




2014

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh

fkd' 28$10 u<,fialr udj;" fld<U 07'
ÿ'l' 94-11-5980200" *elaia - 0115898503" fjí - www.slida.lk





jd¾Isl jd¾;dj 2014 1

mgqk
1' wOHlaI ckrd,ajrhdf.a jd¾;dj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 03 

2' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha oelau yd fufyjr m%ldYh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 04

3' wmf.a wruqKq" mrud¾: iy l%shdldrlï '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 05

4' md,l iNdj '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 07

5' fcHIaG l<ukdlrKh iy wdpd¾h uKav,h ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 08

6' yeÈkaùu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14

7' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha ixúOdk jHqyh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15

8' fN!;sl iïm;a '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16

9' j¾Ih ;=< w;am;alr.;a ch.%yK ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18

 9'1' jevigyka wxYh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18

 1' l<ukdlrK yd l<ukdlrK fkdjk ks,OdÍka i|yd jk mqyqKq jevigyka ''''''''''''''''''''' 18

 2' fiajdrïNl mqyqKq jevigyka ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 28

 3' YS% ,xld mßmd,k fiajh i|yd Odß;d ixj¾Ok jHdmD;sh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29

 4' mqyqKq WmfoaYk fiajd '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31

 5' l<ukdlrK WmfoaYk fiajd ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36

 9'2 mYapd;a Wmdê wOHhk úoHd,h ^SPS& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 39

 9'3 f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41

 9'4 mqia;ld,h yd f;dr;=re fiajd ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44 

 9'5 úfYaI jevigyka ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46 

10' há;, myiqlï jeä ÈhqKq lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 48

11' ú.Kk yd l<ukdlrK lñgq ú.Kk jd¾;dj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50

12' uq,H iudf,dapkh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53

 •  fYaI m;%h '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53

 •  wdodhï yd úhoï .sKqu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 54

13' ú.Kldêm;s jd¾;dj '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55

14' ú.Kk jd¾;dj ms<sn| l<ukdlß;ajfha woyia ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 68



2 jd¾Isl jd¾;dj 2014



jd¾Isl jd¾;dj 2014 3

01' wOHlaI ckrd,ajrhdf.a iudf,dapkh

1982 wxl 9 orK mk;ska ia:dms; Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh 2014 j¾Ifha§ rdcH fiajd 

ld¾h idokh by< kexùfï wLKav ld¾hNdrfha oYl ;=kl ld,hla iïmQ¾K lrk ,§' iajlSh 

wksjd¾h ld¾h Ndrhkag wod<j 2014 j¾Ih ;=< fuu wdh;kh úiska bgqlrk ,o lemS fmfkk 

l¾;jHhka iïnkaO iudf,dapkhla uúiska b;d i;=áka my;ska olajñ.

ta wkqj rdcH ks,OdÍkaf.a ks, ld¾hhNdrh M,odhS f,i bgq lsÍug wjYH jk oekqu" l=i,;d" 

wdl,am yd p¾hd rgdjka mqyqKqj u.ska j¾Okh lsÍu i|yd Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh 

2014 j¾Ifha§  iqúfYaIS ld¾hhNd¾hla bgqlr  lr we;s w;r tu.ska úYsIaG ld¾hidOkhla w;alr 

.ekSug iu;aj we;ehs uu ks.ukh lrñ' 

2014 j¾Ifha§ ie,iqï iy.; mqyqKq jevigyka ^l<ukdldÍ;aj& 35 la ks,OdÍka 754 f.a 

iyNd.S;ajfhkao " ie,iqï iy.; mqyqKq jevigyka ^l<ukdldÍ;aj fkdjk& 233 la ks,OdÍka 

7086 f.a iyNd.S;ajfhkao" ÿria: mqyqKq jevigyka ^l,ukdlrK fkdjk& ks,OdÍka 2169 

fofkl=f.a iyNd.S;ajfhka iyNd.S;aj Èk 4309 lao" ämaf,daud mdGud,d 12 la ks,OdÍka 444 lf.a 

iyNd.S;ajfhkao" mßmd,k fiajfha  1 yd 3 mka;sfha ks,OdÍkaf.a Odß;d j¾Ok jevigyka ioyd 

ks,OdÍka 188 lf.a iyNd.S;ajfhka Èk 179 la  yd  fiajdrïNl mqyqKq jevigyka ks,OdÍka 88 

fofkl=f.a iyNd.S;ajfhka Èk 520lao mj;ajk ,§'

wdh;kfha mYapd;a Wmdê wOHhk mdie, úiska fufyhjkq ,nk rdcH l<ukdlrKm;s 2014-2016 

Wmdê mdGud,djg wOHhk,dNSka 120 la iy 2013-2015 mdGud,djg wOHhk,dNSka 27 fofkl= n|jd 

f.k we;s w;r Tjqka wOHhk lghq;= j, iyNd.S ù isá;s' 

;jo" fuu ld, mßÉfþoh ;=< f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh úiska mdVud,d iy fiajdrïNl 

mqyqKq jevigyka 39la mj;ajd we;s w;r WmfoaYk mqyqKq jevigyka 06la mj;ajd we; 

foaYSh jYfhka muKla fkdj cd;Hka;r jYfhkao úúO rgj,a j, mqyqKq wdh;khkaf.ka lrkq 

,nk b,a,Sï wkqj úúO mqyqKq mdGud,d ixúOdkh lr we;' úfYaIfhkau ,d,a nyd¥¾ Ydia;%S 

cd;sl mßmd,k wOHhk wdh;kfha mqyqKqj ,enQ bka§h mßmd,k ks,OdÍkaf.a fiajdrïNl mqyqKqj 

meje;aùu" nx.,dfoaYfha isú,a ks,OdÍka i|yd jQ iudrïNl mdGud,dj meje;aùu ;=<ska ol=Kq 

wdishdkq l,dmh ;=< Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha kduh ls¾;su;aj nen<Sug wjldYh 

,eî we;ehs úYajdi lrñ'

fÊ' ov,a,f.a

wOHlaI ckrd,a
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02' oelau iy fufyjr m%ldY

 wmf.a oelau

 wmf.a fufyjr

rdcH bf.kqï ls%hdj,sfha úYsIag;u 

uOHia:dkh njg m;a ùu

WmfoaYkh iy m¾fhaIK fiajd iïmdokh 

;=<ska ld¾hlaIu" M,odhS iy bÈß.dó 

rdcH fiajdjla ixj¾Okh lsÍu 

i|yd myiqlï ie,iSu
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03' wmf.a wruqKq iy mrud¾: 

wruqKq

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh ^SLIDA& rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK lafIa;% ;=< oekqu 

ixj¾Okh yd l=i,;d ÈhqKq lsÍu Wfoid Y%S ,xldfõ mj;akd m%uqL rdcH wxY mqyqKq lsÍfï wdh;khls' 

l<ukdlrK mqyqKq lghq;=j,g wu;rj" y÷kd.; yels l<ukdlrK WmfoaYk fiajd yd m¾fhaIK 

lsÍu iy jeä ÈhqKq lsÍu Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh isÿ lrkq ,efí'

wdh;kfha m%Odk wruqKq

fuu ld¾hhka isÿlsÍu i|yd úúO l<ukdlrK l=i,;d lafIa;%hka ;=< úfYaI{;djhlska hq;a b;d 

olaI mqyqKqj ,;a lKavdhula wm i;=j we;' tneúka mqyqKq lsÍï" WmfoaYk iy m¾fhaIK ld¾hhka 

hk lafIa;% ;=< ia,Svd wdh;kh woaú;Sh ia:dkhl miq fõ'

rdcH ks,Orhkaf.a ks,ld¾h M,odhs f,i bgq lsÍug wjYHjk mqyqKqj"

wjfndaOh fl!I,Hh yd yeisÍu mqyqKqj u.ska j¾Okh lsÍu

rdcH fiajh uq`M,af,a wëlaIK ld¾hh uKav,fha m%ùk fiajl ixLHdjla

ixj¾Okh lsÍu

l<ukdlrKh iy rdcH mßmd,k lafIa;%hka ;=< mqyqKq mdGud,d

ixúOdkh lsÍu iy iy;sl m;% ämaf,daud m%odkh lsÍu

ish ixúOdk l<ukdlrK moaO;sh iudf,dapkh yd jeäÈhqKq lsÍu i|yd 

rdcH wxYfha wdh;k i|yd iydh oelaùu

WmfoaYk ld¾hNdrh iy m¾fhaIK ls%hdldrlï hkdÈh

Ndr.ekSu
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iEu uÜgulu ld¾hlaIu yd M,odhS mßmd,kh iy;sl lsÍu msKsi" rdcH fiajh uq`M,af,a 

wëlaIK ld¾h uKav,fha m%ùk fiajl ixLHdjla ixj¾Okh lsÍu

l<ukdlrKh iy ixúOdkd;aul kHdhka yd mßphka iy rdcH mßmd,k l%u ms<sn|j 

úfõpkd;aulj ;lafiare lsÍu yd iq`M fjkialï lsÍu i|yd uKav,hla we;s lsÍu

rdcH wxYfha wkqfhdacs; wdh;kj,g tajdfha ixúOdkd;aul l<ukdlrK l%u kej; i,ld 

ne,Sug yd jeä oshqKq lsÍug iyh ùu

YS% ,xldfõ iy úfoaYj, l<ukdlrK mqyqKq lsÍu" m¾fhaIK meje;aùu yd Bg iïnkaO 

lghq;=j,oS wkH ixúOdkhka" iuQyhla iy mqoa.,hka iu. Woafhda.sj iyfhda.fhka lghq;= lsÍu

wjYH wjia:dj, wkqu; lrk ,o cd;sl yd cd;Hka;r ixúOdkj, iyh we;sj l<ukdlrKh 

yd rdcH md,kh iïnkaOfhka idlÉPd yd iïuka;%K ixúOdk lr meje;aùu yd ta iïnkaO 

fmd;am;a i`.rd m< lsÍu

l<ukdlrKh ms<sn|j úúO ld¾;jH lafIa;%hkays Wmfoia ,nd .ekSu" woyia úuiSu yd úfYaI 

mejÍï i|yd úfYaI{hkaf.a fiajdjka wdKavqjg yd rgg ,nd .ekSug ie,eiaùu

l<ukdlrK ixj¾Okh" wdh;k lghq;=" m%;sudk" jkaos f.ùfï l%u ksYaph wdosh lsÍu 

iïnkaOfhka rch wxYfha ixúOdkj,g iyhoSu iy idudkHfhka tajdfha M,odj jeäoshqKq 

lsÍu

WmfoaYk ld¾hNdrh Ndr .ekSu

iqÿiq cd;sl yd cd;Hka;r uKav, yd iïfï,k bosßfha wdh;kh ksfhdackh lsÍu

wdh;kfha l¾;jHh yd lghq;= ms<sn| f;dr;=re uyck;dj yd wod< wdh;kh w;r m;=rejd 

yeÍu

mrud¾:

rdcH ks,Orhkaf.a ks, ld¾h M,odhS f,i bgq lsÍug wjYH mqyqKqj" wjfndaOh fl!I,Hh yd 

yeisÍu mqyqKqj u.ska j¾Okh lsÍu

wdh;kh u.ska mj;ajkq ,nk mqyqKq lsÍfï mdGud,dj,g iïnkaO iy;sl m;% yd ämaf,daud 

m%odkh lsÍu

l<ukdlrK yd rdcH mßmd,k lafIa;%hkays mqyqKq lsÍfï mdGud,d ixúOdkh lsÍu
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04' md,l iNd idudðlhska 

1982 wxl  09 ork Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;k mkf;a 6^1& j.ka;sh m%ldr ^.re rdcH-

mßmd,k& wud;Hjrhd úiska 2012 jir i|yd md,l iNdfõ idudðlhska f,i by; i|yka mqoa.,hska 

m;a lrkq ,eîh'

md,l iNdj úiska Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha ld¾hhka wëlaIKh lrkq ,nk w;r tys 

l%shdldrlï i|yd m%;sm;a;suh ud¾f.damfoaY ksl=;a lrkq ,nhs' 

m%;sm;a;suh lreKq ;SrKh lsÍfï ld¾hfha§ md,l iNdj wdh;kfha w.% tallh f,i lghq;= lrhs' 

w;sf¾l wOHlaI ckrd,ajreka 4 fofkl=f.a iyh iys; wOHlaI ckrd,a Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;kfha l<ukdlrKh isÿ lrkq ,nhs' w;sf¾l wOHlaI iDcqju my; lghq;= iïnkaOfhka 

j.lSu or;s' 

 w& mqyqKq" m¾fhaIK iy WmfoaYk fiajd'

 wd& mYapd;a Wmdê wOHhk lghq;= 

 we& ixia:dms; lghq;='

úIh lreKq iïnkaOfhka úfYaI{;djh iys; WmfoaYljreka uOHia:dkj,g ldKav lrkq ,nk 

w;r mqyqKq jevigyka" l<ukdlrK WmfoaYk fiajd fyda m¾fhaIK wOHhk lghq;= isÿ lsÍfï§ tla 

tla uOHia:dkh m%Odksfhl= hgf;a lghq;= flf¾' tfukau wod< lghq;= lsÍug wjYH úfYaI{hska 

tla tla uOHia:dkfhka f;dard.kq ,efí'  

Bg wu;rj" jD;a;Sh l=i,;d jD;a;Sh l=i,;d iy úIh iïnkaO úfYaI{;d mokï lr ndysr 

iïm;aodhlhkaf.a fiajdo ,nd .kq ,efí'

mS'î' wfífldaka uy;d

wd¾'ta'ta'fla' rKjl uy;d

fÊ' ov,a,f.a uy;d

fla'ù'mS' rxð;a is,ajd uy;d

iqud,a fmf¾rd uy;d

tï'tï' fm%aur;ak uy;añh

ksyd,a lsßwe,a, uy;d

isßfiak wurfialr uy;d

wdpd¾h iqks,a chka; 

kjr;ak uy;d

mqIamd fj,a,mams,s ñh

f,alï" rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= wud;HdxYh -

iNdm;s

f,alï" m<d;a md,k yd m<d;a iNd wud;HdxYh - 

idudðl

wOHlaI ckrd,a" Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh" 

idudðl

f,alï" jrdh yd .=jka fiajd wud;HdxYh - idudðl

idudðl

idudðl

idudðl

w.%dud;H f,alï" w.%dud;H f,alï ld¾hd,h" fld<U 07 - 

idudðl

f,alï" Wiia wOHdmk wud;HdxYh - idudðl

uyd NdKavd.dr ksfhdacH f,alï" ^2013 fmnrjdß isg 

ls%hd;aul jk mßos& - idudðl
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05' fcHIaG l<ukdlrKh iy wdpd¾h uKav,h

I wOHlaI ckrd,a

II w;sf¾l wOHlaI ckrd,ajreka

fÊ' ov,a,f.a uy;d - wOHlaI ckrd,a - ia,Svd ^2014 ckjdß 02 

isg n,meje;afjk mßÈ& 

úoHdm;s ^udkj iïm;a ixj¾Ok& uekafpiag¾ úYaj úoHd,h

úfoia w;aoelSï - tlai;a rdcOdksh" isx.mamQrej" ;dhs,ka;h" 

uef,aishdj" bkaÈhdj iy bkaÿkSishdj -

Y%S',x'm'fia' ^úfYaI fY%a‚h& 

ã'ù' nkaÿ,fiak uy;d - w;sf¾l wOHlaI ckrd,a ^md,k iy uQ,H&

Ydia;%m;s ^wd¾Ól úoHdj& - ´iafÜ%,shd cd;sl úYaj úoHd,h" Ydia;%fõ§ 

wd¾Ól úoHdj ^úfYaI& Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h" udkj iïm;a 

l<ukdlrKh ms<sn| ämaf,daudj" kS;s{

úfoia w;aoelSï - ´iafÜ%,shdj" wefußld tlai;a ckmoh" uef,aishdj" 

;dhs,ka;h" b;d,sh" bkaÈhdj" cmdkh" ms,smSkh" fldßhdj iy 

iaúÜi¾,ka;h - Y%S',x'm'fia' ^úfYaI fY%a‚h&

tï' ;s,lisß uy;d - w;sf¾l wOHlaI ckrd,a ^mYapd;a Wmdê wOHhk&

úoHdfõ§ ^rdcH mßmd,k& ^f.!rj&" YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,h" 

.KldêlrK ämaf,daud" úoHdm;s jHdmdr mßmd,kh" n¾ñxyeï 

úYaj úoHd,h ^n¾ñxyeï jHdmdßl mdi, - tlai;a rdcOdksh&" 

t*a'tia't,a'whs'à'ã' m%OdkS

úfoia w;aoelSï - tlai;a rdcOdksh" isx.mamQrej" ;dhs,ka;h" 

uef,aishdj" bkaÈhdj" c¾uksh" cmdkh" gekaidkshdj" W.kavdj iy 

bkaÿkSishdj
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III fcHIaG WmfoaYljre

iqcdka kdkdhlaldr uy;d

w;sf¾l wOHlaI ckrd,a ^ixj¾Ok iy m%j¾Ok&-2013 fmnrjdß 09 

jk Èk f;la$ mqyqKq yd wOHhk - 2013 fmnrjdß 09 isg fï olajd& 

Ydia;%fõ§" Ydia;%m;s- iudc úoHdj" jHdmdr mßmd,kh ms<sn| 

úoHdm;s Wmdêh ^hQ'tia'mS'&

úfoia w;aoelSï - isx.mamQrej" iaúvkh" BY%dh,h" bkaÈhdj" 

;dhs,ka;h iy ms,smSkh

Y%S',x'm'fia' ^úfYaI fY%a‚h&

iqks,a ueo.u uy;d

w;sf¾l wOHlaI - ^wdh;ksl ixj¾Ok& 2013 foieïn¾ 24 isg

Ydia;%fõ§ ^f.!rj& - foaYmd,k úoHdj" fmardfo‚h úYaj úoHd,h" 

ñ,§ .ekqï yd iemhqï ms<sn| ämaf,daudj ^tka't,a'hQ'-tlai;a rdcOdksh&" 

Ydia;%m;s ^ia;%S-mqreI iudcNdjh yd wka;¾cd;sl ixj¾Okh&" fjdaúla  

úYaj úoHd,h - tlai;a rdcOdksh" PGDDE-IGNOU bkaÈhdj" MISMM 

^Y%S ,xldj& 

úfoia w;aoelSï - tlai;a rdcOdksh"weußld tlai;a ckmoh" 

;dhs,ka;h" uef,aishdj"  isx.mamQrej" bkaÈhdj

ta'f,dl=.uf.a uy;d

fcHIaG WmfoaYl Ydia;%m;s ^uQ,H wd¾Ól úoHdj& - fld<U úYaj 

úoHd,h" mYapd;a Wmdê ämaf,daud ^wd¾Ól ixj¾Okh&" mYapd;a Wmdê 

ämaf,daud ^ixia:d iy Wmdh ud¾.sl uQ,H&"  HNDA" DPFM"

DIPPCA" f;dr;=re ;dlaIK ämaf,daud" MAAT
úfoia w;aoelSï - ;dhs,ka;h" bkaÈhdj" isx.mamQrej

Y%S ,xld .KldêldÍ fiajh 

ta'iS'tï' k*S,a uy;d

fcHIaG WmfoaYl 

Ydia;%fõ§ ^úfYaI& ^f.!rj&" rdcH m%;sm;a;sh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh 

^rdcH m%;sm;a;sh yd l<ukdlrKh ms<sn| KDI  mdi,&" rdcH 

l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj ^PIM&" úoHq;a 

md,kh ms<sn| ämaf,daudj ^PIM&

úfoia w;aoelSï - uef,aishdj" fkamd,h" ;dhs,ka;h" mlsia:dkh" 

isx.mamQrej" ol=Kq fldßhdj iy ijqÈ wrdìh

Y%S',x'm'fia' ^1 fY%a‚h &



10 jd¾Isl jd¾;dj 2014

fla'tï'tia'ã' chfialr ñh

fcHIaG WmfoaYl 

úoHdfõ§ ^Ôj úoHd&" l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj" 

rdcH mßmd,kh ms<sn| mYapd;a Wmdêh ^Y%S chj¾Okmqr úYaj 

úoHd,h-PIM&" Wmdh ud¾.sl udkj iïm;a l<ukdlrKh ms<sn| 

mYapd;a Wmdêh  ^úlafgdaßhd úYaj úoHd,h" ´iafÜ%,shdj&

úfoia w;aoelSï - mlsia:dkh" bkaÈhdj" ;dhs,ka;h"  Ökh" 

´iafÜ%,shdj iy kjiS,ka;h - Y%S',x'm'fia' ^1 fY%a‚h&

ví'tï'tï'Ô'ã' úfÊfldaka uy;d

fcHIaG WmfoaYl 

Ydia;%fõ§ ^úfYaI & - N+f.da, úoHdj" fld<U úYaj úoHd,h" 

úoHdm;s ^kd.ßl mdßißl l<ukdlrKh& - AIT" ;dhs,ka;h

úfoia w;aoelSï - c¾uksh" fkamd,h" iaúvkh" ;dhs,ka;h"  

isx.mamQrej" uef,aishdj iy weußld tlai;a ckmoh

wdpd¾h tia'wd¾'tia'tka' iqoisxy ñh

fcHIaG WmfoaYl

Ydia;%fõ§ ^f.!rj& - Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h" wd¾Ól 

ixj¾Okh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daud ^fld<U úYaj 

úoHd,h&" wd¾Ól úoHdj ms<sn| mYapd;a Wmdêh ^fld<U úYaj 

úoHd,h&" mqyqKq .=re ^bx.%Sis&" wOHdmkh ms<sn| mYapd;a Wmdê 

ämaf,daud" ck ikaksfõokh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daud

úfoia w;aoelSï -;dhs,ka;h" ´iafÜ%,shdj" fkamd,h

tka'fÊ' chiqkaor ñh

fcHIaG WmfoaYl 

úoHdfõ§ ^f.!rj& - lDIsl¾uh" fmardfo‚h úYaj úoHd,h" 

mdßißl l<ukdlrKh ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj ^CDG" 

c¾uksh&" úoHdm;s  ^mdßißl wd¾Ól úoHdj& -PGIA" 

fmardfo‚h

úfoia w;aoelSï - weußld tlai;a ckmoh" c¾uksh" fkamd,h 

iy bkaÿkSishdj
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tia' .,.u uy;d

WmfoaYl

Ydia;%ffõ§ wd¾Ól ixj¾Okh ms<sn| yd mYapd;a Wmdêh" rdcH 

mßmd,kh ms<sn| iy;sl m;% mdGud,dj

^l<ukdlrK f;dr;=re moaO;s& l=ùkaia,kaâ úYajúoHd,h - 

´iafÜ%,shdj

tia' O¾uj¾Ok uy;d

fcHIaG WmfoaYl  

úoHdfõ§ jHdmdr l<ukdlrKh ^úfYaIfõ§&" YS% chj¾Okmqr 

úYaj úoHd,h" rdcH mßmd,kh ms<sn| Ydia;%m;s Wmdêh ^PIM& 

YS% chj¾Okmqr úYaj úoHd,h" CPA ^Y%S ,xld&" DPFM DIPCA 
(INGAF)
Y%S ,xld .KldêldÍ fiajh

IV WmfoaYljre

mS'ã' ,d,a l=,r;ak uy;d

fcHIaG WmfoaYl 

.KldêldÍ 

jd‚cfõ§ ^úfYaI& - Y%S ,xld .KldêldÍ fiajh

whs'tia' chr;ak uy;d

fcHIaG WmfoaYl 

Ydia;%fõ§ ^le<‚h&" Ydia;%m;s ^fko¾,ka;h& TESP mYapd;a 

Wmdê ämaf,daud ^uekafpiag¾&" bx.%Sis NdIdj b.ekaùu ms<sn| 

mYapd;a Wmdê ämaf,daud ^fld<U&" TESL iy;slm;% mdGud,dj 

^tlai;a rdcOdksh&" bx.%Sis úfYaI mqyqKq ^fmardfo‚h& 

úfoia w;aoelSï - tlai;a rdcOdksh" fko¾,ka;h" ´iaá%hdj" 

uef,aishdj" Ökh iy isx.mamQrej

tï'wd¾' jlal=Uqr ñh

WmfoaYl

cd;Hka;r in|;d ms<sn| Ydia;%fõ§ ^f.!rj& Wmdêh ^fld<U 

úYaj úoHd,h&"  iduh yd .egqï wOHhkh ms<sn| o¾Ykm;s 

Wmdêh ^Tiaf,da úYaj úoHd,h" fkda¾fõ&

úfoia w;aoelSï -fkda¾fõ" iaúvkh iy tlai;a rdcOdksh
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tka'tï'tia'ta' nKavdr uy;d

WmfoaYl 

úoHdfõ§ ^Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h&" úoHdm;s - jk úoHd 

^Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h&" úoHdm;s-f;dr;=re ;dlaIK 

^fudrgqj úYaj úoHd,h&" f;dr;=re l<ukdlrKh ms<sn| 

iy;slm;% mdGud,dj" úoHq;a md,kh ms<sn| iy;slm;% 

mdGud,dj" Certificate in Local Area Network
úfoia w;aoelSï - ;dhs,ka;h" bkaÿkSishdj" uef,aishdj iy 

bkaÈhdj

ã'tka' lrkakdf.dv uy;d

WmfoaYl

úoHdm;s ^f;dr;=re ;dlaIK yd l<ukdlrK& - lS,a úYaj 

úoHd,h" tlai;a rdcOdksh"' Open Source Web úfYaI{ 

^JICA& cmdkh" úoHq;a md,kh ^tiaf;dakshdj&" Systems  Design 
^´iafÜ%,shdj&' 

úfoia w;aoelSï -tlai;a rdcOdksh" ´iafÜ%,shdj" cmdkh iy 

tiaf;dakshdj  ^SICT fiajh&

à'tia' lriakdf.dv ñh

WmfoaYl

úoHdfõ§  ^úoHdj&
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V mßmd,k" uQ,H" f;dr;=re moaO;s iy fiajd wxY

ví,sõ'ta't,a' úfÊkdhl uy;d

wOHlaI ^uqo,a&

.sKqïlrK uQ,H ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj ^fmard-

foKsh úYaj úoHd,h&" .sKqïlrKh ms<sn| ämaf,daudj" 

jr,;a .KldêlrKh ^wjika - I& MAAAT, APFD f;dr;=re 

;dlaIKh ms<sn| ämaf,daudj ^SLIDA&" Comptia at ICDL
YS%',x' .KldêldÍ fiajh

à'ã' kdrx.f.dv ñh

wNHka;r ú.Kl

jHdmdr l<ukdlrKh udkj iïm;a l<ukdlrKh ^úfYaI&" 

mYapd;a Wmdêh ^wd¾Ól úoHdj&" le,Ks úYajúoHd,h" mYapd;a 

Wmdê ämaf,daudj jdKsc iy uQ,H l<ukdlrKh' ICAS

ta'tÉ'tï't,a' wfír;ak uy;d - ksfhdacH wOHlaI

úoHdfõ§  ^l<ukdlrKh& ^f.!rj& - Y%S chj¾Okmqr úYaj 

úoHd,h" wOHdmk ämaf,daudj 

Y%S',x'm'fia' ^1 fYa‚h &

wd¾'ta'tia'mS' rKùr ñh

f,aLldêldÍ

úoHdfõ§ ^f.!rj& " mYapd;a Wmdê ämaf,daud ^ld¾ñl .‚;h&

ví'tï'ta'tia' úl%uisxy uy;d

iyldr wOHlaI ^úNd.& 

Ydia;%fõ§ ^wd¾Ól úoHd-úfYaI&  ^f.!rj&" fld<U úYaj 

úoHd,h" Ydia;%m;s ^wd¾Ól úoHd&" le<‚h úYaj úoHd,h" rdcH 

mßmd,kh ms<sn| ämaf,daud mdGud,dj - Y%S ,xld ixj¾Ok 

mßmd,k wdh;kh" whs'ã'tï'iS' le,sf*dakshdj

Y%S',x'm'fia' 
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06' yeÈkaùu

1982 wxl 09 ork mkf;a úê úOdk m%ldr ia:dmkh lr we;s Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh 

^SLIDA& furg rdcH wxYfha YlH;d j¾Okh i|yd jk m%uqL;u wdh;kh fõ' rdcH wxYfha 

l<ukdlrejkaf.a YlH;d j¾Okh lsÍu iy rdcH wxY wdh;khkays ld¾h idOkh by< kexùu i|yd 

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh fj; ffk;sl jYfhka n,;, mejÍ we;' ta wkqj uyck;dj 

fj; by< .=kd;aul Ndjhlska hq;= rdcH fiajhla iemhSug yelshdj i,iñka rdcH l<ukdlrKh 

ms<sno ishÆ uÜgï j, ks,OdÍkaf.a oekqu l=i,;d j¾Okh lsÍu Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;kfha m%Odk ld¾hNdrh fõ' tys mqyqKq l%shdldrlïj,g wu;rj rdcH wxYfha ld¾hidOkh 

by< kexùfï wruqKska hq;=j l<ukdlrK WmfoaYk fiajd iy m¾fhaIK iy m%;sm;a;s úYaf,aIK 

lghq;=j, o Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh ksr; ú isà' 

fuu wdh;kh iajlSh  j.lSï bgq lsÍfï § jir 32 l w;aoelsï iuqodhlska iukaú; jk w;r 

tu.ska furg wjYH;djkag .e,fmk wdldrhg rdcH wxYfha  udkj iïm;a YlH;d ixj¾Okh 

fjkia lsÍu  i|yd isÿl< ld¾hlaIu fukau M,odhS m%;spdr ukdj wjOdrkh lrhs'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh u.ska imhkq ,nk fiajd yd mqyqKq jevigyka my; j¾.SlrKh 

wkqj oelaúh yel'

1' fiajdrïNl mqyqKq jevigyka ^fldgia jYfhka msßjeh whlr .ekSfï moku u; meje;afõ'&

2' uOH jD;a;Sh mqyqKq jevigyka ^fldgia jYfhka msßjeh whlr .ekSfï moku u; meje;afõ'&

3' ie,iqï.; mqyqKq jevigyka ̂ uOHu wdKavqfõ wud;HdxY yd fomd¾;fïka;=j, ks,OdÍka i|yd 

fkdñf,a mj;ajkq ,efí'&

4' ie,iqï.; mqyqKq jevigyka ^msßjeh whlr .ekSfï moku u; meje;afõ'&

5' mqyqKq l<ukdlrK WmfoaYK fiajd ^msßjeh whlr .ekSfï moku u; meje;afõ'&



jd¾Isl jd¾;dj 2014 15

07' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha ixúOdk jHqyh
 �
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08' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh i;= fN!;sl iïm;a

iyNd.sjkakka Wfoid jvd;a fyd| wOHhk 

mßirhla ieliSfï wruqfKka" Y%S ,xld ixj¾Ok 

mßmd,k wdh;kh úiska ish¿u foaYk Yd,d 

i|yd kùk myiqlï imhd we;' ta wkqj" foaYk 

Yd,d 18la jdhq iólrKh lsÍug mshjr f.k 

we;' Bg wu;rj tu foaYk Yd,dj, kùk Y%jH 

oDIH WmlrK iú fldg we;'

YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh i;=j iyNd.s 

jkakka 100 lg muK myiqlï iemhsh yels —

ixl:kS˜ kï kj iïuka;%K Yd,djla o ;sfí' 

fuu iïuka;%K Yd,dj i|yd kùk myiqlï 

imhd we;' ùäfhda o¾Yk Tiafia iïuka;%K 

meje;aùug iy jdhq iólrK myiqlï iemhSu 

i|yd wjYH lghq;= bgq lr we;' óg wu;rj 

iïuka;%K Yd,dfjys fjk;a kùk Y%jH oDIH 

WmlrK iú fldg we;'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha —ixys|˜ 

m%Odk Y%jKd.drh iyNd.sjkakka 175 fofkl= 

i|yd myiqlï imhhs'  iyNd.s jkakka 40 la muK 

i|yd wdh;k myiqlï iys; l=vd Y%jKd.drhla 

o ;sfí' Y%jKd.dr fol i|ydu jdhq iólrK 

myiqlï imhd we;s w;r lKavdhï l%shdldrlï 

iy idlÉPd i|yd wjYH úoHq;a WmlrK o imhd 

;sfí' m%Odk Y%jKd.drh idlÉPd$iïuka;%K 

i|yd wjYH wkqjdok myiqlï iys; ldur 

follska iukaú;h' by; fiajd iemhSu i|yd 

wjYH wfkl=;a ish¨u myiqlï o iïmQ¾K 

.dia;= meflach i|yd we;=<;a fjhs' fm%dfclag¾ 

YíojdyskS moaO;s wdÈh'

;dlaIKsl oshqKqj;a iu. YS% ,xld ixj¾Ok 

mßmd,k wdh;kfhys f;dr;=re ;dlaIK 

myiqlï jeä oshKq ù we;' iyNd.sjkakka 

i|yd wjYH myiqlï iemhSug ish¨ wxf.damdx.

hkaf.ka iukaú; f;dr;=re ;dlaIK úoHd.dr 

;=kla ia:dmkh lr we;' tla wjia:djloS fuu 

mß.Kl úoHd.dr iNd.sjkakka 120 lg muK 

fiajh iemhSug yel'
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mdGud,d i|yd iyNd.sjkakkaf.a Ndú; i|yd 

fjku wdmkYd,djla YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;k mßY%fha ìï uyf,a msysgd we;' jeä 

fik`.la isák wjia:dj,oS wdmk Yd,dfõ mj;sk 

;onoh wvq lr .ekSfuys,d fuh ufydamldÍ fõ' 

fmr wmr foos. wdydr rgdjkaf.ka iukaú; 

wdydrmdk ,ndoSfï fiajdjla iaj b,a,Su u; 

m%fhdackhg .ekSug bv i,id we;'

mdGud,d i|yd iyNd.sjkakkayg ;u ld¾h 

ia:dkfhka ÿriaj .; lsÍfï ld,h ;=< 

úfkdaod;aulj .; lsÍug iy wdh;kfha bf.k 

.ekSfï mßirhg wkqj¾;kh$yeiv.eiSug o 

wjia:dj i,id we;' wdh;kh msysá ia:dkfha 

tu mßY%fhau fkajdisl uOHia:dkh msysgd ;sfí' 

Yío yd ¥,s hkdos iqmqreÿ mdßißl WmøjHhkaf.

ka ÿria:j msysgd we;' fkajdisld.drh we|ka 

84 lska hq;a ldur 66ls' we|ka 4lska hq;a ldur 

06la iy ;ks ldur 60lska iukaú;h' ñka jdhq 

iukh l< ;ks ldur 12ls'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha 

mqia;ld,h i;=j wk¾> .%ka: tl;=jla iy 

l<ukdlrK YslaIdjkag wh;a jdr iÕrd 110 

lg jeä m%udKhla we;' ld,Skj fjkiajk 

wjYH;djkag wkql+,j mqia;ld,h úêu;a j 

hdj;ald,Sk lrkq ,efí' 

fkajdisl iyNd.slhkaf.a Ndú;h i|yd 

rEmjdysksh keröug úfõld.drhla ,nd oS we;' 

fï u.ska iyNd.sjkakkayg M,odhS wdldrfhka 

;u úfõl ld,h Wmfhdackh lr .ekSug bv 

ie,fia'

wdh;kfha jdyk fukau mdGud,d i|yd iyNd.s 

jkakkaf.a jdyk keje;aùu i|yd myiqlï YS% 

,xld mßmd,k wdh;k mßY%h ;=<u imhd we;' 

k.rfha jeä fkajdisl$ckdlS¾K m%foaYhl 

fkdñf,a tjeks myiqlï i,id oSu ms<sn|j 

iyNd.s jkakka úiska by<ska w.h flf¾'
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09' j¾Ih ;=< w;alr.;a ch.%yK

9'1'  jevigyka wxYh

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úúO j¾.fha mqyqKq jevigyka mj;ajhs' fuu jevigyka my; 

i|yka mßÈ j¾. l< yel' 

1' mqyqKqùï jevigyka ^l<ukdlrK iy l<ukdlrK fkdjk uÜgfï fiajlhka i|yd&

2' fiajdrïNl mqyqKq jevigyka 

3' Odß;d ixj¾Ok mqyqKq jevigyka 

4' l<ukdlrK WmfoaYk

5' mqyqKq WmfoaYk

01'  ie,iqï.; jevigyka

ie,iqï.; jevigyka hgf;a msßkukq ,nk mdGud,d j¾. folla hg;g jefÜ'

• ie,iqï.; jevigyka ^uOHu rcfha" m<d;a iNd iy m%dfoaYSh n, uKav,hkays wud;HxY 

iy fomd¾;fïka;=.; ks,OdÍka i|yd .dia;= whlsÍulska f;drj msßkukq ,efí'&

• ie,iqï.; jevigyka ^.dia;= whlsÍfï moku u; msßkukq ,efí&

ämaf,daud mdGud,d" bx.%Sis NdId mdGud,d iy f;dr;=re ;dlaIK mdGud,d .dia;= whlsÍfï moku 

u;  msßkukq ,nk we;eï mdGud,d jvd;a m%isoaO tajdh'  

fmdÿfõ fuu mdGud,djka(

• §m jHdma; fiajdjka iy fjk;a iudk fiajdjkays ks,OdÍka

• mßmd,k ks,OdÍka

• l<ukdlrK fkdjk uÜgfï fiajdjka hgf;a n|jd .kakd ,o ks,OdÍka i|yd újD; fõ'

.dia;= whlsÍulska f;drj msßkukq ,nk mdGud,d 

.dia;= whlsÍulska f;dr mdGud,d uOHu rcfha wud;HxY iy fomd¾;fïka;=j, iy m<d;a iNd iy 

m<d;a md,k wdh;khkays fiajh lrk by; i|yka ks,OdÍkag msßkukq ,efí' '  

.dia;= whlrk mdGud,d

.dia;= whlrk ie,iqï.; mdGud,d i|yd iyNd.sjk ishÆu rdcH ks,OdÍka kshñ; mdGud,d 

.dia;= f.úh hq;=h'

NdId wOHk wxYh jD;a;slhska i|yd bx.%Sis ämaf,daud mdGud,dj m%odkh lrk w;r th  tla wjqreÿ 

i;s wka; iy  i;sfha Èkj, ijia ld,fha mj;akd jevigykls' 1200 lg jeä rcfha iy mqoa.,sl 

wxYfha wdh;k fuu mdgud,dj yodrk w;r fuh fiajfha  ksh;= udKav,sl ks,OdÍkaf.a NdId 

wjYH;d imqrd,Sug ukdj ieliq mdGud,djls'

oekg f,dalfha oaú;Sh NdId b.ekaùu i|yd wkq.ukh lrk kùk;u l%uh jk NdId b.ekaùu 

i|yd jk ikaksfõok m%fõYh wms Ndú;d lruq'

iene Ôú;fha § Ndú;d flfrk NdId l=i,;d w;am;a lr .ekSug iy ijka§u" l:kh" lshùu iy 

,sùu hk NdId l=i,;djka Ndú;fha úYajdihla f.dvke.Sug bf.kqu ,nkakkag jeä wjia:djla 

,nd §u iïnkaOfhka wjOdkh fhduqlr we;'
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m%Odk jYfhka .=Kd;aulNdjh iy ish ld¾hhka i|yd tys we;s wod<;ajh fya;=fjka f;dr;=re 

;dlaIK mdGud,d rcfha ks,OdÍka w;r jvd ckm%sh ù we;' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh 

u.ska yÿkajd § we;s iy;sl m;% uÜfï isg ämaf,daud uÜgu olajd jq mdGud,d mj;S'

fïjdfhys wka;¾.;hka ld¾ñl lafIa;%fha fõ.fhka fjkiaùï j,g uqyqK §ug ksrka;rfhka 

hdj;ald,Sk lrkq ,efí' tfukau yodrkakka kHhdhkag jvd m%dfhda.sl mqyqKq i|yd jeä jYfhka 

fhduq flf¾' f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK uOHia:dkh kùk mß.Kl úoHd.drhkaf.ka wx. 

iïmQ¾K jk w;r mß.Kl 100 g jeä ixLHdjla m%dfhda.sl mqyqKqj i|yd mj;S'

i. ie,iqï.; jevigyka ^l<ukdlrK&

wkq 

wxlh

mdGud,dfõ ku 2014

ld, 

isudj 

^Èk&

b,lalh 1

mj;ajk ,o 

mdGud,d  

ixLHdj

2

iyNd.s

jqjka 

ixLHdj

3

iyNd.S;aj 

Èk .Kk

1 wud;H uKav, m;%sld ,sùu ^CPW& 2 4 2 34 68

2 fm!oa.,sl iy fm!reI j¾Okh ^PPD& 5 3 1 21 105

3 ,xiq we.hSu ^BE& 3 4 2 48 144

4 M,odhS m%;sm;a;s  m;%sld ,sùu ^WEPP& 5 2 1 15 75

5 rdcH m%iïmdokh i|yd w;HjYH jevuq¿ 

^NEPP&

3 4 3 75 225

6 iudkj is;Sfï ksmqk;d ^PTS& 2 6 2 44 88

7 uQ,H l<ukdlrejka fkdjkakka i|yd 

rdcH uQ,H l<ukdlrKh ^PFM for NFM&

3 2 2 24 72

8 iïuq;s idlÉPd ksmqk;d iïnkaO jevuq¿ 

^WNS&

3 3 1 13 39

9 uQ,H l<ukdlrejka i|yd rdcH uQ,H 

l<ukdlrKh ^PFM for FM&

3 2 1 8 24

10 rdcH wxYfha ld¾hd, M,odhs;dj i|yd 

jevuq¿ ^WPSOP&

3 4 3 41 123

11 bvï l<ukdlrKh iïnkaO jevuq¿ 

^WLM&

3 4 2 32 96

12 jHdmD;s fhdackd ms<fh, lsÍu ^PPP& 5 4 4 60 300

13 mßmd,k ks,OdÍka i|yd mß.Kl wod< 

lr .ekSu ^CA for AO&

7 1 1 27 189

14 jD;a;Sh ld¾hh i|yd bx.%Sis iy;slh 

^CEEP&

11 3 3 145 1595

15 fmdÿ ikaksfõok ksmqk;d ^GCS& 11 1 1 22 242

16 wdmod l<ukdlrK iy;slh ^CDM& 10 4 4 65 650

7 ia,Svd mß.Kl fufyhqï n,m;% iy;slh 

^C/SDCL&

10 4 2 80 800

tl;=j 35 754 4835
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1.2 ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලා 
 
� ලාකා සාවර් ප පපාපාලප තනතපන සින් ර ජාය ්රස්පපානප සහ ිවසිුම්පතත පපාපාලපන පිිබඳ පාඨමාලාව 

(DIPPCA), ලතොජතුරු තාක්ෂණන පිිබන  ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව, වෘත්තිකයි ර සඳහා ඉාග්රීන් පිිබන  ඩිප්ලලෝමා 

පාඨමාලාව (DEP), වෘත්තිකයි ර සඳහා ඉාග්රීන් පිිබන  සසසඩ ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව  හා වෘත්තිකයි ර සඳහා 

ලනමළ පිිබන  ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව  පවත්වප ලදී.ලමම ඩිප්ලලෝමා ඉතා පප්රින  අ රතජ ජාන රාශ 

කාර්නසානපන වර් පන කිරීම සඳහා ඉතා වටිපා නානකත්වනක් සපනප ලදී. 

