேதானமாை  தேம் மற்றும் தமது பணிைளுடன் சதாடர்புற்ற வகையில்  தைவல் சதாடர்பாடல் 

சதாழில்நுட்ப  பாடசநறிைள்  அகமயப் சபற்றிருப்பதனால்  அேொங்ை உத்திநயாைத்தர்ைள் மத்தியில் 

இப்பாடசநறிைள் பிேபல்யம் சபற்றுள்ளன. இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால் 

ொன்றிதழ் பாடசநறிைள்  முதல் டிப்நளாமா பாடசநறிைள் வகே அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

அப்பாடசநறிைளின் உள்ளடக்ைம் சதாழில்நுட்பத் துகறயில்  ஏற்படும் விகேவான முன்நனற்றத்திற்கு 

ஏற்ற வகையில்  அடிக்ைடி நாளதுவகேப்படுத்தப்படுகின்றது.  அத்நதாடு,  பயிலுநர்ைள்  

நைாட்பாடுைகள விட செயன்முகறப் பயிற்சிைளில் அதிைம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர்.  தைவல் மற்றும் 

சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப நிகலயம் நவீன ைைனி  ஆய்வுகூடத்தினால் பூேைத்துவம்  

சபற்றுள்ளது. 100 க்கும் நமற்பட்ட ைைனிைள் அந்த  விஞ்ஞான கூடத்தில் ைாைப்படுகின்றன.  

 

இந்த டிப்நளாமா பயிற்சிசநறிைள் மிைவும் பிேபலமகடந்துள்ளதுடன் அேொங்ைத் துகறயின் 

செயலாற்றுகை மற்றும் விகனத்திறகன நமம்படுத்துவதில் மிைவும் சபறுமதியான பங்ைளிப்புைள் 

இப்பயிற்சநறிைள் மூலம் வழங்ைப்படுகின்றன.  

 

அேொங்ை  சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் (DIPPCA), தைவல் சதாழில்நுட்பம் (DIT) மற்றும் 

சதாழில்புரிநவாருக்ைான ஆங்கிலம் (DEP)நபான்ற  துகறைளில் டிப்நளாமா பாடசநறிைள் 

முன்சனடுக்ைப்படுகின்றன. 2016 ஆம்  ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட டிப்நளாமா பாடசநறிைள் பற்றிய 

விபேம் பின்வருமாறு. 

 

பதா.

 .இ  
பயிற்சிபநறியின் பபயர் 

2016 

கா ப் பகுதி 

 

 

1 

நடாத்தப்பட்ட  

பயிற்சிபநறிக

ள் 

எண்ணிக்னக 

2 

பங்குபற்றிரயார் 

எண்ணிக்னக 

 

3 

பங்குபற்றிய 

நாட்களின் 

எண்ணிக்னக  

டிப்நளாமா பயிற்சிசநறிைள் 
  

  
      

1 

அேொங்ை சபறுகை மற்றும் 

ஒப்பந்த முைாகமத்து 

சதாடர்பான டிப்நளாமா 

பயிற்சிசநறி (DIPPCA) 

1 வருடம் ( 52 நாட்ைள்) 

 

1 56 2912 

2 

சதாழில்புரிநவாருக்ைான 

ஆங்கில சமாழி டிப்நளாமா 

பயிற்சிசநறி (DEP) 

1 வருடம் 

(40 நாட்ைள்) 

 3 90 3600 

3 
அலுவலை முைாகம சதாடர்பான 

டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி 

1 வருடம் ( 52 நாட்ைள்) 

 1 36 1872 

4 
தைவல் சதாழில்நுட்ப 

டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி 

6 மாதம் 

(24 நாட்ைள்) 

 1 28 672 

 பமாத்தம்  
6 210 9056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

  
   

   
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
  

   
  

  
  

  
  

  
   

   
  

   
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

   
  

   
  

  
  

  
  

 

  
  

  
   

  
  

  

பாடபநறியின் பபயர்

டிப்ரளாமா பாடபநறிகள்
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III. இ ங்னக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திைால் நினைரவற்றுத் தேம் அல் ாத 

உத்திரயாகத்தர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  

 

பதா. 

இ  
பயிற்சிபநறித் தன ப்பு 

2016  

 

 

கா ப் பகுதி 

(நாட்கள்) 

இ க்கு  

 

1 

நடாத்தப்பட்ட  

பயிற்சிபநறிகள் 

எண்ணிக்னக 

2 

பங்குபற்றிரயார் 

எண்ணிக்னக 

 

3 

பங்குபற்றிய 

நாட்களின் 

எண்ணிக்னக 

1 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் 

நகடமுகற விதிைகள 

பயன்படுத்தல்  3 4 75 225 

2 

சொத்து முைாகமத்துவம், 

இழப்புைள் மற்றும் பதிவழித்தல் 1 6 124 124 

3 

அேொங்ை உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு 

ஏற்புகடய ெட்டம் சதாடர்பாை 

அறிவூட்டல் 2 3 80 160 

4 மாற்ற முைாகமத்துவம்  1 1 14 14 

5 

சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு 

திறன்ைள் 2 1 27 54 

6 

மற்றவர்ைளது விடயங்ைளில் 

அக்ைகற செலுத்துதல்  1 1 28 28 

7 அனர்த்த  முைாகமத்துவம்  2 2 34 68 

8 ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கைமுகற  3 3 57 171 

9 ஈ – விண்ைப்பமும் பாதுைாப்பும்   2 2 54 108 

10 சூழல் முைாகமத்துவம்  2 1 20 40 

11 

மாைாை மற்றும் உள்ளூோட்சி 

நிறுவனங்ைளில் நிதிக் ைட்டுப்பாடு 1 2 33 33 

12 

அேொங்ை ைைக்கீட்டு நகடமுகற 

மனித வள முைாகம  

அறிமுைப்படுத்தல் 1 3 73 73 

13 அேொங்ை ைைக்ைாய்வு  2 1 21 42 

14 

அேொங்ை சைாடுப்பனவு  

நகடமுகற  1 2 43 43 

15 அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற  2 1 29 58 

16 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற 

(தமிழ்) 2 1 16 32 

17 மனித வள முைாகமத்துவம் 3 1 32 96 

18 

அேொங்ை துகறயில் 

மைப்பாங்குைகள விருத்தி செய்தல் 2 1 40 80 

19 

சவ ளிநாட்டு ைருத்திட்டங்ைள் 

முைாகமத்துவம்  1 3 64 64 

20 

அலுவலை முைாகமத்துவம் மற்றும் 

உளப்பாங்கு விருத்தி (தமிழ்) 2 1 16 32 

21 

அலுவலை முைாகமத்துவம் மற்றும் 

உளப்பாங்கு விருத்தி 5 2 45 225 

22 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் தேத்துக்ைான   

நநர்மகறயான எண்ைப்பாடுைகள 

ைட்டிசயழுப்புதல்  1 1 15 15 
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IV.  பதான க் கல்வி  வன யனமப்பு (VLN) 
  

 இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிருவனத்தின் சதாகலக் ைல்வி வகலயகமப்பு நிகறநவற்றுத்தேம் 
அல்லாத மட்டத்கதச்  நெர்ந்த உத்திநயாைத்தர்ைளின் பயிற்சிக்ைான ெந்தர்ப்பத்கத விரிவு படுத்தும் 

நநாக்கில் முன்சனடுக்ைப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாகும். ெைல மாைாை ெகபைள் மற்றும் மாவட்ட 

செயலைங்ைகள  அடிப்பகடயாைக் சைாண்டு பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  ைாசைாலி இலத்திேனியல் 

ஊடைங்ைளினூடாை ைலந்துகேயாடல்ைளுக்ைான வெதிைள்  செய்யப்பட்டுள்ளன. அதற்கிைங்ை, இந்த 

வெதிைள் மூலம் அபிவிருத்தி உத்திநயாைத்தர்ைள் மற்றும்  முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைகள இலக்ைாைக் 

சைாண்டு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  வழிநடாத்தப்படுகின்றன. 

 

இந்த சதாகலக் ைல்வி வகலயகமப்பு முகற மாத்தகற, அம்பாகற, கிளிசநாச்சி, யாழ்ப்பாைம், 

வவுனியா, மன்னார், முல்கலத்தீவு, ஹம்பாந்நதாட்கட, நுவசேலியா மற்றும் திருநைாைமகல 

மாவட்டங்ைளிலும் மற்றும் வடநமல்,  சதன், ஊவா மற்றும் ெப்பிேைமுவ மாைாைங்ைளிலும் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

23 

தனிப்பட்ட விகனத்திறனுக்ைான 

வழிைாட்டல் 2 5 122 244 

24 

அேொங்ை நிறுவனங்ைளுக்கு 

தயாரிக்ைப்படும் நிதி அறிக்கைைள் 1 3 77 77 

25 

பிேச்சிகன பகுப்பாய்வு 

உபைேைங்ைள்  2 1 39 78 

26 

திட்ட உருவாக்ைம் மற்றும் 

திட்டமிடல் 3 1 36 108 

27 ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம்   3 3 88 264 

28 

ைருத்திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் 

திட்ட முன்சமாழிவுைள் வகேதல் 5 2 53 265 

29 

ைருத்திட்ட ைண்ைாணிப்பு மற்றும் 

முன்நனற்ற அறிக்கை 2 1 26 52 

30 அேெ நிதி  முைாகமத்துவம் 2 2 60 120 

31 

வளப் பகிர்வு பாதைாப்பு 

வகலயகமப்பு 2 1 22 44 

32 ொேதிைளின் வகிபாைம் 2 1 26 52 

33 

கிோம உத்திநயைாத்தர்ைளின்  

வகிபாைம் 4 1 45 180 

34 

அலுவலை உதவியாளர்ைளின் 

வகிபாைம் 3 2 47 141 

35 

சுய அபிவிருத்தி மற்றும் உைர்ச்சிைே 

நவகல - வாழ்க்கை ெமநிகல 1 2 49 49 

36 ைளஞ்சிய முைகமத்துவம் 2 1 14 28 

37 

அேொங்ை துகற ஆளுகைக்கு 

ைைக்ைாய்வின் வகிபாைம் 2 1 20 40 

38 

திகறநெரி முைாகமத்துவம் மற்றும் 

வேவுசெலவு தயாரிப்பு 1 1 27 27 

39 

நவகலத்தள பிைக்கு 

முைாகமத்துவம் 2 1 27 54 

40 ெமேெ திறன்ைள் பற்றிய செயலமர்வு 2 1 9 18 

41 

 அேெதுகற நிறுவனங்ைளின் குழு 

முயற்சி பற்றிய செயலமர்வு 1 1 17 17 

 பமாத்தம்   74 1744 3643 
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நினைரவற்றுத்தேம் அல் ாத உத்திரயாகத்தர்களுக்கு  2016 ஆம் ஆண்டு  நடாத்தப்பட்ட பதான க் கல்விப் 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
 

த

ப ா

இ  

நிகழ்ச்சியின் பபயர் 

2016 

பயிற்சி நின யம் 

1 

நடாத்தப்ப

ட்ட 

பாடபநறிக

ளின் 

எண்ணிக்க

ன  

2 

பங்குபற்றிய

ர  ார் 

எண்ணிக்க

ன  

3 

பங்குபற்றிய 

நாட்களின் 

எண்ணிக்னக 

1 அேொங்ை ைைக்ைாய்வு நடவடிக்கைமுகற   அம்பாகற 2 41 82 

2 திகறநெரி  முைகமத்துவம் ஹம்பாந்நதாட்கட 1 16 16 

3 
நுைர்நவார்  பாதுைாப்பு மற்றும் சபாதுமக்ைள் 

சதாடர்பாடல் அம்பாகற 2 38 76 

4 
அலுவலை உதவியாளர்ைளின்  ைடகமப் 

சபாறுப்பு மாத்தகற 3 18 54 

5 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு  

திறன்ைள் 

அம்பாகற 
2 28 56 

6 வளப் பகிர்வு வகலயகமப்கப பாதுைாத்தல்  
அம்பாகற 

2 28 56 

7 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம்  ஹம்பாந்நதாட்கட 3 53 159 

8 
அேெ நிறுவனங்ைளுக்ைான நிதி அறிக்கைக்ைள் 

தயாரித்தல் அம்பாகற 1 26 26 

9 
அேெ நிதி முைாகமத்துவம்  

நுவசேலியா 2 26 52 

10 
ஆதன  முைாகமத்துவம்  

ஹம்பாந்நதாட்கட 1 24 24 

11 
ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 

அம்பாகற 3 44 132 

12 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் ஹம்பாந்நதாட்கட 3 36 108 

13 ொேதிைளின் சபாறுப்புக்ைள் அம்பாகற 2 30 60 

14 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் அம்பாகற 3 39 117 

15 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் 

ஹம்பாந்நதாட்கட 
3 38 114 

16 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் 

நுவசேலியா 
3 20 60 

17 
அலுவலை உதவியாளர்  நெகவயின் ைடகமப் 

சபாறுப்புக்ைள் ஹம்பாந்நதாட்கட 3 24 72 

18 
ஆதன முைாகமத்துவம்  

நுவசேலியா 1 22 22 

19 ஆதன முைாகமத்துவம் அம்பாகற 1 24 24 

20 ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற  ஹம்பாந்நதாட்கட 3 31 93 

21 ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற நுவசேலியா 3 30 90 

22 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் ஹம்பாந்நதாட்கட 3 34 102 

23 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் நுவசேலியா 3 25 75 

24 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் அம்பாகற 3 42 126 

25 
 

அேெ நிதி முைாகமத்துவம்  அம்பாகற 2 40 80 

26 
 

அேெ நிதி முைாகமத்துவம் ஹம்பாந்நதாட்கட 2 30 60 

27 
 

ெம்பள மாற்றீடு ஹம்பாந்நதாட்கட 2 24 48 

28 
தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைள் உபநயாைம் ஹம்பாந்நதாட்கட 3 20 60 

29 
அேெ நிதி முைாகமத்துவம்  

ஹம்பாந்நதாட்கட 2 29 58 

30 
அேெ நிதி முைாகமத்துவம் அம்பாகற 

2 37 74 

31 ெம்பள மாற்றீடு  அம்பாகற 2 32 64 

32 ெம்பள மாற்றீடு ஹம்பாந்நதாட்கட 2 27 54 

33 ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற  
ஹம்பாந்நதாட்கட 

2 22 44 

34 
அேெ நிதி முைாகமத்துவம் ஹம்பாந்நதாட்கட 

2 29 58 

 
பமாத்தம்  

 1027 2396 
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பாடபநறியின் பபயர்