CPW රමාතය මණ්ඩල පත්රිකා වීමම 
SP සපානමාර්ිවක සැලුම්ප 

EE for PSM 

ජාය රාශල  
කළමපාකරුව ර සඳහා 
රවශය ඉාිනල රරු නැනුම 

PPD 
ලපෞද්තවීක සහ ලපෞරුෂ 
වර් පන 

BE ලාුම ඇතයීම 

WEPP 
ඵලනායී ්රතිපත්ති පත්රිකා 
වීමම 

W/EPP 
ජාය ්රස්පපානපන සඳහා 
රතයවශය වැඩුළු 

PTS සමාපව න්තීල්ප නිපුපතා 

PFM for NFM 

මූලය කළමපාකරුව ර 
ලපොව රප ර සඳහා ජාය 
මූලය කළමපාකජණන 

W/NS 
ස්පුළති සාකච්ඡා නිපුපතා 
ස්පබ ර  වැඩුළු 

PFM for FM 
මූලය කළමපාකරුව ර සඳහා 
ජාය මූලය කළමපාකජණන 

FM for DFP 

්රනාප මිව ර රජුළන් 
ලබාලනප වයාපෘති සඳහා 
මූලය කළමපාකජණන 

W/PSOP 
ජාය රාශල  කාර්නාල 
ඵලනායිතාව සඳහා වැඩුළු 

W/LM 
ඉඩ්ප කළමපාකජණන 
ස්පබ ර  වැඩුළු 

PPP 
වයාපෘති ලනෝපා පිළලනල 
කිරීම 

CA for AO 
පපාපාලප නිල ාරී ර සඳහා 
පපාතණක රනාළ කජ තැනීම 

CEEP 
වෘත්තීන කාර්නන සඳහා 
ඉාග්රීන් සහතිකන 

GCS ලපොදු ස රනිලේනප නිපුපතා 

CDM 
තපනා කළමපාකජණ 
සහතිකන 

IT/OC 
ලතොජතුරු තාක්ෂණන පානක 
කාර්නාල වීපිලතොනු 

C/SCDL 
සඩලීඩා පපාතණක ලමලහයු්ප 
බලපත්ර සහතිකන 

CC for PSQ 
ලසේවා ගුණාත්මකභාවන 
සඳහා පාපාලභෝිවක රැකවජණ 

වාර්ෂික වාර්තාව  2014 පිටුව 29 
 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

No
.o

f P
ar

tic
ip

an
t D

ay
s

Name of Courses

Scheduled Training Programmes (Managerial)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.2 ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලා 
 
� ලාකා සාවර් ප පපාපාලප තනතපන සින් ර ජාය ්රස්පපානප සහ ිවසිුම්පතත පපාපාලපන පිිබඳ පාඨමාලාව 

(DIPPCA), ලතොජතුරු තාක්ෂණන පිිබන  ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව, වෘත්තිකයි ර සඳහා ඉාග්රීන් පිිබන  ඩිප්ලලෝමා 

පාඨමාලාව (DEP), වෘත්තිකයි ර සඳහා ඉාග්රීන් පිිබන  සසසඩ ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව  හා වෘත්තිකයි ර සඳහා 

ලනමළ පිිබන  ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව  පවත්වප ලදී.ලමම ඩිප්ලලෝමා ඉතා පප්රින  අ රතජ ජාන රාශ 

කාර්නසානපන වර් පන කිරීම සඳහා ඉතා වටිපා නානකත්වනක් සපනප ලදී. 

CPW රමාතය මණ්ඩල පත්රිකා වීමම 
SP සපානමාර්ිවක සැලුම්ප 

EE for PSM 

ජාය රාශල  
කළමපාකරුව ර සඳහා 
රවශය ඉාිනල රරු නැනුම 

PPD 
ලපෞද්තවීක සහ ලපෞරුෂ 
වර් පන 

BE ලාුම ඇතයීම 

WEPP 
ඵලනායී ්රතිපත්ති පත්රිකා 
වීමම 

W/EPP 
ජාය ්රස්පපානපන සඳහා 
රතයවශය වැඩුළු 

PTS සමාපව න්තීල්ප නිපුපතා 

PFM for NFM 

මූලය කළමපාකරුව ර 
ලපොව රප ර සඳහා ජාය 
මූලය කළමපාකජණන 

W/NS 
ස්පුළති සාකච්ඡා නිපුපතා 
ස්පබ ර  වැඩුළු 

PFM for FM 
මූලය කළමපාකරුව ර සඳහා 
ජාය මූලය කළමපාකජණන 

FM for DFP 

්රනාප මිව ර රජුළන් 
ලබාලනප වයාපෘති සඳහා 
මූලය කළමපාකජණන 

W/PSOP 
ජාය රාශල  කාර්නාල 
ඵලනායිතාව සඳහා වැඩුළු 

W/LM 
ඉඩ්ප කළමපාකජණන 
ස්පබ ර  වැඩුළු 

PPP 
වයාපෘති ලනෝපා පිළලනල 
කිරීම 

CA for AO 
පපාපාලප නිල ාරී ර සඳහා 
පපාතණක රනාළ කජ තැනීම 

CEEP 
වෘත්තීන කාර්නන සඳහා 
ඉාග්රීන් සහතිකන 

GCS ලපොදු ස රනිලේනප නිපුපතා 

CDM 
තපනා කළමපාකජණ 
සහතිකන 

IT/OC 
ලතොජතුරු තාක්ෂණන පානක 
කාර්නාල වීපිලතොනු 

C/SCDL 
සඩලීඩා පපාතණක ලමලහයු්ප 
බලපත්ර සහතිකන 

CC for PSQ 
ලසේවා ගුණාත්මකභාවන 
සඳහා පාපාලභෝිවක රැකවජණ 

CPW wud;H uKav, m;s%ld ,sùu

SP Wmdhud¾.sl ie,iqu

EE for PSM rdcH wxYfha l<ukdlrejka 

i|yd wjYH bxcsfkare oekqu

PPD fm!oa.,sl iy fm!reI j¾Okh

BE ,xiq we.hSu

WEPP M,odhS m%;sm;a;s m;s%ld ,sùu

W/EPP rdcH m%iïmdok i|yd w;HdjYH 

jevuq`M

PTS iudkj is;Sfï ksmqK;d

PFM for NFM uQ,H l<ukdlrejka fkdjkakka 

i|yd rdcH uQ,H l<ukdlrKh

W/NS iïuq;s idlÉPd ksmqK;d 

iïnkaO jevuq`M

PFM for FM uQ,H l<ukdlrejka i|yd rdcH 

uQ,H l<ukdlrKh

FM for DFP m%odk u.ska wruqo,a 

,ndfok jHdmD;s i|yd uQ,H 

l<ukdlrKh

W/PSOP rdcH wxYfha ld¾hd, M,odhs;dj 

i|yd jevuq`M

W/LM bvï l<ukdlrKh iïnkaO 

jevuq`M

PPP jHdmD;s fhdackd ms<sfh, lsÍu

CA for AO mßmd,k ks,OdÍka i|yd 

mß.Kl wod< lr .ekSu

CEEP jD;a;Sh ld¾hh i|yd bx.S%is 

iy;slh

GCS fmdÿ ikaksfõok ksmqK;d

CDM wdmod l<ukdlrK iy;slh

IT/OC f;dr;=re ;dlaIKh mdol 

ld¾hd, ,smsf.dkq

C/SCDL ia,Svd mß.Kl fufyhqï n,m;% 

iy;slh

CC for PSQ fiajd .=Kd;aulNdjh i|yd 

mdßfNda.sl /ljrK
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අනු 
අං

කය 
පාඨමාලාවේ නම 

2014 

කාල සීමාව 
 (දින) ඉලක්කය 

1 
පවත්වන ලද 

පාඨමාලා 
සංඛ්යාව 

 
2 

සහභාගිවුවන් 
සංඛ්යාව 

3 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන 

ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා           

1 
රාජ්ය ්රසම්පාානය  ාා ිවිසුම්පතත 
ාරිාාලය  පිළිබන ඩිප්ලලෝමා 
ාාඨමාලාව (DIPPCA) 

වසමර 1 
( දිය52) 1 1 29 1508 

2 වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
උසමස්ම ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 ( දිය52 ) 1 1 25 1300 

3 වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව (DEP) 

වසමර 1 
 (දිය 40 ) 8 

8 
( නැයට 

� ාත්මක) 360 
14400 

4 වෘත්තිකයින් සමඳාා ලනමළ පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 (දිය 40 ) 1 1 12 480 

5 ලතොරතුරු තාක්ෂණ  පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

6 Months 
(දිය 24) 1 1 18 432 

6 කාර් ාල කළමණාකරණ  පිළිබන 
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 (දිය 52 ) 1 0 0 0 

 එකතුව  13 12 444 18120 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPPCA 

රාජ්ය ්රසම්පාානය  ාා ිවිසුම්පතත 
ාරිාාලය  පිළිබන ඩිප්ලලෝමා 
ාාඨමාලාව (DIPPCA) 

ADEP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
උසමස්ම ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DEP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව (DEP) 

DTP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ලනමළ පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DIT 
ලතොරතුරු තාක්ෂණ  පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DOM 
කාර් ාල කළමණාකරණ  පිළිබන 
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 
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අනු 
අං

කය 
පාඨමාලාවේ නම 

2014 

කාල සීමාව 
 (දින) ඉලක්කය 

1 
පවත්වන ලද 

පාඨමාලා 
සංඛ්යාව 

 
2 

සහභාගිවුවන් 
සංඛ්යාව 

3 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන 

ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා           

1 
රාජ්ය ්රසම්පාානය  ාා ිවිසුම්පතත 
ාරිාාලය  පිළිබන ඩිප්ලලෝමා 
ාාඨමාලාව (DIPPCA) 

වසමර 1 
( දිය52) 1 1 29 1508 

2 වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
උසමස්ම ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 ( දිය52 ) 1 1 25 1300 

3 වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව (DEP) 

වසමර 1 
 (දිය 40 ) 8 

8 
( නැයට 

� ාත්මක) 360 
14400 

4 වෘත්තිකයින් සමඳාා ලනමළ පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 (දිය 40 ) 1 1 12 480 

5 ලතොරතුරු තාක්ෂණ  පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

6 Months 
(දිය 24) 1 1 18 432 

6 කාර් ාල කළමණාකරණ  පිළිබන 
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

වසමර 1 
 (දිය 52 ) 1 0 0 0 

 එකතුව  13 12 444 18120 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPPCA 

රාජ්ය ්රසම්පාානය  ාා ිවිසුම්පතත 
ාරිාාලය  පිළිබන ඩිප්ලලෝමා 
ාාඨමාලාව (DIPPCA) 

ADEP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
උසමස්ම ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DEP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ඉංග්රීසි ප පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව (DEP) 

DTP 
වෘත්තිකයින් සමඳාා ලනමළ පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DIT 
ලතොරතුරු තාක්ෂණ  පිළිබන  
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 

DOM 
කාර් ාල කළමණාකරණ  පිළිබන 
ඩිප්ලලෝමා ාාඨමාලාව 
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ii. ämaf,daud mdGud,d

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska" rdcH m%iïmdok iy .súiqï.; mßmd,kh ms<sn| 

mdGud,dj ^DIPPCA&" f;dr;=re ;dlaIKh ms<sno  ämaf,daud mdGud,dj" jD;a;slhska i|yd bx.%Sis 

ms<sno  ämaf,daud mdGud,dj ^DEP&" jD;a;slhska i|yd bx.%Sis ms<sno  Wiia ämaf,daud mdGud,dj  yd 

jD;a;slhska i|yd fou< ms<sno  ämaf,daud mdGud,dj  mj;ajk ,§'fuu ämaf,daud b;d ckm%sh jQ 

w;r rdch wxY ld¾hidokh j¾Okh lsÍu i|yd b;d jákd odhl;ajhla imhk ,§'

DIPPCA rdcH m%iïmdokh yd 

.súiqï.; mßmd,kh 

ms<sn| ämaf,daud 

mdGud,dj (DIPPCA) 
ADEP jD;a;slhska i|yd 

bx.S%is ms<sn| Wiia 

ämaf,daud mdGud,dj

DEP jD;a;slhska i|yd 

bx.S%is ms<sn| ämaf,daud 

mdGud,dj (DEP)
DTP jD;a;slhska i|yd 

fou< ms<sn| ämaf,daud 

mdGud,dj

DIT f;dr;=re ;dlaIKh 

ms<sn| ämaf,daud 

mdGud,dj

DOM ld¾hd, 

l<ukdlrKh ms<sn| 

ämaf,daud mdGud,dj



22 jd¾Isl jd¾;dj 2014

iii. ie,iqï.; mqyqKq jevigyka - ^l<ukdlrK fkdjk&

wkq 

wxlh

mdGud,dfõ ku 2014

 

ld, 

iSudj 

^Èk&

b,lal 1

mj;ajk ,o 

mdGud,d 

ixLHdj

2

iyNd.s 

jQjka  

ixLHdj

3 

iyNd.S;aj 

Èk .Kk

1 rcfha .sKqïlrK l%shdmámdáh 1 15 14 570 570

2 ks, jdyk Ndú;h 2 4 4 108 216

3 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 16 15 461 1383

4 rcfha ks,OdÍkag wod, kS;sh 2 1 1 28 56

5 rcfha ks,OdÍkag wod, kS;sh ms<sn| oekqj;a 

lsÍu

1 9 8 390 390

6 Okd;aul wdl,am f.dvke.Su 1 4 2 59 59

7 jHdmdr ,sms ,sùu 1 8 8 189 189

8 ikaksfõokh yd bÈßm;a lsÍfï ksmqk;d 1 5 5 144 144

9 mßir l<ukdlrKh 2 3 2 36 72

10 rcfha f.ùï l%shdmámdáh 1 7 7 230 230

11 B-rcfha whÿïm;% iy wdrlaIdj 2 5 4 67 134

12 udkj iïm;a l<ukdlrKh y÷kajd§u 3 9 9 322 966

13 udkj iïm;a l<ukdlrKh y÷kajd§u 5 2 1 23 115

14 NdKavd.dr l<ukdlrKh iy whjeh 1 8 7 187 187

15 iajhx ixj¾Okh yd ndjuh nqoaêu;alu 1 10 7 162 162

16 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h 1 9 9 235 235

17 ks, jdyk Ndú;h 2 4 4 122 244

18 rdcH wxY md,kh ;=< ú.Kkfha ld¾hNdrh 2 5 5 137 274

19 mdßfNda.sl wdrlaIdj iy uyck iïnkaO;djh 2 10 9 228 456

20 wxY m%OdkSka i|yd l<ukdlrK mqyqKqj 2 3 3 105 210

21 rdcH uqo,a 2 18 17 611 1222

22 .nvd  l<ukdlrKh 2 5 5 101 202

23 wdmod l<ukdlrKh 2 3 3 84 168

24 jegqma mßj¾;kh 2 11 11 352 704

25 rcfha bvï l<ukdlrKh 3 7 4 102 306

26 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh 2 12 12 348 696

27 l<ukdlrk iyldrjreka iudka;r fiajdjka 

i|yd f;dr;=re ikaksfõok ;dlaIK mdGud,dj

8 8 8 157 1256

28 úkh l%shdmámdáh  ^isxy,& 3 9 9 258 774

29 úkh l%shdmámdáh  ^fou<& 3 2 1 26 78

30 ld¾hd, iydhlhska i|yd YlH;d j¾Okh 

^KKS&

3 8 8 219 657

31 jHdmD;s l<ukdlrKh 3 7 7 254 762

32 úY%du .eg¿ 2 3 3 100 200

33 .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh 4 7 6 222 888

34 ld¾hd, iydhlhska i|yd  YlH;d j¾Okh 

^KKS&

3 2 2 93 279

35 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

2 7 5 129 258

36 ld¾hd, l<ukdlrKh iy ixj¾Ok wdl,am 5 10 9 290 1450

tl;=j 254 233 7086 15940
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වාර්ෂික වාර්තාව  2014 පිටුව 32 
 

32 වයාපෘති ක කළමකාකය   3 7 7 254 762 
33 විශ්රාම ටළු  2 3 3 100 200 

34            ශකයතා වර්නක  4 7 6 222 888 

35 කාර් ාල සහා කයින් සඳහා  ශකයතා වර්නක  (KKS) 3 2 2 93 279 
36 කාර් ාල කළමකාකය   සඳහා කව ප්රවේශශ  දවේමමළ  2 7 5 129 258 
37 කාර් ාල කළමකාකය   සහ සංවර්නක ආකල්පෘත 5 10 9 290 1450 
38 සමාකව සිතීවේේ නිපුකතා 1 1 0 0 0 

 
එකතුව 

 
258 234 7149 16255 

GAP යජවේේ ගිණුේකය  ක්රි ාපෘතපාපෘතාපා  

AOV නිල වාහක භාවිත  

AEC/PR ආ තක සංග්ර   සහ කාර්  පෘතපාපෘතාපා රී ක වේ ොමා ටළනීම 

LRPO යජවේේ නිලනාරීන්ු අමාල නී ක  

ALPO යජවේේ නිලනාරීන්ු අමාල නී ක  පිළිබඳ මළනුවත් කිරීම 

BPA නකාත්මක ආකල්පෘත වේටොඩකළගීම 

BLW               

CPS සන්නිවේශමක  හා ඉදිරිපෘතත් කිරීවේේ නිපුකතා 

EM පෘතරිසය කළමකාකය   

GPP යජවේේ වේටවීේ ක්රි ාපෘතපාපෘතාපා  

E- gov/AS ඊ-යජවේේ අ දුේපෘතත්ර  සහ ආයක්ෂාව 

IHRM මාකව සේපෘතත් කළමකාකය   හඳුන්වාදීම 

IHRM මාකව සේපෘතත් කළමකාකය   හඳුන්වාදීම 

TMB භාණ්ඩාටාය කළමකාකය   සහ අ වළ  

SDEI ස්ව ං සංවර්නක  හා බාවම  බුද්ධිමත්කම 

RSSN සේපෘතත් වේබමාටළනීම සහ ආයක්ෂක ජාල  

UOV නිල වාහක භාවිත  

RAPSG 
යාජය අංශ පෘතාලක  ුළළ විට කවේේ කාර් භාය  

CC/PR පෘතාරිවේභෝගික ආයක්ෂාව සහ මහජක සේබන්නතාව  

MT for HD අංශ ප්ර නානීන් සඳහා කළමකාකය  පුහුණුව 

PF යාජය ුදමල් 

SM ටබඩා  කළමකාකය   

DM ආපෘතමා කළමකාකය   

SC වළටුප් පෘතරිවර්තක  

SLM යජවේේ ඉඩේ කළමකාකය   

GPP යජවේේ ප්ර සේපෘතාමක ක්රි ාපෘතපාපෘතාපා  

ICT for MAPG කළමකාකයක සහකායවරුන් සමාන්තය වේසේවාවන් සඳහා වේතොයුළරු සන්නිවේශමක තාක්ෂ  පෘතාඨමාලාව 

DP (S) වික  ක්රි ාපෘතපාපෘතාපා   දසිංහල  

DP(T) වික  ක්රි ාපෘතපාපෘතාපා   දවේමමළ  

FR මූලය වේයගුලාසි 

CBOES කාර් ාල සහ කයින්  ශකයතා වර්නක   (KKS) 

ProM වයාපෘති ක කළමකාකය   

PM විශ්රාම ටළු  

CBGN           ශකයතා වර්නක  

TP for DO කාර් ාල සහ කයින් සඳහා  ශකයතා වර්නක  (KKS) 

NAOM (T) කාර් ාල කළමකාකය   සඳහා කව ප්රවේශශ  දවේමමළ  

OMDA කාර් ාල කළමකාකය   සහ සංවර්නක ආකල්පෘත 

PTS සමාකව සිතීවේේ නිපුකතා 
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Name of Courses

Scheduled Training Programmes(Non Managerial)

GAP rcfha .sKqïlrK l%shdmámdáh

AOV ks, jdyk Ndú;h

AEC/PR wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s 

fhdod .ekSu

LRPO rcfha ks,OdÍkag wod, kS;sh

ALPO rcfha ks,OdÍkag wod, kS;sh ms<sn| 

oekqj;a lsÍu

BPA Okd;aul wdl,am f.dvke.Su

BLW jHdmdr ,sms ,sùu

CPS ikaksfõokh yd bÈßm;a lsÍfï 

ksmqk;d

EM mßir l<ukdlrKh

GPP rcfha f.ùï l%shdmámdáh

EAP B-rcfha whÿïm;% iy wdrlaIdj

TMB NdKavd.dr l<ukdlrKh iy whjeh

SDEI iajhx ixj¾Okh yd ndjuh 

nqoaêu;alu

RSSN iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h

UOV ks, jdyk Ndú;h

APSG rdcH wxY md,kh ;=< ú.Kkfha 

ld¾hNdrh

CPR mdßfNda.sl wdrlaIdj iy uyck 

iïnkaO;djh

MT for HD wxY m%OdkSka i|yd l<ukdlrK 

mqyqKqj

ie<iqï.; mqyqKq jevigyka ^l<ukdlrK fkdjk&

m
j
;
aj
k

 ,
o
 j

ev
i
g
y
k

a i
xL

H
dj

jevigyka

PF rdcH uqo,a

SM .nvd  l<ukdlrKh

DM wdmod l<ukdlrKh

SC jegqma mßj¾;kh

SLM rcfha bvï l<ukdlrKh

GPP rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh

ICT for 
MAPG

l<ukdlrk iyldrjreka iudka;r 

fiajdjka i|yd f;dr;=re ikaksfõok 

;dlaIK mdGud,dj

DP (S) úkh l%shdmámdáh  ^isxy,&

DP (T) úkh l%shdmámdáh  ^fou<&

FR uQ,H fr.=,dis

CBOES ld¾hd, iyhlhska  YlH;d j¾Okh  

^KKS&

ProM jHdmD;s l<ukdlrKh

PM úY%du .eg¿

CBGN .%du ks,OdÍ YlH;d j¾Okh

TP for DO ld¾hd, iyhlhska i|yd  YlH;d 

j¾Okh ^KKS&

NAOM (T) ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj 

m%fõYh ^fou<&

OMDA ld¾hd, l<ukdlrKh iy ixj¾Ok 

wdl,am

PTS iudkj is;Sfï ksmqk;d

ie<iqï.; mqyqKq jevigyka ^l<ukdlrK fkdjk&

m
j
;
aj
k

 ,
o
 j

ev
i
g
y
k

a i
xL

H
dj

jevigyka
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iv. w:HrEmS bf.kqï cd,h (VLN)

YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh w:hrEmS bf.kqï cd,h 2013 j¾Ifha ud¾;= 20 jk osk 

y÷kajdfokq ,enQ w;r th w;s.re ckdêm;s f,alï ,,s;a ùr;=x. uy;d úiska osh;a lrkq ,eîh' 

fuu kj m%fõYh fuf;la w; fkd.eiqkq rdcH wxYfha udkj iïm;a uQ,hka iy fldgia iïnkaO 

flfrk md,ula f,i lghq;= flfrkq we;' idïm%odhsl bf.kqï l%uh jk uqyqKg uqyqK oS mka;s 

ldur foaYk meje;aùu keje;aúh hq;= nj YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska y÷kdf.k 

we;' w:HrEmS bf.kqï cd, l%uh (VLN) my< uÜgfï ks,OdÍkaf.a mqyqKq wjYH;djhka mq`M,a lsÍu 

i|yd jQ kj m%fõYhla y÷kajd oSug .kakd ,o ls%hdud¾.hkaf.ka tlls' fuu w:HrEmS bf.kqï cd, 

l%uh ud;r" wïmdr" ls,sfkdÉÑ" jõkshd" ukakdru" uq,;sõ" yïnkaf;dg" kqjrt<sh iy ;s%l=Kdu,h 

osia;s%lalj,g fukau jhU" ol=K" W!j iy inr.uqj hk m<d;a iNdj,g o y÷kajd oS we;'

iv. w:HrEmS mqyqKq jevigyk ^l<ukdlrK fkdjk&

wxlh jevigyk uOHia:dkh Èk 

.Kk

1 iyNd.s 

jQjka 

ixLHdj

2 

iyNd.s;aj 

Èk .Kk

1 M,odhs;dj iy .=Kd;aulNdjh jeä ÈhqKq lsÍu 

i|yd Okd;aul wdl,am f.dvke.Su

kqjrt,sh 1 21 21

2 jHdmdr ,sms ,sùu wïmdr 1 30 30

3 jHdmdr ,sms ,sùu ;%Sl=Kdu,h 1 40 40

4 .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh kqjrt,sh 4 26 104

5 .%du ks,OdÍ   YlH;d j¾Okh wïmdr 4 20 80

6 .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh wïmdr 4 35 104

7 ikaksfõokh yd bÈßm;a lsÍfï ksmqk;d nÿ,a, 1 19 19

8 ikaksfõokh yd bÈßm;a lsÍfï ksmqk;d ud;r 1 17 17

9 ikaksfõokh yd bÈßm;a lsÍfï ksmqk;d ud;r 1 14 14

10 mdßfNda.sl wdrlaIdj iy uyck iïnkaO;djh kqjrt,sh 2 25 50

11 mdßfNda.sl wdrlaIdj iy uyck iïnkaO;djh yïnkaf;dg 2 38 76

12 mdßfNda.sl wdrlaIdj iy uyck iïnkaO;djh kqjrt,sh 2 20 40

13 uyck iïnkaO;d ixj¾Okh nÿ,a, 2 25 50

14 uyck iïnkaO;d ixj¾Okh jjqkshdj 2 34 68

15 wdmod l<ukdlrKh yïnkaf;dg 2 31 62

16 wdmod l<ukdlrKh yïnkaf;dg 2 15 30

17 wdmod l<ukdlrKh kqjrt,sh 2 15 30

18 úkh l%shdmámdáh wïmdr 3 28 84

19 úkh l%shdmámdáh kqjrt,sh 3 11 33

20 úkh l%shdmámdáh ^fou<& ls,sfkdÉÑ 3 28 84

21 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu kqjrt,sh 3 20 60

22 B-rcfha whÿïm;% iy wdrlaIdj ;%Sl=Kdu,h 2 29 58

23 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu yïnkaf;dg 3 51 153

24 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu kqjrt,sh 3 22 66

25 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu .d,a, 3 93 279

26 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu ;%Sl=Kdu,h 3 30 90

27 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu jjqkshdj 3 33 99

28 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu yïnkaf;dg 3 57 171

29 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod .ekSu wïmdr 3 39 117

30 mßir l<ukdlrKh kqjrt,sh 2 17 34

31 mßir l<ukdlrKh kqjrt,sh 2 32 64

32 rcfha .sKqïlrK l%shdmámdáh ud;r 1 26 26

33 rcfha f.ùï l%shdmámdáh yïnkaf;dg 1 48 48

34 rcfha f.ùï l%shdmámdáh yïnkaf;dg 1 64 64



jd¾Isl jd¾;dj 2014 25

35 rcfha f.ùï l%shdmámdáh jjqkshdj 1 35 35

36 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh yïnkaf;dg 2 29 58

37 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh ud;r 2 30 60

38 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh jjqkshdj 2 25 50

39 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh ud;r 2 21 42

40 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh nÿ,a, 2 27 54

41 ld¾hd, iyhlhska i|yd Odß;d ixj¾Okh 

^KKS&

kqjrt,sh 3 10 30

42 rcfha ks,OdÍkag wod< kS;sh ;%Sl=Kdu,h 1 33 33

43 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

;%Sl=Kdu,h 2 20 40

44 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

jjqkshdj 2 25 50

45 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

uq,s;sõ 2 31 62

46 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

hdmkh 2 29 58

47 ld¾hd, l<ukdlrKh i|yd kj m%fõYh 

^fou<&

jjqkshdj 2 39 78

48 úY%du .eg¿ .d,a, 2 27 54

49 jHdmD;s l<ukdlrKh yïnkaf;dg 3 45 135

50 rdcH uqo,a wïmdr 2 46 92

51 rdcH uqo,a 1 jlaje,a, 2 39 78

52 rdcH uqo,a  1 me,.y;ekak 2 28 56

53 rdcH uqo,a 1 kqjrt,sh 2 25 50

54 rdcH uqo,a  2 ud;r 2 31 62

55 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h ud;r 1 17 17

56 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h yïnkaf;dg 1 47 47

57 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h ;%Sl=Kdu,h 1 14 14

58 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h nÿ,a, 1 31 31

59 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h kqjrt,sh 1 17 17

60 iïm;a fnod.ekSu iy wdrlaIl cd,h kqjrt,sh 1 15 15

61 jegqma mßj¾;kh ud;r 2 32 64

62 jegqma mßj¾;kh ud;r 2 20 40

63 iajhx ixj¾Okh iy  ndjuh nqoaêu;alu .d,a, 1 60 60

64 iajhx ixj¾Okh iy ndjuh nqoaêu;alu .d,a, 1 30 30

65 rcfha bvï l<ukdlrKh ;%Sl=Kdu,h 3 25 75

66 rcfha bvï l<ukdlrKh ud;r 3 20 60

67 .nvd l<ukdlrKh ud;r 2 30 60

68 .nvd l<ukdlrKh ;%Sl=Kdu,h 2 21 42

69 ks, jdyk Ndú;h me,.y;ekak 2 17 34

70 NdKavd.dr l<ukdlrKh kqjrt,sh 1 20 20

71 NdKavd.dr l<ukdlrKh yïnkaf;dg 1 54 54

72 NdKavd.dr l<ukdlrKh ;%Sl=Kdu,h 1 34 34

73 NdKavd.dr l<ukdlrKh yïnkaf;dg 1 17 17

tl;=j   2169 4309
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v. Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha wruqo,a jevigyka  ^Èia;%sla uÜgu&            

jevigyka 

ixLHdj

Èia;%slalh jevigyfka ku ld, 

iSudj

1

iyNd.s 

jQjka 

ixLHdj

2

iyNd.s;aj 

Èk .Kk

1

ud;f,a

ld¾hd, l<ukdlrKh iy ixj¾Ok wdl,am 5 91 455

2 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 90 270

3 .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh 4 95 380

4

l=reKE.,

rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 73 146

5 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 87 174

6 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 68 136

7 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 73 146

8 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 5 76 380

9 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 57 114

10

uykqjr

rcfha bvï l<ukdlrKh 3 64 192

11 rcfha bvï l<ukdlrKh 3 35 105

12 jegqma mßj¾;kh 2 71 142

13

.ïmy

rdcH uQ,H l<ukdlrKh 5 38 190

14 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 37 111

15 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 5 80 400

16 uyck iïnkaO;d 2 24 48

17 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh 2 36 72

18 ld¾hd, l<ukdlrKh iy ixj¾Ok wdl,am 5 28 140

19 rcfha ú.Kk .eg¿ 2 24 48

20

.ïmy

rdcH uQ,H l<ukdlrKh 2 48 96

21 jHdmD;s  l<ukdlrKh  3 55 165

22 jHdmD;s  l<ukdlrKh  3 35 105

23 jHdmD;s  l<ukdlrKh  3 30 90

24 jHdmD;s  l<ukdlrKh  3 41 123

25 rcfha ks,OdÍka i|yd kS;sh ms<sn| oekqj;a 

lsÍu

2 30 60

26 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh 2 25 50

27 rdcH uQ,H l<ukdlrKh 5 50 250

28 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 25 75

29 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 35 105

30 úkh l%shdmámdáh 2 42 84

31 jHdmD;s  l<ukdlrKh  3 33 99

32 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 38 114

33

r;akmqr

wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 44 132

34 ld¾hd, l<ukdlrKh iy ixj¾Ok wdl,am 5 49 245

35 ld¾hd, iyhlhska i|yd  YlH;d j¾Okh 

^KKS&

3 29 87

36 kqjrt,sh jegqma mßj¾;kh 2 50 100
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37 yïnkaf;dg .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh 4 200 800

38

wkqrdOmqr

rcfha bvï l<ukdlrKh 3 20 60

39 úY%du .eg¿ 2 10 20

40 ld¾hd, l<ukdlrKh 5 20 100

41 rcfha m%iïmdok l%shdmámdáh 2 12 24

42 jegqma mßj¾;kh 2 42 84

43

wkqrdOmqr

wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 88 264

44 ld¾hd, iyhlhska i|yd  YlH;d j¾Okh 

^KKS&

3 20 60

45 .%du ks,OdÍ  YlH;d j¾Okh 4 65 260

46 rcfha ks,OdÍka i|yd kS;sh ms<sn| oekqj;a 

lsÍu

2 36 72

47 jHdmD;s  l<ukdlrKh  ^1yd11& 3 80 240

48 udkj iïm;a l<ukdlrKh 5 28 140

49 wdh;k ix.%h iy ld¾h mámdá Í;s fhdod 

.ekSu

3 93 279

50

fld<U

úY%du .eg¿ 1 28 28

51 úY%du .eg¿ 1 57 57

52 úY%du .eg¿ 1 36 36

53 ld¾hd, l<ukdlrKh 5 38 190

54 uyck iïnkaO;d 2 40 80

55 rcfha bvï l<ukdlrKh 3 50 150

56 ld¾hd, iyhlhska i|yd Odß;d ixj¾Okh 

^KKS&

3 44 132

 tl;=j 2813 8705

wkq wxlh Èia;%sla f,alï 

ld¾hd,fha ku

ld,h ^Èk& b,lalh 1  mj;ajk 

,o mdGud,d 

ixLHdj

2 iyNd.sjQjka 

.Kk

1 yïnkaf;dg 10 1 43 430

2 uvl,mqj 10 1 26 260

3 ud;r 10 1 33 330

4 wkqrdOmqr 10 1 54 540

5 wkqrdOmqr 10 1 50 500

6 r;akmqr 10 1 25 250

7 r;akmqr 10 1 22 220

8 lE.,a, 10 1 19 190

9 ud;f,a 10 1 31 310

10 fudkrd., 10 1 34 340

11 .d,a, 10 1 29 290

12 .d,a, 10 1 25 250

13 l=reKE., 10 1 44 440

14 jjqkshdj 10 1 15 150

15 ukakdru 10 1 8 80

vi. l<ukdlrK iyldrjreka i|yd wdrïNl mqyqKq jevigyk - 2014 ^Èia;s%la uÜgu wkqj&
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16 ;%Sl=Kdu,h 10 1 15 150

17 ;%Sl=Kdu,h 10 1 15 150

18 hdmkh 10 1 39 390

19 hdmkh 10 1 8 80

20 uq,;sõ 10 1 8 80

21 uykqjr 10 1 62 620

22 .ïmy 10 1 23 230

23 mq;a;,u 10 1 54 540

24 wïmdr 10 1 15 150

25 wïmdr 10 1 16 160

26 fmdf,dkakrej 10 1 22 220

27 kqjrt,sh 10 1 24 240

28 fld<U 10 1 200 2000

29 fld<U 10 1 150 1500

30 fld<U 10 1 181 1810

31 fld<U 10 1 244 2440

32 fld<U 10 1 144 1440

33 nÿ,a, 10 1 48 480

tl;=j 33 1726 17260

2' fiajdrïNl mqyqKq jevigyka

§m jHdma; l<uKdlrK fiajdjla jk Y%S ,xld mßmd,k fiajh ^SLAS&" Y%S ,xld .KldêlrK 

fiajh  ^SLAcS&" Y%S ,xld ie,iqï fiajh ^SLPS&" iy Y%S ,xld úfoaYSh fiajh ^SLFS& iy fjk;a 

fiajdjkayS wdOqkslhka i|yd ia,Svd wdh;kh fiajdrïNl mqyqKqj ,nd foa' 

idudkHfhka fiajdrïNl mqyqKqj ;=<ska rdcH fiajh ye¢kaùu iy rdcH mßmd,kfha uQ,sldx." uQ,H 

l<ukdlrKh" jHDmD;s l<ukdlrKh md,kh" ld¾hd, l<ukdlrKh" rdcH wxYfha wdpdr O¾u" 

ikaksfõokh" foaYmd,kh iudÔh yd wd¾:sl .eg¿" f;dr;=re ;dlaIKh iy NdId l=i,;d hkd§ 

lafIa;% lSmhla wdjrKh flf¾'

fiajdrïNl mqyqKqj id¾:l f,i ksud lrk Y%S ,xld mßmd,k fiajfha wdOqksl ks,OdÍka fj; 

rdcH mßmd,kh ms<sn| ämaf,daudj m%odkh flf¾' Y%S ,xld mßmd,k fiajd jHjia:dfõ 9-1 j.ka;sfha 

olajd we;s wjYH;djhka imqrd,kq ,nhs'
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ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලවව ල ත්තීය වාලර්ධසය වඳශා අලය ල්නසා ූ  ැනුම,  ුසවතා වශ කක්පි ියයුු 

කිරී, වශ වාලර්ධසය කිරී, සිය ප්රධාස ලකීම්වලින්න කක්  ලස වල ශ්රී ාකා වාලර්ධස ිපාිාස කයතසය 

වකයි. ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලා ලධධාරී්න අතවර් අ්ඩ ඉ ෙවකුම්ව වාවෘක යකය්  වප්රෝණය කිරී, 

කාර්ය් , වශ ඵැායී රාජ්ය වවයලය්  තශුරු  කිරී, දවැවා ෙතා ලනැකත් ව.. කවනින්න  සිය ල ත්තීය 

වාලර්ධස ේ ක ඟා කර කලධමි්න ගුණාත්,ක රාජ්ය වවයලය්  වා ීම, වලුමවල්න ශ්රී ාකා ිපාිාස 

වවයලවව ලධධාරී්න වලත වශාය වාීමව,්න ශ්රී ාකා වාලර්ධස ිපාිාස කයතසය කයතසය ලධර්නතරවය්න 

කඉ්වවරයට ිත් ව..  

   ැඩ ටහවේ සම 
වමොඩියුක 
 ාඛ්යප   පකසීමප  

 හභපගිවූ ේ 
 ාඛ්යප  (1) 

 
 හභපගි වූ දිස 
ගණස (2) 

1 
ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  (සීමිත) –  
 I කඩ ඉාය, 11 

,ාව 3  
(ියස 64) 34 

 
2176 

2 
ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  (සීමිත) –  
 II කඩ ඉාය, 11 

,ාව 3   
(ියස 64 ) 29 

 
1856 

ශ්රී ාකා 
ිපාිාස 
වවයලය  (සීමිත) –  
 I කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  
(සීමිත) –  
 I කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා 
ිපාිාස 
වවයලය  (සීමිත) –  
 II කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  
(සීමිත) –  
 II කාඩ ඉාය, 
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ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලවව ල ත්තීය වාලර්ධසය වඳශා අලය ල්නසා ූ  ැනුම,  ුසවතා වශ කක්පි ියයුු 

කිරී, වශ වාලර්ධසය කිරී, සිය ප්රධාස ලකීම්වලින්න කක්  ලස වල ශ්රී ාකා වාලර්ධස ිපාිාස කයතසය 

වකයි. ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලා ලධධාරී්න අතවර් අ්ඩ ඉ ෙවකුම්ව වාවෘක යකය්  වප්රෝණය කිරී, 

කාර්ය් , වශ ඵැායී රාජ්ය වවයලය්  තශුරු  කිරී, දවැවා ෙතා ලනැකත් ව.. කවනින්න  සිය ල ත්තීය 

වාලර්ධස ේ ක ඟා කර කලධමි්න ගුණාත්,ක රාජ්ය වවයලය්  වා ීම, වලුමවල්න ශ්රී ාකා ිපාිාස 

වවයලවව ලධධාරී්න වලත වශාය වාීමව,්න ශ්රී ාකා වාලර්ධස ිපාිාස කයතසය කයතසය ලධර්නතරවය්න 

කඉ්වවරයට ිත් ව..  

   ැඩ ටහවේ සම 
වමොඩියුක 
 ාඛ්යප   පකසීමප  

 හභපගිවූ ේ 
 ාඛ්යප  (1) 

 
 හභපගි වූ දිස 
ගණස (2) 

1 
ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  (සීමිත) –  
 I කඩ ඉාය, 11 

,ාව 3  
(ියස 64) 34 

 
2176 

2 
ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  (සීමිත) –  
 II කඩ ඉාය, 11 

,ාව 3   
(ියස 64 ) 29 

 
1856 

ශ්රී ාකා 
ිපාිාස 
වවයලය  (සීමිත) –  
 I කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  
(සීමිත) –  
 I කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා 
ිපාිාස 
වවයලය  (සීමිත) –  
 II කාඩ ඉාය, 

ශ්රී ාකා ිපාිාස වවයලය  
(සීමිත) –  
 II කාඩ ඉාය, 

3' YS% ,xld mßmd,k fiajh i|yd Odß;d ixj¾Ok jHdmD;sh

Y%S ,xld mßmd,k fiajfha jD;a;Sh ixj¾Okh i|yd wjYH jkakd jQ oekqu" l=i,;d iy wdl,am 

ÈhqKq lsÍu iy ixj¾Okh lsÍu ish m%Odk j.lSïj,ska tlla jk nj Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;kh i,lhs' Y%S ,xld mßmd,k fiajd ks,OdÍka w;f¾ wLKav bf.kqï ixialD;shla fm%daIKh 

lsÍu ld¾hlaIu iy M,odhS rdcH fiajhla ;yjqre lsÍu Wfoid b;d jeo.;a fõ' tneúka" ish 

jD;a;Sh ixj¾Ok b,lal ,`.d lr .ksñka .=Kd;aul rdcH fiajhla ,nd §u fjkqfjka Y%S ,xld 

mßmd,k fiajfha ks,OdÍka fj; iydh ,nd§fuka Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh wdh;kh 

ksrka;rfhka wdvïnrhg m;a fõ' 

fuf,i by; i|yka mrud¾:h ,`.d lr .ekSu wruqKq fldg fukau Y%S ,xld mßmd,k fiajd 

jHjia:dfõ 9'2 ^4& j.ka;sh hgf;a olajd we;s rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= wud;HxY f,alï 

úiska wkqu; l< mdGud,d ;=kla Y%S ,xld mßmd,k fiajfha I iy II mka;sfha ks,OdÍkao mdGud,d 

5la Y%S ,xld mßmd,k fiajfha III jk mka;sfha ks,OdÍka úiskao yeoEßh hq;=h jk wksjd¾h 

wjYH;djla imqrd,Sfï l%shdud¾.hla f,i;a Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska Odß;d 

ixj¾Ok jevigyk wdrïN lr we;' 

iM,odhS ld¾hidOkhg iy iajhx ixj¾Okh Wfoid wjYHjkakd jQ úfYaIfhka y÷kd.;a p¾hd;aul 

iy ;dlaIKsl l=i,;d jeä ÈhqKq lsÍu msKsi jevigykla ie,iqï lrkq ,eîh' 

Y%S ,xld mßmd,k fiajfha ks,OdÍka i|yd jQ Odß;d ixj¾Ok jevigyfka m%Odk o¾Ykh jkqfha 

fõ.fhka fjkia jk mßirh  i|yd by< hk wNsfhda.j,g uqyqK §u msKsi oekqu iy l=i,;d 

hdj;ald,Sk lsÍfï iy by< oeófï wLKav ixj¾Ok l%shdj,shl iyNd.sjkakka ksr; lrùuh' 

by; wNsfhda. ch.%ykh lsÍfï Wmdh ud¾.h ;=<ska ^1& ixj¾Ok wjYH;d y÷kd .ekSu" ^2& ish 

j¾Okh fjkqfjka fm!oa.,sl j.lSu oeÍu iy ^3& ixj¾Ok b,lal ,`.dlr .ekSu jia ta i|yd 

jQ l%shdud¾. jeä ÈhqKq lsÍu iy uQ,drïN lsÍu we;=<;a fõ' fuu jevigyk wLKavj jD;a;Sh 

ixj¾Ok §¾> .ukl wdrïNhla muKla fukau fuys we;s iqúfYaIS ,laIKhkaf.ka tlla jkqfha 

;u wkd.; jD;a;sh iy iajhx ixj¾Okhg ud¾f.damfoaYhla f,i jevigyk wjidkfha tla tla 

iyNd.sjkakka fm!oa.,sl ixj¾Ok ie,eiaula jeä ÈhqKq l< hq;= ùuh' 

jir ;=<§ my; i|yka Odß;d ixj¾Ok jevigyka mj;akk ,§'

YS% ,xld mßmd,k fiajh ^iSñ;& - I lKavdhu YS% ,xld mßmd,k fiajh ^iSñ;& - I lKavdhu

YS% ,xld mßmd,k fiajh ^iSñ;& - II lKavdhu YS% ,xld mßmd,k fiajh ^iSñ;& - II lKavdhu

fiajdrïNl mqyqKq jevigyka

jevigyka

i
y
N
d.

s j
Q o

sk

YS%',x'm'fia' ^iSñ;&

ldKav I
YS%',x'm'fia' ^iSñ;&

ldKav II
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සහන් ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් 
(ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන වසයව    I 

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class I       
 

1.1  I කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 27 459 

1.2  II කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 31 527 

1.3  III කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 30 510 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 I කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  ( I 
කණ්ඩා ම ) 

 II කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (II 
කණ්ඩා ම ) 

 III කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (III 
කණ්ඩා ම ) 

  

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class III       
 

1.1 XV  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  

දින 35  29 1015 

1.2 XVI  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

30 1050 

1.3 XVII  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

41 1435 

XV  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVI  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVII  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 
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සහන් ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් 
(ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන වසයව    I 

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class I       
 

1.1  I කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 27 459 

1.2  II කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 31 527 

1.3  III කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 30 510 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 I කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  ( I 
කණ්ඩා ම ) 

 II කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (II 
කණ්ඩා ම ) 

 III කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (III 
කණ්ඩා ම ) 

  

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class III       
 

1.1 XV  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  

දින 35  29 1015 

1.2 XVI  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

30 1050 

1.3 XVII  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

41 1435 

XV  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVI  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVII  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 
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සහන් ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් 
(ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන වසයව    I 

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class I       
 

1.1  I කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 27 459 

1.2  II කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 31 527 

1.3  III කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 30 510 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 I කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  ( I 
කණ්ඩා ම ) 

 II කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (II 
කණ්ඩා ම ) 

 III කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (III 
කණ්ඩා ම ) 

  

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class III       
 

1.1 XV  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  

දින 35  29 1015 

1.2 XVI  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

30 1050 

1.3 XVII  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

41 1435 

XV  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVI  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVII  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

වාර්ෂික වාර්තාව  2014 පිටුව 42 
 

420

440

460

480

500

520

540

No
.o

f C
ou

rs
e 

Da
ys

Name of Courses

Capacity Building Programms - SLAS Class I

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

No
.o

f P
ar

tic
ip

an
t D

ay
s

Name of Courses

Capacity Building Programmes - SLAS Class III

  

සහන් ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් 
(ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන වසයව    I 

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class I       
 

1.1  I කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 27 459 

1.2  II කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 31 527 

1.3  III කණ්ඩා ම ම ොඩියුල 6  දින 17 30 510 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 I කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  ( I 
කණ්ඩා ම ) 

 II කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (II 
කණ්ඩා ම ) 

 III කණ්ඩා ම 

ශ්රී කංකා ඳරිඳාකන 
වසයව    I ඳන්ති  (III 
කණ්ඩා ම ) 

  

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  

ඳන්ති ) ම ොඩියුල සංඛ්යාව කාලසී ාව 
සහභාගිවූවන් 
සංඛ්යාව  

 
සහභාගීත්ව 
දින ගණන  

1 Class III       
 

1.1 XV  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  

දින 35  29 1015 

1.2 XVI  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

30 1050 

1.3 XVII  කණ්ඩා ම 
ම ොඩියුල 6  දින 35  

41 1435 

XV  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVI  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

XVII  
කණ්ඩා ම 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් (ශ්රී 
කංකා ඳරිඳාකන වසයව    III  
ඳන්ති ) 

1 jk mka;sh

jevigyka

Odß;d ixj¾Ok jevigyka

j
ev

i
g
y
k

a o
sk

ldKavdhï I ldKavdhï II ldKavdhï III

Odß;d ixj¾Ok jevigyka ^YS% ,x' m' fia' III mka;sh&

iyNd.s jQ osk .Kk

XV lKavdhu Odß;d ixj¾Ok jevigyka ^YS% ,xld mßmd,k fiajh III mka;sh&

XVI lKavdhu Odß;d ixj¾Ok jevigyka ^YS% ,xld mßmd,k fiajh III mka;sh&

XVII lKavdhu Odß;d ixj¾Ok jevigyka ^YS% ,xld mßmd,k fiajh III mka;sh&
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4' mqyqKq lsÍfï WmfoaYk fiajd

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh u`.sska imhk ,o mqyqKq WmfoaYk fiajd mq¿,a m%fNao  2 lg 

wh;a fõ' 

i'  Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh u`.sska wdrïN lrk ,o mqyqKq WmfoaYk fiajd'

ii' fiajdodhl wdh;k u`.sska wdrïN lrk ,o mqyqKq WmfoaYk fiajd' 

w;S; b,aÆu fyda ld,iSud  wjYH;dj u; mokïj m<uq m%fNaoh Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh 

u.ska wdrïN flf¾' tfukau rdcH wdh;k fyda ;ks mqoa.,hska úiska mqyqKq lsÍfï mdGud,djka 

i|yd .dia;= f.ùu isÿ l< hq;=h'

fojk m%fNaofha§ wod< wdh;k úiska ;u ld¾h uKav, idudðlhska fjkqfjka Tjqkaf.a wjYH;djka 

wdjrKh l< hq;= m%foaY" ljqreka i|ydo hkak olajd mqyqKq jevigyka ie,iqï lrk f,ig Y%S ,xld 

ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfhka b,a,d isà' ta wkqj wod< jevigyk ie,iqï lr th whjeho iys;j 

Tjqka fj; bÈßm;a lrhs' fiajdodhl ixúOdkfha leue;a; ,eîfuka miq mqyqKq jevigyk l%shd;aul 

lrkq ,efí' fïjd kjd;eka myiqlï" wdydr iys;j fyda tfia fkdue;sj isÿ lrkq ,efí' 

i. mqyqKq WmfoaYk ^foaYSh& 

SN fiajdodhl ixúOdkh mqyqKq WmfoaYk fiajd lafIa;%h ld,

iSudj

iyNd.s

jQjka 

ixLHdj 

iyNd.S;aj 

Èk .Kk

1 nkaOkd.dr uQ,ia:dkh bx.%Sis NdId mqyqKq jevigyk 12 40 480

2 fi!LH wud;HxYh úfYaI fY%a‚fha fyÈhka i|yd 

l<ukdlrK mqyqKq jev igyk 

20 36 720

3 foaYSh wdodhï 

fomd¾;fïka;=j

m%iïmdok l%shdj,sh ms<sn| jevuq¿j 2 40 80

4 rdcH mßmd,k yd iajfoaY 

;ghq;= wud;HxYh

mß.Kl mqyqKq jevigyk 4 35 140

5 rdcH wdrlaIl yd kd.ßl 

ixj¾Ok wud;HxYh

f,alïlrK mßph i|yd mqyqKq 

jevigyk

8 13 104

6 cd;sl fmd,sia úoHd mSGh w¨;ska Wiia lrk ,o fcHIaG fmd,sia 

wêldßjreka i|yd oekqj;a lsßfï 

jevuq¿j

5 39 195

7 <ud ixj¾Ok yd ldka;d 

lghq;= wud;HxYh

kqjrt,sh iy nÿ,a, Èia;%slalhkayS 

ldka;d ixj¾Ok ks,OdÍka i|yd 

f;dr;=re ;dlaIK mqyqKq jevigyk

2 56 112

8 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 5 30 150

9 Wiia ;dlaIŒl wdh;kh" 

nÿ,a, 

SLIATE wdh;kfha wOHlaIjreka 

i|yd mqyqKq jevigyk

4 38 152

10 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk  

jjqkshdj ol=K

5 35 175

11 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

wdkuvqj

5 35 175

12 lïlre fomd¾;fïka;=j kjl iyldr lïlre 

flduidßiajreka i|yd mqyqKq 

jevigyk

5 14 70

13 ffjoH iemhqï wxYh 2014 j¾Ifha w¿;ska n|jd.;a ffjoH 

iemhqï iydhljreka i|yd mqyqKq 

jevigyk

3 53 159
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14 Y%S ,xld ixpdrl Y%S ,xld cd;sl ixpdrl ßhÿre 

ix.ufha idudðlhka i|yd mqyqKq 

jevigyk

4 98 392

15 wOHdmk wud;HxYh NdKav" jev yd WmfoaYk iïnkaO 

rdcH m%iïmdok lghq;= ms<sn| mqyqKq 

mdGud,dj

5 24 120

16 wOHdmk wud;HxYh NdKav" jev yd WmfoaYk iïnkaO 

rdcH m%iïmdok lghq;= ms<sn| mqyqKq 

mdGud,dj

3 17 51

17 fi!LH wud;HxYh m%iïmdok lghq;= ms<sn| mqyqKq 

mdGud,dj

5 15 75

18 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

ó.uqj

5 40 200

19 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

lkaofláh

5 30 150

20 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

j,,a,dúg

5 47 235

21 cd;sl fmd,sia úoHd mSGh w¨;ska Wiia lrk ,o fcHIaG fmd,sia 

wêldßjreka i|yd oekqj;a lsßfï 

jevuq¿j

6 11 66

22 wOHdmk wud;HxYh Odß;d ixj¾Okh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk 

5 38 190

23 l¾udka; yd jd‚c 

wud;HxYh

ixj¾Ok ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

3 20 60

24 wOHdmk wud;HxYh ú.Kk ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 30 60

25 wOHdmk wud;HxYh NdKav" jev yd WmfoaYk iïnkaO 

rdcH m%iïmdok lghq;= ms<Sn| mqyqKq 

mdGud,dj

4 27 108

26 wOHdmk wud;HxYh Y%S ,xld wOHdmk mßmd,k fiajh 

i|yd l<ukdlrK  mqyqKq jevigyk

5 45 225

27 wOHdmk wud;HxYh Y%S ,xld wOHdmk mßmd,k fiajh 

i|yd l<ukdlrK  mqyqKq jevigyk

5 30 150

28 fmardfoksh úYaj úoHd,h ÿria: iy wLKav wOHdmk 

uOHia:dkfha ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

1 26 26

29 jeú,s l¾udka; wud;HxYh SPEnDP fudkrd., jHdmD;sfha ld¾h 

uKav,h i|yd wëlaIKh yd we.hSu 

ms<sn| mqyqKq jevigyk

2 21 42

30 fi!LH wOHdmk ld¾hdxYh iu.dó is;Sfï l=i,;d ms<sn| mqyqKq 

jevigyk

2 22 44

31 fi!LH wud;HxYh .KldêldÍjreka i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 60 120

32 STD$taâia md,k jevigyk úfoaY wruqo,a iïmdÈ; jHdmD;sh 

i|yd uQ,H l<ukdlrKh

3 20 60

33 ´iafÜ%,shd fudkEIa úYaj 

úoHd,h

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

hdmkh- fj,kdhs

5 39 195

34 wOHdmk wud;HxYh rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 

ó.uqj 

2 9 18
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35 wOHdmk wud;HxYh .sKqï ld¾h uKav,h i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 35 70

36 wOHdmk wud;HxYh .sKqï ld¾h uKav,h i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 42 84

37 mßir iy mqk¾Ôjk 

n,Yla;s wud;HxYh 

ks,OdÍ mßmd,kh iy uQ,H 

l<ukdlrKh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk 

2 13 26

38 wOHdmk wud;HxYh ie,iqï ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 39 78

39 wOHdmk wud;HxYh Y%S ,xld wOHdmk mßmd,k fiajh 

i|yd mqyqKq jevigyk

5 25 125

40 Y%S ,xld   kdúl yuqod 

uQ,ia:dkh

Wm ¨;skkajreka i|yd rdcH wxYfha 

fiajd fudähq,hkayS msßjehlrKh yd 

ñ,hkh ms<sn| mqyqKq jevigyk 

5 20 100

41 wOHdmk wud;HxYh ñ, le|ùï we.hSu ms<sn| mqyqKq 

jevigyk

3 18 54

42 mqkre;a:dmk flduidßia 

ckrd,a ld¾hdxYh

ú.Kk ,smslrejka i|yd mqyqKq 

jevigyk

5 13 65

43 jkixrlaIK 

fomd¾;fïka;=j

M,odhs;d jeä ÈhqKq lsÍfï iy Odß;d 

ixj¾Ok mqyqKq jevigyk 

2 81 162

44 jkixrlaIK 

fomd¾;fïka;=j

M,odhs;d jeä ÈhqKq lsÍfï iy Odß;d 

ixj¾Ok mqyqKq jevigyk 

2 42 84

45 jkixrlaIK 

fomd¾;fïka;=j

YdLd l<ukdlrK iydhl m%OdkSka 

i|yd ld¾hd, l<ukdlrKh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

3 71 213

46 jkixrlaIK 

fomd¾;fïka;=j

ßhÿrka i|yd mqyqKq jevigyk 2 32 64

47 wOHdmk wud;HxYh .Kldêldßjreka iy wNHka;r 

ú.Klhska i|yd mqyqKq jevigyk

2 18 36

48 wOHdmk wud;HxYh .Kldêldßjreka  i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 24 48

49 rdcH wdrlaIl yd kd.ßl 

ixj¾Ok wud;HxYh

ñ, le|ùï we.hSu ms<sn| mqyqKq 

jevigyk

2 32 64

50 m%Odk f,alï ld¾hd,h - 

uOHu m<d; 

Y%S ,xld .KldêldÍ ks,OdÍka i|yd 

m%ïmdok l%shdmámdáh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk

2 27 54

51 wOHdmk wud;HxYh Odß;d ixj¾Okh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk 

5 45 225

52 Y%S ,xld úfoaY /lshd 

ld¾hdxYh 

iyldr l<ukdlrejka i|yd mqyqKq 

jevigyk

1 30 30

53 wOHdmk wud;HxYh ie,iqï ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 43 86

54 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%ïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 47 94

55 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%iïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 44 88

56 iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j iqrd nÿ ks,OdÍka i|yd ms<sn| mqyqKq 

jevigyk

1 31 31

57 wOHdmk wud;HxYh wOHdmk ld¾h uKav,h i|yd ms<sn| 

mqyqKq jevigyk

3 35 105
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58 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%iïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 49 98

59 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%iïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 48 96

60 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%iïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 55 110

61 Èúke.=u ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j 

rdcH m%iïmdok l%shdmámdáh ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

2 55 110

62 wOHdmk wud;HxYh Y%S ,xld wOHdmk mßmd,k fiajh 

i|yd l<ukdlrK mqyqKq jevigyk  

3 24 72

63 rdcH mßmd,k yd iajfoaY 

;ghq;= wud;HxYh

ixpdrl nx.,d Ndrlrejka i|yd 

mqyqKq jevigyk

3 19 57

64 wOHdmk wud;HxYh .sKqï ld¾h uKav,h i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 37 74

65 wOHdmk wud;HxYh Odß;d ixj¾Okh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk 

5 41 205

66 wOHdmk wud;HxYh Odß;d ixj¾Okh ms<sn| mqyqKq 

jevigyk 

5 43 215

67 wOHdmk wud;HxYh .sKqï ld¾h uKav,h i|yd mqyqKq 

jevigyk

2 35 70

68 ;reK lghq;= yd ksmqK;d 

ixj¾Ok wud;HxYh 

cd;sl m%iïmdok ud¾f.damfoaY iy 

l%shdmámdáh ms<sn| mqyqKq jevigyk 

3 30 90

69 ;reK lghq;= yd ksmqK;d 

ixj¾Ok wud;HxYh 

wNHka;r ú.Kkh iy wNHka;r 

md,kh ms<sn| mqyqKq jevigyk 

3 38 114

70 wOHdmk wud;HxYh wOHdmk ld¾h uKav,h i|yd ms<sn| 

mqyqKq jevigyk

3 35 105

71 ,dÿre md,k jHdmD;sh - 

je,sir

mß.Kl ms<sn| mqyqKq jevigyk - 

wka;¾cd, 

4 29 116

72 mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j ixj¾Ok ks,OdÍka i|yd mqyqKq 

jevigyk

1 70 70

73 wOHdmk wud;HxYh wOHdmk ld¾h uKav,h i|yd ms<sn| 

mqyqKq jevigyk

3 35 105

tl;=j 2583 8992
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ii. mqyqKq WmfoaYk fiajd ^úfoaYSh&&

wkq 

wxlh

fiajd,dNS wdh;kh mqyqKq WmfoaYk lafIa;%h Èk 

.Kk

iyNd.s jQ 

ixLHdj

iyNd.s;aj 

Èk .Kk

1 uyck nx.,dfoaY iuQydKavqj jD;a;Sh mqyqKq jevigyk 14 31 434

2 uyck nx.,dfoaY iuQydKavqj jD;a;Sh mqyqKq jevigyk 10 32 320

3 uyck nx.,dfoaY iuQydKavqj jD;a;Sh mqyqKq jevigyk 15 37 555

4 uyck nx.,dfoaY iuQydKavqj nx.,dfoaY isú,a fiajfha 

ks<OdÍka i|yd m%drïNl 

mqyqKq mdGud,dj

9 35 315

5 uyck nx.,dfoaY iuQydKavqj nx.,dfoaY isú,a fiajfha 

ks<OdÍka i|yd m%drïNl 

mqyqKq mdGud,dj

10 40 400

6 SR WmfoaYk cd;Hka;r 

nx.,dfoaY - we*a.ksia:dkh

rdcH m%iïmdok  ms<sn| 

mqyqKq jevigyk 

7 10 70

7 SR WmfoaYk cd;Hka;r 

nx.,dfoaY - we*a.ksia:dkh

rdcH m%iïmdok  ms<sn| 

mqyqKq jevigyk

6 10 60

8 bkaÈhdkq rch mßmd,kh ms<sn| ,d,a 

ny¥¾ Ydia;%S cd;sl úoHd 

mSGfha fiajdrïNl mqyqKq 

jevigyk

6 48 288

9 nx.,dfoaY rdcH mßmd,k mqyqKq 

uOHia:dkh

mßmd,k iy ixj¾Okh 

ms<sn| 91jk Wiia mdGud,du

10 37 370

10 ñhkaud¾ f,dal fi!LH 

ixúOdkh

wêYsIH;aj jevigyk 5 6 30

11 bxÈhdfõ mßmd,kh ms<sn| ,d,a 

ny¥¾ Ydia;%S cd;sl úoHd mSGh

bkaÈhdkq ks,OdÍka 

i|yd fiajdrïNl mqyqKq 

jevigyk

5 45 225

tl;=j 331 3067
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5' l<ukdlrK WmfoaYk fiajd

;u fiajlhskaf.a ld¾hidOkh jeä ÈhqKq lsÍu msKsi rdcH wxYfha wdh;k i|yd l<ukdlrK  

iy ixúOdkuh ixj¾Ok WmfoaYk fiajd iemhSu Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha m%uqL 

yd wksjd¾h l%shdldß;ajhls' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh u.ska wdrïN lrk WmfoaYk 

fiajdjka yer fuu WmfoaYk fiajd i|yd jD;a;Sh .dia;=jla wh flf¾'

ixia:d iy uKav, we;=<;aj rdcH wxYfha ixúOdk ixhqla; ie,iqï" udkj iïm;a ixj¾Ok ie,iqï" 

ld¾hidOk mámdàka" Èß §ukd fhdackd l%u" fiajl ixLHd we.hSï" ixúOdk m%;sjHQy.; lsÍu 

hkdÈh i|yd Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha iydh ,nd.kS'

wkq 

wxlh

WmfoaYk jevigyk ixúOdkh ,shdmÈxÑ f.dkq 

wxlh

;;a;ajh

1 uQ,H mßmd,k yd fiajd 

mámdàka l%shd;aul lsÍu

l¾udka; ixj¾Ok 

wêldßh' - n'm'

S/PD/04/06/10 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

2 M,odhs;d iy ;;a;aj wNsj¾Okh 

yd fi!LH wdrlaIK myiqlï 

i|yd tia my l%shd;aul lsÍu 

laIh frda. iy 

,h frda. cd;sl 

jevigyk 

S/PD/04/07/10 wjika lr we;'

3 wmøjH ieliqïlrK myiqlï 

iemhSu

wmøjH l<ukdlrK 

wêldßh

S/PD/04/26/10 wjika lr we;'

4 wka;¾cd, Ndú;fhka iDcqju 

f,aLk i|yd wkque;sh ,nd.

ekSfï l%uh jHdma; lsÍu

cd;sl ue‚la yd 

iaj¾KdNrK wêldßh 

- 2 jk wÈhr

MC0211 wjidk jd¾;dj 

ieliSug we;'

5 ixhqla; ie,eiau ieliSu Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY 

kshduk fldñika 

iNdj

MC0811 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

6 fhdað; wmøjH Yla;sckl 

jHdmD;sh i|yd .súiqula ilia 

lsÍu ^niakdysr m<d;&

wmøjH l<ukdlrK 

wêldßh   ^niakdysr 

m<d;&

MC0711 wjidk jd¾;dj 

ieliSug we;

7 ixúOdk jHQyh l<ukdlrK 

moaO;sh iy l%shdj,sh jeä ÈhqKq 

lsÍu i|yd jQ fhdackdj

fi!LH wdrlaIK yd 

fmdaIK wud;HxYh

MC2111 wjidk jd¾;dj 

ieliSug we;

8 /lshd cd, l%uhla ilia lsÍu Y%S ,xld fg,sfldï MC2111 wjika lr we;'

9 l%shdldÍ ie,eiaula ieliSu fmd,sia uQ,ia:dkh MC0112 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

10 md,k mámdá w;afmd;la ilia 

lsÍu

ue‚la yd 

iaj¾KdNrK mqyqKq 

wêldßh

MC0512 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

11 wdodhï n,m;% i|yd mß.Kl 

uDÿldx.hla ilia lsÍu

jrldfmd, m%foaYSh 

iNdj

MC2511 wjika lr we;'

12 mß.Kl uDÿldx.hla l%shd;aul 

lsÍu

rdcH NdId fldñiu MC2311 moao;sh iúlsßug 

iQodkïj mj;S

13 ld¾h ld¾hlaIu;dj úêu;a 

lsÍu 

iuQmdldr ixj¾Ok 

fomd¾;fïka;=j

S/PD/04/22/2010 wjika lr we;'

14 uQ,H yd mßmd,k mámdáhla 

ilia lsÍu

l¾udka; ixj¾Ok 

wêldßh

S/PD/04/06/2010 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

15 fjí wvúhla ieliSu rdch iïn;a yd 

jHjidh ixj¾Ok 

wud;HxYh

MC 0 212 l%shd;aul fjñka 

mj;S'
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16 ixúOdk jHQyh ms<sn| wOHhkh mqk¾Ôjk n,Yla;s 

wêldßh

MC 1412 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

17 fjí wvúhla ieliSu fldaÜfÜ uyk.r 

iNdj

MC 0113 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

18 o;a; mokula ia:dms; lsÍu <ud ixj¾Ok iy 

ldka;d lghq;= 

wud;HxYh

MC0313 wjika lr we;'

19 Wmdhud¾.sl ie,iqïlrK 

iduf,dapk jevuq¿j

Wiia wOHdmk 

wud;HxYh

MC 0413 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

20 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

jhU m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC 0513-1 wjika lr we;'

21 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

ol=Kq m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-11 wjika lr we;'

22 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

W!j m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-111 wjika lr we;'

23 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

kef.kysr m<d;a 

m%Odk f,alï 

ld¾hd,h

MC0513-1V wjika lr we;'

24 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

W;=re m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-V wjika lr we;'

25 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

inr.uqj m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-V1 wjika lr we;'

26 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

niakdysr m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-V11 wjika lr we;'

27 B-wdodhï n,m;% moaO;s 

kùlrKh

uOHu m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC0513-V111 wjika lr we;'

28 mqyqKq wjYH;d úYaf,aIKh cd;sl ;reK fiajd 

iNdj

MC 0713 wjika lr we;'

29 mßmd,k l%shdmámdáhla ieliSu cd;sl jHjidh 

ixj¾Ok wêldßh

MC 0913 wjika lr we;'

30 ixhqla; ie,eiaula yd l%shdldÍ 

ie,eiaula ieliSu

uyck iïnkaO;d iy 

uyck Wmfhda.S;d 

wud;HxYh

MC 1113 wjika lr we;'

31 Èß§ukd f.ùfï moaO;shla 

ieliSu

fld<U jd‚cuh 

fmdfydar iud.u

MC 1513 wjika lr we;'

32 ixúOdk jHQyhla ieliSu jD;a;Sh mqyqKq wêldßh MC 1813 wjika lr we;'

33 úYaj úoHd, Wmdh ud¾.sl 

ie,iqï wjika lsÍu

Wiia wOHdmk 

wud;HxYh

MC 2013 wjika lr we;'

34 Y%S ,xldfõ idudkH wOHdmkh 

ms<sn| cd;sl m%sm;a;s rgdjla 

ixj¾Okh lsÍu

cd;sl wOHdmk 

fldñiu

MC2713 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

35 chsld chsld jHdmD;sh MC' 0214 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

36 fjí wvúhla ieliSu m%cd uQ,sl ksjerÈ lsÍï 

fomd¾;fïka;=j

MC 0813 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

37 Y%S ,xld  jD;a;Sh mqyqKq wdh;kh mßmd,k ix.%hla 

ieliSu

MC 0314 l%shd;aul fjñka 

mj;S'
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38 m%.;s iudf,dapkh i|yd 

uDÿldx.hla ieliSu 

;reK lghq;= yd 

ksmqk;d ixj¾Ok 

wud;HxYh

MC 0514 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

39 cd;sl ye÷Kqïm;a i|yd kj 

f.ùï whlsÍfï l%hla ieliSu

mqoa.,hska ,shdmÈxÑ 

lsÍfï fomd¾;fïka;=j

MC 0614 wjika lr we;'

40 m%dfoaYsh iNd i|yd úoHQ;a 

Wmfhdack wdlD;shla ks¾udKh 

lsÍu i|yd weia;fïka;= b,a,d 

isàu

m<d;a md,k iy m<d;a 

iNd wud;HxYH

MC 0814 wjika lr we;'

41 mß.Kl yd uqøK hka;% i|yd 

msßú;rhla ieliSu 

uOHu m<d;a m%Odk 

f,alï ld¾hd,h

MC 1314 wjika lr we;'

42 o;a; moaO;shla ieliSu ixialD;sl yd l,d 

lghq;= wud;HxYh

MC 1814 wjika lr we;'

43 udkj iïm;a l<ukdlrK 

ie,eiaula ilia lsÍu 

jeú,s l¾udka; 

wud;HxYh

MC 1114 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

44 ixúOdk jHQyhla ieliSu cd;sl úoHd mSGh MC2514 l%shd;aul fjñka 

mj;S'

45 ixhqla; ie,eiaula ilia lsÍu l%svd wud;HxYh MC 2614 l%shd;aul fjñka 

mj;S'
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9'2 mYapd;a Wmdê wOHdmk mdi, ^SPS&

úYaj úoHd, m%;smdok fldñika iNdj ^UGC&  my; i|yka wOHhk mdGud,d i|yd Y%S ,xld 

ixj¾Ok mßmd,k wdh;khg Wmdê msßkeófï n,h ,nd §  we;' 

1 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj

2 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 

2014 j¾IfhaÈ" rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s jevigyka i|yd 2014$2016 wOHhk j¾Ifha 

we;=<;aùfï úNd.hg fmkS isàug 120l msßila iqÿiqlï ,eîh' 2014 j¾Ifha wdh;kh úiska mj;ajk 

,o mdGud,djka my; oelafõ'

mYapd;a Wmdê wOHhk mdi, úiska mj;ajk ,o Wmdê jevigyk

iyNd.sjkakka ixLHdj ) uOHHkh^ wdrïNfha§¤j¾;udk ixLHdj& $ 2

jevigyk ^2014 jif¾§ ksudlrk ,o& jevigyka 

ixLHdj

iyNd.s jQjka 

ixLHdj ^uOHhkh&

1 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2011-

2013 ^i;sfha Èk&

01 39

2 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2011-

2013 ^i;sfha Èk&

01 34

jevigyk ^l%shd;aul jk& - -

3 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2012-

2014 ^i;sfha Èk&

01 35

4 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2012-

2014 ^i;sfha Èk& 

01 28

5 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2013-

2015 ^i;sfha Èk& 

01 44

6 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdê mdGud,dj 2013-

2015 ^i;sfha Èk& 

01 23

mYapd;a Wmdê wOHhk mdi, úiska fufyhjk ,o Wmdê jevigyk - 2014

jevigyk ^l%shd;aul jk& 2014 

mj;ajk ,o 

jevigyka 

ixLHdj

2014  

iyNd.s 

jQjka 

ixLHdj

mj;ajk ,o 

Èk .Kk 

2014 ^Èklg 

meh 09&

iyNd.s;aj 

Èk .Kk 

2014 ^Èklg 

meh 09&

iyNd.s;aj 

Èk .Kk 

2014 ^Èklg 

meh 06&

1 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2011-2013 ^i;sfha Èk&

01 36 13 468 702

2 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2011-2013 ^i;sfha Èk& 

01 31 13 403 604'5

3 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2012-2014 ^i;sfha Èk&

01 31 40 1240 1860

4 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2012-2014 ^i;sfha Èk&

01 25 40 1000 1500

5 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2013-2015 ^i;sfha Èk& 

01 41 41 1681 2521'5

6 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s 

Wmdêh 2013-2015 ^i;sfha Èk& 

01 21 41 861 1291'5

tl;=j 06 185 188 5653 8479'5

* iyNd.sjkakka ixLHdj - uOHkHh ^wdrïNfha§ + j¾;udk ixLHdj&$2
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iyNd.sjkakka ixLHdj ) uOHHkh^ wdrïNfha§¤j¾;udk ixLHdj& $ 2
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හා සැසැඳීම 

ප්ර තිශතය 
(%) 

1 රාජ්ය 
කළමනාකර
ණය පිළිබඳ 
විද්යාපති 
උපාධිය -2010 

07 231 254 6511 9766.5   

2 රාජ්ය 
කළමනාකර
ණය පිළිබඳ 
විද්යාපති 
උපාධිය -2011 

08 205 243 7386 11079.0 වැඩිවීමකි       13 % 

3 රාජ්ය 
කළමනාකර
ණය පිළිබඳ 
විද්යාපති 
උපාධිය -2012 

07 224 193 7474 11211.0 වැඩිවීමකි 01 % 

4 රාජ්ය 
කළමනාකර
ණය පිළිබඳ 
විද්යාපති 
උපාධිය -2013 

06 235 183 6872 10308.0 අඩුවීමකි 08 % 

5 රාජ්ය 
කළමනාකර
ණය පිළිබඳ 
විද්යාපති 
උපාධිය -2014 

06 185 188 5653 8479.5 අඩුවීමකි 21% 
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9'3 f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh

mqyqKq yd WmfoaYk fiajd u.ska f;dr;=re yd ikaksfõok yelshdj j¾Okh lsÍu i|yd rdcH 

wxYfha wdh;k fj; iyfhda.h oelaùu Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha mrud¾:h fõ' fuu 

wdh;kh úiska mj;ajkq ,enQ mqyqKq mdGud,djka yd imhkq ,enQ mqyqKq mdGud,djkaf.a b,lalh 

jQfha fuu mrud¾: ,`.dlr .ekSuh'  

f;dr;=re ;dlaIKh ms<sn| ämaf,daud mdGud,dj fuu uOHia:dkh úiska w;HjYH f;dr;=re ;dlaIK 

l=i,;d j¾Okh lsÍu Wfoid mj;ajkq ,nk tla úfYaI jevigykls' wfkl=;a jevigyka w;r" Y%S 

,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;k mß.Kl l%shd;aul lrùfï n,m;% ms<sn| iy;sl m;% mdGud,dj 

yd l<ukdlrK iyhl iy iudka;r fYa%Ks i|yd jk f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh w;SYh 

jeo.;alula Wiq,hs' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha mß.Kl l%shd;aul lrùfï n,m;% 

ms<sn| iy;sl m;% mdGud,dj  ia,Svd wdh;khg wu;rj tys m%dfoaYSh ÿria: wOHdmk uOHia:dkj, 

isgo l%shd;aul lrkq ,nhs' 

iudf,daÑ; j¾Ih ;=<§" fuu uOHia:dkh ie,iqï l< mdGud,d iy fiajdrïNl mqyqKq jevigyka 

29 la mj;ajd we;' tfukau WmfoaYk mqyqKq jevigyka 12lao j¾Ih ;=< mj;ajd we;'

;jo Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha Èia;%sla uOHia:dk u.ska mß.Kl l%shd;aul lsÍfï 

n,m;% ms<sn| jevigykaj,g iyNd.sjkakka fjkqfjka ud¾..; mÍlaIK 3la fï jir ;=<§ mj;ajk 

,§' f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh u.ska Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;khg iy rdcH wxYfha 

wdh;k i|yd uDÿldx. jeäÈhqKq lsÍï 3lao isÿ lrkq ,eîh' fuu j¾Ih ;=< § Y%S ,xld ixj¾Ok 

mßmd,k wdh;khg wod< jeo.;a isÿùï iïnkaOfhka iyNd.sjkakka iy .kqfokqlrejka oekqj;a 

lsÍu i|yd flá mKsúv fiajdj iy f;d. úoHQ;a mKsúv l%uh ia:dms; lsÍu fuu j¾Ih ;=< § 

f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh úiska w;rm;a lr .;a ch.%khkaf.ka tlla úh' 

wÆ;a rjqg¾" wdrlaIl ndOl ^.sksjeg& l<ukdlrKh l< yels iaúphka" i¾j¾ 2la yd i¾j¾ 

rdlalhla iïnkaO lsÍu u.ska Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha  w;:HrEmS ;;a m%foaYh cd,h       

^LAN& ;jÿrg;a iúu;a úh'
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wxlh jevigyfka ku osk 

.Kk

b,lal.; 

jevigyka 

ixLHdj

jevigyka 

ixLHdj

iyNd.S 

jQ 

ixLHdj

iyNd.s;aj 

osk .Kk

1 ld¾hd, l<ukdlrKh - f;dr;=re 

l<ukdlrK Ys,am l%u ms<sn| 

ämaf,daudj

6 2 2 56 336

2 ia,Svd mß.Kl ls%hd;aul lrùfï 

n,m;% ms<sn| iy;sl m;% mdGud,dj

10 3 2 80 80

3 f;dr;=re ;dlaIKh ms<sn| m;% 

ämaf,daudj

28 1 1 18 504

4 YS% ,xld mßmd,k fiajfha 111 jk 

mka;sfha ks,OdÍka i|yd Odß;d 

ixj¾Ok jevigyk ^rdcH mßmd,kh 

ms<sn| fudähq,h&

3 3 3 46 138

5 l<ukdlrK iydhl iu iudka;r 

fY%aKSka i|yd f;dr;=re ;dlaIKh

8 8 8 190 1520

6 mßmd,k ks<OdÍka i|yd mß.Kl 

fhojqu

7 1 1 15 105

7 B-rdcH md,kh iy wdrlaIdj 2 4 4 67 134

8 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha 

ld¾h uKav,h i|yd uhsfl%dfid*aÜ 

tlafi,a mqyqKqj

1 2 2 25 25

9 f;dr;=re ikaksfõok ;dlaIK 

tackaish iu`. tlaj B-rdcH mßmd,k 

jevigyk

3 3 3 140 420

10 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha 

ld¾h uKav,h i|yd úoHq;a le,ekavr

0'5 1 1 30 15

11 YS%',x'm'fia' ^iSñ;& f;dr;=re iy 

ikaksfõok fhojqï ms<sn| fudähq,h

5 2 2 66 330

12 iïm;a yqjudre lr .ekSfï wdrlaIs; 

cd,h

1 9 9 235 2115

tl;=j 74'5 38 34 955 6033

wxlh ixúOdkfha ku iy jevigyfka ku osk 

.Kk

b,lal.; 

jevigyka 

ixLHdj

jevigyka 

ixLHdj

iyNd.S 

jQjka 

ixLHdj

iyNd.s;aj 

osk .Kk

1 rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= 

wud;HdxYh - újD; ld¾hd, fhojqu

4 1 1 35 140

3 PHP mqyqKq jevigyk - ;eme,a 

fomd¾;fïka;=j

20 1 1 18 360

4 úfYaI mqyqKq jevigyk - ,dÿre 

úfYaI jevigyk

04 1 1 28 115

6 ldka;d f;dr;=re moaO;sh - <ud 

ixj¾Ok jevigyk

02 1 1 39 78

7 rdcH l<ukdlrKh ms<sn| Ydia;%m;s 

Wmdêh - i;sfha osk yd i;s wka;

15 2 2 67 1005

tl;=j 45 6 6 187 1695

j.=j 1 ( ie<iqï.; jevigyka

j.=j 2 ( mqyqKq WmfoaYk fiajd
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wxlh ixúOdkfha ku WmfoaYkfha ku

1 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh ld¾hidOk l<ukdlrK moaO;sh

2 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh jdyk moaO;s l<ukdlrK moaO;sh

3 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh B - mqrjeis f;dr;=re moaO;sh

4 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh .nvd l<ukdlrK moaO;sh

wxlh ixúOdkfha ku WmfoaYkfha ku

1 jrldfmd< m%dfoaYSh iNdj ;S% frdao r: .d,a lsÍfï n,m;% l%uh

2 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha mdGud,d 

,shdmÈxÑ lsÍfï l%uh

3 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh ud¾..; úNd. i|yd whÿïlrejka ,shdmÈxÑ 

lsÍfï l%uh

5 j.=j ( 2014 j¾Ih ;=<§ ksud lrk ,enQ uDÿldx. ixj¾Okh ^GLED u.ska neyeßka ,nd .ekSu&

j.=j 4 ( iïmQ¾K l< uDÿldx. ixj¾Ok jevigyka

j.=j 3 ( ud¾..; úNd.

wxlh uOHia:dkh úNd. .Kk whÿïlrejka 

ixLHdj

1 YS% ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha mß.Kl 

ls%hd;aul lrùfï n,m;% ms<sn| iy;sl m;% mdGud,dj

nÿ,a, 1 47

l=reKE., 1 21

yïnkaf;dg 1 23

3 91
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9'4 mqia;ld, iy f;dr;=re fiajd

Y%S ,xld  ixj¾Ok  mßmd,k wdh;k mqia;ld,h tys wdpd¾h uKav,fha" mqyqKqj i|yd iyNd.sjk  

rdcH$fm!oa.,sl wxY úOdhl ks,OdÍkaf.a f;dr;=re wjYH;d iñmq¾K lrhs' Y%S ,xld  ixj¾Ok  

mßmd,k wdh;k mqia;ld,h th Ndú;d lrkakkaf.a wOHhk wjYH;d imqrd,Su i|yd úfYaIfhkau 

rdcH mßmd,k iy l<ukdlrKh yd ta wdY%s; lafIa;%hkag wod< mq¿,a mrdihlska hq;= kj .%ka: 

/ilska iukaú; fõ'

Y%S ,xld  ixj¾Ok  mßmd,k wdh;kh kj mqyqKq mdGud,d iy mj;ajdf.k hk mdGud,d kùlrK 

yÿkajd§u;a  WmfoaYk iy m¾fhaIK lghq;=  l%shd;aul lsÍu;a fya;=fjka  wdh;kfha mqia;ld,h 

wjYH kj f;dr;=re i|yd myiqlï ie,iSfï ld¾hfhys ksr; ù isáhs' 2013 j¾Ih ;=<§ .%ka: tl;=j 

jeäÈhqKq lsÍfï jevigyfka § rdcH m%;sm;a;s" hy md,kh" fm!¾I j¾Okh" wd¾:sl ixj¾Okh yd 

ie,iqïlrKh" mßir l<ukdlrKh"  ld¾h idOk j¾Okh" M,odhS;dj" jHdmD;s l<ukdlrKh" 

Wmdh ud¾.sl l<ukdlrKh" udkj iïm;a l<ukdlrKh" f.da,ShlrKh" fm!oa.,SlrKh" rdcH 

md,kh iy e jHdmdr hk lafIa;% flfrys wjOdkh fhduqlr we;' 

mqia;ld,h u.ska ,ndfok  fiajd

Y%S ,xld  ixj¾Ok  mßmd,k wdh;kfha mqia;ld,h .%ka: mßYS,k lghq;= i|yd i`ÿod isg fikiqrdod 

olajd fm'j'7'30 isg m'j' 7'30 olajd újD;j mj;S' mqia;ld,h bßod iy rcfha ksjdvq Èkj, jid 

;efí'

mqia;ld, f;dr;=re iïm;a b,a¨u u; läkñka ,ndf.k tajd cd;Hka;r .%kaG úoHd;aul 

f;dr;=rej,g wkqj iqÑ.; lsÍu;a úYaj oYu j¾.SlrKhg wkqj j¾.SlrKh;a lrkq ,efí' 

mdGlhkaf.a f;dr;=re iuqoaOrKhg myiq mßÈ ixúOdkh lr mj;ajdf.k hkq ,efí' 

wdh;kfha wdpd¾h uKav,fha yd mdGud,djkag iyNd.sjkakkaf.a b,a,Su u;  úahhI lafIa;%hkag 

wod< .%ka: kdudj,s mqia;ld, u.ska ilia flf¾' bx.%Sis udOH .%ka:j,g w;sf¾lj isxy, fou< 

uOH .%ka: tl;=jla mj;ajdf.k hdu i|yd lghq;= lr we;' 

Y%S ,xld  ixj¾Ok  mßmd,k wdh;kfha mqia;ld,h uqøs; yd äðg,a f;dr;=re iïm;a u.ska b.ekaùfï" 

bf.kSfï iy m¾fhaIK fiajd imhd foa' mqia;ld, ld¾h uKav,h wka;¾cd, o;a; mokï u.ska 

mqia;ld, kdudj,sh wdÈh yryd f;dr;=re fidhd .ekSug iydh ,nd fohs' tfiau ;ks mqoa., 

wOHhk wjldYhka" ,emafgdma Ndú;d flfrk m%foaY Pdhd msgm;a iy úoHq;a uqøK fiajho" mqoa.,sl 

mß.Kl i|yd újD; m%foaYh iy cd,.; uqøK hka;% wdÈh mqia;ld, idudðlhskaf.a iqjmyiqj 

by< oeóug odhl ù we;'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha mqia;ld,fhys fkdue;s fmd;a iy wOHhk i`.rd ,sms wka;¾ 

mqia;ld, msre`M fiajd hgf;a fjk;a mqia;ld,j,ska ,nd .efka'

mdGlhskaf.a iqjmyiqj i|yd fukau fmd;a f.dkqj, iqrlaIs;;dj fjkqfjka o ia:dhs WIaK;ajhla 

wjYH neúka" mqia;ld,fha jHqyh fjkia lrñka iy wu;r jdhq iólrK folla iúlr ia,Svd 

mq;ald,fha idudðlhska fj; 2014 j¾Ifha § jeä myiqlï fokq ,eîh'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;k mqia;ld, mßY%h ;=< úu¾Yk iy lshùï m%foaY tlg msysgd we;s 

neúka mqia;ld,h mßY%h ;=< yd ta wjg m%foaYfha ksye`ähdj mj;ajd .ekSu w;HdjYH fõ' 



jd¾Isl jd¾;dj 2014 45

mqia;ld,fha fmd;a rdlal.; lsÍu ukdj ie,iqï lr we;' mqia;ld, ld¾hh uKav,h úiska ish 

p¾hdkq.; mqia;ld, ld¾hhka i|yd jev fmfoi idudkHfhka Ndú;d lrkq ,efí'

ms<s.;a wdrlaIK wjYH;djhka i,id fkdue;s ksid iy ld¾hh uKav,h iSñ; ksid;a fmd;a .nvd 

lr we;s m%foaYfha iy lshùï m%foaYfha isgu fmd;am;aj,g ;dlaIKsl jev lghq;= lsÍug isÿj we;' 