பதான க் கல்வி  வன யனமப்பு

GAP 
அேொங்ை ைைக்ைாய்வு நடவடிக்கைமுகற   

TM திகறநெரி  முைகமத்துவம் 

CC & PR நுைர்நவார்  பாதுைாப்பு மற்றும் சபாதுமக்ைள் சதாடர்பாடல் 

ROES அலுவலை உதவியாளர்  நெகவயின் ைடகமப் சபாறுப்புக்ைள் 

C & PS சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு  திறன்ைள் 

RSSNW வளப் பகிர்வு வகலயகமப்கப பாதுைாத்தல் 

AECPR தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற விதிைள் உபநயாைம் 

PFRGI அேெ நிறுவனங்ைளுக்ைான நிதி அறிக்கைக்ைள் தயாரித்தல் 

AM ஆதன முைாகமத்துவம் 

PM ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 

RD ொேதிைளின் சபாறுப்புக்ைள் 

ROES அலுவலை உதவியாளர்  நெகவயின் ைடகமப் சபாறுப்புக்ைள் 

AM ஆதன முைாகமத்துவம் 

DP ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற 

PFM அேெ நிதி முைாகமத்துவம் 

SC ெம்பள மாற்றீடு 
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V. மாவட்ட மட்டத்தில் நடாத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
 

 

 

 

த

ப ா

இ

  

மாவட்டம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பபயர் கா ப்

பகுதி 

(நாட்

கள்) 

 

1 

க ந்துபகாண்

டவர்களின் 

எண்ணிக்னக 

2 

க ந்துக

ப ாண்ட

வர்களின் 

எண்ணிக்

னக 

3 

க ந்துக

ப ாண்ட 

நாட்கள் 

 

 

 1 

 

அம்பாகற  

அேெ நிதி முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்) 2 1 56 112 

அலுவலை முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்)  5 1 48 240 

ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற (சிங்ைளம்) 3 1 35 105 

ஆதன முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்) 1 1 31 31 

ஆதன முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 1 1 39 39 

மனிதவள முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 3 1 25 75 

மனிதவள முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்) 3 1 27 81 

2 

அனுோதபுேம் 

 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 3 1 56 168 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 5 2 117 585 

ஓய்வூதியம் பற்றிய விடயங்ைள் 2 1 50 100 

மனிதவள முைாகமத்துவம் 3 2 131 393 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 2 155 465 

ெம்பள மாற்றீடு 2 1 59 118 

அேொங்ை சைாடுப்பனவு நகடமுகற 1 1 42 42 

ைருத்திட்ட முன்சமாழிவு வகேதல் 5 2 112 560 

ெம்பளப் பரிமாற்றம்  3 1 31 93 

அலுவலை உதிவியாளர்ைளின் 

சைான்திறன் அபிவிருத்தி 1 1 6 6 

3 

சைாழும்பு 

அேொங்ைத் துகற அபிவிருத்தி 

எண்ைக்ைருக்ைள்   1 1 48 48 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் தேத்கத 

நமம்படுத்தும் சபாருட்டு ொதைமான 

எண்ைப்பாடுைள் 1 1 8 8 

அேொங்ை துகற  அகமப்புக்ைளுக்கு 

குழுக்ைகள ைட்டிசயழுப்புவதற்ைான 

செயலமர்வு 2 1 35 70 

அேொங்ை நிதி முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்) 1 1 45 45 

சதாடர்பாடல் 1 1 11 11 

ைருத்திட்ட முன்சமாழிவுைகள  வகேதல்  2 1 50 100 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம்  (சிங்ைளம்) 1 2 59        59 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம்   (தமிழ்) 3 1 23 69 

4 

ைாலி  

அலுவலை உதவியாளர்  நெகவ  

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி  5 2 74 370 

அலுவலை முைாகமத்துவம்   3 1 39 117 

மனிதவள  முைாகமத்துவம்   2 1 41 82 

சதாடர்பாடல்    1 1 38 38 

அேொங்ை சைாடுப்பனவு  நகடமுகற   1 1 37 37 

அேெ அலுவலைங்ைளில்  நிதி அறிக்கைைள் 

தயாரித்தல் 2 1 56 112 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற 4 1 54 216 

கிோம அலுவலர்ைளின் சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி  2 1 67 134 

5 

ஹம்பாந்நதாட்கட 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற 2 1 57 114 

அேெ ைாணிைள்  முைாகமத்துவம் 2 1 28 56 

அேெ நிதி முைாகமத்துவம் 1 1 126 126 

ஒப்பந்த  சைாடுப்பனவுைள் மற்றும்  

ஒப்பந்த  நைாகவைகளப்   நபைல் 2 1 54 108 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 5 1 49 245 

ைருத்திட்ட  முன்சமாழிவுைகள வகேதல் 2 1 69       138 

6 

ைண்டி 

 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற 5 1 62 310 

ைருத்திட்ட  முன்சமாழிவுைகள வகேதல் 3 3 187 561 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம்    3 1 58 174 
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அேெ ைாணிைள்  முைாகமத்துவம் 2 1 69 138 

அேொங்ை ைைக்ைாய்வு  நகடமுகற 1 1 67 67 

சதாடர்பாடல் 3 1 71 213 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 53 159 

ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற 3 1 41 123 

7 

நைைாகல 

அலுவலை உதவியாளர்  நெகவ  

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி 3 1 44 132 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 64 192 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 33 99 

மனிதவள முைாகமத்துவம் 4 1 57 228 

கிோம அலுவலர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி 2 1 69 138 

ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 1 66 132 

அேொங்ை  உத்திநயாைத்தர்ைகள  

அறிவூட்டுதல்  4 1 58 232 

8 

குருனாைல் 

 

கிோம அலுவலர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி 3 2 106 318 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 46 138 

மனிதவள முைாகமத்துவம் 2 1 84 168 

ெம்பளப் பரிமாற்றம் 3 1 32 96 

அலுவலை உதவியாளர்  நெகவ  

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி 1 1 21 21 

அலுவலை  வாழ்க்ைகய நிதானமாை 

கவத்துக்சைாள்ள தன்னம்பிக்கை மற்றும் 

உள்ளார்ந்த அறிவு 5 2 87 435 

ைருத்திட்ட  முன்சமாழிவுைகள வகேதல்     

9 

மாத்தகள 

ைருத்திட்ட  முன்சமாழிவுைகள வகேதல் 1 5 213 213 

அேெ நிதி முைாகமத்துவம் 2 1 40 80 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 38 114 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 4 2 74 296 

10 

மாத்தகற 

ஒழுக்ைாற்று நகடமுகற 3 1 20 60 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 3 3 54 162 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 2 47 141 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 5 1 21 105 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் தேத்கத 

நமம்படுத்தும் சபாருட்டு ொதைமான 

எண்ைப்பாடுைள் 1 1 31 31 

11 

சமாைோைகல 

அேெ ைாணிைள்  முைாகமத்துவம் 3 1 52 156 

கிோம அலுவலர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி 4 1 49 196 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 3 1 53 159 

12 

முல்கலத்தீவு 

அேொங்ை ைைக்ைாய்வு நகடமுகற 2 1 41 82 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 45 135 

கிோம அலுவலர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி 4 1 31 124 

13 
சபாலனறுகவ  

ொேதிைளின் சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 2 1 12 24 

அேொங்ை ைைக்கு நகடமுகற 2 1 18 36 

14 

புத்தளம் 

ெட்டம் சதாடர்பாை அேொங்ை 

உத்திநயாைத்தர்ைகள  அறிவூட்டல் 2 1 19 38 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 5 1 33 165 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 45 135 

15 

இேத்தினபுரி 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் 3 1 32 96 

ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 1 25 50 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற 2 1 50 

     100 
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16 

திருநைாைமகல 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் (சிங்ைளம்) 3 1 18 54 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் நகடமுகற 

விதிைளின் உபநயாைம் (தமிழ்) 3 1 37 111 

அலுவலை  முைாகமத்துவம் (சிங்ைளம்) 5 1 42 210 

அலுவலை  முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 2 1 44 88 

மனிதவள முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 3 1 35 105 

ஓய்வூதிய நடவடிக்கைைள் (சிங்ைளம்) 2 1 18 36 

ைருத்திட்ட முன்சமாழிவுைள் வகேதல் 

(தமிழ்) 2 1 25 50 

அேெ ைாணிைள் முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 5 1 36 180 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற (தமிழ்) 3 1 22 66 

17 

வவுனியா 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற (தமிழ்) 2 1 27 54 

அேொங்ை நிதி முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 2 1 24 48 

ெட்டம் சதாடர்பாை அேொங்ை 

உத்திநயாைத்தர்ைகள  அறிவூட்டல் 

(தமிழ்) 2 1 30 60 

கிோம அலுவலர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி (தமிழ்) 2 1 24 48 

அலுவலை முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 4 1 26 104 

அேெ ைாணிைள் முைாகமத்துவம் (தமிழ்) 5 1 30 150 

அேொங்ை  சைாடுப்பனவு நகடமுகற 

(தமிழ்) 1 1 30 30 

ெம்பளப் பரிமாற்றம் (தமிழ்) 2 1 22 44 

18 
மன்னார் 

அேொங்ை சபறுகை நகடமுகற (தமிழ்) 2 1 25 50 

ஓய்வூதிய நடவடிக்கைைள் (தமிழ்) 2 1 25 50 

  பமாத்தம்  120 5046 13826 

 

ஆ) ரசனவ  முன்ரைாடிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

i. மாவட்ட மட்டத்தில்  நடாத்தப்பட்ட முகானமத்துவ உதவியாளர் உத்திரயாகத்தர்களுக்காை  ரசனவ  முன்ரைாடி 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் – 2016 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபேங்கள் பின்வருமாறு 

 

பதா

.இ 
மாவட்ட பசய கம் கா ப்பிரிவு 

(நாட்கள்) 
 

1 

நடாத்தப்பட்ட 

பாடபநறிகளின் 

எண்ணிக்னக 

2 

க ந்துபகாண்டவர்

களின் எண்ணிக்னக 
3 

க ந்துபகாண்ட 

நாட்கள் 

1 மாத்தகள 10 1 26 260 

2 மட்டக்ைளப்பு 10 1 26 260 

3 மாத்தகற 10 1 76 760 

4 திருநைாைமகல 10 1 13 130 

5 திருநைாைமகல 10 1 17 170 

6 ஹம்பாந்நதாட்கட 10 1 24 
240 

7 யாழ்ப்பாைம் 10 1 22 220 

8 சபாலனறுகவ 10 1 33 330 

9 அனுோதபுேம் 10 1 54 540 

10 ைண்டி 10 2 123 1230 

11 குருநாைல் 10 1 98 980 

12 நைைாகல 10 1 43 430 

13 ைாலி 10 2 81 810 

14 இேத்தினபுரி 10 1 109 1090 

 பமாத்த எண்ணிக்னக  16 745 7450 
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ii. நாடளாவிய  ரசனவ உத்திரயாகத்தர்களுக்காை ரசனவ முன்ரைாடிப் பயிற்சி பாடபநறிகள்  

நடாளாவிய நெகவைளான இலங்கை நிர்வாை நெகவ (SLAS), இலங்கை ைைக்ைாளர் நெகவ (SLAcS), 

இலங்கை திட்டமிடல் நெகவ (SLPS), இலங்கை சபாறியியலாளர்  நெகவ (SLEngS), நபான்ற  

நெகவைளின் பயிலுநர்ைளுக்கு இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால் நெகவ முன்நனாடிப் 

பயிற்சிைள் வழங்ைப்படுகின்றன. சபாதுவாை நெகவ முன்நனாடிப் பயிற்சிைளினூடாை அேொங்ை 

நெகவ பற்றிய அறிமுைம் மற்றும் அேெ நிர்வாைத்தின் அடிப்பகடைள், நிதி முைாகமத்துவம், 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம், அலுவலை முைாகமத்துவம், அேெ நெகவயின் ஒழுக்ை விழுமியங்ைள், 

சதாடர்பாடல், அேசியல்,சபாருளாதாே மற்றும் ெமூைப் பிேச்சிகனைள்,தைவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

சமாழியாற்றல் நபான்ற பல பிரிவுைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 

நெகவ முன்நனாடிப் பயிற்சிகய  சவற்றிைேமாை பூர்த்திசெய்கின்ற இலங்கை நிர்வாை நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு அேொங்ை நிர்வாைம் சதாடர்பான டிப்நளாமா வழங்ைப்படுகின்றது. இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ பிேமாைக் குறிப்பின் பிரிவு 9-1 இன்  நதகவப்பாடு இதன் மூலம் பூர்த்தி 

செய்யப்படுகின்றது.  

 

 

பதா

.இ  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 

1 

நடாத்தப்பட்ட 

பாடபநறிகளி

ன் 

எண்ணிக்னக 

2 

க ந்துபகாண்

டவர்களின் 

எண்ணிக்னக 

3 

க ந்துக

ப ாண்ட 

நாட்கள் 

01 

இலங்கை  ைண்ைாளர்  நெகவக்ைான  நெகவ முன் 

பயிற்சி பாடசநறி  

 

142 83 11786 

02 

இலங்கை  சபாறியியலாளர்  நெகவக்ைான  

நெகவ முன் பயிற்சி பாடசநறி 10 254 2540 

03 

 நெகவ முன் பயிற்சி பாடசநறி – முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் (விநெட தேம்) 1 ஆவது குழு   10 88 880 

04 

நெகவ முன் பயிற்சி பாடசநறி – முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் (விநெட தேம்) 2 ஆவது குழு   10 145 1450 

05 

இலங்கை  சமாழிசபயர்ப்பாளர்  நெகவக்ைான  

நெகவ முன் பயிற்சி பாடசநறி 20 28 560 

06 

 

இலங்கை  நிர்வாை  நெகவக்ைான  நெகவ முன் 

பயிற்சி பாடசநறி 97 212 20564 

  பமாத்த எண்ணிக்னக   810 37780 
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இ . இ ங்னக நிர்வாக ரசனவ உத்திரயாகத்தர்களுக்காை  ரசனவக்கா  பகாள்திைன் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

இலங்கை நிர்வாை நெகவயின் சதாழிற்துகற அபிவிருத்திக்கு  நதகவயான அறிவு, திறகமைள் மற்றும் 

எண்ைப்பாடுைகள விருத்தி  செய்வதகன தனது பிேதான சபாறுப்பாை இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை 

நிறுவைம் ைருதுகின்றது.  இலங்கை நிர்வாை நெகவ உத்திநயாைத்தர்ைளது சதாடர்ந்நதர்ச்சியான ைற்றல் 

ைலாொேத்கத விருத்தி செய்து  விகனத்திறனுள்ள மற்றும் பயனுறுதிமிக்ை அேொங்ை நெகவகய 

உறுதிப்படுத்துவது முக்கிய நநாக்ைமாகும்.  எனநவ, தனது சதாழிற்துகற அபிவிருத்தி இலக்குைகள 

அகடந்துசைாண்டு தேமான அேொங்ை நெகவகய வழங்கும் சபாருட்டு இலங்கை நிர்வாை நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதில் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைம் 

எப்சபாழுதும் சபருகமப் படுகின்றது.  

இவ்வாறு நமற்படி இலக்குைகள அகடந்துசைாள்ளும் நநாக்கில் மற்றும் இலங்கை நிர்வாை நெகவ 

பிேமாைக் குறிப்பின் பிரிவு 9.2 (4) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அேொங்ை நிர்வாை அகமச்சு 

செயலாளரினால் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ள பாடசநறிைள் 03 இலங்கை நிர்வாை நெகவ வகுப்பு I வகுப்பு 

II  உத்திநயாைத்தர்ைளும்  05 பாடசநறிைள் நிர்வாை நெகவ வகுப்பு III உத்திநயாைத்தர்ைளும் பயிலுதல் 

நவண்டும். ைட்டாய நதகவப்பாசடான்கற நிவர்த்தி செய்யும் நநாக்கில் இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவனத்தினால் திறன் விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ஆேம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன.   

பயனுள்ள செயலாற்றுகைக்கு மற்றும் சுய விருத்திக்ைாை  நவண்டி நதகவப்படுகின்ற விநெடமாை  

இனம்ைாைப்பட்ட நடத்கதொர் மற்றும் சதாழில்நுட்ப திறன்ைகள விருத்தி செய்யும் நநாக்கில் 

நிைழ்ச்சித்திட்டசமான்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  
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இலங்கை நிர்வாை நெகவ உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான சைாள்திறன் அபிவிருத்தி  பாடசநறியின் பிேதான 

இலக்கு  யாசதனில் துரிதமாை  மாறிவரும் சூழலுக்கும்  அதிைரித்து வரும் ெவால்ைளுக்கும் 

முைம்சைாடுக்கும்  வகையில் அறிவு மற்றும் திறன்ைகள நாளதுவகேப்படுத்தல் மற்றும் தேம் 

உயர்த்தும் செயன்முகறகய சதாடர்ந்தும் நபணிவருவதாகும்.  நமற்படி ெவால்ைகள 

சவற்றிசைாள்ளும் மூநலாபாய முகறைளின் மூலம் (1) அபிவிருத்தி  நதகவப்பாடுைகள இனம்ைாைல் 

(2) தனது சொந்த விருத்திக்ைாை தனிப்பட்ட ரீதியில் சபாறுப்புக்ைகள சுமத்தல். (3) அபிவிருத்தி 

இலக்குைகள அகடந்துசைாள்ளும் சபாருட்டு அதற்ைான செயன்முகறைகள விருத்தி செய்வது இங்கு 

பிேதானமாை சைாள்ளப்படுகின்றன. இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டம்  சதாடர்ந்நதர்ச்சியான சதாழிற்துகற 

விருத்தியின்  ஆேம்ப படிமுகற மாத்திேமாகும். இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் விநெட சிறப்பம்ெம்  

என்னசவனில் தனது எதிர்ைால சதாழிற்துகற மற்றும் சுய விருத்தி  வழிைாட்டல்  நிைழ்ச்சித்திட்டமாை  

இப் பயிற்சி சநறியின் இறுதியில் பங்குபற்றுநவார் ஒவ்சவாருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியில் 

அபிவிருத்தித் திட்டசமான்கற வடிவகமத்தல் நவண்டும்.  

 

வருடத்தினுள் பின்வரும் சைாள்திறன் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டன.  

 பகாள்திைன் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் – 1 ஆம் வகுப்பு 
 

 

பதா

.இ  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் கா ப்பிரிவு 

பமாடியூல்

களின் 

எண்ணிக்

னக 

 

1 

நடாத்தப்

பட்ட 

பாடபநை

  களின் 

எண்ணிக்

னக 

2 

க ந்துபகா

ண்டவர்க

ளின் 

எண்ணிக்க

ன  

3 

க ந்துக

ப ாண்ட 

நாட்கள் 

1 

சைாள்திறன்   அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 1 ஆவது குழு)  

2016.02.01- 

2016.03.24 

(நாட்ைள் 22 ) 

6 22 32 704 

2 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 2 ஆவது குழு) 

2016.04.04 - 

2016.06.23 

(  நாட்ைள்  

22) 

6 22 25 550 

3 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 3 ஆவது குழு) 

2016.09.19- 

2016.12.01 

( நாட்ைள்  

22) 

6 22 32 704 

4 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

ைைக்ைாளர் நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 1 ஆவது குழு) 

2016.04.06-  

2016.06.21 

( நாட்ைள்  20 

) 

6 20 23 460 

5 

சைாள்திறன்   அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 2 ஆவது குழு) 

2016.08.08-  

2016.11.12 

( நாட்ைள்  20 

) 

6 20 25 500 

6 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

திட்டமிடல் நெகவ ( 1 ஆம் 

வகுப்பு 1 ஆவது குழு) 

2016.03.28- 

2016.07.05 

( நாட்ைள்  

20) 

6 20 15 300 

 பமாத்த எண்ணிக்னக    152 3218 
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 பகாள்திைன் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் – III வகுப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பதா.

இ  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

கா ப்பிரி

வு 

பமாடி

யூல்களி

ன் 

எண்ணி

க்னக 

 

1 

நடாத்தப்பட்ட 

பாடபநறிகளி

ன் எண்ணிக்னக 

2 

க ந்துபகா

ண்டவர்களி

ன் 

எண்ணிக்னக 

3 

க ந்துக

ப ாண்ட 

நாட்கள் 

1 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ   ( III ஆம் 

வகுப்பு 1 ஆவது குழு) 

2016.01.25 

2016.04.29 
11 29 32 928 

2 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ   ( III ஆம் 

வகுப்பு 2 ஆவது குழு) 

2016.05.30 

2016.08.05 
11 29 35 1015 

3 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

நிர்வாை நெகவ   ( III ஆம் 

வகுப்பு 3 ஆவது குழு) 

2016.11.21 

2018.03.23 
13 35 36 1260 

4 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

ைைக்ைாளர் நெகவ   ( III ஆம் 

வகுப்பு 1 ஆவது குழு) 

2016.04.07- 

2016.06.21 
8 18 22 396 

5 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

ைைக்ைாளர் நெகவ   ( III ஆம் 

வகுப்பு 2 ஆவது குழு) 

2016.06.09- 

2016.08.23 
8 18 26 468 

6 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

புள்ளிவிபேவியலாளர் நெகவ    

( III ஆம் வகுப்பு 1 ஆவது குழு) 

2016.04.20- 

2016.06.27 
7 22 25 550 

7 

சைாள்திறன்  அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (இலங்கை 

தைவல் சதாழில்நுட்ப நெகவ   

 ( I ஆம் வகுப்பு 1 ஆவது குழு)  

2016.05.09- 

2016.07.04 
6 10 17 170 

 

 
பமாத்த எண்ணிக்னக    193 4787 
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பகாள்திைன் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் வகுப்பு - III
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ரவண்டுரகாளுக்கு   அனமய நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால் சவளி நிறுவனங்ைளின் நவண்டுநைாள்ைளுக்கு 

இைங்ை பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டன.  அவற்றுக்கு பைம் அறவிடப்படும். 

I. ரவண்டுரகாளுக்கு  அனமய நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (உள்நாட்டு)  

பதா.

இ  

ரசனவனயப் 

பபற்றுக்பகாள்ளும் நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆர ாசனை ரசனவத் 

துனை 

 

1 

நடாத்தப்பட்ட 

பாடபநறிகளி

ன் எண்ணிக்னக 

2 

 

க ந்துபகாண்ட

வர்களின் 

எண்ணிக்னக 

3 

க ந்து

பகா

ண்ட 

நாட்க

ள் 

1 

நன்னடத்கத  மற்றும் சிறுவர் 

பாதுைாப்புத் திகைக்ைளம்  

சதாடர்பாடல் திறன்ைள் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  2 42 84 

2 சபாலிஸ் தகலகமயைம் 

சிநேஷ்ட சபாலிஸ் மா 

அதிபர்ைள் மற்றும் பிேதி 

சபாலிஸ் மா அதிபர்ைளுக்ைான  

பிேநதெ சபறுகைக்  குழுக்ைகள 

அகமத்தல் பற்றிய  பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 25 50 

3 

அனர்த்த முைாகமத்துவ 

அகமச்சு 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

மற்றும் ைணினி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 1/2 20 50 

4 

அனர்த்த முைாகமத்துவ 

அகமச்சு 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

மற்றும் ைணினி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 1/2 20 50 

5 

சுைாதாே அகமச்சு – மாவட்ட 

கவத்தியொகல – சதாம்நப 

ைணினி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 40 40 

6 

சுைாதாே அகமச்சு – மாவட்ட 

கவத்தியொகல – சதாம்நப 

ைணினி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 40 40 

7 

சிறுவர் அபிவிருத்தி மற்றும் 

மைளிர் விவைாே அகமச்சு  

ைணினி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 50 100 

8 

ைலாொே  அலுவல்ைள்  

திகைக்ைளம்  

தகலகமத்துவ பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  5 51 255 

9 மத்திய ைலாொே நிதியம்  

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (ைளஞ்சிய 

மற்றும் வழங்ைல்)   2 23 46 

10 ைல்வி அகமச்சு 

ஆதன முைாகமத்துவம் மற்றும் 

கையிருப்பு  ெரிபார்த்தல் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 42 84 

11 நதசிய சபாலிஸ் ைல்லூரி 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 23 115 

12 வனசீவோசிைள்  திகைக்ைளம் 

நிகறநவற்றுத்தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

முைாகமத்துவ பயிற்சி 

பாடசநறி 3 31 93 

13 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தேங்ைளுக்கு 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

மற்றும்  அறிக்கை எழுதுதல் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ( SI-SIII) 1 58 58 

14 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தேங்ைளுக்கு 

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

மற்றும்  அறிக்கை எழுதுதல் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ( SI-SIII) 1 55 55 

15 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

அலுவலை  உதவியாளர்  நெகவ 

ஊழியர்ைளுக்கு சபாது 

நடத்கத மற்றும் ஒழுக்ைாற்று 

நகடமுகறப் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 54 54 
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16 ைல்வி அகமச்சு 

உதவிப் பணிப்பாளர்ைளுக்ைான 

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 42 84 

17 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  

அலுவலை முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் (SIV-SIV AI) 1 61 61 

18 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (SIV-SIV AI) 1 54 54 

19 

அனர்த்த முைாகமத்துவ 

அகமச்சு 

கமக்நோசொப்ட்  எக்நெல் 

(Microsoft Excel) மற்றும் 

கமக்நோசொப்ட்  எக்ெஸ் (MS 

Access) பற்றிய  பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 4 20 80 

20 

நதசிய STD/AIDS  ைட்டுப்பாட்டு 

பணியைம் 

நதசிய சபறுகை நகடமுகற 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 21 63 

21 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

அலுவலை  உதவியாளர்  நெகவ 

ஊழியர்ைளுக்கு சபாது 

நடத்கத மற்றும் ஒழுக்ைாற்று 

நகடமுகறப் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 51 51 

22 

இலங்கை  அஞ்ெல் 

முைாகமத்துவ பயிற்சிக் 

ைல்லூரி 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 4 36 144 

23 

இலங்கை ைடற்பகட 

தகலகமயைம் 

விகலயிடல் மற்றும் 

செலவிடல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 22 22 

24 

சதங்கு பயிரிடல் ெகப  முைாகமயாளர்ைளுக்கு 

முைாகமத்துவ  திறன்ைள் 

அபிவிருத்தி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 54 108 

25 

சபயர்ம்ட் மன்றம்  ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 8 24 

26 

நதசிய சபாலிஸ் ைல்லூரி  
முைாகமத்துவம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி பற்றிய பயிற்சி 3 48 144 

27 

சவளிநாட்டு  அலுவல்ைள் 

அகமச்சு  

அேெ முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 10 39 390 

28 

 ஊவா மாைாை ைல்வித் 

திகைக்ைளம் 

ஆேம்ப விொேகை நடாத்துதல்  

மற்றும் குற்றப்பத்திேம் வகேவு 

செய்தல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 40 120 

29 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (SIV-SIV AI) 1 53 53 

30 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

எழுதுநர்  தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  

அலுவலை முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் (SIV-SIV AI) 1 57 57 

31 ஊழியர்  சபாறுப்பு நிதியம் 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 40 80 

32 

நதசிய  மாணிக்ை ைற்றைள் 

மற்றும் தங்ை  ஆபேைங்ைள் 

அதிைாேெகப 

தாபன விதிக்நைாகவ மற்றும் 

நிதி ஒழுங்கு விதிைள் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 34 68 

33 ACTED இலங்கை அலுவலைம் 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 19 95 

34 

 

ACTED இலங்கை அலுவலைம் 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 29 145 
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35 

ைைக்ைாய்வாளர்  திகைக்ைளம்  சபறுகை முைாகமத்துவம் 

மற்றும் ைட்டுப்பாட்டு 

நிர்வாைம் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 40 80 

36 

ைைக்ைாய்வாளர்  திகைக்ைளம் சபறுகை முைாகமத்துவம் 

மற்றும் ைட்டுப்பாட்டு 

நிர்வாைம் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 40 80 

37 சபாலிஸ் தகலகமயைம்  

சிநேஷ்ட சபாலிஸ் மா 

அதிபர்ைள் மற்றும் பிேதி 

சபாலிஸ் மா அதிபர்ைளுக்ைான  

பிேநதெ சபறுகைக்  குழுக்ைகள 

அகமத்தல் பற்றிய  பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 28 56 

38 

நதசிய STD/AIDS  ைட்டுப்பாட்டு 

பணியைம் 

சவ ளிநாட்டு நிதியங்ைளின் 

அடிப்பகடயில் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான நிதி 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 10 30 

39 

வலய ைல்வி அலுவலைம் - 

பிலியந்தல  

வலய ைல்வி அலுவலை 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 46 92 

40 மாவட்ட செலைம் - புத்தளம் 

அேொங்ை  சபறுகை  

நகடமுகற பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 31 62 

41 சுைாதாேக் ைல்விப் பணியைம் 

அலுவலை  வாழ்கையின் 

சவற்றி மற்றும்  அறிவாற்றல் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 33 66 