ñ,§.;a whs;uh úhou

.%ka: re'550"340'00

jdr i.rd ^foaYSh&    re'51"237'00

jdr i.rd ^úfoaYSh& re'442"395'04

mqj;am;a   re'83"158'00

tl;=j re'1127"130'04

mqia;ld, f;dr;=re iïm;a w;am;alr .ekSu i|yd lrkq ,enQ úhou

2014 j¾Ifha mqia;ld, mßYS,lhka ^idudðl;ajh iys; iy rys;&

wkq wxlh' mdGud,d kduh ixLHdj

01' idudðl;ajh iys; rdcH l<ukdlrKh ms<sno úoHdm;s Wmdêh 67

02' Y%S ,xld mßmd,k fiajh iSñ; 66

Y%S ,xld ixj¾Ok  mßmd,k  wdh;kfha ld¾h uKav,h 05 

04 idudðl;ajh rys; j¾Ih mqrd mj;ajk ,o mqyqKq mdGud,djkag 

iyNd.s jQjka ^o< jYfhka&

3362

tl;=j 3500
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09.ACHIEVEMENTS DURING THE YEAR 

2014 9'5 úfYaI jevigyka

—Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;fha 

kqjrt<sh ixpdrl  ksji˜ újD; lsÍu

kqjrt,sfha —Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;k ksji˜ kñka nx.,djla Y%S ,xld 

ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh i;=j we;' 

th rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= 

.re wud;H ã'fÊ' fcdaka fifkúr;ak 

ue;s;=ud w;ska 2014 jif¾ cQks ui 20 Èk 

újD; lrk ,§' rdcH mßmd,k yd iajfoaY 

lghq;= ms<sno .re ksfhdacH wud;H úch 

oykdhl ue;s;=ud" f,alï" mS'î' wfífldaka" 

kqjrt,sh Èia;%sla f,alï" ã'mS'Ô' l=udrisß" 

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha 

wOHlaI ckrd,a fÊ' ov,a,f.a uy;d" 

w;sf¾l wOHlaI ckrd,a" yd Y%S ,xld 

ixj¾Ok mßmd,k wdh;k ld¾hh uxv,h 

fuu iqúfYaIs wjia:djg iyNd.s jQy'

wOHlaI ckrd,a fÊ' 

ov,a,f.a uy;df.a 

ixl,amhla u; mokïj 

kj flá mksúv 

fiajdjla ia,Svd úiska 

wdrïN lr we;' ia,Svd 

yS uQ,sl lghq;= yd tys 

ixj¾Okhka ms<sno fiajd 

odhlhska oekqj;a lsÍu 

ioyd Y%S ,xld fudìfg,a 

iyfhda.s;ajh we;sj 

flá mksúv fiajdj 

Èh;a lsÍu fÊ' ov,a,f.a 

uy;d úiska keröu' 

mqyqKq lsÍï" WmfoaYk yd 

m¾fhaIK jeks ia,Svdys 

lghq;= ms<snoj Wkkaÿjla 

olajk rdcH wxYfha 

l<ukdlrejkaf.a úúO 

kj flá mKsúv fiajh

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;k Retreat - 2014

—Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;k 

fjf<o ie,˜ újD; lsÍu

.Khka fuu fiajh u.ska fï jk úg wdjrKh flf¾' tlS 

moaO;sh ia,Svd f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh u.ska md,kh 

lrkq ,efí' Èh;a lsÍfï iudrïNl W;aijh ia,Svdys ixl:kS 

Yd,dfõ§ 2014'07'21 Èk mj;ajk ,§'

.re ksfhdacH wud;H úch oykdhl ue;s;=ud úiska cQ,s 23 jk Èk fuu ia,Svd 

fjf<oie, újD; lrk ,§' tys m%ldYk iy ;E.s NdKav ;nd we;'  .;al;=jrekag 

;u m%ldYk wf,ú lsÍu ioyd fukau ;u fmd;am;a m%isoaO lr .ekSu ioyd 

wkq.%yhka ,ndfok oekg isák iy ysgmq rcfha ks,OdÍkag ia,Svd u.ska fuu 

wk.s wjia:dj ,nd foa' rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= wud;HxYfha f,alï" 

mS'î' wfífldaka uy;d iy l;=jrekao jk Y%S ,xld mßmd,k fiajfha úY%dñl 

we;eï fcHIaG ks,Odßyqo fuu úfYaI wjia:djg iyNd.s jQy'

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfhys 

jd¾Isl Wf<, wOHlaI ckrd,a fÊ' 

ov,a,f.a uy;d" w;sf¾l wOHlaI ckrd,a 

yd mSG idudðlhkaf.a iyNd.s;ajh we;sj 

2014 cQ,s ui 04" 05 iy 06" 07 hk  Èkj,§ 

kqjrt,sh Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k 

wdh;k ksjfia mj;ajk ,§'  uq¿ Èjhskgu 

wod< jk úúO lafIa;%kayS ia,Svd ;ks 

ksmoùï$moaO;s  ms<sno fuu W;aijfha§ 

m%Odk jYfhka idlÉPdjg nÿka úh'
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wxl mdGud,dfõ úia;r ld,iSudj rg

1 l<ukdlrKfha iïnkaO;dj by< kexùfï iy 

wka;¾cd;sl iud.ï mqyqKq lsÍfï jevigyk

01'02'2014 - 

09'02'2014

Old

nx.,sfoaYh

2 mßmd,kh ms<sn| ,d,a ny¥¾ cd;sl úoHd mSGh 

i|yd wOHdmk pdßldj

2014'05'10 - 

2014'05'16

ñhqfidaks" bkaÈhdj

3 M.P.M  wOHdmk pdßldj - uef,aishdj 2014'05'08                    

2014'05'31

uef,aishdj

4 bkaÈhdkq Polycom Solution Demonstration i|yd 

iyNd.sùug wdrdOkh

2014'05'29     

2014'05'31

bkaÈhdj

5 Y%S' ,x'mßmd,k fiajfha ks,OdÍka i|yd ld¾hidOk 

l<ukdlrKh iy kdhl;aj ixj¾Okh iïnkaO 

Odß;d f.dvke.Sfï jevigyk 

2014'06'08             

2014'06'23

yhsødndoa" bkaÈhdj

6 GTC' Y%S ,xldfõ .egqïj,ska ydkshg m;a 

m%foaYhkayS m%cd ixj¾Okfhys,d bÈßfm< ks,OdÍka 

mqyqKq lsÍu i|yd jHdmD;s

2014'06'15 - 

2014'06'28

cmdkh

7 l<ukdlrKh iy rdcH m%;sm;a;s iuÕ úYaj 

f;dr;=re ikaksfõok ;dlaIK wNsirKfhys,d 

Ydia;%m;s Wmdê jevigyk

2014'08'13 - 

2015'12'15

fldßhdj

8 Y%S ,xldfõ fcHIaG rdcH ks,OdÍka $m¾fhaIlhkaf.a 

jd¾;d ,sùu yd m%ldYk ksmqk;d ixj¾Okh lsÍu

2014'08'30 - 

2014'11'09

´iafÜ%,shdj

9 YlH;d j¾Ok jevigyk ^.%dóh ixj¾Ok iy 

È<s÷lu ;=rkalsÍu ms<sn| jevigyk&

2014'10'19 - 

2014'10'31

uef,aishdj

10 ´iafÜ%,shd  awards Fellowhip jevigyk 2014  

rdcH wxY iïnkaOl jevigyk 2012 -2014

2014'10'30 - 

2014'11'07

fudkEIa úYaj úoHd,h" 

´iafÜ%,shdj

11 YlH;d j¾Ok jevigyk ^.%dóh ixj¾Ok iy 

È<s÷lu ;=rkalsÍu ms<sn| jevigyk&

2014'11'09 - 

2014'11'21

uef,aishdj

12 YlH;d j¾Ok jevigyk ^uQ,H l<ukdlrK ixj¾Ok 

mßmd,kh ms<sn| BMTEP mdGud,dj&

2014'12'07 - 

2014'12'19

uef,aishdj

2014 j¾Ih ;=< úfoaY mqyqKqùï
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10' há;, myiqlï jeäoshqKq lsÍu

miq.sh jir lsysmh ;=<§" úfYaIfhkau taldnoaO fiajfha udKav,sl ks,OdÍka i|yd ie,lsh hq;= 

ks,OdÍka msßila n|jd .ekSu fya;=fjka mqyqKqjkakka ixLHdfjys meyeÈ<s j¾Okhla olakg ,enqKs' 

tu ks,OdÍka i|yd fiajdrïNl mqyqKqj ,nd fok w;r wk;=rej Tjqka fláld,Sk mqyqKq mdGud,d 

i|yd fhduq lrk ,§' Bg wu;ru mYapd;a Wmdê wOHdmk mdif,ys fï jk úg l%shd;aul fjñka 

mj;sk jevigykays iyNd.sjkakka úYd, msßila fuu kj jevigyka i|yd wdl¾Ykh ù we;'

wfkl=;a foaYSh fukau úfoaYSh mqyqKq jevigyka iu`. ixikaokh lrk úg Y%S ,xld ixj¾Ok 

mßmd,k wdh;kh b;d my< uÜgul isàhs' Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh rdcH ixia:djla 

jYfhka m%.ukhùug m%:u th m%Odk jYfhka wruqo,a u; r|d mej;Su fuu ;;a;ajh i|yd fya;= 

úh' flfiafj;;a fjk;a mqyqKq wdh;kj,g iudkj .=Kd;aul fiajdjla mj;ajd .ekSu i|yd 

jvd;a fydo WmlrK oeä fia wjYH úg fukau wdh;kfha ndysr fmkqu by, oeóuo w;HjYH úh' 

tuksid 2014 j¾Ih ;=<§ my; i|yka l%shdldrlï wdrïN lrkq ,eîh'

1' wOHlaIf.a ldurh ms<silr lsÍu

 v wOHlaIl ldurh  ghs,a we;sÍu

 v wOHlaIl ldurh mska;dre lsÍu 

2' fkajdisld.drh iy wdmkYd,dj w¿;ajeähd lsÍu  

 v fkajdisl ldur wxl 7 ys isú,su w¿;ajeähd lsÍu iy mska;dre lsÍu  

 v fkajdisld.drfha ìï uyf<a jeisls<s 02la w¿;ajeähd lsÍu   

   ^ghs,a we;sÍu" isú,su iúlsÍu" fjka lsÍu" ikSmdrlaIl WmlrK iy fodrj,a iúlsÍu&

 v wdmk Yd,dj mska;dre lsÍu 

3' kqjr t<sh ixpdrl nx.,dj w¿;ajeähd lsÍu  

 v ,S NdKav ñ,§ .ekSu 

 v úÿ,s iy uq¿;ekaf.a WmlrK ñ,§ .ekSu 

 v mska;dre lsÍu iy ghs,a we;sÍu 

 v r¿ .,a neïu bÈlsÍu

 v mekag%s lnâ iú lsÍu

 v hlv jeg iúlsÍu 

 v ;srfrÈ iúlsÍu 

4' foaYk Yd,d w¿;ajeähd lsÍu  ^1)2" 1)3&

 v .Dy NdKav ñ,§ .ekSu 

 v mska;dre lsÍu iy ghs,a we;sÍu 

 v nyq udOH fm%dfclag¾ ñ,§ .ekSu

5' mqia;ld,h w¿;ajeähd lsÍu  

 v phskSia l<d,hla iúlsÍu

 v isú,ska mxld ñ,§ .ekSu 

 v fmd;a rdlal mska;dre lsÍu
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6' wdrlaIl l=áh w¿;ajeähd lsÍu  

7' fudag¾ r: ßh.d, w¿;ajeähd lsÍu  

8' msßisÿ lsÍfï ld¾h uKav,h i|yd we÷ï udre lrk ldurhla iy jeisls<shla bÈlsÍu

9' ,emafgdma mß.Kl ñ,§ .ekSu

2014 foieïn¾ wjidkh olajd há;, myiqlï jeä ÈhqKq lsÍu i|yd jeh jQ úhoï j¾.SlrKh lsÍu

l%shdldrlu wdfhdackh re' ^ñ,shk&

f.dvke.s,s 4"474"447'30

.Dy NdKav iúlsÍu 573"762'00

ld¾hd, WmlrK 835"964'32

úoHQ;a WmlrK 2"839"865'00

mß.Kl 1"029"823'01

fjk;a j;alï 287"690'30

tl;=j 10"041"551'93
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11' ú.Kk yd l<ukdlrK lñgq jd¾;dj

uQ,H jd¾;dlrKfha mßmQ¾K;ajh iy wNHka;r md,k yd wjodkï l<ukdlrK moaO;Ska yS 

Yla;su;aNdjh ;yjqre lsÍug ilik ,o ;SrK iy l%shdj,Ska wëlaIKh lrñka md,l iNdjg 

iyfhda.h ,nd§u ú.Kk lñgqfõ ld¾hNdrh fõ' ^PED$12 mß( 7(4(1 m%ldrj we;s lrk ,o ú.Kk 

lñgqj wdh;ksl uQ,H m%ldYhkayS mßmQ¾K;ajh ;yjqre lsÍu Wfoid wdh;kfha lghq;= wëlaIKh 

lsÍu fjkqfjka md,l iNdjg iyh ,nd foa'  

ú.Kk lñgqfõ j.lSï w;rg my; lreKq wka;¾.; fõ'

• uQ,H m%ldYhkayS mßmQ¾K;ajh wëlaIKh iy uQ,H ld¾hidOkhg wod< úêu;a ksfõok 

isÿùï iy tys jeo.;a jd¾;dlrK ;SrK iudf,dapkh lsÍu'

• jd¾Isl uQ,H m%ldYk" uQ,H jd¾;dlrK .eg¨ iy uQ,H jd¾;djkayS t,sorõ lsÍï ms<sfh, 

lsÍfï§ wdh;kh úiska fhdodf.k we;s .KldêlrK uQ,O¾u m%;sm;a;Ska iy mßphka 

iudf,dapkh lsÍu'

• m%Odk wjodkï iy md,k l%shdldrlï y÷kd.ekSu ;lafiare lsÍu iy jd¾;d lsÍu i|yd 

jQ l%shdj,sh iudf,dapkh lsÍu we;=<;aj wdh;kfha wNHka;r md,kfha M,odhs;ajh iy 

wjodkï l<ukdlrK moaO;Ska iudf,dapkh lsÍu iy wëlaIKh lsÍu'

• wNka;r ú.Kk ie,eiau wkqu; lsÍu iy 

• rdcH  md,k moaO;sfhys iM,odhs;ajh ms<sno jQ l%uj;a jd¾;d iudf,dapkh lsÍu'

• ie,ls,a,g Ndckh lsÍu" l%shdud¾. .ekSu fyda jeä ÈhqKq lsÍu wjYHhhs lñgqj i,lk 

lsishï .eg¨jla fjf;d;a th md,l iNdjg jd¾;d lsÍu'

• wNHka;r ú.Kk ie,iqï iy jd¾;d we;=¿j uQ,H md,khkag wod< l%shdmámdàka 

l<ukdldß;ajh iudf,dapkh lsÍu úIh m:h ish ú.Kkfha m%;sM, wNHka;r ú.Klhska 

iu`. iudf,dapkh lsÍu'

ú.Kk lñgqj úiska .sKqïlrK moaO;sfhys ÿ¾j,;d iy ta i|yd jQ fhdackd l,ska l,g 2014 

j¾Ifha§ idlÉPdjg Ndckh lrkq ,eîh' tfukau" lñgqj ish N+ñldjg wod< kS;slrK iy 

fjk;a f;dr;=re iïnkaOj wLKavj hdj;ald,Sk fõ' tmßoafokau uQ,H ks,Odßf.a wksl=;a úOdhl 

l<ukdldß;ajfha" rcfha ú.Klhskaf.a iyfhda.h iys;j ish j.lSï bgq lsÍu i|yd f;dr;=re 

imhd foñka lñgqj l<ukdldß;ajhg wLKavj iyfhda.h olajhs'

2014 j¾Ih ;=<" úúO iajrEmfha uQ,H fufyhqï Wmdhud¾. yd Í;Ska iy fr.=,dis hk wxY wdjrKh 

lrñka wNHka;r ú.Kk lghq;= uQ,sl jYfhka úúO moaO;s ixj¾Okh lsÍï iïnkaOfhka iy 

moaO;sfha ÿ¾j,;d fiùu fjkqfjka wjOdkh fhduq lrk ,§' 
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2014 j¾Ih ;=< ú.Kk lñgqj úiska idlÉPdjg Ndckh l< m%Odk jevigyka whs;uhka my; 

mßÈ fõ'

ලාර්ෂික ලාර්තාල  2014 පිටුල 61 
 

2014 ලර්ය තුෂ විගණන කමිටුල විසින් වාකච්ඡාලට භාජනය කෂ ප්ර ධාන ලැඩවටශන් අයිතමයන් ඳශත ඳරිදි 

වේ:  

රැස්වීම් අංකය සහ දිනය සාකච්ඡාවට බදුන් කළ අයිතම 

2014/01 - 25.03.2014  2013, 04 ලැනි කාර්තුවේ ප්ර ගතිය. 

 2013 වෙවැම්බර් 31 දිවනන් අලවන් වූ ලර්ය වශා අලවන් ගිණුම්. 

 2012 බාහිර විගණන විමසුම් වශ ගිණුම්කරණ ඳද්ධතිවයහි වශ වලනත් 

ඳද්ධතින්හි ඳලතින ගැටළු. 

2014/02 - 09.07.2014  2014, 01 ලැනි කාර්තුවේ ප්ර ගතිය  

 2013 වමීක්ණ මණ්ඩ ලාර්තාල. 

 2013 ලර්ය වශා යාලත්කාලීන ඳරිගණක ලගකීම් වේඛනය. 

 2013 වෙවැම්බර් 31 දිවනන් අලවන් වූ ලර්ය වශා වකටුම්ඳත් ලත්කම් 

වේඛනය.  

 2013 අභ් යන්තර විගණන ලාර්තා වශ අලධානය වයොමුකෂ ගැටළු. 

2014/03 - 16.10.2014  2014, 02 ලැනි කාර්තුවේ ප්ර ගතිය. 

 බාහිර වශ අභයන්තර විගණන ලාර්තා වශ ඳද්ධති වශ මය ප්ර කායන්හී 

අලධානය වයොමු වූ ගැටළු. 

2014/04 - 30.12.2014  2014, 03 ලැනි කාර්තුවේ ප්ර ගතිය.  

 2015 විගණන වැැව්ම අනුමත කිරීම. 

 2014 බාහිර විගණන විමසුම් වශ ගැටළු. 

 

ලර්ය තුෂ විගණන කමිටුල සිේ ලතාලක් රැව්විය. 2014 ලර්ය තුෂ වාමාජිකයන්වේ වශභාගිත්ලය ඳශත ලගුවේ 

ෙැක්වේ. 
 

සාමාජික පත්කළ සහභාගි වූ රැස්වීම් 

සංඛ්යාව 

සිරිවවේන අමරවවේකර මශතා 

අග්රාමාතය වේකම් 

  01 

පු්ඳා වලේප්පිලි මිය 

මශා භාණ්ඩාගාර නිවයෝජය වේකම් 

  04 

ආචාර්ය සුනිේ ජයන්ත නලරත්න මශතා 

වේකම්, උවව් අධයාඳන අමාතයංය 

  01 

රංජිත් සිේලා මශතා 

ඳාක වභා වාමාජික 

  04 

j¾Ih ;=< ú.Kk lñgqj isõ j;djla /iaúh' 2014 j¾Ih ;=< idudðlhkaf.a iyNd.s;ajh my; 

j.=fõ oelafõ'

wNHka;r .eg¨'

.eg¨'

.eg¨'

.eg¨'

idudðl m;al< iyNd.s jQ /iaùï 

ixLHdj

isßfiak wurfialr uy;d

w.%dud;H f,alï
√ 01

mqIamd fj,a,mams,s ñh

uyd NdKavd.dr ksfhdacH f,alï
√ 04

wdpd¾h iqks,a chka; kjr;ak uy;d

f,alï" Wiia wOHdmk wud;HdxYh
√ 01

rxð;a is,ajd uy;d

md,l iNd idudðl
√ 04

ksyd,a lsßwe,a, uy;d

md,l iNd idudðl
√ 03

cS't,a' l=udrodi uy;d

ú.Kk wêldÍ
√ 04

whs'ã'whs'tï' .=Kfialr ñh

m%Odk wNHka;r ú.Kl
√ 02

à'ã' kdrxf.dv ñh

wNHka;r ú.Kl
√ 04
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lñgqj oekg mj;akd moaO;s l%shdmámdàka lsishï jQ fjkiaùï iïnkaOj iudf,dapkh lr mj;akd 

moaO;s jeä ÈhqKq lsÍug wjYH fhdackd md,l iNdfõ wkque;sh i|yd bÈßm;a lrkq ,eîh' lñgqj 

l,ska l,g ú.Kldêm;sjrhd úiska k.k ,o úuiqï iudf,dapkh l< w;r ta i|yd jQ ms<s;=re 

wod< wxY u.ska ,nd fokq ,eîh' tfukau" ksjerÈ l%shd;aul lsÍula ;yjqre lsÍu Wfoid iy tjeks 

jerÈ kej; kej; isÿùu je,elaùu i|yd tlS .eg¨ wod< wxY m%Odkshd iu`. idlÉPd lrkq ,eîh'  

iNdm;s

ú.Kk yd l<ukdlrK lñgqj
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12' uQ,H iudf,dapkh

විසත්රය 2004 2013
රු. රු.

ආදයම්

භාණ්ඩාගාරයේ දායකත්ලය 17 134,430,694.80    99,341,675.74           
වලනත් ආදයම්

පාඨමාා ගාවත්ු 2,514,260.00        10,106,605.00           
ාා කුලියට ගැනීමට 5,719,550.00        2,838,950.00             
ප්රකාන අවි කිරීම 76,466.00              18,000.00                  
ආයයෝජන මත ආදායම 18 1,203,061.31        602,098.24                
ණය යපොලිය 601,844.25            627,466.15                
විවිධ ආදායම් 19 15,768,446.05      9,523,138.23             
කුලිය 2,651,420.00        2,507,400.00             
බදු කුලිය 1,655,058.83        1,655,058.83             
ප්රදාන 102,414.64            690,215.76                
පවච්ාත් උපාධි අධයයන පාව 14,394,808.62      17,989,800.00           
ඉං�සි ලැඩවටශන 11,948,450.00      10,666,000.00           
උපයේකත්ලය 20 60,924,432.28      54,706,223.94           
� ංකා පරිපාන යවේලය -                         540,315.89                
මුළු ආදායම 251,990,906.78    211,812,947.78         

වියදම

පුේග පඩිනඩි 21 80,286,480.02      63,019,606.78           
කාර්ය මණ්ඩ සුභ වාදනය 22 3,139,992.61        2,413,388.52             
ගමන් වියදම් දීමනා 23 6,609,852.48        3,673,937.98             
උපයයෝගිතා වශ යලනත් යවේලා 24 37,585,336.01      35,317,495.47           
ප්රලාශනය 25 6,141,657.97        6,374,688.31             
වථ්ාලර ලත්කම් අළුතලැඩියාල වශ පලත්ලා ගැනීම 26 10,041,551.93      5,864,912.71             
වැපයීම වශ ඉල්ලීම 27 9,568,896.75        7,610,179.15             
මූය ගාවත්ු 28 1,660,871.54        21,578,346.11           
පුවත්කා යවේලා 29 705,156.25            694,314.59                
පුහුණුල වශ ඇගයීම 30 15,734,753.81      18,348,270.21           
ප්රකාන වශ යතොරතුරු යවේලා 31 2,049,448.74        373,273.00                
වියේ පුහුණුල වශ අධයයන චාරිකා 26,306,553.31      -                             
ක්යවීම 32 27,219,483.27      28,216,333.42           
පවච්ාත් උපාධි අධයයන පාව 10,743,084.79      5,805,940.32             
ඉං�සී ලැඩවටශන 5,743,101.02        5,889,734.65             
උපයේනය 33 42,649,946.55      38,883,870.80           
මුළු වියදම 286,186,167.05    244,064,292.02         
ශුද්ධ අතිරික්ත/ හිගය (34,195,260.27)     (32,251,344.24)          

� ංකා සංලර්ධන පරිපාන ආයතනය

2014 වදසැම්බර් 31 දිනට මූය කාර්ය සාධන ප්රකාය
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ලත්කම් සටහන 2013 2012
ජංගම වත්කම් රු රු

අත ඇති තතොගය 03 4,903,358.52       5,989,057.41       
අත්තිකාරම් 04 594,000.00          2,586,000.00       
පූර්ල තගවීම් 1,924,399.20       2,336,099.50       
කාර්ය මණ්ඩ ණය 05 13,929,378.89     14,867,242.27     
ැබීම් 06 84,469,650.87     42,247,110.20     
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් - 20,000,000.00     
බැැංකු තේය 07 50,676,230.69     14,987,544.71     

156,497,018.17   103,013,054.09   
ජංගම නනොවන වත්කම්
තේපෂ යන්ත්රසුත්ර වශ උපකරණ 08 357,656,173.72   310,461,676.77   
�යාත්මක තලමින් පලතින ප්රාග්ධන 2,062,325.44       13,161.11            
ආතයෝජන 09 50,951,941.16     55,831.73            
පාරිතතෝෂික ආතයෝජන 10 25,044,520.55     2,530,013.72       
තැන්පත් ගිණුම 1,271,500.00       -                      

436,986,460.87   313,060,683.33   

මුඵ වත්කම් 593,483,479.04   416,073,737.42   
බැරකම්
ජංගම බැරකම් 
තගවිය යුතු නැන්පතු 11 18,813,314.22     15,661,421.07     
උපතේන කාර්යය තගවිය යුතු 12 112,525,179.72   17,924,910.62     
තගවිය යුත බදු 514,151.98          175,299.60          
උපච්ත වියදම් 25,567,640.31     9,001,315.02       
අලනිච්ිත ැබීම් වදශා ප්රතිපාධන 12,507,561.46     12,376,561.46     
අය තනොකරන ද තගවිම් 20,517.00            3,433.00              
තපොත්පත් අවිය 339,479.50          

170,287,844.19   55,142,940.77     
ජංගම නනොවන බැරකම්
සී.ව. දුරව්ථ අධයාපන තේන්ද්රය 13 29,791,059.04     33,101,176.70     
පාර්තතෝෂිත වදශා ප්රතිපාදන 14 24,754,058.88     19,777,339.52     

54,545,117.92     52,878,516.22     
මුඵ බැරකම් 224,832,962.11   108,021,456.99   
ශුද්ධ වත්කම් 368,650,516.93   308,052,280.43   
ශුේධ ලත්කම්/තකොටව්
ලාරික ආදයම්- භාණ්ධාගාර ප්රදාන 356,845,657.07   257,276,351.87
අතනකුත් වැංචිත - ප්රතයාගණ වැංචිත 15 12,015,807.00     12,015,807.00
වමුච්චිත අතිරිේතය 16 (210,947.14)         38,271,421.18
මුඵ නෙපළ හා නකොටස් 368,650,516.93   307,563,580.05   

� ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
2014 දෙසම්බර් 31 දිනට  මූලය ප්රකාශනය
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මගේ අංකය - එස්/ඒඩී/පීඕඑල්/1/363-2015 

ඔගේ අංකය - ගේපී/ජී/එස්එල්අයිඩීඒ/එෆ්එස/්01/2014/04 

2015.11.10 දින  

විගණකාධිපති 

විගණකාධිපති ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංක 306/72, ගපොල්දූව පාර 

බත්තරමුල්ල 

 

� ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ 2014 යෙසැම්බර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ්රකානන 

පිළිබඳව 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනයේ 14 (2) සී වගන්තිය ්රකාර ිගගකකාිපපති වාර්තාව. 

උක්ත කරුණ සේබන්ධව ඔබගේ සමාංක සහ 2015.10.09 දිනැති විගණකාධිපති වාර්තාව හා බැග ේ.  

එකී වාර්තාගේ ස හන් කරුණු පිළිබ ව මාගේ අෙහස් ෙැක්වීම පහත පරිදි ගේ.  

 

2. මූලය ්රකානන 

2.1 තේේවාගකනය කළ  මතය  

2.2 මූලය ්රකානන පිළිබඳ අෙහස  ෙැ්වීම 
 

2.2.1 ගිණුම්කරක අඩුපාඩු 
 

(අ) පිළිගනොගනිමි. 
 

 සෑම වර්ෂයකම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ගවනුගවන් ගවන ගවනම අයවැය ඇස්තගේන්තු 
පිළිගයල කරනු ලබයි. සෑම උපාධි පාඨමාලාවක්ම වර්ෂ ගෙකක් පුරා පැවැත්ගේ. ඒ අනුව සෑම 
අයවැය ඇස්තගේන්තුවක්ම පාඨමාලා ආොයම ඒ ස හා වැය වන පිරිවැය සහ ආයතනග  
ආොයේ ප්රතිශතයන් ගවනම ගපන්වා ීමමක් ිදු  කර ඇත. 
 

එම අයවැය ඇස්තගේන්තු පෙනේ කර ගගන පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාගවන් වර්ෂයකට ලැගබන 
ආොයම ගණනය කර ගිණුේගත කරනු ලැගේ.  
 

නමුත් විගණනය මඟින්  ගපන්වා ීම ඇති පරිදි එක් එක් වර්ෂග  උපාධි පාඨමාලා 
අගේක්ෂකයන්ගගන් ලැබිය යුතු මුළු මුෙලම වර්ෂග  ආොයම ගලස ගිණුේ ගත කරනු 
ගනොලැගේ.   
 

ආයතනග  උපගේශාත්මක ගසේවා ගිණුේ ගත කරනු ලබන ක්රමගේෙය පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 
ගිණුේ ගත කිරීගේීමෙ ගයොො ගන්නා ලීම. ඒ අනුව ලැබිය යුතු සහ ගගවිය යුතු වත්කේ සහ 
වගකීේ ගලස ගපන්වා ගෙනු ලැගේ. සමාගලෝචිත වර්ෂග  ිදු වන සතය වියෙේ පමණක් ූලලය 
ප්රකාශන වල වියෙේ ගලස ගිණුේ ගත කරනු ලැගේ.  
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(ආ) ස්ථාවර වත්කේ ප්රතයාගණනය සේබන්ධගයන්  පාලකසවාව ගවත වාර්තා කර අවශය මග 

ගපන්වීේ ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැගේ. 
 
 (ඇ) පිළිගනිමි. 

මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශග  සටහන් අංක 40 මඟින් වත්කේ අපහරණයන් පිළිබ වත් එහි 
ශුේධ ප්රතිඵලය මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශනගයන් ගපන්වා ීම ඇත. 2015 වර්ෂග  ිදට වත්කේ 
අපහරණගයන් ලෙ ආොයම සහ වියෙම ගවනමම මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශග  ගපන්වා ීම ඇත 
 

 

(ඈ) පිළිගනිමි. 
ආයතනය තුල වාවිතා කරන ලෙ පරිගණක මුද්රණ යන්්ර (Printers) අක්රිය වීම මත ඒවා නැවත 
අලුත්වැඩියා කර වාවිතා කළ ගනොහැකි අවස්ථා වල නව පරිගණක මුද්රණ යන්්ර මිලීම ගැනීම 
ගහේතුගවන් ගමම තත්වය උේගත වී ඇත. එම ගතොගය අපහරණය කිරිම ස හා තිබූ බැවින් ගතොග 
ආගණන කටයුතු ස හා වටිනාකම සැලකිල්ලට ගගන ගනොතිබුණි. ගේ වන විට එම ගතොගය 
විධිමත් පරිදි අපරහරණය කර ඇත. 
 

 

(ඉ) පිළිගනිමි.  
2014 වර්ෂග  අවසාන ගිණුගමහි පිටු අංක 22 හි සටහනක් මඟින් ිදයලුම වැය  ගනොකල 
ප්රාේධන ප්රධානයන්ගේ වටිනාකම ගපන්වා ීම ඇති අතර එම ඉතිරි ප්රාේධන ප්රධාන ඉදිරි වර්ෂ වල 
ප්රාේධන වයාපිති සෙහා උපගයෝයනය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 
 
 

(ඊ) පිළිගනිමි.  
රථග  වටිනාකම වූ රු 9,390,000 ක  මුෙල 2015 වර්ෂග  අවසාන ගිණුේ වල ඇතුලත් කර 
ඇත. 
 
 

(උ)  පිළිගනොගනිමි. 
පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ගවනුගවන් අයවිය යුතු මුෙල් ගවනුගවන් අඩමාණ ණය ගවන් කිරීේ 
ිදු  කරනු ලැගේ. එම වටිනාකම තුල ඇතුලත් � ලංකා පරිපාලන ගසේවග  නිලධාරීන් 
ගවනුගවන් ෙරණු ලැබූ     රු. 13,191,911.00 ක් වූ මුෙල රායය පරිපාලන අමාතයාංශගයන් ගේ 
වන විට ලැබී ඇත.  

 

 
(ඌ) පිළිගනිමි. 
 විගණනය විිදන් ගපන්වා ීම ඇති තත්වයන් 2015 වර්ෂග  අවසන් ගිණුේ මගින් නිවැරදි කර 

ඇත. 
 

 

(එ) පිළිගනිමි.  
 2015 වර්ෂග  ගිණුේ මඟින් නිවැරදි කර ඇත.  
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(ආ) ස්ථාවර වත්කේ ප්රතයාගණනය සේබන්ධගයන්  පාලකසවාව ගවත වාර්තා කර අවශය මග 

ගපන්වීේ ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැගේ. 
 
 (ඇ) පිළිගනිමි. 

මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශග  සටහන් අංක 40 මඟින් වත්කේ අපහරණයන් පිළිබ වත් එහි 
ශුේධ ප්රතිඵලය මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශනගයන් ගපන්වා ීම ඇත. 2015 වර්ෂග  ිදට වත්කේ 
අපහරණගයන් ලෙ ආොයම සහ වියෙම ගවනමම මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශග  ගපන්වා ීම ඇත 
 

 

(ඈ) පිළිගනිමි. 
ආයතනය තුල වාවිතා කරන ලෙ පරිගණක මුද්රණ යන්්ර (Printers) අක්රිය වීම මත ඒවා නැවත 
අලුත්වැඩියා කර වාවිතා කළ ගනොහැකි අවස්ථා වල නව පරිගණක මුද්රණ යන්්ර මිලීම ගැනීම 
ගහේතුගවන් ගමම තත්වය උේගත වී ඇත. එම ගතොගය අපහරණය කිරිම ස හා තිබූ බැවින් ගතොග 
ආගණන කටයුතු ස හා වටිනාකම සැලකිල්ලට ගගන ගනොතිබුණි. ගේ වන විට එම ගතොගය 
විධිමත් පරිදි අපරහරණය කර ඇත. 
 

 

(ඉ) පිළිගනිමි.  
2014 වර්ෂග  අවසාන ගිණුගමහි පිටු අංක 22 හි සටහනක් මඟින් ිදයලුම වැය  ගනොකල 
ප්රාේධන ප්රධානයන්ගේ වටිනාකම ගපන්වා ීම ඇති අතර එම ඉතිරි ප්රාේධන ප්රධාන ඉදිරි වර්ෂ වල 
ප්රාේධන වයාපිති සෙහා උපගයෝයනය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 
 
 

(ඊ) පිළිගනිමි.  
රථග  වටිනාකම වූ රු 9,390,000 ක  මුෙල 2015 වර්ෂග  අවසාන ගිණුේ වල ඇතුලත් කර 
ඇත. 
 
 

(උ)  පිළිගනොගනිමි. 
පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ගවනුගවන් අයවිය යුතු මුෙල් ගවනුගවන් අඩමාණ ණය ගවන් කිරීේ 
ිදු  කරනු ලැගේ. එම වටිනාකම තුල ඇතුලත් � ලංකා පරිපාලන ගසේවග  නිලධාරීන් 
ගවනුගවන් ෙරණු ලැබූ     රු. 13,191,911.00 ක් වූ මුෙල රායය පරිපාලන අමාතයාංශගයන් ගේ 
වන විට ලැබී ඇත.  

 

 
(ඌ) පිළිගනිමි. 
 විගණනය විිදන් ගපන්වා ීම ඇති තත්වයන් 2015 වර්ෂග  අවසන් ගිණුේ මගින් නිවැරදි කර 

ඇත. 
 

 

(එ) පිළිගනිමි.  
 2015 වර්ෂග  ගිණුේ මඟින් නිවැරදි කර ඇත.  
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(ඒ)  පිළිගනිමි. 

ඩයගලොේ ගරෝඩ්බෑබෑන්ඩ්බෑ ගනවරවර්ක් ප්රයිවවර ිමමිටඩ්බෑ ගවත ගගවිය යුතු ගෙසැේබර් මසට අොළ බිල 
වන රු 321,428.00 මුෙල වැරීමමකින් 2015 ගපබරවාරි මස ගගවා ඇත. (වවුචර් අංක 02/053) 
ලංකා ගකොමියුනිගක්ෂන් සර්විස් ප්රයිවවර ිමමිටඩ්බෑ ගවත ගගවිය යුතු මැයි මාසය ස හා වූ බිල 
රු.280,612.00 එම ආයතනග  එවා ගනොමැති අතර, පසුගිය මාස වල බිල්පත් වල එම අගය 
ගගවිය යුතු අගයක් ගලසෙ සටහන් වී ගනොමැත. ඒ අනුව වර්ෂයට අොළ ගගවීමට ඉදිරිපත් කර 
තිබු බිල්පත් 11 ගවනුගවන් ගගවීේ නිිදයාකාරව ගගවා නිරවුල් කර ඇත.  
 

 
2.2.2 ිගගකනය සඳහා සා්වෂි යනොීම 

 

(i) පිළිගනිමි. 
වාණ්ඩාගාර චක්රගල්  අයිඒඅයි/2002/02 ප්රකාරව 2014 වර්ෂයට අොළව පරිගණක, 
උපාංග හා මිු කාංග සේබන්ධගයන් සථ්ාවර වත්කේ ගල් ණයක් සකස් කර 
2015.07.21 දින පැවැති විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇති 
අතර 2015.07.25 දින විගණනය ගවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

(ii) පිළිගනිමි. 
අොළ ගගවීේ  වවුචර් ගෙක විගණනයට ලබා ීම ඇත. 
 

2.3 ලැබිය යුතු සහ යගිගය යුතු ගිණුම් 
(අ)(ආ)(ඇ) නිවැරදි ගේ. 
 

 

2.4 නීති,රීති, යරගුලාසි හා කළමනාකරක තීරකවලට අනුකූල යනොීම 
 

(අ) පාලක සවා  රැස්වීේ සෑම මසකම පැවැත්වීමට සංවිධානය කලෙ  පාලනය කර ගත ගනොහැකි 
සාධක ගහේතුගවන් එගසේ පැවැත්වීමට ගනොහැකි විය.  

(ආ)  
(i) පිළිගනිමි. එම වරෙ ඉදිරිග ීම  ිදු  ගනොවීම ස හා අොළ නිලධාරීන්ට උපගෙස් ලබා 

ීම ඇත.  
 
(ii) ඔබ විිදන් ස හන් කර ඇති නිලධාරීන් ස හා පසුව අග්රාමාතය අනුමැතිය ලැබී ඇත.  
 
(iii) පිළිගනිමි. 

ඉදිරිග දි ආයතන සංග්රහග   XXIV පරිච්ගේෙග  10.4 පරිදි කටයුතු කිරීමට අවශය 
පියවර ගගන ඇත. 

 

(ඇ)   
(i) වර්තමානග  හානි පිළිබ  ගල් ණයක් සකස් කර ඇත.  

 

(ii) 2015 වර්ෂයට අොළව ලැබී ඇති විගණන විමසුේ සෙහා 2015.12.17 දින වන විට 
පිළිතුරු ලබා ීම ඇත. 
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(iii) පිළිගනිමි. 
උපලේධි ගනොවූ රු. 164,725.00 ක වටිනාකමින් යුතු ගචක් පත්  පිළිබ ව 
අොළ ගතොරතුරු ගේ වන විට ගසොයාගගන ඇති අතර එය ඉදිරිග ීම පාලක සවාවට  සහ 
මුෙල් අමාතයාංශයට ගයොමු කර අොළ ගැලපීේ 2015 වර්ෂග ීම ිදු  කර ඇත.  
 
 

(iii) පිළිගනිමි. 
යල බිල්පත් ගගවීේ සෙහා අොළ  ආයතනය ගවතින්   ඉන්ගවොයිස් පත් ලැබීගේීම  ප්රමාෙ 
වීේ ිදු ගේ.  තවෙ ආයතනයට ගගවීගේ �යාවිමය ස හා යේකිිද කාලයක් ගත වන 
බැවින් ගමම වවරටම ලබා ගැනීමට ගනොහැකි වී ඇත. ඉදිරිග ීම ගමය ක්රමවත්ව ිදු  
කිරීමට විධිමත් ක්රමගේෙයක් ගේ වන විට සකස් කර ඇත.  
 
 

(iv) පිළිගනිමි. 
2015 වර්ෂග  ිදට ගමවැනි මාස 06 ක් ඉක්මවූ කිිදම ගචක් පතක් ගනොමැති අතර සෑම 
මසකම මුෙල් ගරගුලාිද 396 ට අනුව ගචක් පත් සේබන්ධගයන් කටයුතු කර ඇත.  
 
 

(v) පිළිගනිමි. 
වාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා වල පවතින අතිරික්ත සහ ඌනතා සේබන්ධගයන් ගේ වන 
විට අොළ නිවැරදි කිරීේ කර ඇත.  
 

(vi) පිළිගනොගනිමි. 
ධාවන සටහන් පත් නිිදපරිදි යාවත් කාලීන කර ඇති අතර වර්තමානග  ගමවැනි 
තත්වයක් ගනොපවතී. 
 

 

(ඈ)    පිළිගනිමි. 
          ගේ වන විට ස්ථාවර වත්කේ ගල් ණයක් සකස් කර එය යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගගන යනු 

ලැගේ.  
 

3. මූලය සමායල නනය 

3.1 මූලය ්රතිලල 

3.2 ිගග්රහාේමක මූලය සමායල නනය 

4. යමයහයුම් සමායල නනය 

4.1 කාර්යසාධනය 

 (අ) පුහුණු කටයුතු 

 (i)  පිළිගනිමි. 
 

ඊට ගහේතු වුග   ගසේවාරේවක පුහුණු වැඩසටහන හා ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන පහත පරිදි 
�යාත්මක වීමය. 
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(iii) පිළිගනිමි. 
උපලේධි ගනොවූ රු. 164,725.00 ක වටිනාකමින් යුතු ගචක් පත්  පිළිබ ව 
අොළ ගතොරතුරු ගේ වන විට ගසොයාගගන ඇති අතර එය ඉදිරිග ීම පාලක සවාවට  සහ 
මුෙල් අමාතයාංශයට ගයොමු කර අොළ ගැලපීේ 2015 වර්ෂග ීම ිදු  කර ඇත.  
 