42 

திறன் விருத்தி மற்றும் சதாழிற் 

பயிற்சி  அகமச்சு 

சபறுகை  நகடமுகறயின் 

நபாது சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 36 180 

43 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி / 

மைாவலி ைருத்திட்டம் 

எம்எஸ் சபக்நைஜ் ( MS Package) 

பற்றிய திறன்ைகள விருத்தி  

செய்யும் பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 10 30 

44 

நீர்சைாழும்பு வலயக் ைல்வி 

அலுவலைம் - ைட்டுநாயக்ை 
ைல்வி முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 14 42 

45 

வலயக் ைல்வி அலுவலைம் – 

பிலியந்தகல 
வலய ைல்வி அலுவலை 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 45 90 

46 

ைமத்சதாழில் மற்றும் ைமநல 

பாதுைாப்புச் ெகப 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான  

அலுவலை  முகறைள் மற்றும் 

ைைக்கீட்டு முகறைள் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2 84 168 

47 

சுநதெ மருத்துவத்துவ முகறைள் 

பற்றிய நதசிய நிறுவனம்  

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகள 

பயிற்றுவிக்கும் 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 12 60 

48 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

அடிப்பகட அலுவலை 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 52 52 

49 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

அடிப்பகட அலுவலை 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 51 51 

50 

அனர்த்த முைாகமத்துவ 

நிகலயம்  

அனர்த்த  ஆபத்து 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 38 114 

51 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 26 52 

52 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 26 52 

53 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 24 48 

54 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 33 66 
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55 

வலய ைல்வி அலுவலைம் – 

பிலியந்தகல 

வலய ைல்வி அலுவலை 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 50 100 

56 

ைமத்சதாழில் மற்றும் ைமநல 

பாதுைாப்புச் ெகப 
முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான  

அலுவலை  முகறைள் மற்றும் 

ைைக்கீட்டு முகறைள் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2 47 94 

57 

ைமத்சதாழில் மற்றும் ைமநல 

பாதுைாப்புச் ெகப 
முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான  

அலுவலை  முகறைள் மற்றும் 

ைைக்கீட்டு முகறைள் பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2 16 32 

58 

நதசிய நூலை மற்றும் 

ஆவைங்ைள்  நெகவ ெகப 

ைனிஷ்ட ஊழியர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2 33 66 

59 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

தனியாள் தீர்மானசமடுக்கும் 

மற்றும் நநே முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 33 33 

60 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

தனியாள் தீர்மானசமடுக்கும் 

மற்றும் நநே முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 33 33 

61 

மாைாை ெகப – மத்திய 

மாைாைம் 

உத்திநயாைத்தர்ைள் மற்றும் 

தகலவர்ைளுக்ைான  

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 41 205 

62 

திவிசநகும அபிவிருத்தி 

திகைக்ைளம் 

ைைக்ைாய்வு 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 44 132 

63 லங்ைா  சஹஸ்பிடல்ஸ் 

மத்திய தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

முைாகமத்துவ திறகமைள் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 10 22 220 

64 

சதங்கு பயிரிடல் ெகப  ைனிஷ்ட 

முைாகமயாளர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 65 130 

65 

நீர்சைாழும்பு வலயக் ைல்வி 

அலுவலைம் - ைட்டுநாயக்ை 
அதிபர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 40 80 

66 

வலயக் ைல்வி அலுவலைம் – 

ைட்டுநாயக்ை - ைம்பஹா 

ைல்வி முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 4 15 60 

67 

சுைாதாேக் ைல்விப் பணியைம்  அலுவலை  வாழ்கையின் 

சவற்றி மற்றும்  அறிவாற்றல் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 34 68 

68 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம்  

குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 29 29 

69 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 21 42 

70 சதாழிற் பயிற்சி நிகலயம் 

ஆநலாெைர்ைளுக்கு நுன் திறகம 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 22 44 

71 

திறன் விருத்தி மற்றும் சதாழிற் 

பயிற்சி அகமச்சு  

சபறுகை மற்றும் சைாள்திறன் 

அபிவிருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 5 22 110 

72 

சவளிநாட்டு அலுவல்ைள் 

அகமச்சு  

எண்ைப்பாடு அபிவிருத்தி 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 33 33 

73 

சவளிநாட்டு அலுவல்ைள் 

அகமச்சு 

எண்ைப்பாடு அபிவிருத்தி 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 29 29 

74 

நமாட்டார் வாைனப்  

நபாக்குவேத்து திகைக்ைளம் 

வாடிக்கையாளரின் பாதுைாப்பு 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 30 60 
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75 

மாைாை ெகபைள் மற்றும் 

உள்ளூோட்சி அகமச்சு 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைாை நெகவ 

முன்நனாடி பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 10 35 350 

76 

நதசிய சைாள்கைைள் மற்றும் 

சபாருளாதாே அலுவல்ைள் 

அகமச்சு 

அலுவலை முகறைள் மற்றும்   

நைாகவயிடல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 30 30 

77 

ைமத்சதாழில் மற்றும் ைமநல 

பாதுைாப்புச் ெகப 

சபறுகை சதாடர்பான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 60 60 

78 லங்ைா சஹாஸ்பிடல்ஸ் 

மத்திய தே 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

முைாகமத்துவ திறகமைள் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 10 22 220 

79 

திவிசநகும அபிவிருத்தி 

திகைக்ைளம் 

ைைக்ைாய்வு 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம்  1 25 25 

80 

திவிசநகும அபிவிருத்தி 

திகைக்ைளம் 

ைைக்ைாய்வு 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 3 46 138 

81 

திவிசநகும அபிவிருத்தி 

திகைக்ைளம் 

ைைக்ைாய்வு 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் - 

தமிழ் 3 62 186 

82 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

 உளவளத்துகை மற்றும் நிதிப் 

பிேமாைங்ைள் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 44 44 

83 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணிய 

உளவளத்துகை மற்றும் நிதிப் 

பிேமாைங்ைள் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 16 16 

84 

நீர்சைாழும்பு வலயக் ைல்வி 

அலுவலைம் - ைட்டுநாயக்ை 

அதிபர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 38 76 

85 

நீர்சைாழும்பு வலயக் ைல்வி 

அலுவலைம் - ைட்டுநாயக்ை 

அதிபர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 30 60 

86 உள்நாட்டலுவல்ைள் அகமச்சு 

நிர்வாை 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 4 49 196 

87 

நதசிய சைாள்கைைள் மற்றும் 

சபாருளாதாே அலுவல்ைள் 

அகமச்சு 

அலுவலை முகறைள் மற்றும்   

நைாகவயிடல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 41 82 

88 

நதசிய சைாள்கைைள் மற்றும் 

சபாருளாதாே அலுவல்ைள் 

அகமச்சு 

அலுவலை முகறைள் மற்றும்   

நைாகவயிடல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 38 76 

89 

அனர்த்த முைாகமத்துவ 

அகமச்சு 

அனர்த்த ஆபத்து 

முைாகமத்துவ 

உபநயாைத்திற்கு புவியியல் 

தைவல் ைட்டகமப்பு (GIS) 

பாவகனப் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2 22 44 

90 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 28 28 

91 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 35 35 

92 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 
குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 28 28 

93 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 
குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 35 35 

94 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  நடத்கத புரிதல் 

பற்றிய பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 28 28 



வருடாந்த அறிக்கை  2016 பக்ைம் 42 
 

95 

இலங்கை சவளிநாட்டு  

நவகலவாய்ப்புப் பணியைம் 

குழுச்  செயற்பாடுைள் மற்றும் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட  

நடத்கத புரிதல் பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 23 23 

96 ைமத்சதாழில் அகமச்சு 

உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 35 35 

97 ைல்வி அகமச்சு 

வாைன முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 10 10 

98 

சுைாதாேம், சுநதெ மருத்துவம், 

நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் 

பாதுைாப்புத் திகைக்ைளம் – 

வடக்கு மாைாைம் 

வாைன முைாகமத்துவம் 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 1 25 25 

 பமாமத்தம்  3445 7938 

 

II. பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (பவ ளிநாட்டு)  

 பின்வரும் சவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு 2016  ஆம் ஆண்டு பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன.  

 

பதா.

இ  

ரசனவனயப் 

பபற்றுக்பகாள்ளும் நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆர ாசனை 

ரசனவத் துனை 

நடாத்தப்பட்

ட 

பாடபநறிகள் 

பங்குபற்றிய

ர ார் 

எண்ணிக்னக  

 

பங்ரகற்ை 

நாட்கள்  

1 

ைால்நகட உற்பத்தி மற்றும் 

சுைாதாே திகைக்ைளம் – 

மநலஷியா 

ஆசிரியர்ைளுக்ைான  

சவளிநாட்டு பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  

17 14 238 

2 

இந்தியாவின்  நமற்கு 

வங்ைாள  மானில அேசு  

நெகவ முன்நனாடிப் 

பயிற்சிக்ைாை  இலங்கை 

வந்த இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி பாடசநறி 

38 5 190 

3 

ைலாநிதி எம்சீஆர் மனிதவள 

அபிவிருத்தி நிகலயம் – 

இந்தியாவின் கஹட்ேபாத் 

சதலங்ைான மானில அேசு 

நெகவ முன்நனாடிப் 

பயிற்சிக்ைாை  இலங்கை 

வந்த இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி பாடசநறி 

61 5 305 

4 

இந்தியாவின் கஹட்ேபாத் 

மானில அேசு 

இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன் பயிற்சி 

பாடசநறி 

32 5 160 

5 

இந்தியாவின் கஹட்ேபாத் 

மானில அேசு 

இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன் பயிற்சி 

பாடசநறி 

32 5 160 

6 

இந்தியாவின்  நைேள மானில 

அேசு 

இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன் பயிற்சி 

பாடசநறி 

36 5 180 

7 

கநஜீரியாவின் சைாள்கை 

மற்றும்  மூநலாபாய 

ைற்கைைள் பற்றிய நதசிய 

நிகலயம் 

அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட 

வறுகம ஒழிப்புக்ைான 

நிறுவனப்  சபாறிமுகறகய 

வலுப்படுத்தும் பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

13 5 65 

8 

விகளயாட்டுத்துகற  

அகமச்சு 

சிநேஷ்ட 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான  

சைாள்திறன் அபிவிருத்தி 

பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

29 8 232 

9 

இந்தியாவின்  நமற்கு 

வங்ைாள  மானில அேசு  
இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன் பயிற்சி 

பாடசநறி 32 

5 160 

10 

இந்தியாவின்  நமற்கு 

வங்ைாள  மானில அேசு  
இந்திய சிவில் நெகவ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன் பயிற்சி 

பாடசநறி 32 5 

160 

 பமாத்தம் 322  1850 
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உ. முகானமத்துவ ஆர ாசனைச் ரசனவ  

 அேொங்ை நிறுவனங்ைளினது ஊழியர்ைளின் செயலாற்றுகை விருத்திக்ைாை முைாகமத்துவம் மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்தல் அபிவிருத்தி ஆநலாெகன நெகவைகள வழங்குதல் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை 

நிறுவைத்தின் முதன்கமயான மற்றும் ைட்டாய செயற்பாடாகும்.   

கூட்டுத்தாபனங்ைள் மற்றும்  ெகபைள் உள்ளிட்ட அேொங்ைத்துகற  நிறுவனங்ைள் தமது ஒன்றிகைந்த 

திட்டம், மனிதவளப் பிரிவுத் திட்டம், செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு முகறைள், ஊக்குவிப்பு முகறைள், 

ஊழியர்  ஊக்குவிப்பு  முகறைள் மற்றும் நிறுவன மறுசீேகமப்புக்ைள்  சதாடர்பான  செயற்பாடுைளுக்கு 

இலங்கை  அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் உதவிகய  எதிர்பாேக்கின்றன.   

 ஆநலாெகன   நெகவைள் பற்றிய விபேம் பின்வருமாறு  

பதாடர்  

இ  
முகானமத்துவ   ஆர ாசனையின் பபயர்  ரசனவனயப் பபறும் நிறுவைம்  முன்ரைற்ைம்  

1 

ஆவைங்ைளுக்கு  சதாடேறா முகறயிலான 

(இகையத்தள வெதிைளுன் ைணினி 

பயன்பாட்டின் மூலம்) அனுமதிகய  வழங்கும் 

முகறகய  விரிவுபடுத்தல்  

நதசிய இேத்திைக்ைல் மற்றும் 

தங்ை ஆபேைங்ைள் 

அதிைாேெகப  

இறுதி அறிக்கை 

தயாரிக்ைப்படவுள்ளது  

2 

நிறுவன  ைட்டகமப்பு முைாகமத்துவ   

செயன்முகறகய விருத்தி செய்வதற்ைான 

பிநேேகை  

சுைாதாேம், நபாெகை மற்றும் 

சுநதெ மருத்துவ  அகமச்சு 

இறுதி அறிக்கை 

தயாரிக்ைப்படவுள்ளது 

3 ைணினி  சமன்சபாருட்ைகள செயற்படுத்தல்  
அேெைரும  சமாழிைள்  

ஆகைக்குழு 

ைட்டகமப்புக்ைள் 

உள்ளடக்ைப்டவுள்ளன.  

4 நகடமுகற விதிைள் கைநயடுைகள தயாரித்தல்  
மாணிக்ைக் ைல் மற்றும்  

ஆோய்சி பயிற்சி நிகலயம்  

நிகறவகடந்துள்ளது 

5 இகையத்தளசமான்கற உருவாக்குதல்  நைாட்கட மாநைே ெகப 
நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது  

6 
இகையத்தள பக்ைசமான்கற உருவாக்குதல் ெமுதாயஞ்ொர்  சீர்திருத்த 

திகைக்ைளம்  

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது 

7 

இலங்கையில் சபாதுக் ைல்விக்ைாை  நதசிய 

சைாள்கைச்  ெட்டைசமான்கற விருத்தி  

செய்தல்   

நதசிய ைல்வி ஆகைக்குழு நிகறவகடந்துள்ளது 

8 
நிர்வாைக்   நைாகவசயான்கற தயாரித்தல்  இலங்கை  சதாழிற் பயிற்சி 

நிறுவனம்  

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது 

9 
முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைளுக்கு  

அறிக்ைசயான்கற தயாரித்தல்  

வன சீவோசிைள் திகைக்ைளம் நிகறவகடந்துள்ளது 

10 

செயலாற்றுகைகய விருத்தி  செய்யும் 

சபாருட்டு மூநலாபாய திட்டசமான்கற 

தயாரித்தல்  

இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் 

நஹாட்டல் முைாகமத்துவ 

நிறுவனம்  

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது 

11 
ைருத்திட்ட மதிப்பீசடான்கற தயாரித்தல்  சபண்ைளுக்ைான  நதசிய 

குழுக்ைள்  

நிகறவகடந்துள்ளது. 

12 
ஒன்றிகைந்த திட்டத்கத திருத்தியகமத்தல்  நதசிய இகளஞர்  நெகவைள் 

மன்றம்   

நிகறவகடந்துள்ளது 

13 

மனிதவள முைாகமத்துவ சைாள்கை மற்றும் 

மனிதவள முைாகமத்துவ உபாயங்ைள் 

மீளாய்வு  

இலங்கை ஏற்றுமதி  

அபிவிருத்திச் ெகப  

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது 

14 
விமான நிகலயங்ைள் மற்றும் சிவில்  விமான    

நெகவ (இலங்கை) ைம்பனி  

முைாகமத்துவ 

ைற்கைைளுக்ைான முன்சமாழிவு  

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

வண்ைம் உள்ளது 



வருடாந்த அறிக்கை  2016 பக்ைம் 44 
 

 

ஊ. விரசட பசய மர்வுகள் மற்றும் கருத்தேங்குகள்  

அேொங்ை துகறயின் பல்நவறுபட்ட உத்திநயாைத்தர்ைளின்  நடப்பு விவைாேங்ைள் சதாடர்பாை 

அறிவூட்டும் சபாருட்டு பின்வரும் செயலமர்வுைள் மற்றும் ைருத்தேங்குைள் நடாத்தப்பட்டன.  

1 ஓய்வூதியத் திட்ட முகறக்கு பங்ைளிப்புச்  செய்தல் பற்றிய செயலமர்வு  

2 நல்லாட்சியில்  அேொங்ை உத்திநயாைத்தரின்   ைடகமப்சபாறுப்புக்ைள்  

3 சமாைோைகல மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி பற்றிய செயலமர்வு  

4 

 “2017  வேவுசெலவு  முன்சமாழிவுைகள  நகடமுகறப்படுத்தும்  நபாது, அேொங்ை 

உத்திநயாைத்தரின்  ைடகமப் சபாறுப்புக்ைள்” பற்றிய செயலமர்வு  

5 

 “தைவல் அறியும் உரிகமச்  ெட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்தும்  நபாது அேொங்ை 

உத்திநயாைத்தரின்  ைடகமப் சபாறுப்புக்ைள்” பற்றிய ைருத்தேங்கு.  

  

 

9.2 பட்டப் பின் படிப்பு கல்விக் கல்லூரி (SPS) 

 
 

[ 

2015 – 2017 ஆம் ஆண்டு அேெ முைாகமத்துவம் பற்றிய முதுமாணி பட்டப் படிப்புக்ைாை பதிவு 

செய்வதற்கு 89 நபர் தகைகமப் சபற்றனர். 2016 ஆம் ஆண்டு நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 

பாடசநறிைள் பின்வருமாறு.  

 

 

 

 

பட்டப் பின்படிப்பு கல்விக் கல்லூரியிைால் (SPS) நடாத்தப்பட்ட பட்டப் படிப்பு பாடபநறிகள்  

 

 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் (2015 ஆம்ஆண்டு நினைவு 

பசய்யப்பட்ட)  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்

களின் 

எண்ணிக்னக  

பங்குபற்றிரயா

ர் எண்ணிக்னக 

(சோசரியாக)  

1 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2013/2015 (வாே நாட்ைள்)  

01 44 

2 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2013/2015 (வாே நாட்ைள்) 

01 23 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் (நனடமுனைப்படுத்தப்படுகின்ைது)  - - 

3 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2014/2016 (வாே நாட்ைள்) 

01 53 

4 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான  முதுமாணி 

பாடசநறி 2014/2016 (வாே  இறுதி நாட்ைள்) 

01 36 

5 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2015/2017 (வாே இறுதி நாட்ைள்) 

01 54 

6 அேெ முைாகமத்துவம் சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2015/2017 (வாே  இறுதி நாட்ைள்) 

01 25 
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வருடாந்த அறிக்னக - 2016 

பட்டப் பின்படிப்பு கல்விக் கல்லூரியிைால் நடாத்தப்படும் பட்டப் பின்படிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் – (SPS) -2016 

 

  

நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் 

(நனடபபறுகின்ை)  

 

 

2016 ஆம் 

ஆண்டில் 

நடாத்தப்பட்

ட 

நிகழ்ச்சித்தி

ட்டங்களின் 

எண்ணிக்னக  

2016 

பங்குபற்றி

ரயார் 

எண்ணிக்க

ன  

நடாத்தப்பட்ட 

நாட்கள் 

2016 

(ஒரு நாளுக்கு  09 

மணித்தியா ங்க

ள்) 

பங்குபற்றிய 

நாட்கள்  

2016 

ஒரு 

நாளுக்கு  09 

மணித்தியா

 ங்கள்) 

பங்குபற்றிய 

நாட்கள்  

2016 

ஒரு நாளுக்கு  

06 

மணித்தியா 

ங்கள்) 

1 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2013/2015 (வாே 

நாட்ைள்) 

01 41 15 615 922.5 

2 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2013/2015 (வாே 

இறுதி நாட்ைள்) 

01 21 15 315 472.5 

3 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2014/2016 (வாே 

நாட்ைள்) 

01 53 43 2279 3418.5 

4 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2014/2016 (வாே  

இறுதி நாட்ைள்) 

01 36 42 1512 2268 

5 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2015/2017 (வாே 

நாட்ைள்) 

01 52 35 1820 2730 

6 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி 2015/2017 (வாே  

இறுதி நாட்ைள்) 

01 27 35 945 1417.5 

 பமாத்தம் 6 230 185 7486 11229 
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முன்னைய வருடத்துடன் ஒப்பிடுதல் 

 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

(நனடபபறுகின்ை)  

 

 

நடாத்த

ப்பட்ட 

நிகழ்ச்சி

த்திட்ட

ங்களின் 

எண்ணி

க்னக 

 

பங்குபற்

றிரயார் 

எண்ணி

க்னக 

நடாத்தப்பட்

ட நாட்கள் 

 (ஒரு 

நாளுக்கு  09 

மணித்தியா 

ங்கள்) 

பங்குபற்றிய 

நாட்கள்  

ஒரு நாளுக்கு  

09 

மணித்தியா 

ங்கள்) 

பங்குபற்றி

ய நாட்கள்  

ஒரு 

நாளுக்கு  

06 

மணித்தியா

 ங்கள்) 

நடாத்தப்பட்ட 

நாட்கள் 

 (ஒரு நாளுக்கு  09 

மணித்தியா ங்கள்) 

வீதம் 

(%) 

1 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2010 

07 231 254 6511 9766.5   

2 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2011 

08 205 243 7386 11079.0 அதிைரித்துள்ளது        13 % 

3 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2012 

07 224 193 7474 11211.0 அதிைரித்துள்ளது 01 % 

4 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2013 

06 235 183 6872 10308.0 குகறவகடந்துள்ள

து 

08 % 

5 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2014 

06 185 188 5653 8479.5 குகறவகடந்துள்ள

து 

21% 

6 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2015 

06 207 232 7897 11845.5 அதிைரித்துள்ளது 39% 

7 அேெ முைாகமத்துவம் 

சதாடர்பான முதுமாணி 

பாடசநறி -2016 

06 230 185 7486 11229.5 குகறவகடந்துள்ள

து 

5.4% 

 

*தயாரிப்பு : விதுத் சமன்டிஸ்  (நிைழ்ச்சித்திட்ட உத்திநயாைத்தர் – SPS)-*ெரிபாேக்ைப்பட்டது   :  ைலாநதி 

எஸ்.சுதசிங்ை (ைற்கை இகைப்பாளர் – பட்டப் பின் படிப்பு ைற்கைைள் ைல்லூரி 
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9.3. தகவல் பதாழில்நுட்ப நின யம்  
 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் தைவல் சதாழில்நுட்ப நிகலயத்தின் குறிக்நைாள் பயிற்சி 

மற்றும் ஆநலாெகனச் நெகவைளின் ஊடாை தைவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப ஆற்றகல 

விருத்தி செய்வதற்ைாை அேொங்ை நிறுவனங்ைளுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதாகும். 

இந்நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சிசநறிைள் மற்றும் வழங்ைப்படுகின்ற ஆநலாெகனச் 

நெகவைளின் இலக்கு இக்குறிக்நைாகள நிகறநவற்றுவதாகும். 
 

தைவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி, அத்தியவசியமான தைவல் சதாழில்நுட்பத் 

திறன்ைகள விருத்தி செய்வதற்ைாை இந்நிகலயத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற ஒரு விநெட நிைழ்ச்சிைளில் 

ஒன்றாகும். இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தினால் (SLIDA) நடாத்தப்படுகின்ற ைணினி 

இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி  அேெ துகறகயச் நெர்ந்த முைாகமத்துவ மற்றும் 

முைாகமத்துவம் ொோத உத்திநயாைத்தர்ைளின் ைணினி அறிகவ விருத்தி செய்யும் நநாக்கில் 

வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளது..  இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற 

ைணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி, இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை 

நிறுவைத்தின் பிோந்திய சதாகலக் ைல்வி நிகலயங்ைளிலும் நடாத்தப்படுகின்றது.  

 

மீளாய்வுக்குரி ஆண்டிலும் இந்நிகலயத்தினால் இருபத்நதழு திட்டமிட்ட பாடசநறிைளும் நெகவ 

உள்வாங்ைல் பயிற்சி நிைழ்ச்சிைளும் நடாத்தப்பட்டன. இந்த வருடத்திலும் ஆநலாெகனச் நெகவ 

நிைழ்ச்சிைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. அத்நதாடு  இவ்வாண்டிலும் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை 

நிறுவைத்தின் மாவட்ட நிகலயங்ைள் ஊடாை நடாத்தப்பட்ட ைணினி இயக்குநர் ைணினி 

அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ்  பாடசநறிக்கு  பங்குபற்றியவர்ைளுக்ைாை நடாத்தப்பட்ட சதாடேறா 

முகறயிலான பரீட்கெ  பற்றிய தைவல்ைள்  அட்டவகை 3 இல் தேப்பட்டுள்ளன. அட்டவகை 4 இல்  

அது சதளிவாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  தைவல்  சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால் இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைம் மற்றும் அேெ துகற  நிறுவனங்ைளுக்கு 5 சமன்சபாருட்ைள் விருத்தி 

செய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

நமலும், இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின்  தைவல் சதாழில்நுட்பப் பிரிவினால் 

அகடயப்சபற்ற முக்கிய சவற்றி  யாசதனில்,  இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் 

நடாத்தப்படுகின்ற பரீட்கெைளுக்கு விண்ைப்பங்ைகளக் நைாருவதற்கு இகையவழி (on-line) 

முகறசயான்கற நிறுவியதாகும்.   இங்கு குறிப்பிட நவண்டிய இன்னுநமார் முக்கிய விடயம் 

யாசதனில்  இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் இகைய வழியிலான வேவுப் பதிவு 

முைாகமத்துவ முகறகமயாகும். இந்த ைட்டகமப்பினூடாை நிறுவனத்தின் ஊழியர்ைளுக்கு தமது 

வேவு பற்றிய தைவல்ைகள உரிய நநேத்தில்  சபற்றுக்சைாள்ள முடியுமாை உள்ளது. நமலும் இதன் 

மூலம் வேவு ொோம்ெ அறிக்கைைள், ஊக்குவிப்பு சைாடுப்பனவு அறிக்கைைள் மற்றும் நமலதிை 

நநேத்கத  ைைக்கிடும்  அறிக்கைைள் நபான்ற  நிர்வாை தைவல்ைள் சபற்றுக்சைாள்ளப்படுகின்றன. 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் ஆளணியினரின் வேவுப் பதிவுக் ைட்டகமப்பு, அேெ 

முைாகமத்துவ முதுமாணி பட்டப் படிப்புக்கு  பங்குசைாள்பர்ைளின் வேவு பதிவு செய்யும் ைட்டகமப்பு 

நபான்ற முகறைள்  ஊடாை தனியான வேவு பதிவு ைட்டகமப்சபான்கற நபணுவதற்கும் இதன்  மூலம் 

இயலுமாகியுள்ளது.  

 

அட்டவகை 01 – குறுகிய ைால மற்றும் நீண்டைால பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
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1.  
சைாள்திறன் அபிவிருத்தி – விஞ்ஞான  நெகவ  

(தேம் III)  (டிஜிடல்  அலுவலை முைாகமத்துவம்)  
04 01 24 96 

2.  

முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைளுக்ைாை  இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால்  நடாத்தப்படும் 

ொன்றிதழ் பாடசநறி -  சொற்ைள்   அகமத்தல்  

08 01 07 56 

3.  VMS சமன்சபாருள்  பயிற்சி  02 02 15 30 

4.  மின்னியல் ைட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுைாப்பு  02 04 78 156 

5.  
நெகவ  முன்நனாடிப் பயிற்சி -  இலங்கை  ைல்வி  நிர்வாை  

நெகவ  
90 06 250    22500 

6.  
சைாள்திறன் அபிவிருத்தி  நிைழ்ச்சித்திட்டம் -  தைவல் 

சதாடர்பாடல்  சதாழில்நுட்பத் தேம்   
02 01 15 30 

7.  
சைாள்திறன் அபிவிருத்தி  – இலங்கை  நிர்வாை நெகவ (1 

ஆம் வகுப்பு)  (மின்னியல் ைட்டுப்பாடு)  
03 01 35 105 

8.  
நிர்வாை உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான ைணினி  உபநயாைம் 

பற்றிய  
07 01 20 140 

9.  
இலங்கை  நிர்வாை நெகவ உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான 

நெகவ முன்நனாடி பயிற்சி (மின்னியல் ைட்டுப்பாடு)  
05 05 161 805 

10.  உயர்  சொற்ைள்  தயாரித்தல் மற்றும் தேவுப் பகுப்பாய்வு  05 02 25 125 

11.  
இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால்  

நடாத்தப்படும் ைணினி ொன்றிதழ் பாடசநறி  
10 02 34 340 

12.  தைவல்  சதாழில்நுட்பம்  பற்றிய டிப்நளாமா  28 01 18 504 

13.  
வளங்ைள்  பகிர்வு மற்றும் பாதுைாப்பு வகலயகமப்பு 

(நிேந்தே)  
02 02 22 44 

14.  