 

(iii) පිළිගනිමි. 
යල බිල්පත් ගගවීේ සෙහා අොළ  ආයතනය ගවතින්   ඉන්ගවොයිස් පත් ලැබීගේීම  ප්රමාෙ 
වීේ ිදු ගේ.  තවෙ ආයතනයට ගගවීගේ �යාවිමය ස හා යේකිිද කාලයක් ගත වන 
බැවින් ගමම වවරටම ලබා ගැනීමට ගනොහැකි වී ඇත. ඉදිරිග ීම ගමය ක්රමවත්ව ිදු  
කිරීමට විධිමත් ක්රමගේෙයක් ගේ වන විට සකස් කර ඇත.  
 
 

(iv) පිළිගනිමි. 
2015 වර්ෂග  ිදට ගමවැනි මාස 06 ක් ඉක්මවූ කිිදම ගචක් පතක් ගනොමැති අතර සෑම 
මසකම මුෙල් ගරගුලාිද 396 ට අනුව ගචක් පත් සේබන්ධගයන් කටයුතු කර ඇත.  
 
 

(v) පිළිගනිමි. 
වාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා වල පවතින අතිරික්ත සහ ඌනතා සේබන්ධගයන් ගේ වන 
විට අොළ නිවැරදි කිරීේ කර ඇත.  
 

(vi) පිළිගනොගනිමි. 
ධාවන සටහන් පත් නිිදපරිදි යාවත් කාලීන කර ඇති අතර වර්තමානග  ගමවැනි 
තත්වයක් ගනොපවතී. 
 

 

(ඈ)    පිළිගනිමි. 
          ගේ වන විට ස්ථාවර වත්කේ ගල් ණයක් සකස් කර එය යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගගන යනු 

ලැගේ.  
 

3. මූලය සමායල නනය 

3.1 මූලය ්රතිලල 

3.2 ිගග්රහාේමක මූලය සමායල නනය 

4. යමයහයුම් සමායල නනය 

4.1 කාර්යසාධනය 

 (අ) පුහුණු කටයුතු 

 (i)  පිළිගනිමි. 
 

ඊට ගහේතු වුග   ගසේවාරේවක පුහුණු වැඩසටහන හා ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන පහත පරිදි 
�යාත්මක වීමය. 
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වර්ෂය පුහුණු පාඨමාලාව යමොඩියුල් ගකන කණ්ඩායම් 
ගකන 

පාඨමාලා 
ගකන 

පාඨමාලා 
දින 
ගකන 

2012 ගසේවාරේවක(SLAS) 15 (දින 05 බැගින් වූ) 07 105 525 

2013 ගසේවාරේවක(SLAS)-
(උතුරු නැගගනහිර) 

11 (දින 05 බැගින් වූ) 01 11 55 
 

2013 ගසේවාරේවක(SLAS) 18 (දින 05 බැගින් වූ) 03 54 270 

2014 ගසේවාරේවක(SLAS)- 
සීමිත 

11  
(දින 11 බැගින් වූ  1) (දින 05 
බැගින් වූ  9) (දින 03  බැගින් 
වූ 1) 

1 11 59 

2014 ගසේවාරේවක(SLAS)- 
සීමිත 

11  
(දින 11 බැගින් වූ  1) (දින 05 
බැගින් වූ  9) (දින 03  බැගින් 
වූ 1) 

01 11 59 

 

2012 වසගර්ීම, � ලංකා පරිපාලන ගසේවග  I වන පන්තිග  නිලධාරීන් සෙහා දින 21 බැගින් වූ 
පාඨමාලාවක්ෙ, III වන පන්තිග  නිලධාරීන් ස හා දින 30 බැගින් වූ පාඨමාලා 03 ක් ෙ  �යාත්මක 
කර ඇති අතර පාඨමාලා දින ගණන 111කි. 2013 වසගර්ීම � ලංකා පරිපාලන ගසේවග  I වන 
පන්තිග  නිධාරීන් ස හා දින 28 බැගින් වූ පාඨමාලා 02ක් �යාත්මක කර ඇති අතර පාඨමාලා දින 
ගණන 56 කි. 2014 වසගර්ීම  I පන්තිග  නිධාරීන් ස හා දින 17 බැගින් වූ පාඨමාලා 03ක් ෙ, III 
වන පන්තිග  නිලධාරීන් ස හා දින 35 බැගින් වූ පාඨමාලා 03 ක් �යාත්මක කර ඇති අතර  
පාඨමාලා දින ගණන 156 කි. 

2012 වසගර්ීම  ඇතැේ පන්තිකාමර අලුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුතින් සකස් කිරීම ගහේතුගවන් ඇතැේ 
පාඨමාලා �යාත්මක කිරීමට ගනොහැකි විය. තවෙ 2013 වසගර් අවසන් මස 06ක පමණ කාලය තුල 
ූලලය ප්රතිපාෙන ගනොලැබීම ගහේතුගවන්ෙ ගබොගහොමයක් පුහුණු වැඩසටහන් ගනොපවත්වුණි. 

2014 වසගර්ීමෙ විවිධ ක්රමගේෙයන් යටගත් කළමනාකරණ මවරටගේ  පුහුණු වැඩසටහන් ස හා 
අයු ේ පත් ලබා ගැනීමට උත්සහ කලෙ ඇතැේ  විට ප්රමාණවත් අයු ේපත් ගනොලැබීම ගහේතුගවන් 
ගබොගහොමයක් පුහුණු වැඩසටහන් ගනොපැවත්වුණි.  
 
ගමම තත්වය වළක්වා ගැනීම ස හා විවිධ  ක්රමගේෙයන් ගලස ආකර්ෂීය සහ උසස ්ප්රමිතියකින් 
යුත්  නව පුහුණු වැඩසටහන්ෙ සහිතව දින රහිතව කළමනාකරණ පුහුණු පාඨමාලා අත්ගපොතක් 
සකසා ඒ පිළිබ ව අමාතයංශ, ගෙපාර්තගේන්තු, දිස්රික් ගල්කේ කාර්යාල ප්රධානීන්  ෙැනුවත්කර 
ඔවුන් ගවත ලබා ීමමට කටයුතු ගකරුණි.  තවෙ ගකටි පණිවිඩ, ප්රචාරණ ගපොළ යනාීම ක්රමගේෙයන් 
ඔස්ගසේ ප්රචාරණ කටයුතු පුළුල් කිරීමටෙ කටයුතු ගකරුණි. ගකගසේ වුවෙ 2013 වර්ෂයට සාගේක්ෂව 
2014 වසගර්ීම වැඩි කළමනාකරණ මවරටගේ පුහුණු වැඩ සටහන් ප්රමාණයක් �යාත්මක කිරීමට 
හැකි විය. 
 

6 
 

ඉදිරිග ීම ගමම තත්වය වළක්වා ගැනීම ස හා වර්තමාන අධයක්ෂ යනරාල් වරයා විිදන් 
ක්රමගේෙයක් හු න්වාීමමට පියවර ගගන ඇත.ඒ අනුව, ආයතන ප්රධානීන් කැ වා වැඩමුළු පැවැත්වීම 
තුිමන් ඔවුන්ගේ පුහුණු අවශයතා හු නා ගැනීම  සහ අමාතයංශ ඇතුළු ආයතන වලට ගගොස් එම   
ආයතනයන්හි පුහුණු අවශයතා හු නාගගන ඊට අනුකුල වන අයුරින් පුහුණු වැඩසටහන් නිර්මාණය 
කිරීමට පියවර ගගන ඇත. 

 (ii)        පිළිගනිමි. 
සැලසුේගත සහතික ප්ර හා ඩිේගලෝමා පාඨමාලා ස හා  ගතෝරා ගත් අයගගන් සැලකියයුතු පිරිසක් 
පාඨමාලාව හැරගගොස් ඇත. ගමම තත්වය, සෑම පුහුණු ආයතනයකටම ගපොු  වූ තත්වයකි. ගකගසේ 
වුවෙ අප ගතෝරා ගන්නා නිලධාරීන් පාඨමාලාවට සහවාගී කරවීගේ බලතල ඇත්ගත් එම නිලධාරීන් 
ගසේවය කරන ආයතන වල ප්රධානීන් ගවත ගේ. එම නිලධාරීන්ගේ ගප ේගිමක ගහේතුන්, පාඨමාලා 
ගාස්තු ගගවීම පිළිබෙ අපහසුව, නිවාඩු ලබා ගැනීගේ අපහසුව ගහෝ විවාග නිිද ගලස සේපුර්ණ 
ගනොකිරීම යනාීම අප ආයතනගයන් පරිබාහිර කරුණු මත ිදු ගේ.  

 

 

(ආ) උපයේනකවරුන් යේනන පැවැේීම  
 

(i)/(ii)     2008 ගපබරවාරි 06 දිනැති අංක : පීඩී/අයිසී/01/2008 ෙරන අධයක්ෂවරයාගේ චක්රගල් යට  අනුව 
මසකට ආවරණය කලයුතු මිනිස් පැය ප්රමාණය 45ක් ගේ. ගමම මිනිස් පැය 45 යන්නට  ගේශන 
පැය පමණක් ගනොව පාඨමාලා සේපාෙනය, සමාගයෝයනය, ගේශන ස හා සුොනේ වීම, ගේශනා 
ස හා ගපොත්පත් පරිශීලනය, වාර්තාවන් සකස් කිරීම, අත් පරිකා සකස් කිරීම යනාීම කාර්යයන් 
රැසක් අයත් ගේ. 

 
එගමන්ම එක් එක්  උපගේශකවරුන් විිදන් ිදු කරනු ලබන ිදයලු කාර්යන් අතුළත් වාර්තාවක් 
මාිදකව පාලක සවාව ගවත ඉදිරිපත් කර අනුමැතියක්ෙ ලබා ගැගන්. ඒ අනුව උපගේශකවරුන් 
මිනිස් පැය 45 ඉක්මවා කටයුතු කර ඇත. 
 
ගකගසේ වුවෙ ඉදිරිග ීම ගමම තත්වය වළක්වා ගැනීම ස හා පිළියමක් ගලස 2015 අගප්රේල් මස 24  
දින පැවති පාලක සවා තීරණයට  අනුව 2015 ජුිම මස 01 වන දින ිදට සෑම ගේශක වරගයක්ම  
මසකට ගේශන පැය 45 බැගින් ආවරණය කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති අතර යේ ගේශක වරගයක් 
අොළ මාසය තුල ිදය ගේශන පැය ප්රමාණය ආවරණය කර ගනොමැති නේ මුෙල් අය කර ිදු  කරන 
පාඨමාලාවන්ගේ ගේශන පැය ඒ ස හා ගයොො ගැගනන අතර ඒ ස හා ගගවීේ ගනොකරන ගලසෙ  
ගමම පාලක සවා තීරණය මගින් වැඩිු රටත් අවධාරණය කර ඇත. 

 
(ඇ) පන නාේ උපාිප පාඨමාලා පැවේීම 
 

(i)  2004 වර්ෂග  ිදට 2011 වර්ෂය ෙක්වා වසරකට එක් බැගින් කණ්ඩායේ 08 බ වාගගන ඇති 
අතර එහි මුළු සහවාගි වන්නන් සං යාව 901ක් ගනොව 807ක් ගලස සංගශෝධනය විය යුතුය.  

 2011 – 2013 වර්ෂය ස හා ිමයාපදිංචි අගේක්ෂකයන් 94 ( 901-807) ගෙගනකුගේ ිමයාපදිංචි 
කාලය මාස 48ක් ඉකුත් වී ගනොමැත. ෙැනට ඔවුගේ පර්ග ෂණ නිබන්ධන සැකසීගේ කටයුතු 
කරමින් පවතින බැවින් ඔවුන්ට ගමම පාඨමාලාව සේපූර්ණ කිරීමට 2015 ගෙසැේබර් 31 ෙක්වා 
කාලය පවතී.   
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ඉදිරිග ීම ගමම තත්වය වළක්වා ගැනීම ස හා වර්තමාන අධයක්ෂ යනරාල් වරයා විිදන් 
ක්රමගේෙයක් හු න්වාීමමට පියවර ගගන ඇත.ඒ අනුව, ආයතන ප්රධානීන් කැ වා වැඩමුළු පැවැත්වීම 
තුිමන් ඔවුන්ගේ පුහුණු අවශයතා හු නා ගැනීම  සහ අමාතයංශ ඇතුළු ආයතන වලට ගගොස් එම   
ආයතනයන්හි පුහුණු අවශයතා හු නාගගන ඊට අනුකුල වන අයුරින් පුහුණු වැඩසටහන් නිර්මාණය 
කිරීමට පියවර ගගන ඇත. 

 (ii)        පිළිගනිමි. 
සැලසුේගත සහතික ප්ර හා ඩිේගලෝමා පාඨමාලා ස හා  ගතෝරා ගත් අයගගන් සැලකියයුතු පිරිසක් 
පාඨමාලාව හැරගගොස් ඇත. ගමම තත්වය, සෑම පුහුණු ආයතනයකටම ගපොු  වූ තත්වයකි. ගකගසේ 
වුවෙ අප ගතෝරා ගන්නා නිලධාරීන් පාඨමාලාවට සහවාගී කරවීගේ බලතල ඇත්ගත් එම නිලධාරීන් 
ගසේවය කරන ආයතන වල ප්රධානීන් ගවත ගේ. එම නිලධාරීන්ගේ ගප ේගිමක ගහේතුන්, පාඨමාලා 
ගාස්තු ගගවීම පිළිබෙ අපහසුව, නිවාඩු ලබා ගැනීගේ අපහසුව ගහෝ විවාග නිිද ගලස සේපුර්ණ 
ගනොකිරීම යනාීම අප ආයතනගයන් පරිබාහිර කරුණු මත ිදු ගේ.  

 

 

(ආ) උපයේනකවරුන් යේනන පැවැේීම  
 

(i)/(ii)     2008 ගපබරවාරි 06 දිනැති අංක : පීඩී/අයිසී/01/2008 ෙරන අධයක්ෂවරයාගේ චක්රගල් යට  අනුව 
මසකට ආවරණය කලයුතු මිනිස් පැය ප්රමාණය 45ක් ගේ. ගමම මිනිස් පැය 45 යන්නට  ගේශන 
පැය පමණක් ගනොව පාඨමාලා සේපාෙනය, සමාගයෝයනය, ගේශන ස හා සුොනේ වීම, ගේශනා 
ස හා ගපොත්පත් පරිශීලනය, වාර්තාවන් සකස් කිරීම, අත් පරිකා සකස් කිරීම යනාීම කාර්යයන් 
රැසක් අයත් ගේ. 

 
එගමන්ම එක් එක්  උපගේශකවරුන් විිදන් ිදු කරනු ලබන ිදයලු කාර්යන් අතුළත් වාර්තාවක් 
මාිදකව පාලක සවාව ගවත ඉදිරිපත් කර අනුමැතියක්ෙ ලබා ගැගන්. ඒ අනුව උපගේශකවරුන් 
මිනිස් පැය 45 ඉක්මවා කටයුතු කර ඇත. 
 
ගකගසේ වුවෙ ඉදිරිග ීම ගමම තත්වය වළක්වා ගැනීම ස හා පිළියමක් ගලස 2015 අගප්රේල් මස 24  
දින පැවති පාලක සවා තීරණයට  අනුව 2015 ජුිම මස 01 වන දින ිදට සෑම ගේශක වරගයක්ම  
මසකට ගේශන පැය 45 බැගින් ආවරණය කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති අතර යේ ගේශක වරගයක් 
අොළ මාසය තුල ිදය ගේශන පැය ප්රමාණය ආවරණය කර ගනොමැති නේ මුෙල් අය කර ිදු  කරන 
පාඨමාලාවන්ගේ ගේශන පැය ඒ ස හා ගයොො ගැගනන අතර ඒ ස හා ගගවීේ ගනොකරන ගලසෙ  
ගමම පාලක සවා තීරණය මගින් වැඩිු රටත් අවධාරණය කර ඇත. 

 
(ඇ) පන නාේ උපාිප පාඨමාලා පැවේීම 
 

(i)  2004 වර්ෂග  ිදට 2011 වර්ෂය ෙක්වා වසරකට එක් බැගින් කණ්ඩායේ 08 බ වාගගන ඇති 
අතර එහි මුළු සහවාගි වන්නන් සං යාව 901ක් ගනොව 807ක් ගලස සංගශෝධනය විය යුතුය.  

 2011 – 2013 වර්ෂය ස හා ිමයාපදිංචි අගේක්ෂකයන් 94 ( 901-807) ගෙගනකුගේ ිමයාපදිංචි 
කාලය මාස 48ක් ඉකුත් වී ගනොමැත. ෙැනට ඔවුගේ පර්ග ෂණ නිබන්ධන සැකසීගේ කටයුතු 
කරමින් පවතින බැවින් ඔවුන්ට ගමම පාඨමාලාව සේපූර්ණ කිරීමට 2015 ගෙසැේබර් 31 ෙක්වා 
කාලය පවතී.   
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ඉහත සෙහන් සහවාගි වන්නන් 807 ක්  අතුරින් 312 ක් පශ්චාත් උපාධි හා 170 ක් පශ්චාත් උපාධි 
ඩිේගලෝමා පාඨමාලාව ස හා වූ සුු සුකම සේපූර්ණ කර ඇත. එබැවින් ිමයාපදිංචි වූවන් 807 ක්  
අතුරින් 482 ක් රායය කළමනාකරණපති පශ්චාත් උපාධි ගහෝ  පශ්චාත් උපාධි ඩිේගලෝමා 
පාඨමාලාවක් සේපූර්ණ කර ඇත. එය ිමයාපදිංචි වූ සං යාගවන් 59.72 % ප්රතිශතයක් 
නිගයෝයනය කරන අතර ඉතිරි 40%ක ප්රමාණය ගනොගයකුත් ගහේතුන් මත පාඨමාලාව 
තාවකාිමකව හැරගිය හා ෙැනටමත් පාඨමාලාව සේපූර්ණ කරමින් පවතින අගේක්ෂකයින්ගගන් 
සමන්විත ගේ.   

(ii) ඉහත විස්තර කර පරිදි ගමම පාඨමාලාව ස හා සහවාගිවන්නන් හට මුහුණ පෑමට ිදු වන 
ගනොගයකුත් රායකාරිමය ස්වවාවයන් මත ඔවුන් හට නිශ්චිත කාලය තුල ගමම පාඨමාලාව (මාස 
48 ක කාලය තුළ) සේපූර්ණ කිරීමට ගනොහැකි වී ඇති බව අප කල සමීක්ෂණ විමන් කරුණු 
ගහළි වී ඇත.  

 ගමම මාස 48ක (වසර හතරක්) කාලගයන් වසර ගෙකක ප්රමාණය පාඨමාලාගේ ගමොඩියුලය 
අධයයනය කටයුතු ස හා ගවන් කරනු ලබන අතර ඉතිරි වසර ගෙකක කාලයක් පශ්චාත් උපාධිය 
ස හා වූ සුු සුකම සපුරා ගැනීම ස හා ගවන් කර ඇත. එගසේ වූවෙ සමහර අවස්ථාවන්හී  
පාඨමාලාව පැවැත්වීමට නියමිත වසර ගෙකක කාලය ආයතනයට පාලනය කල ගනොහැකි බාහිර 
ගහේතු සාධක  මත දිර්ඝ වීම ිදු  වී ඇත. 

 ිදයළුම කරුණු සලකා බලා පාඨමාලාවට ිමයාපදිංචි වී ඇති 2004 – 2010 ෙක්වා වු 
කණ්ඩායේවල පාඨමාලාව සේපූර්ණ ගනොකරන ලෙ අගේක්ෂකයින්ගේ ිමයාපදිංචිය අවලංගු 
කිරීම ස ාහා AAB (Academic Affairs board) කමිටුගේහි අනුමැතිය ලබා ගගන ඒ බව ඔවුන්ට 
ිමඛිතව ෙැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ඉන් පසුව එම සහවාගිවන්නන් ගබොගහෝමයක් එම 
කාලය ීමර්ඝ කර ීමමට ඉල්ලුේ කර තිබූ අතර එය සලකා බැලූ පශ්චාත් උපාධි පාසගල් PTS 
(Project Team of Studies) කමිටුව 2015 ගෙසැේබර් 31  ෙක්වා ිමයාපදිංචිය අවලංගු කිරීගේ 
කාලය ීමර්ඝ කිරීමට නිර්ගේශ කර ඇති අතර එදිනට පාඨමාලාව සේපූර්ණ ගනොකරන 2004 ිදට 
2010 ෙක්වා කණ්ඩායේවල අගේක්ෂකයින්ගේ ිමයාපදිංචිය අගහෝිද කිරීමට තීරණය කර ඇත.  

 එගමන්ම ගමම පාඨමාලාගේ මුිමක අරමුණ රායය නිලධාරින්ගේ කළමනාකරණ හා නායකත්ව 
ධාරිතාවන් වර්ධනය කරවීම වන බැවින්, ගබොගහෝ යාතික / අන්තර යාතික විශ්ව විෙයාල වල 
ගමන් ඔවුනට පහසුවන පරිදි පාඨමාලාව සේපූර්ණකර අ ණ්ඩව තම ෙැනුම හා කුසලතා 
වර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවන ගලස පශ්චාත් උපාධි පාසගල් මාර්ගගෝපගේශ සංග්රහය වත්මන් 
තත්වයනට ගැලගපන අයුරින් සංගශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  

 

 (iii)  ඉහත (ii) හි ෙැක්වූ කරුණු අනුව විවිධ ගහේතූන් නිසා පාඨමාලාව සේපූර්ණ කිරීමට හා පරීක්ෂණ 
නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීමටෙ සමහර රායය නිලධාරීන්ට ගනොහැකිවී ඇත. ගමම තත්වය අප 
ආයතනග  පමණක්  ගනොව අගනකුත් රායය විශ්ව විෙයාල විිදන් පවත්වනු ලබන පශ්චාත් 
උපාධි පාඨමාලාවලෙ ෙක්නට ඇති ගපොු  ලක්ෂණයකි. රායකාරී කටයුතු වල නියැගලන අතරතුර 
අවුරුු  ගෙකක උසස් මවරටගේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් හැෙෑරීම රායය නිලධාරීන්ට 
අභිගයෝගාත්මක කටයුත්තකි. 
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පිළිගත හැකි සාධාරණ ගහේතූන් මත අභියාචනා සහ ඉල්ලීේ කරන පශ්චාත් උපාධි 
අගේක්ෂකයින්ට තම පරීක්ෂණ නිබන්ධනය සේපූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ීමර්ඝ කීරීම 
ිදු  ගකගර්. අප ආයතනග  අගේක්ෂාව වනුග  රායය නිලධාරින්ගේ කළමනාකරණ හා 
නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනය  කිරීමට අවස්ථාව ලබාීමම බැවින් ඔවුන් නැවත නැවත 
අධයනය කටයුතු වල ගයීමගේන් ධාරිතා සංවර්ධනයක් ිදු වන බැවින් එම අවස්ථාව ලබා ීමම 
සුු සු බව අපගේ විශ්වාසය යි.   

ගකගසේ ගවතත් ගපර ෙැක්වූ පරිදි මාස 48 අවසන් වී පාඨමාලාව සේපූර්ණ කර ගනොමැති පශ්චාත් 
උපාධි අගේක්ෂකයින්ගේ ිමයාපදිංචිය 2015 ගෙසැේබර් 31 දිගනන් අවලංගු කිරීමට තීරණය කර 
ඇත.  

4.2. කළමනාකරක අකාර්ය්වෂමතා 
 

(අ) ආයතනික නිලධාරීන් විිදන් ලබා ීමමට තිබූ ගපොත් ලබා ීම ඇත. බාහිර නිලධාරින් ස හා ිමඛිතව 
ගේ පිළිබ ව ෙන්වා ඇති අතර ඉන් ඇතැේ නිලධාරීන් විිදන් අොළ  ගපොත් වාර ීම ඇත. එගසේ 
ගපොත් වාර ගනොු න් නිලධාරීන් පිළිබ ව ඉදිරිග ීම විධිමත්ව �යා කරනු ලැගේ.  

 

(ආ) අොළ ෙඩ මුෙල ලබා ගෙන ගලස ිමඛිතව ෙන්වා ඇති අතර ගේ වන ගතක් කිිදු  ප්රතිචාරයක් ෙක්වා 
ගනොමැති   ඒ පිළිබ  ඉදිරිග ීම විධිමත් �යා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැගේ.  

 

(ඇ)  පිළිගනිමි.  
ගේ වන විට අොළ අයකිරීේ ිදු  කර ඇති අතර  විධිමත් කිරීම සෙහා ිදයලුම නිල නිවාස සෙහා 
ලංකා විු ිම බල මණ්ඩලය මගින් විු ිම මීටර  සිජුවම  ලබා ීමමට කටයුතු කර ඇත.  
 
 

(ඈ) පිළිගනිමි.  
ආයතනග  නිවැරදි කරන ලෙ පිරිවිතරට වලට ගැලගපන පරිදි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ Sri 
Lanka Telecom Service ආයතනගයන් ගමම මිලීම ගැනීේ ිදු  කරන ලීම.  

 

(ඉ) පිළිගනිමි.  
ගමය පවි්රතා ගකොන්්රාත්තු වල පවතින ආගේණික ගැටලුවක් වන අතර ආයතනයට කිිදු  
ූලලයමය පාඩුවක් ගනොවන පරිදි අොළ අඩු කිරීේ කර ඇත. ගේ වන විට පවි්රතා කටයුතු ගවනත් 
ආයතනයකට ලබා ීම ඇත. 

 

4.3 මතයේෙයට තුඩුයෙන ගනුයෙනු 
 

(අ)  බාහිර ආයතනය විිදන් ිදු  කරනු ලබන ඉල්ලීේ වලට අනුව පුහුණු උපගේශන වැඩසටහන් 
සේබන්ධීකරණ කටයුතු රායකාරී කාලය තුල ිදු  කලෙ එම පුහුණු වැඩසටහන් වලට අොළව 
පුහුණු අවශයතා හුනනාගැනීමට අවශය කටයුතු සැලසුේ කිරීම, පුහුණු අත්ගපොත් සැකසීම, පුහුණු 
වාර්තා සැකසීම, ගේශකවරුන් සේබන්ධීකරණය කර ගැනීමට අොළ කටයුතු යනාීම කාර්යයන් 
රැසක්ම ිදු  කරනුග  රායකාරී ගේලාගවන් පරිබාහිරව ගේ. ගමම පුහුණු උපගේශන වැඩසටහන් 
විමන් උපයන ආොයම ආයතනග  ූලිමක ආොයේ ප්රවවයක් වන අතර එමඟින් ආයතනග  
ූලිමක ආොයේ ප්රවවයක් වන අතර එමඟින් ආයතනග  පුනවාර්ථන වියෙේ පියවා ගැගන්.  
රායය මුෙල් ගෙපාර්තගේන්තුගේ PF/FS/01 අංක හා 2007.12.27 දින අනුමත කර ඇති     � 
ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනග  ගගවීේ මාර්ගගෝපගේශ සංග්රහග  සෙහන් ගකොන්ගේිද  
අනුව ගගවීේ කර ඇත. 
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පිළිගත හැකි සාධාරණ ගහේතූන් මත අභියාචනා සහ ඉල්ලීේ කරන පශ්චාත් උපාධි 
අගේක්ෂකයින්ට තම පරීක්ෂණ නිබන්ධනය සේපූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ීමර්ඝ කීරීම 
ිදු  ගකගර්. අප ආයතනග  අගේක්ෂාව වනුග  රායය නිලධාරින්ගේ කළමනාකරණ හා 
නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනය  කිරීමට අවස්ථාව ලබාීමම බැවින් ඔවුන් නැවත නැවත 
අධයනය කටයුතු වල ගයීමගේන් ධාරිතා සංවර්ධනයක් ිදු වන බැවින් එම අවස්ථාව ලබා ීමම 
සුු සු බව අපගේ විශ්වාසය යි.   

ගකගසේ ගවතත් ගපර ෙැක්වූ පරිදි මාස 48 අවසන් වී පාඨමාලාව සේපූර්ණ කර ගනොමැති පශ්චාත් 
උපාධි අගේක්ෂකයින්ගේ ිමයාපදිංචිය 2015 ගෙසැේබර් 31 දිගනන් අවලංගු කිරීමට තීරණය කර 
ඇත.  

4.2. කළමනාකරක අකාර්ය්වෂමතා 
 

(අ) ආයතනික නිලධාරීන් විිදන් ලබා ීමමට තිබූ ගපොත් ලබා ීම ඇත. බාහිර නිලධාරින් ස හා ිමඛිතව 
ගේ පිළිබ ව ෙන්වා ඇති අතර ඉන් ඇතැේ නිලධාරීන් විිදන් අොළ  ගපොත් වාර ීම ඇත. එගසේ 
ගපොත් වාර ගනොු න් නිලධාරීන් පිළිබ ව ඉදිරිග ීම විධිමත්ව �යා කරනු ලැගේ.  

 

(ආ) අොළ ෙඩ මුෙල ලබා ගෙන ගලස ිමඛිතව ෙන්වා ඇති අතර ගේ වන ගතක් කිිදු  ප්රතිචාරයක් ෙක්වා 
ගනොමැති   ඒ පිළිබ  ඉදිරිග ීම විධිමත් �යා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැගේ.  

 

(ඇ)  පිළිගනිමි.  
ගේ වන විට අොළ අයකිරීේ ිදු  කර ඇති අතර  විධිමත් කිරීම සෙහා ිදයලුම නිල නිවාස සෙහා 
ලංකා විු ිම බල මණ්ඩලය මගින් විු ිම මීටර  සිජුවම  ලබා ීමමට කටයුතු කර ඇත.  
 
 

(ඈ) පිළිගනිමි.  
ආයතනග  නිවැරදි කරන ලෙ පිරිවිතරට වලට ගැලගපන පරිදි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ Sri 
Lanka Telecom Service ආයතනගයන් ගමම මිලීම ගැනීේ ිදු  කරන ලීම.  

 

(ඉ) පිළිගනිමි.  
ගමය පවි්රතා ගකොන්්රාත්තු වල පවතින ආගේණික ගැටලුවක් වන අතර ආයතනයට කිිදු  
ූලලයමය පාඩුවක් ගනොවන පරිදි අොළ අඩු කිරීේ කර ඇත. ගේ වන විට පවි්රතා කටයුතු ගවනත් 
ආයතනයකට ලබා ීම ඇත. 

 

4.3 මතයේෙයට තුඩුයෙන ගනුයෙනු 
 

(අ)  බාහිර ආයතනය විිදන් ිදු  කරනු ලබන ඉල්ලීේ වලට අනුව පුහුණු උපගේශන වැඩසටහන් 
සේබන්ධීකරණ කටයුතු රායකාරී කාලය තුල ිදු  කලෙ එම පුහුණු වැඩසටහන් වලට අොළව 
පුහුණු අවශයතා හුනනාගැනීමට අවශය කටයුතු සැලසුේ කිරීම, පුහුණු අත්ගපොත් සැකසීම, පුහුණු 
වාර්තා සැකසීම, ගේශකවරුන් සේබන්ධීකරණය කර ගැනීමට අොළ කටයුතු යනාීම කාර්යයන් 
රැසක්ම ිදු  කරනුග  රායකාරී ගේලාගවන් පරිබාහිරව ගේ. ගමම පුහුණු උපගේශන වැඩසටහන් 
විමන් උපයන ආොයම ආයතනග  ූලිමක ආොයේ ප්රවවයක් වන අතර එමඟින් ආයතනග  
ූලිමක ආොයේ ප්රවවයක් වන අතර එමඟින් ආයතනග  පුනවාර්ථන වියෙේ පියවා ගැගන්.  
රායය මුෙල් ගෙපාර්තගේන්තුගේ PF/FS/01 අංක හා 2007.12.27 දින අනුමත කර ඇති     � 
ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනග  ගගවීේ මාර්ගගෝපගේශ සංග්රහග  සෙහන් ගකොන්ගේිද  
අනුව ගගවීේ කර ඇත. 
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(ආ) පවරා ගැනීමට අොළ කටයුතු ගේ වන විට ිදු  කරමින් පවතින අතර ගිණුේ මඟින් එය ප්රාේධන 
වියෙේ ගලස ගිණුේ ගත කර ඇත.  

 

(ඇ) ගමම පුහුණු වැඩසටහන් ස හා ූලලය ප්රතිපාෙන ලබා ීමම සේබන්ධගයන් 2014 වර්ෂග  
අගගෝස්තු මස පැවති පාලක මණ්ඩලග  අනුමැතිය සහ රායය පරිපාලන අමාතයංශග  
ගල්කේගේ අනුමැතිය ලබාගගන ඇතඑහිීම මිිමයන 50 ක මුෙලක් විගේශ ගත පුහුණුවීේ ස හා 
ගයෙවීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.  

 
 

4.4 නිෂ ක්රීය හා  ක උපයය ත ත වේකම් 
 

(අ) පිළිගනිමි. 
ආයතනය තුල වාවිතා කරන ලෙ පරිගණක මුද්රණ යන්්ර අක්රිය වීම මත ඒවා නැවත අලුත්වැඩියා 
කර වාවිතා කළ ගනොහැකි අවස්ථා වල නව පරිගණක මුද්රණ යන්්ර මිලීම ගැනීම ගහේතුගවන් 
පරිගණක කාවරරිේ, ගටෝනර් සහ රිබන් නිෂ්ක්රියව පවතන අතර අවශයාතවය ඉක්මවා මිලීම ගගන 
ඇති බැවින් ිමපිද්රවය ගතොගයක් සහ ගගොඩනැගිිම උපකරණ නිෂ්ක්රියව පවති. පරිගණක කාවරරිේ 
ගතොගය වාවිතා ගනොවන බැවින් කමිටුවක් පත් කර  ගේ වන විට අපහරණය කිරීමට අොළව 
විධිමත් �යා මාර්ග ගගන ඇත. එගසේම ඔබ විිදන් ගපන්වා ීම ඇති ිමපි ද්රවය සහ ගගොඩනැගිිම 
උපකරණ ගතොගයන් ප්රමාණය ඉක්මවා මිලීම ගනොගැනීමටත් නැවත ඇණවුේ මවරටම අඩු 
කිරීමත් ඇත.  
 

 

(ආ) 2014 වර්ෂග ීම රු. 75,000,000.00 ක ස්ථාවර තැන්පත් වටිනාකමක්ෙ ආගයෝයනය කර ඇති 
අතර 2015 වර්ෂග ීම වැඩිපුර පවතින ගශේෂය ආගයෝයය කර එම මුෙල් ගශේෂයක් පවත්වාගගන 
යාමට කටයුතු කරනු ලැගේ.  

 

(ඇ) පිළිගනිමි.  
ආයතනග  අවශයතාවය මත මිලීම ගගන ඇති ගමම ගතොග විමන් ගඩක්ස්ගටොේ 25 ම එකිගනක 
අංශ ගවත නිකුත් කර ඇත. UPS ෙ අංශ වල අවශයතාවයන් මත ගේ වන විට නිකුත් කර ඇත.  

 
4.5 ්රමාකවේ අිපකාරි බලයකින් තහවුරු යනොවූ ගණුයෙනු 
  

(අ) 2016  ජුනි මස ිදට අතිකාල ීමමනා ආයතන සංගහග  විධි විධාන අනුව ගගවීමට කටයුතු කර 
ඇත. 

 
(ආ)  � ලංකා පරිපාලන ගසේවග  1 පංතිග  ධාරිතා වැඩසටහගන් පුේගල සංවර්ධන ගමොඩියුලය 

ගන්වාිදකව පවත්වනු ලබන බැවින් ිදයලු නිලධාරීන් ගන්වාිදකව ිදටිය යුතු ගේ. එබැවින් ගමම 
නිලධාරීන් සෙහා මුෙල්  අය කිරීමකින් ගතොරව ගන්වාිදක පහසුකේ ලබා ීමමට 2013 වර්ෂග ීම 
පාලන අධිකාරිය විිදන් තීරණය කර තිබූ අතර එම තීරණය පෙනේ කර ගගන 2014 වර්ෂග ීම ෙ 
ගාස්තු අය කිරීමකින් ගතොරව ගන්වාිදක පහසුකේ ලබා ගෙන ලීම. 
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(ඇ) පිළිගනිමි. 
 � ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සහ මැගල්ිදයාගේ INFRA ආයතනය අතර පවතින 

අවගබෝධතාවය අනුව ගමම ආයතනග  ධාරිතා වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් විගේශීය අධයයන 
වැඩසටහන් ඉතා සහනොයී මිලට සංවිධානය කර ීමම එම ආයතනය විිදන් ිදු  කරනු ලැගේ. ඒ 
අනුව අොළ පුහුණු වැඩසටහන් ගමම ආයතනය මඟින් සංවිධානය කර, අවශය වියෙේ රයයට 
අවම පිරිවැයක් ිදු වන ආකාරයට ආවරණය කර ගැනීම නිලධාරින්ගේ සංයුක්ත සහ අනියේ 
දිමනා මඟින් ිදු  කරනු ලැගේ. 

 
 පාඨමාලාවට අොළ ගාස්තු එම ආයතනය සමඟ පැවති අවගබෝධතා ගිවිසුම අනුව පාඨමාලාව 

පටන් ගැනීමට ගපර ගගවිය යුතු බැවින් සහවාගී වන නිලධාරීන්ගේ සංයුක්ත ීමමනාව සහ 
අනියේ ීමමනා ගමම ආයතනය මඟින් එකතු කර ගමම ගගවීේ ිදු  කරන ලීම.  

 
 නමුත් වැඩසටහනට සහවාගීවන්නන් ස හා රාත්රී ආහාරය සහ අගනකුත් අවශයතාවයන් ස හා 

වූ නිශ්චිත වැඩ පිළිගවලක් ගනොමැති අතර පාඨමාලාව අවසන් වීගමන් පසු සෑම දිනකම ආහාර 
සහ ගවනත් අවශයතාවයන් සපයා ගැනීම තමන් විිදන් ිදු  කළ යුතු විය.  

 
 ගමම තත්වය සැිමකිල්ලට ගගන, සහවාගී වූ රයග  ඉහළ නිලධාරීන්ගේ ගග රවය ආරක්ෂා වන 

පරිදි පාඨමාලාව පැවැත්ගවන කාලය තුළ එම රට තුල ගත කිරීම ස හා අවශය වියෙේ ෙැරීමට 
අොළ චක්රගල් ග  හිමි ීමමනාවන්ගගන් ඉතිරි වූ ප්රමාණය සැලකිල්ලට ගගන ිදයලු නිලධාරින් 
ගවත සමාන වන ආකාරයට ගම මුෙල ලබා ීම ඇත.  

  
(ඈ)  2012 වර්ෂග  � ලංකා පරිපාලන ගසේවයට බ වා ගත් නවක නිලධාරීන් ගවනුගවන් ලබාු න් 

ගමන් වියෙේ අත්තිකාරේ මුෙල් ගේ. එබැවින් එම අත්තිකාරේ පියවීම ගපර වර්ෂ ගැලපීමක් 
ගලස ගිණුේ ගත කරන ලීම.  

 
4.6 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 
 

(අ) ගසේවක මණ්ඩල පුරේපාඩු ගලස පැවති කළමනාකරණ සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහායක 
පුරේපාඩු ගේ වන විට සේපූර්ණ කර ඇති අතර ආයතනය විිදන් ඇති කරන ලෙ නව තනතුරු 
ස හා බ වා ගැනීගේ පරිපාටි සකස් කර කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගේන්තුවට යවා ඇති 
අතර එය අනුමත වීගමන් පසුව එම පුරේපාඩු සේපූර්ණ කිරීමට කටයුතු සැලසුේ කර ඇත.  

 
 

(ආ) පරිගණක අංශග  වැඩසහටන් විශ්ගල්ෂක හා ප්රෙර්ශක යන තනතුරු 04 ක් පැවති අතර නව 
කාර්ය මණ්ඩලය සංගශෝධනග ීම වැඩසටහන් විශ්ගල්ෂක තනතුරු අඩු කර ප්රෙර්ශක තනතුරු 
වැඩි කර ඇත. ෙැනට ගමම තත්වය වැඩසටහන් විශ්ගල්ෂක තනතුරු 03 ක් සහ ප්රෙර්ශක තනතුරු 
01 ක් ගලස සංගශෝධනය කර කළමනාකරණ ගෙපාර්තගේන්තුගේ අනුමැතිය ලබාගගන ඇත.  
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(ඇ) පිළිගනිමි. 
 ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සහ මැගල්ිදයාගේ INFRA ආයතනය අතර පවතින 

අවගබෝධතාවය අනුව ගමම ආයතනග  ධාරිතා වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් විගේශීය අධයයන 
වැඩසටහන් ඉතා සහනොයී මිලට සංවිධානය කර ීමම එම ආයතනය විිදන් ිදු  කරනු ලැගේ. ඒ 
අනුව අොළ පුහුණු වැඩසටහන් ගමම ආයතනය මඟින් සංවිධානය කර, අවශය වියෙේ රයයට 
අවම පිරිවැයක් ිදු වන ආකාරයට ආවරණය කර ගැනීම නිලධාරින්ගේ සංයුක්ත සහ අනියේ 
දිමනා මඟින් ිදු  කරනු ලැගේ. 

 
 පාඨමාලාවට අොළ ගාස්තු එම ආයතනය සමඟ පැවති අවගබෝධතා ගිවිසුම අනුව පාඨමාලාව 

පටන් ගැනීමට ගපර ගගවිය යුතු බැවින් සහවාගී වන නිලධාරීන්ගේ සංයුක්ත ීමමනාව සහ 
අනියේ ීමමනා ගමම ආයතනය මඟින් එකතු කර ගමම ගගවීේ ිදු  කරන ලීම.  

 
 නමුත් වැඩසටහනට සහවාගීවන්නන් ස හා රාත්රී ආහාරය සහ අගනකුත් අවශයතාවයන් ස හා 

වූ නිශ්චිත වැඩ පිළිගවලක් ගනොමැති අතර පාඨමාලාව අවසන් වීගමන් පසු සෑම දිනකම ආහාර 
සහ ගවනත් අවශයතාවයන් සපයා ගැනීම තමන් විිදන් ිදු  කළ යුතු විය.  

 
 ගමම තත්වය සැිමකිල්ලට ගගන, සහවාගී වූ රයග  ඉහළ නිලධාරීන්ගේ ගග රවය ආරක්ෂා වන 

පරිදි පාඨමාලාව පැවැත්ගවන කාලය තුළ එම රට තුල ගත කිරීම ස හා අවශය වියෙේ ෙැරීමට 
අොළ චක්රගල් ග  හිමි ීමමනාවන්ගගන් ඉතිරි වූ ප්රමාණය සැලකිල්ලට ගගන ිදයලු නිලධාරින් 
ගවත සමාන වන ආකාරයට ගම මුෙල ලබා ීම ඇත.  

  
(ඈ)  2012 වර්ෂග  ශ්රී ලංකා පරිපාලන ගසේවයට බ වා ගත් නවක නිලධාරීන් ගවනුගවන් ලබාු න් 

ගමන් වියෙේ අත්තිකාරේ මුෙල් ගේ. එබැවින් එම අත්තිකාරේ පියවීම ගපර වර්ෂ ගැලපීමක් 
ගලස ගිණුේ ගත කරන ලීම.  