முைாகமத்துவ உதவியாளர்  உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தினால்  

நடாத்தப்படும்  உயர்  டிப்நளாமா  ஆேம்ப நிைழ்ச்சித்திட்டம்  

-  இகையத்தளம் மற்றும்  மின்னஞ்ெல் 

02 01 21 41 

 பமாத்த எண்ணிக்னக  170 30 725 24972 

 

 

 

 

 

அட்டவகை 02 – பயிற்சி  ஆநலாெகன 
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1.  

சுைாதாே  அகமச்சின் கவத்தியொகல சுைாதாே தைவல் 

முைாகமத்துவ ைட்டகமப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டம் (நமல் 

மாைாைம்)  

01 02 100 100 

2.  
தைவல் மற்றும்  சதாடர்பாடல்  சதாழில்நுட்பம் – அனர்த்த 

முைாகமத்துவ திகைக்ைளம்  
2.5 02 36 90 

3.  MS- EXCEL - NDRC 5 01 20 100 

4.  வாைன முைாகமத்துவ முகறைள் – ைல்வி அகமச்சு  01 01 10 10 

5.  
வாைன முைாகமத்துவ முகறைள் – ைல்வி அகமச்சு (வடக்கு 

மாைாைம்) 
01 01 25 25 

6.  
அேெ முைாகமத்துவம் பற்றிய முதுமாணிப் பட்டம் (வாே 

மற்றும் வாே இறுதி நாட்ைள்)  
15 02 78 1170 

7.  

மைாவலி நீர் பாதுைாப்பு முதலீட்டு  நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

தைவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் எழுத்தறிவு பற்றிய பயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  

10 01 18 180 

 
பமாத்த எண்ணிக்னக 35.5 10 287 1675 

 
 

அட்டவகை 03 – சதாடேறா முகறயிலான பரீட்கெைள் 

 
இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவனத்தின் ைணினி இயக்கும் அனுமதிப்பத்திே ொன்றிதழ் பரீட்கெ   

 

 

அட்டவகை 4 -  சதாடேறா முகறயிலான பரீட்கெைள் 

 

இ  நின யம் பரீடனசகளின் 

எண்ணிக்னக 

விண்ணப்பத

 ாரிகளின் 

எண்ணிக்னக 

1.  
தைவல் சதாழில்நுட்பம் பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி – 28 ஆவது குழு  

01 24 

2.  
மைாவலி நீர் பாதுைாப்பு முதலீட்டு  நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான தைவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் எழுத்தறிவு பற்றிய 

பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம்  

01 18 

3.  முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைளுக்கு இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை 

நிறுவைத்தினால்  நடாத்தப்படும் உயர் டிப்நளாமா  

03 211 

பமாத்த எண்ணிக்னக 05 253 

 

 

அட்டவகை 5:  2016 ஆம் ஆண்டில்  நுன்சபாருள்  அபிவிருத்தி (உள்ளை) நிகறவு செய்யப்பட்டது  

இ  நின யம் பரீடனசகளின் 

எண்ணிக்னக 

விண்ணப்பதாரிகளின் 

எண்ணிக்னக 

1 பதுகள 2 107 

2 குருநாைல் 2 45 

3 ஹம்பாந்நதாட்கட 1 46 

4 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை 

நிறுவனத்தின் ைணினி ொன்றிதழ் 

பரீட்கெ  (ESOFT) க்ைாை 

1 62 

 
 6 260 
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இ  நுன் பபாருளின் பபயர் ரசனவப் பபறும் நிறுவைம்  

1.  பாடசநறி மற்றும் விரிவுகே மதிப்பீட்டு முகறைள் (Graphical) இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைம்  

2.  பரீட்சித்தலுக்ைான திருத்தப்பட்ட சதாடேறா உள்ளீட்டு தயாரிப்பு 

முகறைள்  

இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைம்  

3.  பரீட்சித்தல் முைாகமத்துவ முகறைள்  இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைம்  

4.  இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  இகையத்கத 

திருத்துதல்  

இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைம்  

5.  இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் மனிதவள 

முைாகமத்துவ ைட்டகமப்பு  

இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைம்  

6.  ெமுதாயஞ்ொர்  சீர்திருத்த திகைக்ைளத்தின் இகையத்தளம்  ெமுதாயஞ்ொர்  சீர்திருத்த 

திகைக்ைளம் 

 

 

 

9.4   ரபோசிரியர் எச்.எஸ். வைசிங்க நூ கம் மற்றும்  தகவல் ரசனவகள் 
 

அறிமுகம் 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் நூலைம் பீட அங்ைத்தவர்ைள், தனியார் / அேெதுகற 

உத்திநயாைத்தர்ைள் மற்றும்  ஆய்வாளர்ைளது நதகவைகளப்  பூர்த்திசெய்கின்றது. பேந்தளவில்  

நாளதுவகேப்படுத்தப்பட்ட நூல்ைளின் சதாகுப்புடன் கூடிய இந்த நூலைம்  விநெடமாை 

பாவகனயாளர்ைளின் ைற்றல்  நதகவப்பாட்கட  நிவர்த்திக்கும் சபாருட்டு அேெ நிர்வாைம் மற்றும் 

முைாகமத்துவம் மற்றும்  நவறு அதனுடன் சதாடர்புகடய துகறைள் ஊடாை  நபாஷிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அேெ சைாள்கைைள், நல்லாட்சி, தனிநபர் அபிவிருத்தி, சபாருளாதாே அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல், 

சூழல் முைாகமத்துவம், செயலாற்றுகை விருத்தி, உற்பத்தித்திறன், ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம், 

மூநலாபாய முைாகமத்துவம், மனிதவள முைாகமத்துவம், உலைமயமாதல், தனியார்மயமாக்ைல், 

இலத்திேனியல் ைட்டுப்பாடு ( e –Governance)  இலத்திேனியல் வியாபாேம்  நபான்ற துகறைள் 

உள்ளடக்ைப்படுகின்றன.  

 

2016 ஆம்  ஆண்டின் இறுதியில் சபாருள் பதிநவட்டுக்கு அகமய 31760 நூல்ைள் ைாைப்பட்டன. 2016 

ஆம் ஆண்டில்  நூற்ைளின் எண்ணிக்கைகய அதிைரிக்கும்  நநாக்கில் 608  நூற்ைள் சைாள்வனவு  

செய்யப்பட்டன. அத்நதாடு பரிொைவும்  சைாகடயாைவும்  இந்த வருடம் நூற்ைள் கிகடக்ைப்சபற்றன. 

 

நூலைத்கதப்  பயன்படுத்துபவர்ைள் 15000  நபர்  அளவில்  ஆய்வுைளுக்கு, இலத்திேனியல் அச்சிடல், 

நிழற் பிேதி எடுத்தல்  நபான்ற  நெகவைள் நூலைத்திலிருந்து   2016 ஆம் ஆண்டு சபறப்பட்டுள்ளன.  

 
விடயப் பேப்புக்கு அனமய நூ க புத்தகங்கள் – 2016 

அட்டவகை – 04 

 

விடயம் நூல்களின் எண்ணிக்னக 

மநனா தத்துவம் 17 

ஆய்வு முகறகமைள் 20 

ெமூைவியல் 7 

புள்ளிவிபேவியல் 5 

அேசியல் 28 

சபாருளியல்  44 

அேெ நிதி  5 

நிதி முைாகமத்துவம்  1 

ெட்டம்  21 

அேெ நிர்வாைம்  17 

ஆங்கிலம்  35 

சூழல் முைாகமத்துவம்  38 

சபாருளாதாே முைாகமத்துவம்  29 
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மூநலாபாய முைாகமத்துவம்  5 

அகமப்பு நடத்கதப் பாங்குைள்  7 

அலுவலை முைாகமத்துவம்  9 

தகலகமத்துவம்  5 

ைைக்கியல்  13 

ைைக்ைாய்வு 7 

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவம்  7 

நிதி முைாகமத்துவம்  9 

மனிதவள முைாகமத்துவம்  10 

பயிற்சி அபிவிருத்தி  12 

ெந்கதப்படுத்தல் 7 

தைவல் சதாழில்நுட்பம்  15 

புகனக் ைகதைள்  (சிங்ைளம்/ஆங்கிலம்) 150 

நூலை மற்றும்  தைவல் விஞ்ஞானம்  10 

நவறு  71 

பமாத்த எண்ணிக்னக  604 

 

 

வாே சஞ்சினக  ரசர்க்னக பதிரவடு 

2016 ஆம் ஆண்டு சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட பருவைால ெஞ்சிகைைள்  ைட்டுைளின் எண்ணிக்கை 131 

ஆகும். 

 

வாே ெஞ்சிகை  சபயர் பட்டியல் – 2016 

அட்டவகை – 05 

 

வாே சஞ்சினகயின் பபயர்  இ க்கம் 

த இசைானமிஸ்ட்  6 

ைணினி 7 

பப்லிக் எட்மினிஸ்நடடிவ் ரிவீவ்  1 

இன்டர்சநஷனல் நஜர்னல் ஒப் பப்லிக் எட்மினிஸ்ட்நேஷன்  6 

டிவசலாப்மன்ட் என்ட்  செநலன்ஜ்  1 

ஹாவட் பிஸ்னஸ் ரிவீவ்  7 

நபாசூன்  12 

கடம்  72 

ஶ்ரீ லங்ைா நஜர்னல் சமநனஜ்மன்ட்  1 

இன்டர்சநஷனல் நலபர் ரிவீவ்  2 

வர்ல்ட்  நபன்க்  ரிெர்ச்  கடஜஸ்ட்  3 

எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிங்ைப்பூர் எக்ஸ்பிேஸ்  11 

ஏஷியா  பசுபிக் சபாபியுநலஷன் நஜர்னல்  1 

பாகிஸ்தான் நஜர்னல் ஒப் எப்கலட்  இசைாசனாமிக்ஸ் -PJAE 1 

பமாத்த எண்ணிக்னக  131 

 

பிேதான நெர்க்கை  ஆவைத்திற்கு நமலதிைமாை ெஞ்சிகைைள், பருவைால ெஞ்சிகைைள், இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  சவளியீடுைள்  மற்றும் ஏகனய   சவளியீடுைள்  நூலைத்தில் உள்ளன. 

அவ்வாறான  183 குழுமங்ைள் ைாைப்படுகின்றன. நமலும் 2016 ஆம் ஆண்டில்  இறுவட்டுக்ைள் / டிவீடி 

சதாகுதிசயான்றும் நூலைம் வெமுள்ளது.  

 

விரசட சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் பசயற்பாடுகள்  
நவறு  விநெட செயற்பாடுைளின் கீழ்  நூலைத்தினால் இவ்வருடம் இகெநமகத  திரு திமித்ரி 

திஸாநாயக்ை “பாடப ான்றுடன் அந்திப்பபாழுது”  (நநேடி நிைழ்ச்சி) அத்நதாடு நிஷாந்த ைமலதாஸ 

மற்றும்  நபோசிரியர் சோஹான் ெமேஜீவ, ைலாநிதி வின்னியா ஆரியேத்ன, ைலாநிதி வீேநைான் 

விநஜவர்தன ஆகிநயாரின்  பங்ைளிப்புடன் “நூப ான்றுடன் அந்திப்பபாழுது”  பிேச்சிகனைகள 
தீர்த்தல் நநேடி நிைழ்ச்சி ஒழங்கு  செய்யப்பட்டது. 
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9.5 பரீட்னசப்  பிரிவு 

 
சிலீடா பரீட்கெப் பிரிவினால்  பல்நவறுபட்ட பாடசநறிைளுக்குரிய பரீட்கெைளுக்கு நமலதிைமாை அகில 

இலங்கை நெகவைளின் விகனத்திறன்ைாண் தகடதாண்டல் பரீட்கெைள் மற்றும் சமாழிப் பரீட்கெைள் 

நடாத்தப்படுகின்றன. 

 

சமாத்த  விண்ைப்பதாரிைள் 1474 

 

 

 

பதா.இ  பரீட்னசயின்  பபயர் – உள்ளக பரீட்னசகள்  மாதம் பங்குபற்றியவர்களின் 

எண்ணிக்னக  

01 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (06 ஆவது சமாடியூல்)  

ெனவரி 35 

02 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (07 ஆவது சமாடியூல்)  

மார்ச் 36 

03 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (08 ஆவது சமாடியூல்)  

ஜூன் 35 

04 
2014/2016 III  ஆவது செமிஸ்டர் 

நம 90 

05 
2013/2015 VI   ஆவது செமிஸ்டர் 

ஜூன்   70 

06 
அேெ முைாகமத்துவம் பற்றிய முதுமாணிப் பரீட்கெ  

ஜூன்   12 

07 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (09 ஆவது சமாடியூல்) 

ஜூன்   37 

08 
அலுவலை முைாகமத்துவம் 2016 ஆம் குழு  

ஜூகல 35 

09 நெகவ முன்நனாடிப் பயிற்சி -  இலங்கை விஞ்ஞான 

நெகவ  

ஜூகல 45 

10 முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைளுக்ைான  இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் ொன்றிதழ் பரீட்கெ   

ஜூகல 200 

11 
ைளஞ்சியொகல முைாகமத்துவம் பற்றிய டிப்நளாமா  

ஜூகல 36 

12 ைளஞ்சியொகல முைாகமத்துவம் பற்றிய டிப்நளாமா 

2013/2014 - முன் 

ஆைஸ்ட் 7 

13 வழங்ைள் மற்றும் மூலப்சபாருட்ைள் முைாகமத்துவம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி  

ஆைஸ்ட் 30 

14 நெகவ முன்நனாடிப் பயிற்சி -  இலங்கை நிர்வாை 

நெகவ 

நவம்பர்  212 

15 நெகவ முன்நனாடிப் பயிற்சி – சமாழிசபயர்ப்பாளர் 

நெகவ  

டிெம்பர் 212 

16 அலுவலை முைாகமத்துவம்  பற்றிய டிப்நளாமா – 

2016  

ஒக்நடாபர் 45 

17 ைளஞ்சியொகல முைாகமத்துவம் பற்றிய டிப்நளாமா 

– 02 ஆவது சமாடியூல் 

நவம்பர்  36 

18 
அலுவலை  ஊழியர்  நெகவ (KKS) டிப்நளாமா   

நவம்பர்  36 

19 இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  

ொன்றிதழ் சபற்ற ொேதிைளுக்ைான டிப்நளாமா  

நவம்பர்  35 

20 இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  

ெதன்றிதழ்சபற்ற முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைளுக்ைான உயர் டிப்நளாமா  

நவம்பர்  49 

21 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (03 ஆவது சமாடியூல்) 

டிெம்பர் 465 

22 அேெ முைாகமத்துவம் பற்றிய முதுமாணிப் பட்டம் 

2015-2017 II ஆவது  செமிஸ்டர் 

நவம்பர் 60 

23 அேொங்ை   சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாைம் 

பற்றிய டிப்நளாமா பாடசநறி (06 ஆவது சமாடியூல்) 

டிெம்பர் 80 
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பவளிவாரிப் பரீட்னசகள் 

 

பதா.இ  மாதம் நடாத்தப்பட்ட 

பரீட்னசகளின் எண்ணிக்னக 

விண்ணப்பதாரிகளின் 

எண்ணிக்னக 

01 ெனவரி 25 453 

02 சபப்ேவரி  8 481 

03 மார்ச்   23 2274 

04 ஏப்ேல்  13 462 

05 நம 03 183 

06 ஜூன் 13 925 

07 ஜூகல 16 1158 

08 ஆைஸ்ட்   07 244 

09 செப்டம்பர்  08 614 

10 ஒக்நடாபர் 21 1910 

11 நவம்பர்  17 696 

12 டிெம்பர்  20 1080 

    

 சமாத்தம் 174 10480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



வருடாந்த அறிக்கை  2016 பக்ைம் 53 
 

9.6 ஆங்கி  பமாழிப் பயிற்சி நின யம் (CELT) 

01. பதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ரளாருக்காை ஆங்கி  பமாழி பயிற்சி பாடபநறி – 2016 

 

மட்டம் குழு 

பாடபநறிக்  

கா ப்பகுதி 

(மணித்தியா ங்கள்)  

பங்குபற்றிரயார் 

மட்டம் II 

87     ஆம்  குழு (ெனிக்கிழகம) 72 34 

88     ஆம்  குழு (ஞாயிறு) 78 45 

89    ஆம்  குழு (திங்ைள் / புதன்) 72 26 

90     ஆம்  குழு (செவ்வாய் / 

வியாழன்) 
72 25 

91     ஆம்  குழு (ெனிக்கிழகம) 

மீட்டல் 6 

மணித்தியாலங்ைள் 

உட்பட 78 

மணித்தியாலங்ைள்   

90 92     ஆம்  குழு (ஞாயிற்றுக் 

கிழகம) 

 மீட்டல் 6 

மணித்தியாலங்ைள் 

உட்பட 84 

மணித்தியாலங்ைள் 

93     ஆம்  குழு (செவ்வாய் / 

வியாழன்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 குழு 

பாடபநறிக்  

கா ப்பகுதி 

(மணித்தியா ங்கள்)  

பங்குபற்றிரயார் 

மட்டம் III 

87      ஆம்  குழு (ெனிக்கிழகம)   மீட்டல் 6 

மணித்தியாலங்ைள் 

உட்பட 114 

மணித்தியாலங்ைள் 
30 

88      ஆம்  குழு (ஞாயிற்றுக் 

கிழகம) 

89     ஆம்  குழு (திங்ைள் / புதன்)   மீட்டல் 6 

மணித்தியாலங்ைள் 

உட்பட 114 

மணித்தியாலங்ைள் 

90      ஆம்  குழு (செவ்வாய் / 

வியாழன்) 

91      ஆம்  குழு (ெனிக்கிழகம) 
 

114 

 

62 
92      ஆம்  குழு (ஞாயிற்றுக் 

கிழகம) 

93      ஆம்  குழு (செவ்வாய் / 

வியாழன்) 
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02. இ ங்னக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் ஆங்கி  டிப்ரளாமா – 2016 முத ாவது உள்வாங்கல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.பதாழில்களுக்காை ஆங்கி  சான்றிதழ் பாடபநறி (CEEP) 11 ஆவது குழு 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

04. பதாழில்களுக்காை ஆங்கி  சான்றிதழ் பாடபநறி (CEEP) 1 ஆவது குழு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மட்டம் 
பாடபநறிக்  கா ப்பகுதி 

(மணித்தியா ங்கள்)  
பங்குபற்றிரயார் 

மட்டம் I  

60                           

(ெனிக்கிழகம) 
31 

60                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
25 

60 (திங்ைள்கிழகம/ புதன் 

கிழகம) 
11 

மட்டம் 

பாடபநறிக்  

கா ப்பகுதி 

(மணித்தியா ங்கள்)  

பங்குபற்றிரயார் 

ஆேம்ப மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
25 

இகடநிகல மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
33 

உயர் மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
52 

   

மட்டம் 

பாடபநறிக்  

கா ப்பகுதி 

(மணித்தியா ங்கள்)  

பங்குபற்றிரயார் 

ஆேம்ப மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
20 

இகடநிகல மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
55 

உயர் மட்டம் 
72                               

(ஞாயிற்றுக்கிழகம) 
40 
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10. உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் ரமம்பாடு 
ைடந்த சில வருடங்ைளில் பயிற்சி சபறுபர்ைளின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்டளவு அதிைரிப்பு 

அவதானிக்ைப்பட்டது. எனநவ நெகவைளின் தேத்கத சதாடர்ந்தும்  நபணுவதற்கு 2016 ஆம் ஆண்டில்  

பின்வரும் செயற்பாடுைள் நமற்சைாள்ளப்பட்டன.    

 

               2016 வருடத்தில்  ரமம்படுத்தப்பட்ட உட்கட்டனமப்பு வசதிகள்  

இ   உப பசயற்பாடுகள்  பபறுமதி ரூ. 

1 விடுதிகய  நமம்படுத்தல் (அகற இல 28 க்கு கடல் பதித்தல் மற்றும் 47 

ைதவுைள்  சபாருத்துதல்)  

          

4,091,527.18  

2 பீடத்தின் ைட்டிட  நிலத்கத பழுதுபார்த்தல்    3,394,424.29  

3 பட்டப் பின் படிப்பு ைல்லூரிகய  பழுதுபார்த்தல்   1,380,454.20  

4 இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் பிேதான ைட்டிடத்தின்  

சவளிப்புறச்  சுவர்ைகள பூசுதல் மற்றும் சுவர்ைளில் அழிவுக்கு உட்பட்டுள்ள 

கடல்ைளுக்கு பதிலாை புதிய  கடல்ைகள பதித்தல்   

          

2,978,728.20  

5 பட்டப் பின் படிப்பு பாடொகலயின்  நதகவக்ைாை தளபாட 

உபைேைங்ைகள சைாள்வனவு  செய்தல்   

          

1,523,190.35  

6 நிலத்கத சுத்திைரிக்கும் இயந்திேத்கத சைாள்வனவு  செய்தல் (2)   1,108,419.00  

7 அச்சு  இயந்திேம் மற்றும் சதாகல மடல்  இயந்திேங்ைகள சைாள்வனவு   

செய்தல்  (05)  

             

233,285.00  

8 உைவைத்திற்கு இரும்பு இோக்கைைள், தட்டு மற்று டிநோலி வழங்குதல் 

மற்றும்  இட கமவு  

             

651,000.00  

9 ைணினிைள்  (55) 7,024,690.00  

10 சலப்சடாப் சைாள்வனவு   செய்தல்  (02) 429,800.00  

11 உைவைத்கத விரிவு படுத்தல் (இேண்டு மாடி)  10,999,750.94  

12 நிகறநவற்று உத்திநயாைத்தர்ைளின்  உத்திநயாைபூர்வ வாெஸ்தளங்ைளுக்கு 

இரும்பு கூகறசயான்கற வழங்குதல்  மற்றும் இட அகமகவ  தயாரித்தல்  

             

461,780.00  

13 சூர்ய ெக்தி ைட்டகமப்புக்ைகள வழங்குதல், சபாருத்துதல் மற்றும் 

நகடமுகறப்படுத்தல்   

        

12,000,000.00  

14 வகலயகமப்பாக்ைலுக்கு  நதகவயான ைம்பிைள்  மற்றும் சுவிச்ைகள 

வழங்குதல் மற்றும் சபாருத்துதல்  

          

5,494,529.60  

15 சிசிடிவி சதாகுதிகய வழங்ைல்,சபாருத்தல் மற்றும் செயற்படுத்தல்  3,998,900.00  

16 நூல்ைள் மற்றும் இலத்திேனியல் ைருவிைகள சைாள்வனவு செய்தல்  423,998.06  

17 உத்திநயாைபூர்வ இல்லத்கத பழுதுபார்த்தல்  899,006.00  

18 பிேதான ைட்டிடத்திற்கு பலகையிலான அலுமாரிைகள சைாள்வனவு 

செய்தல்  

             

843,350.00  

19 ெபிவூபர் 10,கவகப நுகழவு உதிரிப்பாைங்ைள் 03 ஆகியவற்கற 

சைாள்வனவு செய்தல்  

             

356,875.81  

20 சைாம்நபாஸ்ட் உற்பத்தி ைளஞ்சியங்ைள் 06 ஐப் சபாருத்துதல்  204,000.00  

21 வீடிநயா இலத்திேனியல் ைலந்துகேயாடல் சதாகுதிகய ( Multiparty Session 

Key)  சைாள்வனவு செய்தல் 

             

280,000.00  

22 விடுதிக் ைட்டிட அகறைள் 301 – 306 பழுதுபார்த்தல்  973,806.00  

23 நீர் ைசியும் கூகேகய ெரிசெய்தல் – விடுதி  126,490.00  

24 இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  இரும்பிலான ைதிகே, 

நமகெைளுக்கு நிறம் தீட்டுதல்.  

             

155,980.00  

25 இரும்பு தளக்நைாலம் (இலத்திேனியல் அகற, நிைழ்ச்சித்திட்டப் பிரிவின் 

ைளஞ்சியொகல மற்றும் பிேதான ைட்டிடத்தின் நீர் தாங்கிக்கு இரும்பு 

கூகேசயான்கற அகமத்தல்)  

             

352,206.00  

  
பமாத்த பதானக ரூபா.  60,386,190.63 
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11. கணக்காய்வு மற்றும் முகானமத்துவக் குழு அறிக்னககள் - 2016 
 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் பணிைகள நமற்பார்கவ செய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

நிதி அறிக்கைைள் மற்றும்  நகடமுகற விதிைளில் ஒருகமப்பாட்கட உறுதிப்படுத்துவதற்கும்  PED/12 

அத்தி: 7:4:1 பிேைாேம் ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு (AMC) தாபிக்ைப்பட்டது.  

 

ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் சபாறுப்புைள் பின்வருமாறு.  

 நிதிக் கூற்றுக்ைளின் பூேைத்துவத்கத நமற்பார்கவ செய்தல் மற்றும் நிதி செயலாற்றுகைக்கு 

ஏற்புகடய முகறகமொர் அறிவித்தல்ைள் மற்றும் அதன் முக்கிய தீர்மானங்ைள் மற்றும் 

அறிக்கையிடல் சதாடர்பாை மீளாய்வு செய்தல்.  

 நிறுவனத்தினால் வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்ைள், நிதி அறிக்கையிடல் பிேச்சிகனைள், நிதி 

அறிக்கைைள் மூலம் ைண்டறியப்படும் விடயங்ைகள தயாரிக்கின்ற நபாது நிறுவனத்தினால் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ள ைைக்கீட்டு அடிப்பகடைள் மற்றும் சைாள்கைைள் மற்றும் 

பரீட்ெயங்ைகள மீளாய்வு  செய்தல். வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்ைள், ைண்டுபிடிப்புக்ைள் மற்றும் 

நிதி அறிக்கைைகள தயாரிக்கின்ற நபாது நிறுவனத்தினால் உபநயாகிக்ைப்படும் ைைக்கியல் 

அடிப்பகடைள், சைாள்கைைள் மற்றும் பாவகனகய  மீளாய்வு செய்தல். 

 பிேதான அபாயங்ைள் மற்றும் நிர்வாை செயற்பாடுைகள அகடயாளம் ைாணுதல் மற்றும் 

மதிப்பீடு செய்தல். நமலும் அறிக்கையிடுவதற்ைான செயன்முகறகய மீளாய்வு செய்தல் 

உள்ளிட்ட நிறுவனத்தின்  உள்ளை நிர்வாைத்தின் உற்பத்தித்திறகன மற்றும் அபாய 

முைாகமத்துவ ைட்டகமப்புக்ைகள நமற்பார்கவ  செய்தல் மற்றும் மீளாய்வு செய்தல்.   

 உள்ளை ைைக்ைாய்வு திட்டத்கத அனுமதித்தல் மற்றும் அேெ நிர்வாை ைட்டகமப்பின் 

பயனுறுதி சதாடர்பாை முகறயான அறிக்கைைகள மீளாய்வு செய்தல்.  

 குழுவினால் ைவனத்திற்சைாள்ளல், நடவடிக்கை எடுத்தல் அல்லது விருத்தி செய்ய 

நவண்டுசமன குழு ைருதும் ஏநதனும் பிேச்சிகன இருப்பின் ஆளுநர் ெகபக்கு அறிவித்தல்.  

 உள்ளை ைைக்ைாய்வு திட்டங்ைள் மற்றும் அறிக்கைைள் உட்பட நிதி முைாகமக்கு ஏற்புகடய 

நகடமுகறைகள முைாகமத்துவ மீளாய்வு விடயப் பேப்பிற்குள் தனது ைைக்ைாய்வின் 

சபறுநபறுைகள உள்ளை ைைக்ைாய்வாளர்ைளுடன் மீளாய்வு செய்தல்.  

 

 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுவின் 

முகறயான செயற்பாடுைள்  யாசதனில், நிதி அறிக்கையிடல், உள்ளை ைட்டுப்பாடு மற்றும்  ஆபத்து 

முைாகமத்துவத்தின் ஒருகமப்பாட்கட உறுதிசெய்யும் சபாருட்டு திட்டமிடப்பட்ட  தீர்மானங்ைள் 

மற்றும்  நடவடிக்கைைகள  செயற்படுத்தல் பற்றி நமற்பார்கவ செய்வதன்  மூலம் ஆளுநர்  ெகபக்கு 

ஒத்துகழப்பு  வழங்குவதாகும். 

 

ைைக்ைாய்வு முைாகமத்துவக் குழு நான்கு  உறுப்பினர்ைகளக் சைாண்டுள்ளது. 
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2016 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 31 ஆம் திைதியுடன் நிகறவகடயும் நிதி ஆண்டில் ைைக்ைாய்வு 

முைாகமத்துவ குழுவின் 04 கூட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  ைைக்கீட்டு ைட்டகமப்பு மற்றும் 

முைாகமத்துவ பிேச்சிகனைள் சதாடர்பாை அங்கு விநெடமாை ைலந்துகேயாடப்பட்டது. விநெட  விநி 

நயாைம், ைைக்கீட்டு முகறைளின் குகறபாடுைள், இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  

நகடமுகற விதிைள் மற்றும் அேொங்ை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவு மற்றும் உள்ளை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் 

எடுத்துகேக்ைப்படும் சைாள்கைைள் சதாடர்பாை ஆளுநர்  ெகபகய அறிவூட்டுவதற்ைாை முைாகமத்துவ 

குழுவின் உறுப்பினர்ைள் ஆளுநர்  ெகபயின் கூட்டத்தில் ைலந்துசைாண்டனர் .  