 
4.6 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 
 

(අ) ගසේවක මණ්ඩල පුරේපාඩු ගලස පැවති කළමනාකරණ සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහායක 
පුරේපාඩු ගේ වන විට සේපූර්ණ කර ඇති අතර ආයතනය විිදන් ඇති කරන ලෙ නව තනතුරු 
ස හා බ වා ගැනීගේ පරිපාටි සකස් කර කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගේන්තුවට යවා ඇති 
අතර එය අනුමත වීගමන් පසුව එම පුරේපාඩු සේපූර්ණ කිරීමට කටයුතු සැලසුේ කර ඇත.  

 
 

(ආ) පරිගණක අංශග  වැඩසහටන් විශ්ගල්ෂක හා ප්රෙර්ශක යන තනතුරු 04 ක් පැවති අතර නව 
කාර්ය මණ්ඩලය සංගශෝධනග ීම වැඩසටහන් විශ්ගල්ෂක තනතුරු අඩු කර ප්රෙර්ශක තනතුරු 
වැඩි කර ඇත. ෙැනට ගමම තත්වය වැඩසටහන් විශ්ගල්ෂක තනතුරු 03 ක් සහ ප්රෙර්ශක තනතුරු 
01 ක් ගලස සංගශෝධනය කර කළමනාකරණ ගෙපාර්තගේන්තුගේ අනුමැතිය ලබාගගන ඇත.  
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4.7 අනාර්ථික ගණුයෙනු 
වන සංරක්ෂණ ගෙපාර්තගේන්තුගේ අෙහස වන්ගන් පාරිසරික සංගේීමවාවගයන් යුත් ගමම ප්රගේශග  
ගමවැනි ඉදිකිරීමකට සුු සු ගනොවන බවයි. එබැවින් ගමම වයාපිතිය තාවකාිමකව අත්හිටුවා ඇත. ඒ 
අනුව පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැයක් ගලස සලකා ආොයමට එගරහිව කපා හැරීමට විගණන හා 
කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීගේීම ගයෝයනා විය.  
 

 

5. ගිණුම් කටයුතුභාවය හා යහපාලනය 
 
 

5.1. මූලය ්රකානන දදිරිපේ කිරීම 
 

2013 වර්ෂග  ූලලය ප්රකාශනග  විගණනය මඟින් ගපන්වා ු න් ස්ථාවර වත්කේ ක්ෂය  වීේ සහ අලුතින් 
හුනන්වාු න් ගිණුේකරණ ප්රමිත (LKAS සහ  IFRS) අධයයන කර ගිණුේ පිළිගයල කිරීමට ිදු වීම නිසා 
මසක ප්රමාෙයක් ිදු  විය.  
 
 

5.2 ්රසම්පාෙන සැලැස ම 
වර්තමානග  ගමය විධිමත් පරිදි සකස් කර ඇත. 
 

5.3 අයවැය පාලනය 
 

අයවැය ගත ඇස්තගේන්තු වඩා තථය ආොයේ හා වියෙේ ඉක්මවීේ සහ අඩුවීේ ිදු ව ඇති බැවින් 
සංගශෝධිත අයවැය ගල් ණයක් 2015.03.27 දින පාලක මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය 
ලබා ගගන ඇත. 
  

5.4 වාර්ෂික වාර්තා සභාගත කිරීම.  
2012 වාර්ෂික වාර්තාගවහි පිටපත් 2015.02.18 වන දින රායය පරිපාලන අමාතයාංශය ගවත 
අවශය කටයුතු ස හා යවා ඇත. එහි සාරාංශය අමාතයාංශය ගවත ගනොපමාව යැවීම ස හා කටයුතු ිදු  
ගකගරමින් පවතී. 

  

  
එම්. තිලකසිරි 
අධයක්ෂ නනරාල් 
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01. பணிப்பாளர் நாயைத்தின் ஆசிச் செய்தி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் மீளாய்வு 

 

1982 ஆம் ஆண்டு 9ஆம் இலக்க,  இலங்கக  அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவக சட்ட மூலத்தின் பிரகாரம் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இந்நிறுவகம்,  2014 ஆம்  ஆண்டாகும்பபாது அரச பசகவ திறன்விருத்திப் 
பணியில் முப்பது வருட கால பணிகைப் பூர்த்திசசய்துள்ளது. அதனடிப்பகடயில் 2014 ஆம் ஆண்டு 
இந்நிறுவகத்தினால் பேற்சகாள்ளப்பட்ட முக்கிை பணிகள் சதாடர்பாக எனது மீளாய்விகன 
வழங்குவதில் ேகிழ்ச்சிைகடகிபறன். 

அதற்ககேை அரச அதிகாரிகளின் காரிைாலைக் கடகேககள பைனுறுதி மிக்கதாக 
நிகறபவற்றுவதற்குத் பதகவைான அறிவு, ஆற்றல். ேபனாபாவம் ேற்றும் பழக்க வழக்கங்ககள 
பயிற்சிகள் மூலம் பேம்படுத்துவதற்காக இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம் 2014 ஆம் ஆண்டு 
குறிப்பிடத்தக்க பணியிகன ஆற்றியுள்ளதுடன் அதன் மூலம் மிகச்சிறந்த சசைற்திறகனயும் அது 
அகடந்துசகாண்டுள்ளது.  

2014 ஆம் ஆண்டு 35 திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் (முகாகேவ ேட்டம்)  754பபரின் 
பங்குபற்றுதலுடனும், 233 திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் (முகாகேத்துவ ேட்டம் அல்லாத) 
7086பபரின் பங்குபற்றுதலுடனும், சதாகலக்கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் (முகாகேத்துவ 
ேட்டேல்லாத) 2169பபர் 4309 நாட்களும்,  12 டிப்பளாோ பாடசநறிகள் 444பபரின் 
பங்குபற்றுதலுடனும், இலங்கக நிருவாக பசகவயின்  வகுப்பு 1 ேற்றும் வகுப்பு 2 அதிகாரிகளுக்கான 
திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 188பபரின்  பங்குபற்றுதலுடன் 520 நாட்களும்  
நகடசபற்றுள்ளன.  

நிறுவகத்தின் பட்டப்பின் படிப்பு கற்கககள் பாடசாகலயினால் நடாத்தப்படும்  முகாகேத்துவ 
இளோனி  பாடசநறியின் 2014- 2016  கற்ககைாண்டுக்காக 120பபரும், 2013-2015 கற்ககைாண்டுக்காக 
27பபரும் இகைத்துக்சகாள்ளப்பட்டதுடன் அவர்கள் தற்பபாது கற்ககளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

பேலும் இக்காலப்பகுதியில் தகவல் சதாழில்நுட்ப  நிகலைத்தினால் பாடசநறிகள் ேற்றும் பசகவ 
உள்வாங்கல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 39 நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 06 ஆபலாசகன பசகவ 
நிகழ்ச்சிகளும்  இடம்சபற்றுள்ளன.  

உள்நாட்டில் ேட்டுேன்றி சவளிநாடுகளில் உள்ள பயிற்சி நிறுவனங்களின் பகாரிக்கககளின் பிரகாரம் 
பல்பவறுபட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஏற்பாடு சசய்ைப்பட்டன. குறிப்பாக லால் பகதூர் 
சாஸ்த்திரி பதசிை நிர்வாக கல்வி நிறுவனத்தில் பயிற்சி  சபற்ற  இந்திை நிர்வாக பசகவ அதிகாரிகளின் 
பசகவ உள்வாங்கல் பயிற்சிசநறி ேற்றும் பங்களாபதஷ் நிர்வாக பசகவ அதிகாரிகளின் பசகவ 
உள்வாங்கல் பயிற்சிசநறி ஆகிைவற்கற  நடாத்திைதன் மூலோக சதற்காசிைாவில் இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின  சபைர்  கீர்த்தியுடன் ச ாலிக்கும் என நான் விசுவாசிக்கின்பறன்.  

 

ஜே. தடல்லஜக 

பணிப்பாளர் நாைகம்  
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02. இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நநாக்கு மற்றும் 
பணிக் கூற்று 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

எமது பணிக்கூற்று 
 
பயிற்சி, ஆல ாெகை மற்றும் ஆய்வு லெகவைகள 

வழங்குவதனூடாை விகைத்திறன்மிக்ை பயனுறுதிவாய்ந்த 
முற்லபாக்கு அரெ லெகவகய விருத்தி செய்வதற்கு 

தக யீடு செய்தல் 
 

 
எமது லநாக்கு 
 
அரொங்ை ைற்றல் செயற்பாட்டில் உன்ைதமாை 

மத்திய நிக யமாைத் திைழ்தல் 
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02. இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நநாக்கு மற்றும் 
பணிக் கூற்று 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

எமது பணிக்கூற்று 
 
பயிற்சி, ஆல ாெகை மற்றும் ஆய்வு லெகவைகள 

வழங்குவதனூடாை விகைத்திறன்மிக்ை பயனுறுதிவாய்ந்த 
முற்லபாக்கு அரெ லெகவகய விருத்தி செய்வதற்கு 

தக யீடு செய்தல் 
 

 
எமது லநாக்கு 
 
அரொங்ை ைற்றல் செயற்பாட்டில் உன்ைதமாை 

மத்திய நிக யமாைத் திைழ்தல் 
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03. எமது குறிக்லைாள்ைள் மற்றும் இ க்குைள்  

குறிக்லைாள்ைள் 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம், இலங்ககயில் அேொங்க நிருவாகம் பற்றிய அறிவு மற்றும் 
திறகமககள விருத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள அேொங்க பிரிவின் பிேதாை பயிற்சி நிறுவைமாகும்.  
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம், நிருவாக பயிற்சி நடவடிக்கககளுக்கு நமலதிகமாக 
முகாகமத்துவத் துகறயில் சதரிவு செய்யப்பட்ட துகறககள அபிவிருத்தி செய்வகதயும், அகமப்பு 
முகறகள் கட்டகமப்புக்ககள மீளாய்வு செய்து விருத்தி செய்வகதயும் நநாக்கமாகக் சகாண்டு 
முகாகமத்துவ ஆநலாெகை நெகவககள வழங்கி ஆய்வு நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுகின்றது.  

நிறுவைத்தின் குறிக்லைாள்ைள் வருமாறு.  

 

இத்தககய பணிககள நிகறநவற்றுவதற்கு பல்நவறுபட்ட முகாகமத்துவ திறகமகள் சதாடர்பாக 

விநெட நிபுணத்துவம் சபற்ற நபாட்டித் தன்கமக் சகாண்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஆளணிகய இந்த 

நிறுவைம் சகாண்டுள்ளது.  ஆதலால் இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் பயிற்சி 

முகாகமத்துவ ஆநலாெகை மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்கககள் சதாடர்பாக அதி சிறந்த நிகலகய 

அகடந்துள்ளது. 

 

 

 

பயிற்சியின் ஊடாக அரசாங்க ஊழியர்களின் அறிவையும்
திறன்கவளயும் நடத்தவயயும் ைிருத்திசசய்தல்

முகாவைத்துைம், அரச நிர்ைாகம் ஆகிய துவறகளில் பயிற்சிசநறிகவள 
ஏற்பாடுசசய்தலும் சான்றிதழ்கள் / டிப்ளளாைா பட்டங்கள் ைழங்ுததலும்

முழு அரசாங்க ளசவைக்ுதைான திறவையான 
ளைற்பார்வை ஆளணிசயான்வற உருைாக்ுததல்

அரச துவற நிறுைனங்களின் முகாவைத்துை முவறகவள ைீளாய்வு 
சசய்ைதற்ுத அந்நிறுைனங்களுக்ுத ஒத்துவழப்பு ைழங்ுததல்

ஆள ாசவனச் ளசவைப் பணிகவளயும் ஆய்வுகவளயும் சபாறுப்ளபற்று 
ளைற்காள்ளுதல்
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குறிக்லைாள்ைள்   

 
  
 
 

 

அேொங்க உத்திநயாகத்தர்கள் தமது உத்திநயாகபூர்வ கடகமகய பயனுள்ள முகறயில்
நிகறநவற்றுவதற்கு நதகவயாைஅறிவு, திறகம மற்றும் நடத்கதமுகறககள பயிற்சியின்மூலம்
விருத்திசெய்தல்

முகாகமத்துவம் மற்றும் அேெ நிர்வாகத்துகறயுடன் சதாடர்புபட்ட பயிற்சி பாடசநறிககள
ஒழுங்குபடுத்தல்

நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்படும் பயிற்சி பாடசநறிகளுக்காை ொன்றிதழ் / டிப்நளாமாக்ககள
வழங்குதல்.

ெகல மட்டத்திலும் விகைத்திறகமயும் பயனுறுதிவாய்ந்த நிர்வாகத்கத உறுதிப்படுத்துவதற்கு
அேொங்க நெகவபூோகவும்திறகமயுள்ளநமற்பார்கவஆளணிகயயும்விருத்திசெய்தல்

முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை பல்நவறுபட்ட செயல் துகறகளுக்கு ஏற்புகடயவாறு
அறிவுகேககளப் சபறுதல், கருத்தறிதல் மற்றும் விநெட ஒப்பகடகளுக்கு நிபுணர்களின்
நெகவகயப்சபற்றுக்சகாள்வதற்குஅேசுக்கும்நாட்டுக்கும்ெந்தர்ப்பத்கதவழங்குதல்.

அேெ துகறயின் துகண நிறுவைங்களுக்கு அவற்றின் துகணமுகாகமத்துவ முகறகமகள் குறித்து
மீள்பரிசீகைசெய்தல்மற்றும்அவற்கறநமம்படுத்தல்.

ஆநலாெகைஒப்பகடககளஏற்றுக்சகாள்ளல்

முகாகமத்துவம் மற்றும் அகமப்பு விதிகள் மற்றும் பரீட்ெயங்கள் மற்றும் அேொங்க நிர்வாக
முகறகள்பற்றி விமர்ெை ரீதியாை மதிப்பீட்கட செய்தல் மற்றும் அவற்றில் திருத்தம் செய்வதற்கு
கழகசமான்கறஅகமத்தல்

அேொங்கதுகற நிறுவைங்களின் பயனுறுதிகய விருத்தி செய்யும் நநாக்குடன் முகாகமத்துவ
அபிவிருத்தி, சதாழில் பரிமாணங்ககள நிறுவுதல் மற்றும் நஷ்டஈடு வழங்கும் முகறககள
நிர்ணயித்தல்நபான்றவிடயங்களுக்குஅேெதுகறநிறுவைங்களுக்கும்உதவுதல்

இலங்ககயிலும் சவளிநாட்டிலும் முகாகமத்துவ பயிற்சி நடவடிக்கககள், ஆய்வு மற்றும்
அதனுடன் சதாடர்புகடய பணிககள நமற்சகாள்வதற்காை நிறுவைங்கள், குழுக்கள் மற்றும்
ஆட்களுடன்ஒத்துகழப்புடன்செயற்படுதல்

சபாருத்தமாை நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ ெகபகளின் மற்றும் மாநாடுகளில் நிறுவைத்கத
பிேதிநிதிப்படுத்தல்

நதகவயாை ெந்தர்ப்பங்களில்அனுமதிக்கப்பட்ட நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ நிறுவைங்களின்ஒத்துகழப்புடன்
முகாகமத்துவத்திற்கும் அேெ நிருவாகத்திற்கும் ஏற்புகடய கலந்துகேயாடல்கள் மற்றும் கருத்தேங்குககள
நடாத்துதல் மற்றும்அதனுடன்சதாடர்புகடய புத்தகங்கள்மற்றும் ெஞ்சிககககளசவளியிடுதல்

நிறுவைத்தின் செயற்பணிகள் பற்றிய தகவல்ககள சபாதுமக்களுக்கும் ஏற்புகடய
நிறுவைங்களுக்கும்விநிநயாகித்தல்
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குறிக்லைாள்ைள்   

 
  
 
 

 

அேொங்க உத்திநயாகத்தர்கள் தமது உத்திநயாகபூர்வ கடகமகய பயனுள்ள முகறயில்
நிகறநவற்றுவதற்கு நதகவயாை அறிவு, திறகம மற்றும் நடத்கத முகறககள பயிற்சியின் மூலம்
விருத்தி செய்தல்

முகாகமத்துவம் மற்றும் அேெ நிர்வாகத்துகறயுடன் சதாடர்புபட்ட பயிற்சி பாடசநறிககள
ஒழுங்குபடுத்தல்

நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்படும் பயிற்சி பாடசநறிகளுக்காை ொன்றிதழ் / டிப்நளாமாக்ககள
வழங்குதல்.

ெகல மட்டத்திலும் விகைத்திறகமயும் பயனுறுதிவாய்ந்த நிர்வாகத்கத உறுதிப்படுத்துவதற்கு
அேொங்க நெகவ பூோகவும் திறகமயுள்ள நமற்பார்கவ ஆளணிகயயும் விருத்தி செய்தல்

முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை பல்நவறுபட்ட செயல் துகறகளுக்கு ஏற்புகடயவாறு
அறிவுகேககளப் சபறுதல், கருத்தறிதல் மற்றும் விநெட ஒப்பகடகளுக்கு நிபுணர்களின்
நெகவகயப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு அேசுக்கும் நாட்டுக்கும் ெந்தர்ப்பத்கத வழங்குதல்.

அேெ துகறயின் துகண நிறுவைங்களுக்கு அவற்றின் துகண முகாகமத்துவ முகறகமகள் குறித்து
மீள்பரிசீகை செய்தல் மற்றும் அவற்கற நமம்படுத்தல்.

ஆநலாெகை ஒப்பகடககள ஏற்றுக் சகாள்ளல்

முகாகமத்துவம் மற்றும் அகமப்பு விதிகள் மற்றும் பரீட்ெயங்கள் மற்றும் அேொங்க நிர்வாக
முகறகள்பற்றி விமர்ெை ரீதியாை மதிப்பீட்கட செய்தல் மற்றும் அவற்றில் திருத்தம் செய்வதற்கு
கழகசமான்கற அகமத்தல்

அேொங்கதுகற நிறுவைங்களின் பயனுறுதிகய விருத்தி செய்யும் நநாக்குடன் முகாகமத்துவ
அபிவிருத்தி, சதாழில் பரிமாணங்ககள நிறுவுதல் மற்றும் நஷ்டஈடு வழங்கும் முகறககள
நிர்ணயித்தல் நபான்ற விடயங்களுக்கு அேெ துகற நிறுவைங்களுக்கும் உதவுதல்

இலங்ககயிலும் சவளிநாட்டிலும் முகாகமத்துவ பயிற்சி நடவடிக்கககள், ஆய்வு மற்றும்
அதனுடன் சதாடர்புகடய பணிககள நமற்சகாள்வதற்காை நிறுவைங்கள், குழுக்கள் மற்றும்
ஆட்களுடன் ஒத்துகழப்புடன் செயற்படுதல்

சபாருத்தமாை நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ ெகபகளின் மற்றும் மாநாடுகளில் நிறுவைத்கத
பிேதிநிதிப்படுத்தல்

நதகவயாை ெந்தர்ப்பங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட நதசிய மற்றும் ெர்வநதெ நிறுவைங்களின் ஒத்துகழப்புடன்
முகாகமத்துவத்திற்கும் அேெ நிருவாகத்திற்கும் ஏற்புகடய கலந்துகேயாடல்கள் மற்றும் கருத்தேங்குககள
நடாத்துதல் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடய புத்தகங்கள் மற்றும் ெஞ்சிககககள சவளியிடுதல்

நிறுவைத்தின் செயற்பணிகள் பற்றிய தகவல்ககள சபாதுமக்களுக்கும் ஏற்புகடய
நிறுவைங்களுக்கும் விநிநயாகித்தல்

வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 6  
 

04. ஆளுநர் ெகப உறுப்பிைர்ைள்  
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1912ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் இலக்க இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவக ெட்டத்தின் 6(1)ஆம் பிரிவுக்கு 
அகமய சகௌேவ அேொங்க நிருவாக அகமச்ெரிைால் 2013ஆம் ஆண்டின் நிருவாக ெகபக்கு 
நமலுள்ளவர்கள் நியமிக்கப்பட்டைர். 
 

ஆளுநர் ெகபயிைால் இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் செயற்பாடுகள் நமற்பார்கவ 
செய்யப்படுவதுடன் சகாள்கக ரீதியாை வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படுகின்றை. நிறுவைத்துடன் 
சதாடர்புகடய நிருவாக ரீதியாை அகைத்து தீர்மாைங்களும் இச்ெகபயிைாநலநய 
நமற்சகாள்ளப்படுகின்றை. இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நிகறநவற்றுப் பிரிவு 
பணிப்பாளசோருவகேயும் நமலதிகப் பணிப்பாளர்கள் நான்கு நபகேய உள்ளடக்கியதாகும்.  
 

நமலதிகப் பணிப்பாளர்கள் பின்வரும் விடயங்களுக்கு நநேடியாக வகககூறும் சபாறுப்கபக் 
சகாண்டுள்ளைர்.  

அ) பயிற்சி, ஆய்வு மற்றும் ஆநலாெகை 
ஆ)  பட்டப்பின் கற்கககள் பாடொகல 
இ) ஒருங்கிகணந்த செயற்பாடுகள் ஒவ்சவாரு விடயத்திற்குமாை நிபுணத்துவ அறிகவக் 

சகாண்டுள்ள உொவுநர்ககள நிகலயங்களில் குழுக்களாக ஒன்று நெர்த்த்துள்ளடன் ஒவ்சவாரு 
நிகலயமும் தகலவர் ஒருவரின் கீழ் இயங்குகின்றது. பயிற்சி நிகழ்ச்சிககளயும் முகாகமத்துவ 
ஆநலாெகைககளயும் நடாத்துகின்ற நபாது அல்லது ஆோய்ச்சி கற்கககள நமற்சகாள்ளும் நபாது 
நதகவயாை பணிககள நமற்சகாள்வதற்காை நிபுணர்கள் உரிய நிகலயங்களுக்காகத் சதரிவு 
செய்யப்படுகின்றைர்.  

அகவ தவிே, சதாழிற் திறன்கள் மற்றும் நிபுணத்துவம் சபற்றுள்ள துகற என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் 
சவளிவாரியாை வளவாளர்களின் நெகவகளும் சபறப்படுகின்றை. 

திரு. பீ.பி. அநபநகான் செயலாளர், அேொங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு 
தகலவர்)  

திரு. சிறிநெை அமேநெகே பிேதம மந்திரியின் செயலாளர், பிேதம மந்திரியின் காரியாலயம். 
(அங்கத்தவர்)  

திருமதி. புஷ்பா சவல்லப்பிலி பிேதிச் செயலாளர் , திகறநெரி   
(அங்கத்தவர்) 

திரு. ஆர்.ஏ. ேணவக செயலாளர், உள்ளூோட்சி மற்றும் மாகாண ெகபகள் அகமச்சு. 
(அங்கத்தவர்) 

கலாநிதி. சுனில் ஜயன்த 
நவேத்ை 

செயலாளர், உயர்கல்வி அகமச்சு 
( அங்கத்தவர்) 

திரு.நக.வீ.பீ. ேன்ஜித் ட சில்வா செயலாளர், துகறமுகங்கள் மற்றும் விமாை நெகவகள் 
அகமச்சு.  (அங்கத்தவர்) 

திரு. சுமல் சபநேோ (அங்கத்தவர்) 
 
 
 
 (mq;fj;jtu;) 

திருமதி. எம்.எம். பிநேமேத்ை அங்கத்தவர் 

திரு. நிகால் கிரிசயல்ல   அங்கத்தவர் 

திரு.நஜ. தடல்லநக பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம் 
(அங்கத்தவர்) 
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05. சிநேஷ்ட முகாகமத்துவம் மற்றும் கல்வியாளர்  பீடம் 
பணிப்பாளர் நாயைம் 

 

 
 
லம திைப் பணிப்பாளர்ைள் 

 

 

திருலே.தடல் லை -இ ங்கைஅபிவிருத்திநிறுவைம்
(2014 ெைவரி 02ஆம்திைதிசதாடக்ைம்)
விஞ்ஞாைமுதுமானி (மனிதவளஅபிவிருத்தி)
சமன்செஸ்டர் பல்ைக க்ைழைம்

சவளிநாட்டுஅனுபவங்ைள் -
ஐக்கிய இராச்சியம், சிங்ைப்பூர், தாய் ாந்து, மல சியா, இந்தியா
மற்றும்இந்லதாலைசியா
இ ங்கை நிருவாை லெகவ (விலெட தரம்)

திரு எம்.திலகசிறி
நமலதிக பணிப்பாளர் (பட்டப்பின் படிப்பு கற்கககள்)
விஞ்ஞாை இளமானி (அேெ நிர்வாகம்) (சிறப்பு) கணக்கியல் 
டிப்நளாமா, வியாபாே நிர்வாகம் பற்றிய விஞ்ஞாை முதுமானி –
பர்மிங்ஹாம் பல்ககலக்கழகம் (பர்மிங்ஹாம் வியாபாே 
பாடொகல) ஐக்கிய இோச்சியம், எப்.எஸ்.எல்.ஐ.ரி.டி நிறுவைத் 
தகலவர்

சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, தன்ொனியா, உகண்டா 
மற்றும் ,இந்நதாநைசியா

திரு டி.வி. பந்துலநெை
நமலதிக பணிப்பாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் நிதி)
முதுமானி (சபாருளியல்) அவுஸ்திநேலிய நதசிய 
பல்ககலக்கழகம், ககலமாணி (சபாருளியல் சிறப்பு) ஸ்ரீ 
ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், மனிதவள முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை டிப்நளாமா, ெட்டத்தேணி
சவளிநாட்டு அனுபவம் 
அவுஸ்திநேலியா, ஐக்கிய அசமரிக்கா, மநலஷியா, தாய்லாந்து, 
இத்தாலி, இந்தியா, யப்பான், பிலிகபன்ஸ், சகாரியா மற்றும் 
சுவிட்ெர்லாந்து இலங்கக நிருவாக நெகவ (விநெட தேம்)
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லம திைப் பணிப்பாளர்ைள் 

 

 

திருலே.தடல் லை -இ ங்கைஅபிவிருத்திநிறுவைம்
(2014 ெைவரி 02ஆம்திைதிசதாடக்ைம்)
விஞ்ஞாைமுதுமானி (மனிதவளஅபிவிருத்தி)
சமன்செஸ்டர் பல்ைக க்ைழைம்

சவளிநாட்டுஅனுபவங்ைள் -
ஐக்கிய இராச்சியம், சிங்ைப்பூர், தாய் ாந்து, மல சியா, இந்தியா
மற்றும்இந்லதாலைசியா
இ ங்கை நிருவாை லெகவ (விலெட தரம்)

திரு எம்.திலகசிறி
நமலதிக பணிப்பாளர் (பட்டப்பின் படிப்பு கற்கககள்)
விஞ்ஞாை இளமானி (அேெ நிர்வாகம்) (சிறப்பு) கணக்கியல் 
டிப்நளாமா, வியாபாே நிர்வாகம் பற்றிய விஞ்ஞாை முதுமானி –
பர்மிங்ஹாம் பல்ககலக்கழகம் (பர்மிங்ஹாம் வியாபாே 
பாடொகல) ஐக்கிய இோச்சியம், எப்.எஸ்.எல்.ஐ.ரி.டி நிறுவைத் 
தகலவர்

சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, தன்ொனியா, உகண்டா 
மற்றும் ,இந்நதாநைசியா

திரு டி.வி. பந்துலநெை
நமலதிக பணிப்பாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் நிதி)
முதுமானி (சபாருளியல்) அவுஸ்திநேலிய நதசிய 
பல்ககலக்கழகம், ககலமாணி (சபாருளியல் சிறப்பு) ஸ்ரீ 
ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், மனிதவள முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை டிப்நளாமா, ெட்டத்தேணி
சவளிநாட்டு அனுபவம் 
அவுஸ்திநேலியா, ஐக்கிய அசமரிக்கா, மநலஷியா, தாய்லாந்து, 
இத்தாலி, இந்தியா, யப்பான், பிலிகபன்ஸ், சகாரியா மற்றும் 
சுவிட்ெர்லாந்து இலங்கக நிருவாக நெகவ (விநெட தேம்)
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சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்ைள் 

 
 

 

திரு சுஜான் நாணயக்காே
நமலதிக பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் ஊக்குவிப்பு)
2013 சபப்ருவரி 09ஆம் திகதி வகே ஃ பயிற்சி மற்றும் கல்வி 2013
சபப்ருவரி 09 சதாடக்கம் இன்றுவகே) ககலமானி, முதுமானி ெமூக
விஞ்ஞாைம், வியாபாே முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாை
முதுமானி (யு.எஸ்.பி)
சவளிநாட்டு அனுபவம்
சிங்கப்ப}ர், சுவீடன், இஸ்நேல், இந்தியா, தாய்லாந்து மற்றும்
பிலிகமன்ஸ் இலங்கக நிருவாக நெகவ (விநெட தேம்)

திருஏ.ச ாகுைமலை
சிலரஷ்டஆல ாெைர்
முதுமாணி (நிதிப் சபாருளியல்) சகாழும்பு பல்ககலக்கழகம் பட்டப்
பின்படிப்பு டிப்நளாமா (சபாருளாதாே அபிவிருத்தி) பட்டப்பின்
படிப்பு டிப்நளாமா (கூட்டுத்தாபை மற்றும் மூநலாபாய நிதி)
HNDA,DPFM,DIPPCA, தகவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா MAAT
சவளிநாட்டு அனுபவம்
தாய்லாந்து, இந்தியா, சிங்கப்பூர்
இலங்கக கணக்காளர் நெகவ

திருஏ.சீ.எம்.நபீல்
சிலரஷ்டஆல ாெைர்
ககலமாணி (சிறப்பு) அேெ சகாள்கககள் சதாடர்பாை முதுமாணிப்
பட்டம் (அேெ சகாள்கககள் மற்றும் முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை
(KDI பாடொகல) அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின்படிப்பு
டிப்நளாமா (PIM) இலத்திேனியல் கட்டுப்பாட்டு டிப்நளாமா (PIM)
சவளிநாட்டு அனுபவம்
மநலாஷியா, நநபாளம், தாய்லாந்து, பாகிஸ்தான், சிங்கப்பூர், சதன்
சகாரியா, ெவுதி அநேபியா

இ.நி.நெ. 1 ஆம் வகுப்பு

திரு சுனில் சமதகம
நமலதிக பணிப்பாளர் 
நமலதிக பணிப்பாளர் (தாபை அபிவிருத்தி) (2013 டிெம்பர் 24 முதல்) 
ககலமாணி (சிறப்பு) அேெரிவியல் - நபோதகைப் பல்ககலக்கழகம், 
சகாள்வைவு மற்றும் வழங்கல் பற்றிய டிப்நளாமா (என்.எல்.யு. 
ஐக்கிய இோச்சியம்) முதுமாணி ஆண் சபண் ெமூக நிகல மற்றும் 
ெர்வநதெ அபிவிருத்தி) நவாவிக் பல்ககலக்கழகம் ஐக்கிய இோச்சியம் 
PGDDE-IGNOUஇந்தியா MISMM (இலங்கக) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், ஐக்கிய அசமரிக்கா, தாய்லாந்து, மநலஷியா, 
சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியா
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திருமதி லை.எம்.எஸ்.டி ேயலெைர
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (உயிரியல்) முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
பட்டப் பின் படிப்பு டிப்நளாமா, அேெ நிர்வாகம் பற்றிய பட்டப் பின் 
படிப்பு பட்டம் (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம் PIM) மூநலாபாய 
மனிதவள முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின் படிப்பு 
(விக்நடாரிளயா பல்ககலக்கழகம் அவுஸ்திநேலியா) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
பாகிஸ்தான், இந்தியா, தாய்லாந்து, சீைா, அவுஸ்திநேலியா மற்றும் 
நியுசிலாந்து
இ.நி.நெ. 1 ஆம் வகுப்பு

திரு டபிள்யு.எம்.எம்.டபிள்யு விலேலைான் 
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்

ககலமாணி (விநெட) புவியியல் - சகாழும்பு பல்ககலக்கழகம் 
விஞ்ஞாை முதுமாணி (நகே சூழல் முகாகமத்துவம்) AIT தாய்லாந்து 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
நஜர்மன், நநபாளம், சுவீடன், தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மநலஷியா, 
மற்றும் ஐக்கிய அசமரிக்கா

திருமதி எஸ்.ஆர்.எஸ்.என். சுதசிங்ை
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
ககலமாணி (சிறப்பு) ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், 
சபாருளாதாே அபிவிருத்தி பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா (சகாழும்பு 
பல்ககலக்கழகம்), சபாருளியல் சதாடர்பாை பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்நளாமா (சகாழும்பு பல்ககலக்கழகம்), பயிற்சி ஆசிரிகய 
(ஆங்கிலம்) கல்வி சதாடர்பாை பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா, 
மக்கள் சதாடர்பாடல் பற்றிய படடப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா.
சவளிநாட்டு அனுபவம்
தாய்லாந்து, அவுஸ்திநேலியா, நநபாளம்

திருமதி என்.லே.ேயசுந்தர
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (சிறப்பு) விவொயம் நபோதகைப் பல்ககலக் 
கழகம், சூழல் முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை ொன்றிதழ் பாடசநறி (CDG
நஜர்மன்) விஞ்ஞாை முதுமாணி (சூழல் சபாருளியல்) PGIA நபோதகை
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய அசமரிக்கா, நஜர்மன், நநபாளம் மற்றும் இந்நதாநைஷியா
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திருமதி லை.எம்.எஸ்.டி ேயலெைர
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (உயிரியல்) முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
பட்டப் பின் படிப்பு டிப்நளாமா, அேெ நிர்வாகம் பற்றிய பட்டப் பின் 
படிப்பு பட்டம் (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம் PIM) மூநலாபாய 
மனிதவள முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின் படிப்பு 
(விக்நடாரிளயா பல்ககலக்கழகம் அவுஸ்திநேலியா) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
பாகிஸ்தான், இந்தியா, தாய்லாந்து, சீைா, அவுஸ்திநேலியா மற்றும் 
நியுசிலாந்து
இ.நி.நெ. 1 ஆம் வகுப்பு

திரு டபிள்யு.எம்.எம்.டபிள்யு விலேலைான் 
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்

ககலமாணி (விநெட) புவியியல் - சகாழும்பு பல்ககலக்கழகம் 
விஞ்ஞாை முதுமாணி (நகே சூழல் முகாகமத்துவம்) AIT தாய்லாந்து 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
நஜர்மன், நநபாளம், சுவீடன், தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மநலஷியா, 
மற்றும் ஐக்கிய அசமரிக்கா

திருமதி எஸ்.ஆர்.எஸ்.என். சுதசிங்ை
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
ககலமாணி (சிறப்பு) ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், 
சபாருளாதாே அபிவிருத்தி பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா (சகாழும்பு 
பல்ககலக்கழகம்), சபாருளியல் சதாடர்பாை பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்நளாமா (சகாழும்பு பல்ககலக்கழகம்), பயிற்சி ஆசிரிகய 
(ஆங்கிலம்) கல்வி சதாடர்பாை பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா, 
மக்கள் சதாடர்பாடல் பற்றிய படடப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா.
சவளிநாட்டு அனுபவம்
தாய்லாந்து, அவுஸ்திநேலியா, நநபாளம்

திருமதி என்.லே.ேயசுந்தர
சிலரஷ்ட ஆல ாெைர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (சிறப்பு) விவொயம் நபோதகைப் பல்ககலக் 
கழகம், சூழல் முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை ொன்றிதழ் பாடசநறி (CDG
நஜர்மன்) விஞ்ஞாை முதுமாணி (சூழல் சபாருளியல்) PGIA நபோதகை
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய அசமரிக்கா, நஜர்மன், நநபாளம் மற்றும் இந்நதாநைஷியா
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திரு பி.டி. லால் குலேத்ை
சிநேஷ்ட ஆநலாெகர்
வர்த்கமாணி (விநெட) -

இலங்கக கணக்காளர் நெகவ

திரு எஸ். தர்மவர்தை
சிநேஷ்ட ஆநலாெகர்
விஞ்ஞாைமாணி  வியாபாே முகாகமத்துவம் (சிறப்பு), 
ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், அேெ நிர்வாகம் பற்றிய முதுமாணிப் 
பட்டம் (PIM), இலங்கக ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம், CPA 
(இலங்கக) DPFM (இ.அ.நி.நி) DIPCA (INGAF), 
இலங்கக கணக்காளர் நெகவ

திரு ஐ.எஸ். ஜயேத்ை
சிநேஷ்ட ஆநலாெகர்
ககலமாணி (களணி) முதுமாணி (சநதர்லாந்து) TESP பட்டப்பின் படிப்பு
டிப்நளாமா (சமன்செஸ்டர்) ஆங்கில சமாழி கற்பித்தல் சதாடர்பாை
பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளாமா (சகாழும்பு) TESL ொன்றிதழ் பாடசநறி
ஐக்கிய இோச்சியம் ஆங்கிலம் விநெட பயிற்சி (நபோதகை)
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், சநதர்லாந்து, ஒஸ்ரியா, மநலஷியா, சீைா மற்றும்
சிங்கப்பூே

திரு எஸ்.கலகம
ஆநலாெகர்
ககலமாணி சபாருளியல் அபிவிருத்தி மற்றும் பட்டப்பின் 
படிப்பு பட்டம்,
அேெ நிர்வாகம் பற்றிய ொன்றிதழ் பாடசநறி
(முகாகமத்துவ தகவல் கட்டகமப்பு) குவீன்ஸ்நலன்ட் 
பல்ககலக்கழகம், அவுஸ்திநேலியா

திருமதி எம்.ஆர்.வக்கும்புர
ஆல ாெைர்
ெர்வலதெ சதாடர்புைள் பற்றிய ைக மாணிப் பட்டம் (சிறப்பு) 
(சைாழும்பு பல்ைக க்ைழைம்) ெமாதாைம் மற்றும் பிணக்கு 
ைற்கைைள் பற்றிய தத்துவமாணிப் பட்டம் (ஒஸ்ல ா
பல்ைக க்ைழைம்) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
லநார்லவ, சுவீடன், ஐக்கிய இராச்சியம்.
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திரு என்.எம்.எஸ்.ஏ.பண்டாே
ஆநலாெகர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம்)
விஞ்ஞாை முதுமாணி – வை விஞ்ஞாைம் (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே
பல்ககலக்கழகம்) முதுமாணி தகவல் சதாழில்நுட்பம்
(சமாேட்டுகவ பல்ககலக்கழகம்) தகவல் முகாகமத்துவம்
பற்றிய ொன்றிதழ் பாடசநறி, இலத்தேனியல் கட்டுப்பாடு பற்றிய
ொன்றிதழ் பாடசநறி Certificate in Local Area Network
சவளிநாட்டு அனுபவம்
தாய்லாந்து, இந்நதாநைஷியா, மநலஷியா மற்றும் இந்தியா

திரு டி.என்.கேன்ைாசகாட
ஆநலாெகர்
விஞ்ஞாை முதுமாணி (தகவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
முகாகமத்துவம்) கீல் பல்ககலக்கழகம் ஐக்கிய இோச்சியம் Open 
Source web நிபுணர் (JICA) யப்பான், இலத்திேனியல் கட்டுப்பாடு 
(எஸ்நதானியா) System Design(அவுஸ்திநேலியா) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், அவுஸ்திநேலியா, யப்பான் மற்றும் 
எஸ்நதானியா 
(இல.சதாழி.நெ)

திருமதி. ரீ.எஸ்.ைரஸ்ைாசைாட
ஆல ாெைர் 
விஞ்ஞாை இளமாணி (விஞ்ஞாைம்)

இ.நி.நெ. 



tUlhe;j mwpf;if 2014 13வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 11  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

திரு என்.எம்.எஸ்.ஏ.பண்டாே
ஆநலாெகர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே பல்ககலக்கழகம்)
விஞ்ஞாை முதுமாணி – வை விஞ்ஞாைம் (ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுே
பல்ககலக்கழகம்) முதுமாணி தகவல் சதாழில்நுட்பம்
(சமாேட்டுகவ பல்ககலக்கழகம்) தகவல் முகாகமத்துவம்
பற்றிய ொன்றிதழ் பாடசநறி, இலத்தேனியல் கட்டுப்பாடு பற்றிய
ொன்றிதழ் பாடசநறி Certificate in Local Area Network
சவளிநாட்டு அனுபவம்
தாய்லாந்து, இந்நதாநைஷியா, மநலஷியா மற்றும் இந்தியா

திரு டி.என்.கேன்ைாசகாட
ஆநலாெகர்
விஞ்ஞாை முதுமாணி (தகவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
முகாகமத்துவம்) கீல் பல்ககலக்கழகம் ஐக்கிய இோச்சியம் Open 
Source web நிபுணர் (JICA) யப்பான், இலத்திேனியல் கட்டுப்பாடு 
(எஸ்நதானியா) System Design(அவுஸ்திநேலியா) 
சவளிநாட்டு அனுபவம்
ஐக்கிய இோச்சியம், அவுஸ்திநேலியா, யப்பான் மற்றும் 
எஸ்நதானியா 
(இல.சதாழி.நெ)

திருமதி. ரீ.எஸ்.ைரஸ்ைாசைாட
ஆல ாெைர் 
விஞ்ஞாை இளமாணி (விஞ்ஞாைம்)

இ.நி.நெ. 
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நிருவாக, நிதி, தகவல் சதாகுதிகள் மற்றும் நெகவகள் பிரிவு 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திருஏ.எச்.எம்.எல்.அலபரத்ை
பிரதிப்பணிப்பாளர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (முைாகமத்துவம்) (சிறப்பு) ஸ்ரீ
ேயவர்தைபுர பல்ைக க்ைழைம்,ைல்விடிப்லளாமா
இ.நி.லெ. 1ஆம்வகுப்பு

திரு. டபிள்யு.ஏ.எல். விநஜநாயக்க

பணிப்பாளர் (நிதி)
கணக்கீட் நிதியியல் பற்றிய பட்டப் பின் படிப்பு
டிப்நளாமா,நபோதகைப் பல்ககலக்கழகம்.
கணக்கீடுசதாடர்பாை டிப்நளாமா. பட்டயக்
கணக்கீடு (இறுதி 1) MATT, APFD.
தகவல்சதாழில்நுட்பம் பற்றிய டிப்நளாமா (SLIDA)
Comptia at ICDL

திருமதி ஆர்.ஏ.எஸ்.பி. ேணவீே
பதிவாளர்
விஞ்ஞாை இளமாணி (சிறப்பு) – பட்டப்பின் படிப்பு
டிப்நளாமா (சதாழில்நுட்ப கணிதம்)

திரு டபிள்யு.எம்.ஏ.எஸ். விக்கிேமசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (பரீட்கெகள்)
ககலமாணி (சபாருளியல் - விநெட) சகாழும்பு
பல்ககலக்கழகம், முதுமாணி (சபாருளியல்) களணிப்
பல்ககலக்கழகம், அேொங்க நிர்வாகம் சதாடர்பாை
டிப்நளாமா பாடசநறி - இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக
நிறுவைம், ஐ.டி.எம்.சி. சகலிநபானியா
இ.நி.நெ.