 

ைைக்கீட்டு மற்றும் நிதிச் செயற்பாடுைகள தளுவி இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் 

விதிைள் மற்றும்  நகடமுகறைள் மற்றும் அேொங்ை ஒழுங்கு விதிைள் உள்ளிட்ட விரிவான  

செயற்பாடுைளுக்கு அகமய ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுவினால் ைைக்ைாய்வாளரினால் 

அவதானிப்புச்  செய்யப்பட்டதற்கு அகமய நிறுவனத்தின் நிதிக் கூற்றுக்ைள், மற்றும் நிதி ஒழுங்கு 

விதிைள் மற்றும்  இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் விதிைளுக்கு  அகமய உள்ளனவா 

என்பகத உறுதி செய்துசைாள்வதற்கு அதன் நிதிக் கூற்றுக்ைள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டன.  

2016 ஆம் ஆண்டு ைைக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவ குழுவினால் பின்வரும் பிேதான நிைழ்ச்சி 

நிேலிலுள்ள விடயங்ைள் ைலந்துகேயாடப்பட்டன.  

01 ஆவது கூட்டம் – 2016/01 (2016.03.30) 

 முன்னர் இடம்சபற்ற ைலந்துகேயாடலுடன் சதாடர்புகடய இைக்ை அறிக்கை (2015/04) 

 அேொங்ை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் ைைக்ைாய்வு விொேகைைள் ஆறு 

முன்கவக்ைப்பட்டிருந்தன. உள்ளை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் இேண்டு விொேகைைள் 

முன்கவக்ைப்பட்டிருந்தன. இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  

முைாகததுவத்தினால்  அதற்ைான பதில்ைள் வழங்ைப்பட்டன.  

 சொத்துக்ைள் பதிநவடு – 2014 

 ைணினி சொத்துக்ைள் பதிநவடு 

02 ஆவது கூட்டம் – 2016/02 (2016.07.12) 

 முன்னர் இடம்சபற்ற ைலந்துகேயாடலுடன் சதாடர்புகடய இைக்ை அறிக்கை (2016/01) 

 நமற்பார்கவ  ெகபைளின் அறிக்கைைள்  

 அேொங்ை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் ைைக்ைாய்வு விொேகைைள் நான்கு 

முன்கவக்ைப்பட்டிருந்தன. உள்ளை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் மூன்று விொேகைைள் 

முன்கவக்ைப்பட்டிருந்தன.  

03 ஆவது கூட்டம்– 2016/03 (2016.10.22) 

 முன்னர் இடம்சபற்ற ைலந்துகேயாடலுடன் சதாடர்புகடய இைக்ை அறிக்கை (2016/02) 

 அேொங்ை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் ஒரு ைைக்ைாய்வு விொேகை முன்கவக்ைப்பட்டிருந்த்து. 

உள்ளை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் நான்கு விொேகைைள் முன்கவக்ைப்பட்டிருந்தன. 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  முைாகததுவத்தினால்  அதற்ைான பதில்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன.  
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04 ஆவது கூட்டம் – 2016/04 (2016.12.23) 

 உள்ளை மற்றும் அேொங்ை ைைக்ைாய்வு விொேகைைள் மற்றும் முன்னர் இடம்சபற்ற 

ைலந்துகேயாடலுடன் சதாடர்புகடய இைக்ை அறிக்கை  

 2017 ஆண்டுக்ைான வேவுசெலவு மதிப்பீடு மீளாய்வு செய்யப்பட்டது.  

 2017 வருடத்தின் சபறுகை திட்டம் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது.  

 2017 வருடத்தின் உள்ளை ைைக்ைாய்வுத் திட்டம் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது.  

 அேொங்ை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் நான்கு ைைக்ைாய்வு விொேகைைள் முன்கவக்ைப்பட்டன. 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  முைாகததுவத்தினால்  அதற்ைான பதில்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன.  

 

ைைக்ைாய்வு செய்யப்பட்ட நிதித் தைவல்ைளின் ஒருகமப்பாட்டுக்கு பங்ைளிப்புச் செய்து சவளி மற்றும் 

உள்ளை ைைக்ைாய்வின் மூலம் முக்கியமான செயற்பாடுைள் நமற்சைாள்ளப்படுகின்றன. அதற்கிைங்ை, 

ைைக்ைாய்வுக் குழுவினால் ஆைக் குகறந்தது தவகை அடிப்பகடயில் ைைக்ைாய்வுக் குழுவினால் 

மூன்று மாதங்ைளுக்கு ஒரு முகற அந்த செயற்பாடுைள் பரீட்சிக்ைப்படுகின்றன. இலங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்வாை நிறுவைத்தின் நிேல் அகமச்ொன அேொங்ை நிர்வாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு மற்றும் 

சபாது திகறநெரிக்கு நிறுவனத்தின் ைைக்ைாய்வு நடவடிக்கைைள் பயனுள்ள வகையில் அகவ 

நிகறநவற்றப்படுகின்றனவா என்பது பற்றியும் அகவ முகறயாை மீளாய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்படுகின்றனவா என்பகதயும் உறுதிசெய்ய நவண்டியுள்ளது. மீளாய்வுத் துகற பின்வரும் 

விடயங்ைகளயும் உள்ளடக்கி ஏற்புகடய ெைல விடயங்ைகளயும் உள்ளடக்கி இருத்தல் நவண்டும்  

 

1. மீளாய்வுக் ைாலப்பகுதியில் நமற்சைாள்ளப்பட்ட செயற்பாடுைளின் தேம்  

2. ைைக்ைாய்வு உத்திநயாைத்தர்ைளின் செயற்திறன் மற்றும் அனுபவம்  

3.  அேொங்ை மற்றும் உள்ளை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவினால் அறிக்கையிடப்படும் நேகையின் 

சபாருத்தப்பாடு 

 

அதற்ைகமய குழுவினால் தற்நபாகதய முகறைள், செயல் முகறைள், விலைல் மற்றும்  நயாெகனைகள 

மீளாய்வு செய்து தற்நபாகதய முகறைகள விருத்தி  செய்ய நவண்டிய  முகற பற்றிய  

முன்சமாழிவுைள் ஆளுநர்  ெகபயின் அனுமதிக்கு அடிக்ைடி  முன்கவக்ைபடும். குழுவினால் 

ைைக்ைாய்வாளர் நாயைத்தினால் முன்கவக்ைப்படும் ைைக்ைாய்வு விொேகைைள் மற்றும் ஏற்புகடய 

பிரிவுைள் மூலம் வழங்ைப்படும் பதில்ைள் என்பன மீளாய்வு செய்யப்பட்டதுடன் திருத்தமான 

செயற்பாட்டுக்கும் தவறுைள் மீண்டும் நிைழுவகத தடுப்பதற்கும் ஏற்புகடய பிரிவுத் தகலவர்ைளுடன் 

ைலந்துகேயாடல்ைளும் நடாத்தப்பட்டன.  

 

 

 

தவிசாளர் 

கணக்காய்வு மற்றும் முகானமத்துவ குழு 
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இ ங்னக  அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  

2016 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு  நிதிக் கூற்று  

 

    

  
குறிப்பு  

2016 2015 

பசாத்துக்கள்   ரூ .சதம்  ரூ .சதம்  

நனடமுனைச் பசாத்துக்கள்     
ைைக்கு மீதிைள்   03                60,174,245.55                 23,491,816.73  

மூன்று மாத நிகலயான கவப்பு   04              248,069,033.43               209,212,169.09  
ைடன்படுநர்  05                46,177,612.55                 40,649,948.22  
கையிருப்பு   06                  3,382,999.45                   3,731,210.09  
முற்சைாடுப்பனவு   07                  2,962,861.70                   1,820,684.91  
முற்பைம்  08                  1,138,741.99                                    -    
ஊழியர் ைடன்   09                14,291,849.81                 12,744,724.99  

              376,197,344.48               291,650,554.03  
நனடமுனைச்  பசாத்துக்கள் அல் ாதனவ     
சொத்துக்ைள் இயந்திே உபைேைங்ைள்   10              403,822,196.37               382,830,316.24  

பணிக்சைாகட நிதியங்ைள் முதலீடு   11                28,522,408.40                 26,315,591.47  
கவப்புக் ைைக்குைள்   12                  1,299,500.00                   1,271,500.00  

              433,644,104.77               410,417,407.71  
பமாத்தச்  பசாத்துக்கள்           809,841,449.25           702,067,961.74  
பபாறுப்புக்கள்     
நனடமுனை பபாறுப்புக்கள்     
செலுத்தநவண்டிய கவப்புக்ைள்   13                50,620,174.65                 24,597,390.63  
முற்பை வருமதிைள்   14              138,510,095.33               163,846,995.92  
திேண்ட செலவினம்   15                  7,828,233.88                 11,225,495.13  
நிச்ெயமற்ற வருமதிைள் மற்றும் ஒதுக்குைள்                   1,745,050.00                      594,950.00  
              198,703,553.86               200,264,831.68  
நனடமுனை அல் ாத பபாறுப்புக்கள்     
சதாகலக் ைல்வி நிகலயம்   16                26,480,941.38                 28,136,000.21  
பணிக்சைாகடைளுக்ைான ஒதுக்கீடுைள்   17                29,107,585.00                 31,026,863.25  

                55,588,526.38                 59,162,863.46  
பமாத்த  பபாறுப்புக்கள்               254,292,080.24               259,427,695.14  
பமாத்த  பசாத்துக்கள்            555,549,369.01           442,640,266.60  

பமாத்த  பசாத்துக்கள் / பமாத்த மூ தைம்     
பின்நபாடப்பட்ட வருமானம் – திகறநெரி 

ஒதுக்கீடுைள்            478,753,816.81               441,126,297.39  
ஏகனய இருப்புக்ைள் – சொத்துக்ைள்  மீள் 

ைைக்கிடப்பட்ட இருப்புக்ைள்   18             12,015,807.00                 12,015,807.00  
நெர்க்ைப்பட்ட மிகை   19             64,779,745.20               (10,501,837.79) 

முழு பமாத்த பசாத்துக்கள் / பமாத்த மூ தைம்            555,549,369.01           442,640,266.60  
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இ ங்னக  அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  

2016/12/31 ஆம் திகதியுடன் முடிவனடயும் வருடத்திற்காைது  
நிதி  பசய ாற்றுனக கூற்று  

 

    

 குறிப்பு  2016 2015 

   ரூ . சதம்   ரூ . சதம்  

வருமாைங்கள்     

திகறநெரியின் பங்ைளிப்பு  20                 158,292,480.58  141,405,459.68  

ரவறு வருமாைங்கள்     

பாடசநறிக் ைட்டைங்ைள்  21                      5,312,052.20                               6,338,850.00  

அகறைகள வாடகைக்கு விடுதல்    4,342,900.00                               4,163,000.00  

சவளியீடுைள் விற்பகன                      1,417,174.00                               1,859,817.50  

முதலீடுைள்  மீதான வருமானங்ைள்  22                   23,820,433.69                               4,933,196.01  

ைடன் வட்டி                          557,637.75                                  566,344.08  

வாடகை 23                11,773,851.51                             13,609,197.70  

குத்தகை  கூலி                        1,655,058.83                               1,655,058.83  

சைாகடைள்                                            -                                      41,770.50  

பட்டப் பின் படிப்பு டிப்நளாமா                      24,217,500.00                            18,796,500.00  

சமாழி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்                      12,493,451.36                             12,092,050.00  

ஆநலாெகன  நெகவைள்  24                  113,014,845.55                            81,023,052.69  

பல்நவறுபட்ட வருமானங்ைள்   25                      7,590,191.33                             17,569,603.58  

பமாத்த வருமாைம்                   364,487,576.80                         304,053,900.57  

    

பச விைம்    

ஆளுக்குரிய  நவதனாதிைள்   26                    90,032,742.51                             92,050,485.01  

ஊழியர் நலன்புரி  27                      3,276,757.46                              3,491,908.04  
பிேயாைச் செலவுைள் மற்றும் 

சைாடுப்பனவுைள்  28                     1,706,344.54                               6,885,148.16  

உபநயாை மற்றும்  நவறு  நெகவைள்  29                    33,621,629.73                             33,298,231.57  

நபாக்குவேத்து 30                      5,399,301.19                               3,797,807.19  

நிகலயான   சொத்துக்ைள்  பழுதுபார்ப்பு 

மற்றும்   போமரிப்பு  31 11,116,306.76                            8,296,658.84  

வழங்ைல்  மற்றும்   நதகவப்பாடுைள்  32                      8,680,881.14                             11,812,692.05  

நிதிக் ைட்டைங்ைள்  33                      3,795,310.06                              2,398,379.67  

நூலை  நெகவைள்   34                        395,959.03                                 746,087.47  

பயிற்சி  மற்றும் மதிப்பீடு  35 15,398,472.29                             16,758,366.85  

சவளியீடுைள் மற்றும் தைவல்  நெகவ  36                         485,364.90                             1,390,785.59  
சவளிநாட்டுப் பயிற்சிைள் மற்றும் ைல்விச்  

சுற்றுலாக்ைள்                                            -                               18,208,010.97  

சொத்துக்ைள்  நதய்மானம்  37                    36,174,757.79                            35,279,314.73  

பட்டப் பின் படிப்பு ைல்லூரி  38 10,133,163.48  6,905,255.06  

ஆங்கில  நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  39 3,112,662.64  5,245,700.24  

ஆநலாெகன  நெகவ  40                   64,311,155.35                             53,445,511.10  

நட்டங்ைள் மற்றும்  சவட்டிவிடல்                                            -                                 4,545,853.39  

பணிக்சைாகடக்ைான ஒதுக்குைள்                           915,984.75                             7,572,508.37  
நிச்ெயமற்ற வருமதிைள் மற்றும்  

ஒதுக்குைள்                        1,150,100.00                                                  -    

சவளியீட்டுச்  செலவுைள்                           705,461.00                               1,723,411.50  

பமாத்தச்  பச வுகள்                   290,412,354.62                         313,852,115.80  

வருடத்தில் பமாத்த மினக (குனைபாடு)                     74,075,222.18                            (9,798,215.23) 

 
 