திருமதி ரீ.டி.நாேன்சகாட
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
வியாபாே முகாகமத்துவப் பட்டம் (HRM) சிறப்பு,
ககலமாணி (சபாருளியல்), களனிப் பல்ககலக்கழகம்,
வியாபாே மற்றும் நிதி முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப்
பின் படிப்பு பட்டம் - ICAS
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06. அறிமுைம் 
 

1912 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்கெ ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அகமய நிறுவப்பட்டுள்ள 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம், இந்நாட்டின் நிருவாகத் துகறயிைரின் திறன் 

விருத்திக்காகக் காணப்படும் முன்ைணி நிறுவைமாகும். அேொங்கத் துகற முகாகமயாளர்களின் 

திறன்ககள விருத்தி செய்தல், அேொங்கத் துகற நிறுவைங்களின் செயலாற்றுகககய 

நமம்படுத்துதல் என்பவற்றுக்காை ெட்டரீதியாை அதிகாேம் இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக 

நிறுவகத்திடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

அதைடிப்பகடயில், சபாது மக்களுக்கு உயர் தேத்திலாை நெகவயிகை வழங்குவதற்காை 

ஆற்றல்ககள வழங்கி, அேொங்க முகாகமயுடன் சதாடர்புகடய அகைத்து மட்டங்களிலுமுள்ள 

உத்திநயாகத்தர்களின் அறிகவயும் நதர்ச்சிகயயும் விருத்தி செய்வது இலங்கக அபிவிருத்தி 

நிருவாக நிறுவகத்தின் பிேதாை பணியாகும். பயிற்சிச் செயற்பாடுகளுக்கு நமலதிமாக, அேொங்கத் 

துகறயின் செயலாற்றுகககய நமம்படுத்தும் நநாக்கில் முகாகமத்து ஆநலாெகைச் நெகவகள் 

மற்றும் ஆய்வுகள் மற்றும் சகாள்ககப் பகுப்பாய்வுச் செயற்பாடுகளிலும் இலங்கக அபிவிருத்தி 

நிருவாக நிறுவகம் ஈடுபட்டுள்ளது. தைது சபாறுப்புக்ககள நிகறநவற்றுவதில் 47 வருடங்களுக்கு 

நமற்பட்ட அனுபவத்கதக் சகாண்டுள்ள இந்நிறுவைம், அேொங்கத் துகறயில் மாற்றமகடந்து 

வரும் மனித வள ஆற்றல் விருத்தித் நதகவககள விகைத்திறன்மிக்க மற்றும் பயனுறுதிவாய்ந்த 

முகறயில் பதிலளித்து வருகிறது. 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் வழங்கப்படும் நெகவகள் மற்றும் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளப் பின்வருமாறு வககப்படுத்த முடியும்.     

 

1. நெகவ உள்வாங்கல் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலவில் ஒரு பகுதி அறவிடுதல் என்ற 

அடிப்பகடயில் நடாத்தப்படுகின்றது). 

2. மத்திய சதாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலவில் ஒரு பகுதி அறவிடுதல் என்ற அடிப்பகடயில் 

நடாத்தப்படுகின்றது). 

3. திட்டமிட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (மத்திய அேொங்கத்தின் கீழ் உள்ள அகமச்சுக்கள் மற்றும் 

திகணக்களங்களிலுள்ள உத்திநயாகத்தர்களுக்காக இலவெமாக நடாத்தப்படுபகவ) 

4. திட்டமிட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலகவ அறவிடுதல் என்ற அடிப்பகடயில் 

நடாத்தப்படுகின்றது). 

5. பயிற்சி மற்றும் முகாகமத்து ஆநலாெகை நெகவகள் (செலகவ அறவிடுதல் என்ற 
அடிப்பகடயில் நடாத்தப்படுகின்றது). 

வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 14  
 

07.  இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் நிருவாை ஒழுங்ைகமப்பு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ஆளுநர் சபை 

பணிப்பாளர் நாயகம்  

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(நிருவாகம் ேற்றும் நிதி  

 

சிமேஷ்ட ஆமலாசகர்கள் (11) 

ஆமலாசகர்கள் ( I/II தேங்கள்) 

11 

தகவல் 
ததாழில்நுட்ைப் 
மைாதனாசிரியர்  

03 

உதவிப் 
ைதிவாளர் 

(01) 
 

வபலயபேப்பு 
நிருவாகி 

01 

கட்புல 
தசவிப்புல  

தயாரிப்ைாளர்  
01 

உள்ளகக் 
கணக்காய்வா

ளர் 

 

01 

ஆளுநர் 
சபையின் 
தசயலாள
ர் ேற்றும் 

சட்ட 
உத்திமயா
கத்தர் 

01 

நிகழ்ச்சித்திட்ட உத்திமயகத்தர் 

09  
தவளியீட்டு 

உத்திமயாகத்தர் 
01 

நிருவாக 
உத்தமயா
கத்தர் 

01 

நிதி 
உத்திமயகாத்தர் 

01 

உதவி 
நூலகர் 

02 
 

கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட 
ைகுப்ைாய்வாளர்  

01 
  01 

ைணிப்ைாளர் 
நாயகத்தின் தனிப்ைட்ட 
உதவியாளர் - 01 

தகவல் ததாழில்நுட்ைப் 
உதவியாளர்  01  

ததாழில்நுட்ை  உ
தவியாளர் 

(சிவில்) 01 

கற்புல  
செவிப்புல 
உதவியாளர்- 01 

சாேதி 
09 

ததாழில்நுட்ை 
உதவியாளர் -

03 

அலுவலக உதவியாளர் ேற்றும் மதாட்டத் ததாழிலாளர் 
25 
 

முகாபேத்துவ உதவியாளர் 
49 

 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(நிறுவன அைிவிருத்தி  

 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(ைட்டப்ைின் கற்பககள்) 
 

ைணிப்ைாளர்  

(நிர்வாகம்) 

 

ைணிப்ைாளர்  

(நிதி) 

 

நூலகர் 
01 

 

தகவல் 
ததாழில்நுட்ைப் 
உதவியாளர்  

02 

கட்புல தசவிப்புல 
உதவியாளர் 

01 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

ையிற்சி ேற்றும் ஆமலாசபன) 
 

 

உதவி ஆமலாசகர்கள் தேம் (தேம் III) 

07 

உதவிப் 
ைணிப்ைாளர்  

ைரீட்பசகள் 

ைதிவாளர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்ட உத்தமயாகத்தர் 

(02) 

உதவிப் 
ைணிப்ை
ாாளர் - 

01 
 

 

கற்புல 

தசவிப்ை
ா ல 

தயாரிப்ை
ாாளேள் 
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06. அறிமுைம் 
 

1912 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்கெ ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அகமய நிறுவப்பட்டுள்ள 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம், இந்நாட்டின் நிருவாகத் துகறயிைரின் திறன் 

விருத்திக்காகக் காணப்படும் முன்ைணி நிறுவைமாகும். அேொங்கத் துகற முகாகமயாளர்களின் 

திறன்ககள விருத்தி செய்தல், அேொங்கத் துகற நிறுவைங்களின் செயலாற்றுகககய 

நமம்படுத்துதல் என்பவற்றுக்காை ெட்டரீதியாை அதிகாேம் இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக 

நிறுவகத்திடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

அதைடிப்பகடயில், சபாது மக்களுக்கு உயர் தேத்திலாை நெகவயிகை வழங்குவதற்காை 

ஆற்றல்ககள வழங்கி, அேொங்க முகாகமயுடன் சதாடர்புகடய அகைத்து மட்டங்களிலுமுள்ள 

உத்திநயாகத்தர்களின் அறிகவயும் நதர்ச்சிகயயும் விருத்தி செய்வது இலங்கக அபிவிருத்தி 

நிருவாக நிறுவகத்தின் பிேதாை பணியாகும். பயிற்சிச் செயற்பாடுகளுக்கு நமலதிமாக, அேொங்கத் 

துகறயின் செயலாற்றுகககய நமம்படுத்தும் நநாக்கில் முகாகமத்து ஆநலாெகைச் நெகவகள் 

மற்றும் ஆய்வுகள் மற்றும் சகாள்ககப் பகுப்பாய்வுச் செயற்பாடுகளிலும் இலங்கக அபிவிருத்தி 

நிருவாக நிறுவகம் ஈடுபட்டுள்ளது. தைது சபாறுப்புக்ககள நிகறநவற்றுவதில் 47 வருடங்களுக்கு 

நமற்பட்ட அனுபவத்கதக் சகாண்டுள்ள இந்நிறுவைம், அேொங்கத் துகறயில் மாற்றமகடந்து 

வரும் மனித வள ஆற்றல் விருத்தித் நதகவககள விகைத்திறன்மிக்க மற்றும் பயனுறுதிவாய்ந்த 

முகறயில் பதிலளித்து வருகிறது. 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் வழங்கப்படும் நெகவகள் மற்றும் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளப் பின்வருமாறு வககப்படுத்த முடியும்.     

 

1. நெகவ உள்வாங்கல் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலவில் ஒரு பகுதி அறவிடுதல் என்ற 

அடிப்பகடயில் நடாத்தப்படுகின்றது). 

2. மத்திய சதாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலவில் ஒரு பகுதி அறவிடுதல் என்ற அடிப்பகடயில் 

நடாத்தப்படுகின்றது). 

3. திட்டமிட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (மத்திய அேொங்கத்தின் கீழ் உள்ள அகமச்சுக்கள் மற்றும் 

திகணக்களங்களிலுள்ள உத்திநயாகத்தர்களுக்காக இலவெமாக நடாத்தப்படுபகவ) 

4. திட்டமிட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (செலகவ அறவிடுதல் என்ற அடிப்பகடயில் 

நடாத்தப்படுகின்றது). 

5. பயிற்சி மற்றும் முகாகமத்து ஆநலாெகை நெகவகள் (செலகவ அறவிடுதல் என்ற 
அடிப்பகடயில் நடாத்தப்படுகின்றது). 
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07.  இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் நிருவாை ஒழுங்ைகமப்பு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ஆளுநர் சபை 

பணிப்பாளர் நாயகம்  

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(நிருவாகம் ேற்றும் நிதி  

 

சிமேஷ்ட ஆமலாசகர்கள் (11) 

ஆமலாசகர்கள் ( I/II தேங்கள்) 

11 

தகவல் 
ததாழில்நுட்ைப் 
மைாதனாசிரியர்  

03 

உதவிப் 
ைதிவாளர் 

(01) 
 

வபலயபேப்பு 
நிருவாகி 

01 

கட்புல 
தசவிப்புல  

தயாரிப்ைாளர்  
01 

உள்ளகக் 
கணக்காய்வா

ளர் 

 

01 

ஆளுநர் 
சபையின் 
தசயலாள
ர் ேற்றும் 

சட்ட 
உத்திமயா
கத்தர் 

01 

நிகழ்ச்சித்திட்ட உத்திமயகத்தர் 

09  
தவளியீட்டு 

உத்திமயாகத்தர் 
01 

நிருவாக 
உத்தமயா
கத்தர் 

01 

நிதி 
உத்திமயகாத்தர் 

01 

உதவி 
நூலகர் 

02 
 

கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட 
ைகுப்ைாய்வாளர்  

01 
  01 

ைணிப்ைாளர் 
நாயகத்தின் தனிப்ைட்ட 
உதவியாளர் - 01 

தகவல் ததாழில்நுட்ைப் 
உதவியாளர்  01  

ததாழில்நுட்ை  உ
தவியாளர் 

(சிவில்) 01 

கற்புல  
செவிப்புல 
உதவியாளர்- 01 

சாேதி 
09 

ததாழில்நுட்ை 
உதவியாளர் -

03 

அலுவலக உதவியாளர் ேற்றும் மதாட்டத் ததாழிலாளர் 
25 
 

முகாபேத்துவ உதவியாளர் 
49 

 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(நிறுவன அைிவிருத்தி  

 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

(ைட்டப்ைின் கற்பககள்) 
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(நிர்வாகம்) 
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(நிதி) 
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01 
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ததாழில்நுட்ைப் 
உதவியாளர்  

02 

கட்புல தசவிப்புல 
உதவியாளர் 

01 

மேலதிகப்  ைணிப்ைாளர் நாயகம் 

ையிற்சி ேற்றும் ஆமலாசபன) 
 

 

உதவி ஆமலாசகர்கள் தேம் (தேம் III) 

07 

உதவிப் 
ைணிப்ைாளர்  

ைரீட்பசகள் 

ைதிவாளர் 
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ாாளர் - 

01 
 

 

கற்புல 

தசவிப்ை
ா ல 

தயாரிப்ை
ாாளேள் 

 
 

வ
ரு
ட
ாந்
த
 அ
றி
க்
க
ை
  2
01
4 

 
 

 
 

 
ப

க்
க

ம்
 | 

14
  

 

07
.  
இ
 
ங்
க
ை
 அ
பி
வி
ரு
த்
தி
 நி
ரு
வ
ாை
 நி
று
வ
ை
த்
தி
ன்
 நி
ரு
வ
ாை
 ஒ
ழு
ங்
ை
க
ம
ப்
பு

 
                

 
         

   

      
 

ஆ
ளு

நர்
 ச

ப
ை 

ப
ண

ிப்
ப
ாள

ர் 
ந
ாய

க
ம்

  

மே
ல
த
ிக
ப் 

 ை
ண

ிப்
ைா

ள
ர் 

நா
ய
கம்

 

(ந
ிரு

வ
ாக

ம்
 ே

ற்
று
ம்
 ந

ித
ி  

 

சி
ம
ேஷ்

ட
 ஆ

மல
ாச

கர்
க
ள்
 (

11
) 

ஆ
மல

ாச
க
ர்க

ள்
 (
 I
/II 

த
ேங்

க
ள்
) 

11
 

த
க
வ
ல்
 

த
த
ாழ

ில்
நு
ட்
ைப்

 
மை

ாத
ன

ாச
ிரி
ய
ர் 

 

03
 

உ
த
வ
ிப்
 

ைத
ிவ

ாள
ர் 

(0
1)  

வ
ப

ல
ய
ப

ே
ப்பு

 
நி
ரு

வ
ாக

ி 
01

 

க
ட்
புல

 
த
சவ

ிப்
புல

  

த
ய
ாரி

ப்ை
ாள

ர் 
 

01
 

உ
ள்
ள
க
க்
 

க
ண

க்
க
ாய்

வ
ா

ள
ர் 

 01
 

ஆ
ளு

நர்
 

சப
ைய

ின்
 

த
சய

ல
ாள

ர் 
ே
ற்
று
ம்
 

சட்
ட
 

உ
த்
த
ிம
ய
ா

க
த்
த
ர் 

01
 

நி
க
ழ்
ச்ச

ித்
த
ிட்
ட
 உ

த்
த
ிம
ய
க
த்
த
ர் 

09
  

த
வ
ள
ிய

ீட்
டு
 

உ
த்
த
ிம
ய
ாக

த்
த
ர் 

01
 

நி
ரு
வ
ாக

 
உ
த்
த
மய

ா
க
த்
த
ர் 01

 

நி
த
ி 

உ
த்
த
ிம
ய
க
ாத்

த
ர் 

01
 

உ
த
வ
ி 

நூ
ல
க
ர் 

02
 

 

க
ண

ின
ி 
நி
க
ழ்
ச்ச

ித்
த
ிட்
ட
 

ைகு
ப்ை

ாய்
வ
ாள

ர் 
 

01
 

  0
1 

ைண
ிப்
ைா

ள
ர் 

நா
ய
கத்

த
ின்

 த
ன

ிப்
ைட்

ட
 

உ
த
வ
ிய

ாள
ர் 

- 
01

 

த
க
வ
ல்
 த

த
ாழ

ில்
நு
ட்
ைப்

 
உ
த
வ
ிய

ாள
ர் 
 01

 

த
த
ாழ

ில்
நு
ட்
ை

 
உ

த
வ
ிய

ாள
ர் 

(ச
ிவ

ில்
) 0

1 

க
ற்

பு
ல

  
ச

ெவி
ப்

பு
ல

 
உ

த
வி

ய
ாள

ர்-
 0

1 

சா
ேத

ி 
09

 
த
த
ாழ

ில்
நு
ட்
ை 

உ
த
வ
ிய

ாள
ர் 

-
03

 

அ
லு

வ
ல
க
 உ

த
வ
ிய

ாள
ர் 

ே
ற்
று

ம்
 ம

த
ாட்

ட
த்
 த

த
ாழ

ில
ாள

ர் 
25

  

மு
க
ாப

ே
த்
து
வ
 உ

த
வ
ிய

ாள
ர் 

49
  

மே
ல
த
ிக
ப் 

 ை
ண

ிப்
ைா

ள
ர் 

நா
ய
கம்

 

(ந
ிறு

வ
ன

 அ
ைி
வ
ிரு

த்
த
ி  

 

மே
ல
த
ிக
ப் 

 ை
ண

ிப்
ைா

ள
ர் 

நா
ய
கம்

 

(ை
ட்
ட
ப்ை

ின்
 க

ற்
ப

கக
ள்
) 

 

ைண
ிப்
ைா

ள
ர் 

 

(ந
ிர்
வ
ாக

ம்
) 

 

ைண
ிப்
ைா

ள
ர் 

 

(ந
ித
ி) 

 

நூ
ல
கர்

 
01

 
 

த
க
வ
ல்
 

த
த
ாழ

ில்
நு
ட்
ைப்

 
உ
த
வ
ிய

ாள
ர் 

 
02

 

க
ட்
புல

 த
சவ

ிப்
புல

 
உ
த
வ
ிய

ாள
ர் 

01
 

மே
ல
த
ிக
ப் 

 ை
ண

ிப்
ைா

ள
ர் 

நா
ய
கம்

 

ைய
ிற்

சி
 ே

ற்
று
ம்
 ஆ

மல
ாச

ப
ன

) 
 

 

உ
த
வ
ி 
ஆ

ம
ல
ாச

க
ர்க

ள்
 த

ேம்
 (
த
ேம்

 I
II)

 

07
 

உ
த
வ
ிப்
 

ைண
ிப்
ைா

ள
ர் 

 

ைரீ
ட்
ப

சக
ள்

 

ைத
ிவ

ாள
ர் 

 

நி
க
ழ்
ச்ச

ித்
த
ிட்
ட
 உ

த்
த
மய

ாக
த்
த
ர் 

(0
2)

 

உ
த
வ
ிப்
 

ைண
ிப்
ை

ாா
ள
ர் 

- 
01

 
 

 

கற்
புல

 

த
சவ

ிப்
ை

ா 
ல
 

த
ய
ாரி

ப்ை
ாா

ள
ேள்

 
 

 



16 tUlhe;j mwpf;if 2014
வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 15  

 

08. இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்திடமுள்ள  
சபளதிை வளங்ைள் 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

பங்குபற்றுநர்களுக்காக மிகவும் சிறந்த கல்விச் 
சூழசலான்கற உருவாக்கும் நநாக்கில், இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் அகைத்து 
விரிவுகே மண்டபங்களுக்கும் நவீை வெதிகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதகைடிப்பகடயில் 11 
விரிவுகே மண்டபங்ககள குளிரூட்டுவதற்கு 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளை. இகவ தவிே 
அவ் விரிவுகே மண்டபங்களுக்கு நவீை கட்புல 
செவிப்புல உபகேணங்கள் சபாருத்தப்பட்டுள்ளை.  

 

[ 

 

 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் 
'ெங்கிந்த' பிேதாை நகட்நபார் கூடம் 175 
பங்குபற்றுநர்களுக்காை வெதிககளக் 
சகாண்டுள்ளது. சிறிய நகட்நபார் கூடம் 40 
பங்நகற்பவர்களுக்காை வெதிககளக் 
சகாண்டுள்ளது. இேண்டு நகட்நபார் 
கூடங்களிலும் குளிரூட்டல் வெதிகள் செய்யப் 
பட்டுள்ளது. இங்கு குழுச் செயற்பாடுகள் 
மற்றும் கலந்துகேயாடல்களுக்குத் 
நதகவயாை இலத்திேனியல் உபகேணங்களும் 
காணப்படுகின்றை.  
 
பிேதாை நகட்நபார் கூடம் கலந்துகே 
யாடல்கள்/ மாநாடுகளுக்குத் நதகவயாை 
உகேசபயர்ப்புக்காை வெதிககளக் சகாண்ட 
இேண்டு அகறககளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

'ெங்கதனி' என்ற புதிய மாநாட்டு மண்டபம் 
சுமார் 100 இருக்கக வெதிககளக் சகாண்டு 
காணப்படுகின்றது. இந்த மாநாட்டு மண்டப 
த்திற்கு நவீை வெதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. 
வீடிநயா காட்சிகளின் ஊடாக மாநாடுககள 
நடாத்துவதற்கும் குளிரூட்டல் 
வெதிககளககள வழங்குவதற்கும் 
நதகவயாை நடவடிக்கககள் நமற்சகாள்ளப் 
பட்டுள்ளை. இகவ தவிே மாநாட்டு 
மண்டபத்தில் நவறு கட்புல செவிப்புல 
உபகேணங்களும் சபாருத்தப் பட்டுள்ளை. 

 

 

நமற்குறித்த நெகவககள  ) பல்லூடக 
எறிகருவி ,அம்பிலிஃபயர் நபான்றகவ )
வழங்குவதற்குத் நதகவயாை அகைத்து 
வெதிகளும் முழுகமயாை கட்டணப் 
சபாதியில் உள்ளடங்கியுள்ளை. 
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08. இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்திடமுள்ள  
சபளதிை வளங்ைள் 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

பங்குபற்றுநர்களுக்காக மிகவும் சிறந்த கல்விச் 
சூழசலான்கற உருவாக்கும் நநாக்கில், இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் அகைத்து 
விரிவுகே மண்டபங்களுக்கும் நவீை வெதிகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதகைடிப்பகடயில் 11 
விரிவுகே மண்டபங்ககள குளிரூட்டுவதற்கு 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளை. இகவ தவிே 
அவ் விரிவுகே மண்டபங்களுக்கு நவீை கட்புல 
செவிப்புல உபகேணங்கள் சபாருத்தப்பட்டுள்ளை.  

 

[ 

 

 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் 
'ெங்கிந்த' பிேதாை நகட்நபார் கூடம் 175 
பங்குபற்றுநர்களுக்காை வெதிககளக் 
சகாண்டுள்ளது. சிறிய நகட்நபார் கூடம் 40 
பங்நகற்பவர்களுக்காை வெதிககளக் 
சகாண்டுள்ளது. இேண்டு நகட்நபார் 
கூடங்களிலும் குளிரூட்டல் வெதிகள் செய்யப் 
பட்டுள்ளது. இங்கு குழுச் செயற்பாடுகள் 
மற்றும் கலந்துகேயாடல்களுக்குத் 
நதகவயாை இலத்திேனியல் உபகேணங்களும் 
காணப்படுகின்றை.  
 
பிேதாை நகட்நபார் கூடம் கலந்துகே 
யாடல்கள்/ மாநாடுகளுக்குத் நதகவயாை 
உகேசபயர்ப்புக்காை வெதிககளக் சகாண்ட 
இேண்டு அகறககளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

'ெங்கதனி' என்ற புதிய மாநாட்டு மண்டபம் 
சுமார் 100 இருக்கக வெதிககளக் சகாண்டு 
காணப்படுகின்றது. இந்த மாநாட்டு மண்டப 
த்திற்கு நவீை வெதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. 
வீடிநயா காட்சிகளின் ஊடாக மாநாடுககள 
நடாத்துவதற்கும் குளிரூட்டல் 
வெதிககளககள வழங்குவதற்கும் 
நதகவயாை நடவடிக்கககள் நமற்சகாள்ளப் 
பட்டுள்ளை. இகவ தவிே மாநாட்டு 
மண்டபத்தில் நவறு கட்புல செவிப்புல 
உபகேணங்களும் சபாருத்தப் பட்டுள்ளை. 

 

 

நமற்குறித்த நெகவககள  ) பல்லூடக 
எறிகருவி ,அம்பிலிஃபயர் நபான்றகவ )
வழங்குவதற்குத் நதகவயாை அகைத்து 
வெதிகளும் முழுகமயாை கட்டணப் 
சபாதியில் உள்ளடங்கியுள்ளை. 
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வதிவிட வெதிககளப் சபறுபவர்களுக்கு 
சதாகலக்காட்சி பார்ப்பதற்காை வெதிகளும் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு 
தங்களது ஓய்வு நநேத்கதப் பயனுறுதிவாய்ந்த 
முகறயில் செலவிடு வதற்காை ெந்தர்ப்பங்கள் 
கிகடத்துள்ளை. 

சதாழில்நுட்ப முன்நைற்றத்துடன் இகணந்த 
வககயில், இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக 
நிறுவகத்தின் தகவல் சதாழில்நுட்ப வெதிகள் 
நமம்படுத்தப்பட்டுள்ளை. அதைடிப்பகடயில், 
பங்குபற்றுநர்களுக்குத் நதகவயாை வெதிககள 
வழங்குவதற்காக அகைத்து அம்ெங்ககளயும் 
சகாண்ட மூன்று தகவல் சதாழில்நுட்பக் 
கூடங்கள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளை. சுமார் 120 
பங்குபற்றுநர்களுக்கு ஒநே தடகவயில் நெகவ 
யிகை வழங்குவதற்கு இந்த ஒரு ஆய்வு 
கூடத்திைால் முடியும்.  
 

 

 

 

  

பயிற்சிசநறிகளில் பங்குபற்றுபவர்களுக்காக 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திை தகே 
மாடியில் தனியாை உணவகசமான்று 
நிறுவப்பட்டுள்ளது . உணவகத்தில் அதிக ெை 
சநறிெல் காணப்படுகின்ற நபாது இது 
பிேநயாெைமாக உள்ளது விருப்பத்திற்ககமய 
கிகழத்நதய மற்றும் நமகலத்நதய முகறகளில் 
தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வககககளப் சபற்றுக் 
சகாள்ள முடியும். 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் 
பாடசநறிகளில் பங்நகற்பவர்கள் தங்களது நெகவ 
நிகலயத்திற்கு சவளிநய கழிக்கும் காலத்கத 
சபாழுதுநபாக்காகக் கழிப்பதற்கும்  நிறுவைத்தின் 
கல்விச் சூழலுக்கு  ஏற்ற வககயில்  அது  
அகமக்கப்பட்டுள்ளது. விடுதிகள் நிறுவை 
வளாகத்திநலநய  அகமந்துள்ளை.  ெை சநறிெல் 
கூடிய ஒரு  பிேநதெத்தில்  அகமந்துள்ள  நபாதிலும்  

ெத்தம்,  தூசு நபான்ற  சூழல் பாதிப்புக்கள்  இல்கல.  

14  கட்டில்ககளக்  சகாண்ட 66 அகறகள் உள்ளை. 
தனியாை அகறகள் 60 ஆகும்.  குளிரூட்டப்பட்ட  
விொலமாை  அகறகள் 06 உள்ளை (கட்டில்கள் 16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



18 tUlhe;j mwpf;if 2014
வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 17  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
க்கு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் 
நூலகத்தில் விகலமதிக்க முடியாத நூல்களின் 
சதாகுதிசயான்றும் முகாகமத்துவ விடயத்துடன் 
சதாடர்புகடய 110 வாே இதழ்கள்  
காணப்படுகின்றை. நூலகம் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப 

முகறயாக  நபணப்பட்டு வேப்படுகின்றது. 

நிறுவைத்தின் வாகைங்ககளயும் பயிலுநர்களின் 
வாகைங்ககளயும் நிறுத்தி கவப்பதற்காை 
வெதிகள் நிறுவைத்தின் வளாகத்தினுள் 
செய்யப்பட்டுள்ளை . ெைசநறிெல் மிக்க ஒரு 
பிேநதெத்தில்  இவ்வாறாை வெதிகள் செய்யப் 
பட்டுள்ளகமக்கு  பங்குபற்றுைர்களின்  
பாோட்டுக்கள் கிகடத்துள்ளை.  
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க்கு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் 
நூலகத்தில் விகலமதிக்க முடியாத நூல்களின் 
சதாகுதிசயான்றும் முகாகமத்துவ விடயத்துடன் 
சதாடர்புகடய 110 வாே இதழ்கள்  
காணப்படுகின்றை. நூலகம் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப 

முகறயாக  நபணப்பட்டு வேப்படுகின்றது. 

நிறுவைத்தின் வாகைங்ககளயும் பயிலுநர்களின் 
வாகைங்ககளயும் நிறுத்தி கவப்பதற்காை 
வெதிகள் நிறுவைத்தின் வளாகத்தினுள் 
செய்யப்பட்டுள்ளை . ெைசநறிெல் மிக்க ஒரு 
பிேநதெத்தில்  இவ்வாறாை வெதிகள் செய்யப் 
பட்டுள்ளகமக்கு  பங்குபற்றுைர்களின்  
பாோட்டுக்கள் கிகடத்துள்ளை.  
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09. செயற்பாடுைளின் மீளாய்வு 
 
நிைழ்ச்சித்திட்டப்பிரிவு 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்தில் பல்நவறுபட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
நடாத்தப்படுகின்றை. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்ககள பின்வருமாறு வககப்படுத்த முடியும்.  
 

1. திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சிகள் (முகாகமத்துவ மற்றும் முகாகமத்துவம் ொோத மட்டத்திலுள்ள 
ஊழியர்களுக்காைது)  
 

2. நெகவ முன் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  

3. திறன் விருத்தி பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  

4. முகாகமத்துவ  ஆநலாெகை  

5. பயிற்சி ஆநலாெகை 

 

 திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  
 
திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் கீழ்  வழங்கப்படும் பாடசநறிகள் இரு வககப்படும்.  
 

 திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (மத்திய அேசு, மாகாண ெகபகள் மற்றும் பிேநதெ 
ெகபகள், அகமச்சுக்கள் மற்றும் திகணக்கள உத்திநயாகத்தர்களுக்கு எவ்வித கட்டண 
அறவீடுகளும் இன்றி வழங்கப்படும்)  
 

 திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (கட்டணங்கள் அறவிடப்பட்டு வழங்கப்படும்)  
 

டிப்நளாமா பாடசநறி, ஆங்கில சமாழிப் பாடசநறி மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப பாடசநறிகள் 
கட்டணங்கள் அறவிடப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றை. அநத நநேம் சில பாடசநறிகள் மிகவும் பிேசித்தி 
சபற்றகவ.  சபாதுவாக இப்பயிற்சி சநறிகள்,  
 

 நடளாவிய நெகவ உத்திநயாகத்தர்கள் மற்றும் நவறு அதகைசயாத்த நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்கள்  
 

 நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்கள்  
 

 முகாகமத்துவம் ொோத மட்டத்திலுள்ள  நெகவகளின் கீழ் ஆட்நெர்க்கப்பட்ட 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கு  வழங்கப்படுகின்றது.  
 

ைட்டணங்ைள் அறவிடப்படாமல் வழங்ைப்படும் பாடசநறிைள்  
 

கட்டணங்கள் அறவிடப்படாமல் நடாத்தப்படும் பாடசநறிகள் மத்திய அேசு, மாகாண ெகபகள் மற்றும் 
பிேநதெ ெகபகள், அகமச்சுக்கள் மற்றும் திகணக்கள உத்திநயாகத்தர்களுக்கு எவ்வித கட்டண 
அறவீடுகளும் இன்றி வழங்கப்படும்.  
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 ைட்டணங்ைள் அறவிடப்படும் பாடசநறிைள்  

 
கட்டணங்கள் அறவிடப்படும் திட்டமிடப்பட்ட பாடசநறிகளுக்கு பங்குபற்றும் ெகல அேெ 
உத்திநயாகத்தர்களும் உரிய பாடசநறிக் கட்டணத்கதச் செலுத்துதல் நவண்டும். 
  
சமாழிக் கற்ககப் பிரிவின்  சதாழில் வல்லுநர்களுக்கு ஆங்கில டிப்நளாமா வழங்கப்படுகின்றது. அகவ 
ஒரு வருட, வாே இறுதி நாட்கள் மற்றும் கிழகம நாட்களில்  மாகல நநேத்தில் நடாத்தப்படும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டமாகும். 1200 க்கும் நமற்பட்ட அேெ மற்றும் தனியார் பிரிவு நிறுவைங்களின் 
உத்திநயாகத்தர்கள்  இப்பாடசநறிகய சதாடர்வநதாடு,  இப் பாடசநறி நெகவயிலுள்ள பதவிநிகல 
உத்திநயாகத்தர்களின் சமாழித்  நதகவப்பாட்கட நிவர்த்திப்பதற்கு வடிவகமக்கப்பட்ட 
பாடசநறியாகும். 
 

தற்நபாது உலகில் இேண்டாம் சமாழி கற்பிப்பதற்காக பின்பற்றப்படும் நவீை முகறயாை சமாழிக் 
கற்ககக்காை சதாடர்பாடல் பிேநவெத்கத நாம் பயன்படுத்துகின்நறாம்.     
 
அன்றாட வாழக்ககயில் பயன்படுத்தப்படும் சமாழியாற்றகல அகடந்துசகாள்ளல் மற்றும் 
செவிொய்த்தல், நபச்சு, வாசிப்பு மற்றும் எழுத்து  நபான்ற சமாழியாற்றல்ளின் பாவகையில் 
நம்பிக்கககய கட்டிசயழுப்புவதற்காக கற்பவர்களுக்கு அதிக ெந்தர்ப்பம் வழங்குவது சதாடர்பாக 
கவைம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.  
 
பிேதாைமாக  தேம் மற்றும் தமது பணிகளுடன் சதாடர்புற்ற வககயில்  தகவல் சதாடர்பாடல் 
சதாழில்நுட்ப  பாடசநறிகள்  அகமயப் சபற்றிருப்பதைால்  அேொங்க உத்திநயாகத்தர்கள் மத்தியில் 
இப்பாடசநறிகள் பிேபல்யம் சபற்றுள்ளை. 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ொன்றிதழ் பாடசநறிகள்  முதல் டிப்நளாமா 
பாடசநறிகள் வகே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  அப்பாடசநறிகளின் உள்ளடக்கம் சதாழில்நுட்பத் 
துகறயில்  ஏற்படும் விகேவாை முன்நைற்றத்திற்கு ஏற்ற வககயில்  அடிக்கடி 
நாளதுவகேப்படுத்தப்படுகின்றது.  அத்நதாடு,  பயிலுநர்கள்  நகாட்பாடுககள விட செயன்முகறப் 
பயிற்சிகளில் அதிகம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றைர்.  தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப நிகலயம் 
நவீை கணனி  ஆய்வுகூடத்திைால் பூேணத்துவம்  சபற்றுள்ளது. 100 க்கும் நமற்பட்ட கணனிகள் 
செயன்முகறப் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை.  
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 ைட்டணங்ைள் அறவிடப்படும் பாடசநறிைள்  

 
கட்டணங்கள் அறவிடப்படும் திட்டமிடப்பட்ட பாடசநறிகளுக்கு பங்குபற்றும் ெகல அேெ 
உத்திநயாகத்தர்களும் உரிய பாடசநறிக் கட்டணத்கதச் செலுத்துதல் நவண்டும். 
  
சமாழிக் கற்ககப் பிரிவின்  சதாழில் வல்லுநர்களுக்கு ஆங்கில டிப்நளாமா வழங்கப்படுகின்றது. அகவ 
ஒரு வருட, வாே இறுதி நாட்கள் மற்றும் கிழகம நாட்களில்  மாகல நநேத்தில் நடாத்தப்படும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டமாகும். 1200 க்கும் நமற்பட்ட அேெ மற்றும் தனியார் பிரிவு நிறுவைங்களின் 
உத்திநயாகத்தர்கள்  இப்பாடசநறிகய சதாடர்வநதாடு,  இப் பாடசநறி நெகவயிலுள்ள பதவிநிகல 
உத்திநயாகத்தர்களின் சமாழித்  நதகவப்பாட்கட நிவர்த்திப்பதற்கு வடிவகமக்கப்பட்ட 
பாடசநறியாகும். 
 

தற்நபாது உலகில் இேண்டாம் சமாழி கற்பிப்பதற்காக பின்பற்றப்படும் நவீை முகறயாை சமாழிக் 
கற்ககக்காை சதாடர்பாடல் பிேநவெத்கத நாம் பயன்படுத்துகின்நறாம்.     
 
அன்றாட வாழக்ககயில் பயன்படுத்தப்படும் சமாழியாற்றகல அகடந்துசகாள்ளல் மற்றும் 
செவிொய்த்தல், நபச்சு, வாசிப்பு மற்றும் எழுத்து  நபான்ற சமாழியாற்றல்ளின் பாவகையில் 
நம்பிக்கககய கட்டிசயழுப்புவதற்காக கற்பவர்களுக்கு அதிக ெந்தர்ப்பம் வழங்குவது சதாடர்பாக 
கவைம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.  
 
பிேதாைமாக  தேம் மற்றும் தமது பணிகளுடன் சதாடர்புற்ற வககயில்  தகவல் சதாடர்பாடல் 
சதாழில்நுட்ப  பாடசநறிகள்  அகமயப் சபற்றிருப்பதைால்  அேொங்க உத்திநயாகத்தர்கள் மத்தியில் 
இப்பாடசநறிகள் பிேபல்யம் சபற்றுள்ளை. 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ொன்றிதழ் பாடசநறிகள்  முதல் டிப்நளாமா 
பாடசநறிகள் வகே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  அப்பாடசநறிகளின் உள்ளடக்கம் சதாழில்நுட்பத் 
துகறயில்  ஏற்படும் விகேவாை முன்நைற்றத்திற்கு ஏற்ற வககயில்  அடிக்கடி 
நாளதுவகேப்படுத்தப்படுகின்றது.  அத்நதாடு,  பயிலுநர்கள்  நகாட்பாடுககள விட செயன்முகறப் 
பயிற்சிகளில் அதிகம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றைர்.  தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப நிகலயம் 
நவீை கணனி  ஆய்வுகூடத்திைால் பூேணத்துவம்  சபற்றுள்ளது. 100 க்கும் நமற்பட்ட கணனிகள் 
செயன்முகறப் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை.  
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i. திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் (முைாகமத்துவம்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சதா.
இ  பாடசநறியின் சபயர் 

2014  

ைா ப் 
பகுதி 

(நாட்ைள்) 
இ க்கு  

 
1 

நடாத்தப் 
பட்ட  
பயிற்சி 
சநறிைள் 

எண்ணிக்கை 

2 
பங்கு 

பற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

 
3 

பங்குபற்றிய 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

1 அகமச்ெேகவப் பத்திேம் வகேதல் 2 4 2 34 68 

4 தனிப்பட்ட ஆளுகம விருத்தி  5 3 1 21 105 

5 விகலமனு மதிப்பீடு 3 4 2 48 144 

6 
பயனுறுதி வாய்ந்த  சகாள்கக 
ஆவணம் எழுதுதல் 5 2 1 15 75 

7 
அேொங்க சபறுககச் செயன்முகற 
சதாடர்பாை செயலமர்வு 3 4 3 75 225 

8 ெமாந்தேச்  சிந்தைா ஆற்றல் 2 6 2 44 88 

9 

நிதித்துகற ொோத 
முகாகமயாளர்களுக்காை 
அேொங்க நிதி முகாகமத்துவம் 3 2 2 24 72 

10 
நபச்சுவார்த்கத நடாத்தும் ஆற்றல் 
செயலமர்வுகள் 3 3 1 13 39 

11 
நிதி முகாகமயாளர்களுக்காை 
அேொங்க நிதி முகாகமத்துவம் 3 2 1 8 24 

13 
அேொங்க துகற அலுவலக 
உற்பத்தித்திறன் செயலமர்வு  3 4 3 41 123 

14 
காணி முகாகமத்துவம் பற்றிய 
செயலமர்வு  3 4 2 32 96 

15 
கருத்திட்ட முன்சமாழிவுககள 
தயாரித்தல்  5 4 4 60 300 

16 
நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்களுக்கு  
கணினிகய ஏற்புகடயதாக்கல்  7 1 1 27 189 

17 
சதாழிற் நதகவகளுக்காை 
ஆங்கிலச் ொன்றிதழ் பாடசநறி  

11 3 3 145 1595 

18 சபாது சதாடர்பாடல் திறன் 11 1 1 22 242 

19 
அைர்த்த முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை ொன்றிதழ் பாடசநறி 10 4 4 65 650 

21 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக 
நிறுவகத்தின் கணினி இயக்குநர் 
அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் 
பயிற்சிசநறி 

10 4 2 80 800 

 சமாத்தம்   35 754 4835 
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CPW அகமச்ெேகவப் பத்திேம் வகேதல் FM for DFP 
சவ ளிநாட்டுக் சகாகடகள் மூலம் வழங்கப்படும் 
கருத்திட்டங்களுக்காை நிதி முகாகமத்துவம்   

SP மூநலாபாயத் திட்டமிடல் W/PSOP அேொங்க துகற அலுவலக உற்பத்தித்திறன் செயலமர்வு  

EE for PSM 
அேொங்கத் துகற முகாகமயாளர்களுக்கு  
நதகவயாை  சபாறியியல் அறிவு  W/LM காணி முகாகமத்துவம் பற்றிய செயலமர்வு  

PPD தனிப்பட்ட ஆளுகம விருத்தி  PPP கருத்திட்ட முன்சமாழிவுககள தயாரித்தல்  

BE விகலமனு மதிப்பீடு CA for AO 
நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்களுக்கு  கணினிகய 
ஏற்புகடயதாக்கல்  

WEPP பயனுறுதி வாய்ந்த  சகாள்கக ஆவணம் எழுதுதல்  CEEP சதாழிற் நதகவகளுக்காை ஆங்கிலச் ொன்றிதழ் பாடசநறி  

W/EPP 
அேொங்க சபறுககச் செயன்முகற சதாடர்பாை 
செயலமர்வு GCS சபாது சதாடர்பாடல் திறன் 

PTS ெமாந்தேச்  சிந்தைா ஆற்றல் CDM 
அைர்த்த முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை ொன்றிதழ் 
பாடசநறி 

PFM for NFM 
நிதித்துகற ொோத முகாகமயாளர்களுக்காை 
அேொங்க நிதி முகாகமத்துவம் IT/OC 

தகவல் சதாழில்நுட்பத்கத அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட 
அலுவலகக் நகாகவகள் 

W/NS நபச்சுவார்த்கத நடாத்தும் ஆற்றல் செயலமர்வுகள் C/SCDL 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் கணினி 
இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி 

PFM for FM 
நிதி முகாகமயாளர்களுக்காை அேொங்க நிதி 
முகாகமத்துவம் CC for PSQ  நெகவ தேப்படுத்தலுக்காை நுகர்நவார் பாதுகாப்பு  

i. திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் (முைாகமத்துவம்) 
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CPW அகமச்ெேகவப் பத்திேம் வகேதல் FM for DFP 
சவ ளிநாட்டுக் சகாகடகள் மூலம் வழங்கப்படும் 
கருத்திட்டங்களுக்காை நிதி முகாகமத்துவம்   

SP மூநலாபாயத் திட்டமிடல் W/PSOP அேொங்க துகற அலுவலக உற்பத்தித்திறன் செயலமர்வு  

EE for PSM 
அேொங்கத் துகற முகாகமயாளர்களுக்கு  
நதகவயாை  சபாறியியல் அறிவு  W/LM காணி முகாகமத்துவம் பற்றிய செயலமர்வு  

PPD தனிப்பட்ட ஆளுகம விருத்தி  PPP கருத்திட்ட முன்சமாழிவுககள தயாரித்தல்  

BE விகலமனு மதிப்பீடு CA for AO 
நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்களுக்கு  கணினிகய 
ஏற்புகடயதாக்கல்  

WEPP பயனுறுதி வாய்ந்த  சகாள்கக ஆவணம் எழுதுதல்  CEEP சதாழிற் நதகவகளுக்காை ஆங்கிலச் ொன்றிதழ் பாடசநறி  

W/EPP 
அேொங்க சபறுககச் செயன்முகற சதாடர்பாை 
செயலமர்வு GCS சபாது சதாடர்பாடல் திறன் 

PTS ெமாந்தேச்  சிந்தைா ஆற்றல் CDM 
அைர்த்த முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை ொன்றிதழ் 
பாடசநறி 

PFM for NFM 
நிதித்துகற ொோத முகாகமயாளர்களுக்காை 
அேொங்க நிதி முகாகமத்துவம் IT/OC 

தகவல் சதாழில்நுட்பத்கத அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட 
அலுவலகக் நகாகவகள் 

W/NS நபச்சுவார்த்கத நடாத்தும் ஆற்றல் செயலமர்வுகள் C/SCDL 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் கணினி 
இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி 

PFM for FM 
நிதி முகாகமயாளர்களுக்காை அேொங்க நிதி 
முகாகமத்துவம் CC for PSQ  நெகவ தேப்படுத்தலுக்காை நுகர்நவார் பாதுகாப்பு  

i. திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் (முைாகமத்துவம்) 
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ii. டிப்லளாமா பயிற்சி சநறிைள் 
 

இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்திைால் அரொங்ை அரொங்ை சபறுகை மற்றும் ஒப்பந்த முைாகம 
டிப்லளாமா பயிற்சிசநறி, அலுவ ை முைாகம டிப்லளாமா பயிற்சிசநறி, தைவல் சதாழில்நுட்பப் பயிற்சிசநறி, 
உயர்சதாழில் புரிலவாருக்ைாை ஆங்கி  டிப்லளாமா பயிற்சிசநறி ஆகிய பயிற்சிசநறிைள் நடாத்தப்பட்டை. இந்த 
டிப்லளாமா பயிற்சிசநறிைள் மிைவும் பிரப மகடந்துள்ளதுடன் அரொங்ைத் துகறயின் செய ாற்றுகைகய 
லமம்படுத்துவதில் மிைவும் சபறுமதியாை பங்ைளிப்புைள் இப்பயிற்சநறிைள் மூ ம் வழங்ைப்படுகின்றை. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

சதா .
.இ   பயிற்சி சநறித் தக ப்பு 

2013  

ைா ப் பகுதி இ க்கு 

 
1 

நடாத்தப்பட்ட  
பயிற்சிசநறிைள் 
எண்ணிக்கை 

2 
பங்குபற்றிலய

ாார் 
எண்ணிக்கை 

 
3 

பங்குபற்றிய 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை  

டிப்நளாமா பயிற்சிசநறிகள்           

1 
அேொங்க சபறுகக மற்றும் ஒப்பந்த 
முகாகமத்தும் சதாடர்பாை 
டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி (DIPPCA) 

1 வருடம் ( 52 
நாட்கள்) 1 1 22 1144 

2 அலுவலக முகாகம சதாடர்பாை 
டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி (D in OM) 

1 வருடம் 
(96 நாட்கள்) 

 
1 1 53 5011 

3 தகவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா 
பயிற்சிசநறி (D in IT) 

6 மாதம் 
(24 நாட்கள்) 1 1 36 164 

4 
உயர்சதாழில்புரிநவாருக்காை 
ஆங்கில சமாழி டிப்நளாமா 
பயிற்சிசநறி (DEP) 

1 வருடம் 
(40 நாட்கள்) 1 

1 (தற்நபாது 
நகடசபறுகி

றது) 
265 10600 
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iii.  திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சிைள் (முைாகமத்துவம் அல் ாத) 
 

சதா.இ
  பயிற்சிசநறித் தக ப்பு 

2014  
 
 

ைா ப் 
பகுதி 

)திைதி(  
 

இ க்கு  

1 
நடாத்தப்
பட்ட  
பயிற்சி 
சநறிைள் 
எண்ணிக்
கை 

2 
பங்குபற்றி 
லயார் 

எண்ணிக்கை 

3 
பங்குபற்றல்  
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்ை
கா 

1 அேொங்க கணக்கீட்டு  நகடமுகற 1 15 14 570 570 
2 

உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல்  2 4 4 108 216 

3 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் 
நகடமுகற விதிககள பயன்படுத்தல்  3 16 15 461 1383 

4 
அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புகடய ெட்டம்  2 1 1 28 56 

5 

அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புகடய ெட்டம் சதாடர்பாக 
அறிவூட்டல் 1 9 8 390 390 

6 
நநர்மகறயாை எண்ணப்பாடுககள 
கட்டிசயழுப்புதல்  1 4 2 59 59 

7 வியாபாே கடிதங்ககள எழுதுதல்  1 8 8 189 189 

8 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு 
திறன்கள்  1 5 5 144 144 

9 சூழல் முகாகமத்துவம்  2 3 2 36 72 

10 அேொங்க சகாடுப்பைவு  நகடமுகற  1 7 7 230 230 

11 ஈ – விண்ணப்பமும் பாதுகாப்பும்  2 5 4 67 134 

12 
மனித வள முகாகம  
அறிமுகப்படுத்தல் 3 9 9 322 966 

13 
மனிதவள முகாகம  
அறிமுகப்படுத்தல் 5 2 1 23 115 

14 
திகறநெரி முகாகமத்துவம் மற்றும் 
வேவுசெலவு  1 8 7 187 187 

15 சுய அபிவிருத்தி மற்றும் நல்லறிவு  1 10 7 162 162 

16 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் 
மற்றும் பாதுகாப்பு வகலயகமப்பு  1 9 9 235 235 

17 
உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல் 2 4 4 122 244 

18 
அேொங்கத் துகற கட்டுப்பாட்டுக்கு 
கணக்காய்வின் கடகமப்பாடு  2 5 5 137 274 

19 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் 
சபாதுமக்கள் சதாடர்பு  2 10 9 228 456 

20 
பிரிவுத் தகலவர்களுக்காை 
முகாகமத்துவப் பயிற்சி  2 3 3 105 210 

21 அேெ நிதி 2 18 17 611 1222 

22 களஞ்சிய முகாகமத்துவம் 2 5 5 101 202 

23 இடர் முகாகமத்துவம் 2 3 3 84 168 

24 ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 11 11 352 704 

25 அேெ காணிகள் முகாகமத்துவம்  3 7 4 102 306 
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iii.  திட்டமிடப்பட்ட நிைழ்ச்சிைள் (முைாகமத்துவம் அல் ாத) 
 

சதா.இ
  பயிற்சிசநறித் தக ப்பு 

2014  
 
 

ைா ப் 
பகுதி 

)திைதி(  
 

இ க்கு  

1 
நடாத்தப்
பட்ட  
பயிற்சி 
சநறிைள் 
எண்ணிக்
கை 

2 
பங்குபற்றி 
லயார் 

எண்ணிக்கை 

3 
பங்குபற்றல்  
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்ை
கா 

1 அேொங்க கணக்கீட்டு  நகடமுகற 1 15 14 570 570 
2 

உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல்  2 4 4 108 216 

3 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் 
நகடமுகற விதிககள பயன்படுத்தல்  3 16 15 461 1383 

4 
அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புகடய ெட்டம்  2 1 1 28 56 

5 

அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புகடய ெட்டம் சதாடர்பாக 
அறிவூட்டல் 1 9 8 390 390 

6 
நநர்மகறயாை எண்ணப்பாடுககள 
கட்டிசயழுப்புதல்  1 4 2 59 59 

7 வியாபாே கடிதங்ககள எழுதுதல்  1 8 8 189 189 

8 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு 
திறன்கள்  1 5 5 144 144 

9 சூழல் முகாகமத்துவம்  2 3 2 36 72 

10 அேொங்க சகாடுப்பைவு  நகடமுகற  1 7 7 230 230 

11 ஈ – விண்ணப்பமும் பாதுகாப்பும்  2 5 4 67 134 

12 
மனித வள முகாகம  
அறிமுகப்படுத்தல் 3 9 9 322 966 

13 
மனிதவள முகாகம  
அறிமுகப்படுத்தல் 5 2 1 23 115 

14 
திகறநெரி முகாகமத்துவம் மற்றும் 
வேவுசெலவு  1 8 7 187 187 

15 சுய அபிவிருத்தி மற்றும் நல்லறிவு  1 10 7 162 162 

16 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் 
மற்றும் பாதுகாப்பு வகலயகமப்பு  1 9 9 235 235 

17 
உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல் 2 4 4 122 244 

18 
அேொங்கத் துகற கட்டுப்பாட்டுக்கு 
கணக்காய்வின் கடகமப்பாடு  2 5 5 137 274 

19 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் 
சபாதுமக்கள் சதாடர்பு  2 10 9 228 456 

20 
பிரிவுத் தகலவர்களுக்காை 
முகாகமத்துவப் பயிற்சி  2 3 3 105 210 

21 அேெ நிதி 2 18 17 611 1222 

22 களஞ்சிய முகாகமத்துவம் 2 5 5 101 202 

23 இடர் முகாகமத்துவம் 2 3 3 84 168 

24 ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 11 11 352 704 

25 அேெ காணிகள் முகாகமத்துவம்  3 7 4 102 306 
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26 அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 2 12 12 348 696 

27 

முகாகமத்துவ உதவியாளர் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை தகவல் 
சதாழில்நுட்பப் பயிற்சி நிகழ்ச்சி   8 8 8 157 1256 

28 ஒழுக்காற்று நகடமுகற (சிங்களம்) 3 9 9 258 774 

29 ஒழுக்காற்று நகடமுகற (தமிழ்) 3 2 1 26 78 

30 நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 1 1 0 0 0 

31 
அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி (KKS) 3 8 8 219 657 

32 செயற்திட்ட முகாகம 3 7 7 254 762 
33 ஓய்வூதிய அலுவல்கள் 2 3 3 100 200 

34 
கிோம உத்திநயகாத்தர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி 4 7 6 222 888 

35 
அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி (KKS) 3 2 2 93 279 

36 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய 
பிேநவெம் (தமிழ்)  2 7 5 129 258 

37 
அலுவலக முகாகம மற்றும்  
மைப்பாங்கு  அபிவிருத்தி 5 10 9 290 1450 

38 ெமைாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் 1 1 0 0 0 
 சமாத்தம்  258 234 7149 16255 

 AP அேொங்க கணக்கீட்டு  நகடமுகற SM களஞ்சிய முகாகமத்துவம் 

AOV 
உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல்  DM இடர் முகாகமத்துவம் 

AEC/PR 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  SC ெம்பளப் பரிமாற்றம் 

LRPO 
அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு ஏற்புகடய 
ெட்டம்  SLM அேெ காணிகள் முகாகமத்துவம்  

ALPO 
அேொங்க உத்திநயாகத்தர்களுக்கு ஏற்புகடய 
ெட்டம் சதாடர்பாக அறிவூட்டல் GPP அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

BPA நநர்மகறயாை எண்ணப்பாடுககள 
கட்டிசயழுப்புதல் 

ICT for 
MAPG 

முகாகமத்துவ உதவியாளர் 
நெகவ உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
தகவல் சதாழில்நுட்பப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சி   

BLW வியாபாே கடிதங்ககள எழுதுதல்  DP (S) ஒழுக்காற்று நகடமுகற (சிங்களம்) 
CPS சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு திறன்கள்  DP(T) ஒழுக்காற்று நகடமுகற (தமிழ்) 
EM சூழல் முகாகமத்துவம்  FR நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 

GPP அேொங்க சகாடுப்பைவு  நகடமுகற  CBOES 
அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி (KKS) 

E- gov/AS ஈ – விண்ணப்பமும் பாதுகாப்பும்  ProM செயற்திட்ட முகாகம 
IHRM மனித வள முகாகம  அறிமுகப்படுத்தல் PM ஓய்வூதிய அலுவல்கள் 

IHRM மனித வள முகாகம  அறிமுகப்படுத்தல் CBGN 
கிோம உத்திநயகாத்தர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி 

TMB 
திகறநெரி முகாகமத்துவம் மற்றும் 
வேவுசெலவு  RAPSG 

அேொங்கத் துகற கட்டுப்பாட்டுக்கு 
கணக்காய்வின் கடகமப்பாடு  

SDEI சுய அபிவிருத்தி மற்றும் நல்லறிவு  CC/PR 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் 
சபாதுமக்கள் சதாடர்பு  

RSSN 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் 
பாதுகாப்பு வகலயகமப்பு  TP for DO 

அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை 
திறன் விருத்தி (KKS) 

UOV 
உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் 
பயன்படுத்தல் NAOM (T) 

அலுவலக முகாகமக்காை புதிய 
பிேநவெம் (தமிழ்)  

MT for HD 
பிரிவுத் தகலவர்களுக்காை முகாகமத்துவப் 
பயிற்சி  OMDA 

அலுவலக முகாகம மற்றும்  
மைப்பாங்கு  அபிவிருத்தி 

PF அேெ நிதி PTS ெமைாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் 
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iv. சதாக க் ைல்வி  வக யகமப்பு (VLN) 

  
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிருவைத்தின் சதாகலக் கல்வி வகலயகமப்பு 2013 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 
மாதம் 20 ஆம் திகதி  அறிமுகம் செய்துகவக்கப்பட்டது. அதகை அதிநமதகு ெைாதிபதியின் செயலாளர் 
லலித் வீேதுங்க அவர்களிைால்  ஆேம்பித்து கவக்கப்பட்டது. இந்த புதிய பிேநவெம்  இது வகேயில் அேெ 
துகறயில்  நமற்சகாள்ளப்படாத  மனித வளங்கள் மற்றும் நிதித் துகற மற்றும் ஏகைய பிரிவுககள 
சதாடர்புபடுத்தும் ஒரு பாலமாக செயற்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ெம்பிேதாயபூர்வமாை  கற்றல் 
முகறயாை நநருக்கு நநோை வகுப்பகறக் கற்றல் முகற நிறுத்தப்படல் நவண்டுசமை இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம் அகடயாளம் கண்டுள்ளது. சதாகலக் கல்வி வகலயகமப்பு முகற 
(VLN) கீழ் மட்ட உத்திநயாகத்தர்களின் பயிற்சிக்காை ெந்தர்ப்பத்கத விரிவுபடுத்தும் நநாக்கில் 
முன்சைடுக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்ககயாகும். இந்த சதாகலக் கல்வி வகலயகமப்பு முகற மாத்தகற, 
அம்பாகற, கிளிசநாச்சி, வவுனியா, மன்ைார், முல்கலத்தீவு, ஹம்பாந்நதாட்கட, நுவசேலியா மற்றும் 
திருநகாணமகல மாவட்டங்களிலும் மற்றும் வடநமல்,  சதன், ஊவா மற்றும் ெப்பிேகமுவ 
மாகாணங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
 
 
சதாக க் ைல்விப் பயிற்சி நிைழ்ச்சிைள் (முைாகமத்துவம்  அல் ாத) 
 

சதா 
இ  நிைழ்ச்சியின் சபயர் பயிற்சி 

நிக யம் 
ைா ப் 
பகுதி 

1 
பங்குபற்ற
ா லயார் 
எண்ணிக்

கை 

2 
பங்குபற்ற

ல் 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்

கை 

1 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் தேத்கத விருத்தி 
செய்வதற்காக நநர்மகறயாை எண்ணப்பாடுககள 
கட்டிசயழுப்புதல்  நுவசேலியா 1 21 21 

2 சதாழில்முகற கடிதங்கள் எழுதுதல் அம்பாகற 1 30 30 

3 சதாழில்முகற கடிதங்கள் எழுதுதல் 
திேநகாணம
கல 1 40 40 

4 கிோம உத்திநயகாத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி நுவசேலியா 4 26 104 

5 கிோம உத்திநயகாத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி 
அம்பாகற 

4 20 80 

6 கிோம உத்திநயகாத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி  
அம்பாகற 

4 35 140 

7 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு திறன்கள்  

பதுகள 1 19 19 

8 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு திறன்கள்  

மாத்தகற 1 17 17 

9 
சதாடர்பாடல் மற்றும்  முன்கவப்பு திறன்கள்  

மாத்தகற 1 14 14 

10 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் சபாதுமக்கள் 
சதாடர்பு  நுவசேலியா 2 25 50 

11 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் சபாதுமக்கள் 
சதாடர்பு  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 2 38 76 

12 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு மற்றும் சபாதுமக்கள் 
சதாடர்பு  நுவசேலியா 2 20 40 

13 சபாதுமக்கள் சதாடர்பு விருத்தி பதுகள 2 25 50 
14 சபாதுமக்கள் சதாடர்பு விருத்தி வவுனியா 2 34 68 

15 இடர் முகாகமத்துவம் 
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 2 31 62 

16 
இடர் முகாகமத்துவம் ஹம்பாந் 

நதாட்கட 2 15 30 

17 
இடர் முகாகமத்துவம் 

நுவசேலியா 2 15 30 



28 tUlhe;j mwpf;if 2014
வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 27  

 

18 
ஒழுக்காற்று நகடமுகற  

அம்பாகற 3 28 84 

19 
ஒழுக்காற்று நகடமுகற  

நுவசேலியா 3 11 33 

20 ஒழுக்காற்று நகடமுகற (தமிழ்) கிளிசநாச்சி 3 28 84 

21 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல் நுவசேலியா 3 20 60 

22 ஈ –  அேொங்க விண்ணப்பமும் பாதுகாப்பும் 
திேநகாண 
மகல 2 29 58 

23 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 51 153 

24 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  நுவசேலியா 3 22 66 

25 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  காலி 3 93 279 

26 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

திேநகாண 
மகல 3 30 90 

27 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  வவுனியா 3 33 99 

28 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 57 171 

29 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  அம்பாகற 3 39 117 

30 
சூழல் முகாகமத்துவம்  நுவசேலியா 

2 17 34 

31 
சூழல் முகாகமத்துவம்  நுவசேலியா 

2 32 64 

32 அேொங்க கணக்கீட்டு  நகடமுகற மாத்தகற 1 26 26 

33 அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 1 48 48 

34 
அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  ஹம்பாந் 

நதாட்கட 1 64 64 

35 
அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  

வவுனியா 1 35 35 

36 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் ஹம்பாந் 

நதாட்கட 2 29 58 

37 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

மாத்தகற 2 30 60 

38 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

வவுனியா 2 25 50 

39 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

மாத்தகற 2 21 42 

40 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

பதுகள 2 27 54 

41 
அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை திறன் விருத்தி 
(KKS) நுவசேலியா 3 10 30 

42 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  திேநகாண 

மகல 1 33 33 

43 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  திேநகாண 

மகல 2 20 40 
44 அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  வவுனியா 2 25 50 

45 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  முல்கலத் 

தீவு 2 31 62 

46 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  யாழ்ப்பாண

ம் 2 29 58 
47 அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்) வவுனியா 2 39 78 
48 ஓய்வூதிய அலுவல்கள் காலி 2 27 54 

49 கருத்திட்ட முகாகமத்துவம் 
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 45 135 

50 அேெ நிதி அம்பாகற 2 46 92 
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18 
ஒழுக்காற்று நகடமுகற  

அம்பாகற 3 28 84 

19 
ஒழுக்காற்று நகடமுகற  

நுவசேலியா 3 11 33 

20 ஒழுக்காற்று நகடமுகற (தமிழ்) கிளிசநாச்சி 3 28 84 

21 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல் நுவசேலியா 3 20 60 

22 ஈ –  அேொங்க விண்ணப்பமும் பாதுகாப்பும் 
திேநகாண 
மகல 2 29 58 

23 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 51 153 

24 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  நுவசேலியா 3 22 66 

25 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  காலி 3 93 279 

26 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

திேநகாண 
மகல 3 30 90 

27 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  வவுனியா 3 33 99 

28 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 57 171 

29 
தாபை விதிக்நகாகவ மற்றும் நகடமுகற 
விதிககள பயன்படுத்தல்  அம்பாகற 3 39 117 

30 
சூழல் முகாகமத்துவம்  நுவசேலியா 

2 17 34 

31 
சூழல் முகாகமத்துவம்  நுவசேலியா 

2 32 64 

32 அேொங்க கணக்கீட்டு  நகடமுகற மாத்தகற 1 26 26 

33 அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 1 48 48 

34 
அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  ஹம்பாந் 

நதாட்கட 1 64 64 

35 
அேொங்க சகாடுப்பைவு நகடமுகற  

வவுனியா 1 35 35 

36 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் ஹம்பாந் 

நதாட்கட 2 29 58 

37 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

மாத்தகற 2 30 60 

38 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

வவுனியா 2 25 50 

39 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

மாத்தகற 2 21 42 

40 
அேொங்க சபறுகக நகடமுகறகள் 

பதுகள 2 27 54 

41 
அலுவலக உதவியாளர்களுக்காை திறன் விருத்தி 
(KKS) நுவசேலியா 3 10 30 

42 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  திேநகாண 

மகல 1 33 33 

43 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  திேநகாண 

மகல 2 20 40 
44 அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  வவுனியா 2 25 50 

45 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  முல்கலத் 

தீவு 2 31 62 

46 
அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்)  யாழ்ப்பாண

ம் 2 29 58 
47 அலுவலக முகாகமக்காை புதிய பிேநவெம் (தமிழ்) வவுனியா 2 39 78 
48 ஓய்வூதிய அலுவல்கள் காலி 2 27 54 

49 கருத்திட்ட முகாகமத்துவம் 
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 3 45 135 

50 அேெ நிதி அம்பாகற 2 46 92 
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51 
அேெ நிதி 1 

வக்சவல்ல 2 39 78 

52 
அேெ நிதி 1  சபல்கஹ 

சதன்ை 2 28 56 

53 
அேெ நிதி 1 

நுவசேலியா 2 25 50 

54 அேெ நிதி 2 
மாத்தகற 

2 31 62 

55 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  

மாத்தகற 
1 17 17 

56 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  

ஹம்பாந் 
நதாட்கட 1 47 47 

57 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  

திேநகாண 
மகல 1 14 14 

58 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  பதுகள 1 31 31 

      

59 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  

நுவசேலியா 
1 17 17 

60 
வளங்ககள பகிர்ந்துசகாள்ளல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
வகலயகமப்பு  

நுவசேலியா 
1 15 15 

61 ெம்பள பரிமாற்றம் 
மாத்தகற 

2 32 64 

62 ெம்பள பரிமாற்றம் 
மாத்தகற 

2 20 40 

63 
சுய அபிவிருத்தி மற்றும் நல்லறிவு  காலி 

1 60 60 

64 
சுய அபிவிருத்தி மற்றும் நல்லறிவு  காலி 

1 30 30 

65 
அேெ காணிகள் முகாகமத்துவம்  திேநகாண 

மகல 3 25 75 

66 
அேெ காணிகள் முகாகமத்துவம்  மாத்தகற 

3 20 60 

67 
களஞ்சிய முகாகமத்துவம் மாத்தகற 

2 30 60 

68 
களஞ்சிய முகாகமத்துவம் திேநகாண 

மகல 2 21 42 

69 உத்திநயாகபூர்வ வாகைங்ககளப் பயன்படுத்தல் 
சபல்கஹ 
சதன்ை 2 17 34 

70 திகறநெரி முகாகமத்துவம்  நுவசேலியா 1 20 20 

71 
திகறநெரி முகாகமத்துவம்  ஹம்பாந் 

நதாட்கட 1 54 54 

72 
திகறநெரி முகாகமத்துவம்  திேநகாண 

மகல 1 34 34 

73 
திகறநெரி முகாகமத்துவம்  ஹம்பாந் 

நதாட்கட 1 17 17 

 
 
சமாத்தம்   2169 4309 
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v. இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் நிதியளிப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

(மாவட்ட மட்ட) 
 

நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 
  

மாவட்டம் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
சபயர் 

ைா ப்பகுதி 1 
ை ந்து 

சைாண்லடார் 
எண்ணிக்கை 

2 
பங்குபற்றல்  
 நாட்ைள் 

    

1 
மாத்தகள 

அலுவலக முகாகமத்துவம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
எண்ணக்கருக்கள்  

5 91 455 
   

2 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம்  

3 90 270 
   

3  கிோம அலுவலர் திறன் 
விருத்தி 

4 95 380    

4 குருநாகல் அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 73 146    

5  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 87 174    

6  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 68 136    

7  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 73 146    

8  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 76 380    

9  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 57 114    

10 கண்டி அேெ காணி முகாகமத்துவம் 3 64 192    

11  அேெ காணி முகாகமத்துவம் 3 35 105    

12  ெம்பளப் பரிமாற்றம்  2 71 142    

13 கம்பஹா அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 38 190    

14 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம்  

3 37 

111 

   

15  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 80 400    

16  சபாதுமக்கள் சதாடர்பு 2 24 48    

17  அேொங்க சபறுகக 
நகடமுகற 

2 36 72    

18 
 

அலுவலக முகாகமத்துவம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
எண்ணக்கருக்கள் 

5 28 140 
   

19  அேொங்க கணக்காய்வுப் 
பிேச்சிகைகள் 

2 24 
48 

   

20 கம்பஹா அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 48 96    

21  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 55 165    

22  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 35 105    

23  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 30 90    

24  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 41 123    

25 
 

அேெ அலுவலர்களுக்கு 
ெட்டம் சதாடர்பாை 
அறிவூட்டல்  

2 30 60 
   

26  அேொங்க சபறுகக 
நகடமுகற 

2 25 50    

27  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 50 250    

28 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 25 75 
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v. இ ங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தின் நிதியளிப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

(மாவட்ட மட்ட) 
 

நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 
  

மாவட்டம் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
சபயர் 

ைா ப்பகுதி 1 
ை ந்து 

சைாண்லடார் 
எண்ணிக்கை 

2 
பங்குபற்றல்  
 நாட்ைள் 

    

1 
மாத்தகள 

அலுவலக முகாகமத்துவம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
எண்ணக்கருக்கள்  

5 91 455 
   

2 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம்  

3 90 270 
   

3  கிோம அலுவலர் திறன் 
விருத்தி 

4 95 380    

4 குருநாகல் அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 73 146    

5  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 87 174    

6  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 68 136    

7  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 73 146    

8  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 76 380    

9  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 57 114    

10 கண்டி அேெ காணி முகாகமத்துவம் 3 64 192    

11  அேெ காணி முகாகமத்துவம் 3 35 105    

12  ெம்பளப் பரிமாற்றம்  2 71 142    

13 கம்பஹா அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 38 190    

14 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம்  

3 37 

111 

   

15  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 80 400    

16  சபாதுமக்கள் சதாடர்பு 2 24 48    

17  அேொங்க சபறுகக 
நகடமுகற 

2 36 72    

18 
 

அலுவலக முகாகமத்துவம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
எண்ணக்கருக்கள் 

5 28 140 
   

19  அேொங்க கணக்காய்வுப் 
பிேச்சிகைகள் 

2 24 
48 

   

20 கம்பஹா அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 2 48 96    

21  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 55 165    

22  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 35 105    

23  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 30 90    

24  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 41 123    

25 
 

அேெ அலுவலர்களுக்கு 
ெட்டம் சதாடர்பாை 
அறிவூட்டல்  

2 30 60 
   

26  அேொங்க சபறுகக 
நகடமுகற 

2 25 50    

27  அேெ நிதி முகாகமத்துவம் 5 50 250    

28 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 25 75 
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29 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 35 105 
   

30  ஒழுக்காற்று நகடமுகற 2 42 84    

31  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்   3 33 99    

32 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 38 114 
   

33 
இேத்திைபுரி 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 44 132 
   

34 
 

அலுவலக முகாகமத்துவம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
எண்ணக்கருக்கள் 

5 49 245 
   

35 
 

அலுவலக 
உதவியாளர்களுக்காை திறன் 
விருத்தி (KKS) 

3 29 87 
   

36 நுவசேலியா ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 50 100    

37 
ஹம்பாந் 
நதாட்கட 

கிோம அலுவலர் திறன் 
விருத்தி 4 200 800    

38 அனுோதபுேம் அேெ காணி முகாகமத்துவம்  3 20 60    

39  ஓய்வூதியப் பிேச்சிகைகள் 2 10 20    

40  அலுவலக முகாகமத்துவம்  5 20 100    

41  அேொங்க சபறுகக 
நகடமுகற 

2 12 24    

42  ெம்பளப் பரிமாற்றம் 2 42 84    

43 
அனுோதபுேம் 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 88 

264 

   

44 
 

அலுவலக 
உதவியாளர்களுக்காை திறன் 
விருத்தி (KKS) 

3 20 

60 

   

45  கிோம அலுவலர் திறன் 
விருத்தி 

4 65 260    

46 
 

அேெ அலுவலர்களுக்கு 
ெட்டம் சதாடர்பாை 
அறிவூட்டல் 

2 36 

72 

   

47  கருத்திட்ட முகாகமத்துவம்  
(1மற்றும் 11) 

3 80 
240 

   

48  மனிதவள முகாகமத்துவம் 5 28 140    

49 
 

தாபை விதிக்நகாகவ 
மற்றும் நகடமுகற 
விதிகளின் உபநயாகம் 

3 93 279 
   

50 சகாழும்பு ஓய்வூதியப் பிேச்சிகைகள் 1 28 28    

51  ஓய்வூதியப் பிேச்சிகைகள் 1 57 57    

52  ஓய்வூதியப் பிேச்சிகைகள் 1 36 36    

53  அலுலக முகாகமத்துவம்  5 38 190    

54  சபாதுமக்கள் சதாடர்பு 2 40 80    

55  அேெ காணி முகாகமத்துவம் 3 50 150    

56 
 

அலுவலக 
உதவியாளர்களுக்காை திறன் 
விருத்தி (KKS) 

3 44 

132 

   

  சமாத்தம்   2813 8705    
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vi. முைாகமத்துவ  உதவியாளர்ைளுக்ைாை ஆரம்ப பயிற்சி சநறி (மாவட்ட மட்டம்)  

 

சதா.இ  மாவட்ட செய ைத்தின் சபயர் ைா ம் 
(நாட்ைள்) இ க்கு 

1 
நடாத்தப்பட்ட 
பயிற்சி 

சநறிைளின் 
எண்ணிக்கை 

 
2 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

1 ஹம்பாந்நதாட்கட 10 1 43 430 
2 மட்டக்களப்பு 10 1 26 260 
3 மாத்தகற 10 1 33 330 
4 அனுோதபுேம் 10 1 54 540 
5 அனுோதபுேம் 10 1 50 500 
6 இேத்திைபுரி 10 1 25 250 
7 இேத்திைபுரி 10 1 22 220 
8 நககாகல 10 1 19 190 
9 மாத்தகள 10 1 31 310 
10 சமாணோககல 10 1 34 340 
11 காலி 10 1 29 290 
12 காலி 10 1 25 250 
13 குருநாகல் 10 1 44 440 
14 வவுனியா 10 1 15 150 
15 மன்ைார் 10 1 8 80 
16 திருநகாணமகல 10 1 15 150 
17 திருநகாணமகல 10 1 15 150 
18 யாழ்ப்பாணம் 10 1 39 390 
19 யாழ்ப்பாணம் 10 1 8 80 
20 முல்கலத்தீவு 10 1 8 80 
21 கண்டி 10 1 62 620 
22 கம்பஹா 10 1 23 230 
23 புத்தளம் 10 1 54 540 
24 அம்பாகற 10 1 15 150 
25 அம்பாகற 10 1 16 160 
26 சபாலநறுகவ 10 1 22 220 
27 நுவசேலியா 10 1 24 240 
28 சகாழும்பு 10 1 200 2000 
29 சகாழும்பு 10 1 150 1500 
30 சகாழும்பு 10 1 181 1810 
31 சகாழும்பு 10 1 244 2440 
32 சகாழும்பு 10 1 144 1440 
33 பதுகள 10 1 48 480 
 சமாத்தம்  33 1726 17260 
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vi. முைாகமத்துவ  உதவியாளர்ைளுக்ைாை ஆரம்ப பயிற்சி சநறி (மாவட்ட மட்டம்)  

 

சதா.இ  மாவட்ட செய ைத்தின் சபயர் ைா ம் 
(நாட்ைள்) இ க்கு 

1 
நடாத்தப்பட்ட 
பயிற்சி 

சநறிைளின் 
எண்ணிக்கை 

 
2 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

1 ஹம்பாந்நதாட்கட 10 1 43 430 
2 மட்டக்களப்பு 10 1 26 260 
3 மாத்தகற 10 1 33 330 
4 அனுோதபுேம் 10 1 54 540 
5 அனுோதபுேம் 10 1 50 500 
6 இேத்திைபுரி 10 1 25 250 
7 இேத்திைபுரி 10 1 22 220 
8 நககாகல 10 1 19 190 
9 மாத்தகள 10 1 31 310 
10 சமாணோககல 10 1 34 340 
11 காலி 10 1 29 290 
12 காலி 10 1 25 250 
13 குருநாகல் 10 1 44 440 
14 வவுனியா 10 1 15 150 
15 மன்ைார் 10 1 8 80 
16 திருநகாணமகல 10 1 15 150 
17 திருநகாணமகல 10 1 15 150 
18 யாழ்ப்பாணம் 10 1 39 390 
19 யாழ்ப்பாணம் 10 1 8 80 
20 முல்கலத்தீவு 10 1 8 80 
21 கண்டி 10 1 62 620 
22 கம்பஹா 10 1 23 230 
23 புத்தளம் 10 1 54 540 
24 அம்பாகற 10 1 15 150 
25 அம்பாகற 10 1 16 160 
26 சபாலநறுகவ 10 1 22 220 
27 நுவசேலியா 10 1 24 240 
28 சகாழும்பு 10 1 200 2000 
29 சகாழும்பு 10 1 150 1500 
30 சகாழும்பு 10 1 181 1810 
31 சகாழும்பு 10 1 244 2440 
32 சகாழும்பு 10 1 144 1440 
33 பதுகள 10 1 48 480 
 சமாத்தம்  33 1726 17260 
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2. லெகவ உள்வாங்ைல் முன்லைாடிப் பயிற்சி நிைழ்ச்சிைள் 
 

நடாளாவிய முகாகமத்துவ நெகவசயான்றாை இலங்கக நிர்வாக நெகவ (SLAS), இலங்கக 

கணக்காளர் நெகவ (SLAcS), இலங்கக திட்டமிடல் நெகவ (SLPS), இலங்கக கல்வி நிர்வாக நெகவ 

(SLEAS) மற்றும் இலங்கக சவளிநாட்டுச் நெகவ  நபான்ற  ஏகைய நெகவகளின் பயிலுநர்களுக்கு 

சிலீடா நிறுவைத்திைால்   நெகவ முன்நைாடிப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றை.  
 

சபாதுவாக நெகவ முன்நைாடிப் பயிற்சிகளினூடாக அேொங்க நெகவ பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் அேெ 

நிர்வாகத்தின் அடிப்பகடகள், நிதி முகாகமத்துவம், கருத்திட்ட முகாகமத்துவம், அலுவலக 

முகாகமத்துவம், அேெ நெகவயின் ஒழுக்க விழுமியங்கள், சதாடர்பாடல், அேசியல்,சபாருளாதாே 

மற்றும் ெமூகப் பிேச்சிகைகள்,தகவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் சமாழியாற்றல் நபான்ற பல பிரிவுகள் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை.  
 

நெகவ முன்நைாடிப் பயிற்சிகய  சவற்றிகேமாக பூர்த்திசெய்கின்ற இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

உத்திநயாகத்தர்களுக்கு அேெ நிர்வாகம் சதாடர்பாை டிப்நளாமா வழங்கப்படுகின்றது. இலங்கக 

நிர்வாக நெகவ பிேமாணக் குறிப்பின் பிரிவு 9-1 இன்  நதகவப்பாடு இதன் மூலம் பூர்த்தி 

செய்யப்படுகின்றது.  
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இல. நிநெ. குழு 1 

லெகவ உள்வாங்ைல் பயிற்சி

  நிைழ்ச்சியின் சபயர் 
சமாடியூல்ைளின் 
எண்ணிக்கை ைா ப் பகுதி 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

(1) 

 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

(2) 

1 
இலங்கக நிருவாக நெகவ 
(மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) குழு –I 11 

3 மாதங்கள் 
(64 நாட்கள்) 

 34 

 
2176 

2 
இலங்கக நிருவாக நெகவ 
(மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) குழு –II 11 

3 மாதங்கள் 
(64 நாட்கள்) 29 

 
1856 

இலங்கக நிருவாக 
நெகவ 
(மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) 
குழு –I  

இலங்கக நிருவாக 
நெகவ -
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
குழு –I 

இலங்கக நிருவாக 
நெகவ 
(மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) 
குழு –II 

இலங்கக நிருவாக 
நெகவ 
(மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
குழு –II 

இல. நிநெ. குழு II   
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3. இ ங்கை நிர்வாை லெகவ திறன் விருத்தி ைருத்திட்டம்  
இலங்கக நிர்வாக நெகவயின் சதாழிற்துகற அபிவிருத்திக்கு  நதகவயாை அறிவு, திறகமகள் மற்றும் 

எண்ணப்பாடுககள விருத்தி  செய்வதகை தைது பிேதாை சபாறுப்பாக இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவகம் கருதுகின்றது.  இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களது சதாடர்ந்நதர்ச்சியாை கற்றல் 

கலாொேத்கத விருத்தி செய்து  விகைத்திறனுள்ள மற்றும் பயனுறுதிமிக்க அேொங்க நெகவகய 

உறுதிப்படுத்துவது முக்கிய நநாக்கமாகும்.  எைநவ, தைது சதாழிற்துகற அபிவிருத்தி இலக்குககள 

அகடந்துசகாண்டு தேமாை அேொங்க நெகவகய வழங்கும் சபாருட்டு இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

உத்திநயாகத்தர்களுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதில் இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 

எப்சபாழுதும் சபருகமப் படுகின்றது.  

இவ்வாறு நமற்படி இலக்குககள அகடந்துசகாள்ளும் நநாக்கில் மற்றும் இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

பிேமாணக் குறிப்பின் பிரிவு 9.2 (4) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சு செயலாளரிைால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசநறிகள் 03 இலங்கக 

நிர்வாக நெகவ வகுப்பு I வகுப்பு II  உத்திநயாகத்தர்களும்  05 பாடசநறிகள் நிர்வாக நெகவ வகுப்பு III 
உத்திநயாகத்தர்களும் பயிலுதல் நவண்டும். கட்டாய நதகவப்பாசடான்கற நிவர்த்தி செய்யும் 

நநாக்கில் இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திைால் திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ஆேம்பிக்கப்பட்டுள்ளை.   

பயனுள்ள செயலாற்றுககக்கு மற்றும் சுய விருத்திக்காக  நவண்டி நதகவப்படுகின்ற விநெடமாக  

இைம்காணப்பட்ட நடத்கதொர் மற்றும் சதாழில்நுட்ப திறன்ககள விருத்தி செய்யும் நநாக்கில் 

நிகழ்ச்சித்திட்டசமான்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  
 

இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி  பாடசநறியின் பிேதாை இலக்கு  
யாசதனில் துரிதமாக  மாறிவரும் சூழலுக்கும்  அதிகரித்து வரும் ெவால்களுக்கும் முகம்சகாடுக்கும்  
வககயில் அறிவு மற்றும் திறன்ககள நாளதுவகேப்படுத்தல் மற்றும் தேம் உயர்த்தும் செயன்முகறகய 
சதாடர்ந்தும் நபணிவருவதாகும்.  நமற்படி ெவால்ககள சவற்றிசகாள்ளும் மூநலாபாய முகறகளின் 

மூலம் (1) அபிவிருத்தி  நதகவப்பாடுககள இைம்காணல் (2) தைது சொந்த விருத்திக்காக தனிப்பட்ட 
ரீதியில் சபாறுப்புக்ககள சுமத்தல். (3) அபிவிருத்தி இலக்குககள அகடந்துசகாள்ளும் சபாருட்டு 
அதற்காை செயன்முகறககள விருத்தி செய்வது இங்கு பிேதாைமாக சகாள்ளப்படுகின்றை. இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  சதாடர்ந்நதர்ச்சியாை சதாழிற்துகற விருத்தியின்  ஆேம்ப படிமுகற மாத்திேமாகும். 
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் விநெட சிறப்பம்ெம்  என்ைசவனில் தைது எதிர்கால சதாழிற்துகற மற்றும் 
சுய விருத்தி  வழிகாட்டல்  நிகழ்ச்சித்திட்டமாக  இப் பயிற்சி சநறியின் இறுதியில் பங்குபற்றுநவார் 
ஒவ்சவாருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியில் அபிவிருத்தித் திட்டசமான்கற வடிவகமத்தல் நவண்டும்.  

 
வருடத்தினுள் பின்வரும் திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டை.  
 

  

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ 1 ஆம் 

வகுப்பு) 
சமாடியூல்ைளின் 
எண்ணிக்கை ைா ப்பிரிவு 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

1 வகுப்பு I       
 

1.1  குழு  I  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 27 459 

1.2  குழு II  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 31 527 

1.3 குழு III  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 30 510 
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3. இ ங்கை நிர்வாை லெகவ திறன் விருத்தி ைருத்திட்டம்  
இலங்கக நிர்வாக நெகவயின் சதாழிற்துகற அபிவிருத்திக்கு  நதகவயாை அறிவு, திறகமகள் மற்றும் 

எண்ணப்பாடுககள விருத்தி  செய்வதகை தைது பிேதாை சபாறுப்பாக இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவகம் கருதுகின்றது.  இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களது சதாடர்ந்நதர்ச்சியாை கற்றல் 

கலாொேத்கத விருத்தி செய்து  விகைத்திறனுள்ள மற்றும் பயனுறுதிமிக்க அேொங்க நெகவகய 

உறுதிப்படுத்துவது முக்கிய நநாக்கமாகும்.  எைநவ, தைது சதாழிற்துகற அபிவிருத்தி இலக்குககள 

அகடந்துசகாண்டு தேமாை அேொங்க நெகவகய வழங்கும் சபாருட்டு இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

உத்திநயாகத்தர்களுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதில் இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 

எப்சபாழுதும் சபருகமப் படுகின்றது.  

இவ்வாறு நமற்படி இலக்குககள அகடந்துசகாள்ளும் நநாக்கில் மற்றும் இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

பிேமாணக் குறிப்பின் பிரிவு 9.2 (4) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சு செயலாளரிைால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பாடசநறிகள் 03 இலங்கக 

நிர்வாக நெகவ வகுப்பு I வகுப்பு II  உத்திநயாகத்தர்களும்  05 பாடசநறிகள் நிர்வாக நெகவ வகுப்பு III 
உத்திநயாகத்தர்களும் பயிலுதல் நவண்டும். கட்டாய நதகவப்பாசடான்கற நிவர்த்தி செய்யும் 

நநாக்கில் இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திைால் திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ஆேம்பிக்கப்பட்டுள்ளை.   

பயனுள்ள செயலாற்றுககக்கு மற்றும் சுய விருத்திக்காக  நவண்டி நதகவப்படுகின்ற விநெடமாக  

இைம்காணப்பட்ட நடத்கதொர் மற்றும் சதாழில்நுட்ப திறன்ககள விருத்தி செய்யும் நநாக்கில் 

நிகழ்ச்சித்திட்டசமான்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  
 

இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி  பாடசநறியின் பிேதாை இலக்கு  
யாசதனில் துரிதமாக  மாறிவரும் சூழலுக்கும்  அதிகரித்து வரும் ெவால்களுக்கும் முகம்சகாடுக்கும்  
வககயில் அறிவு மற்றும் திறன்ககள நாளதுவகேப்படுத்தல் மற்றும் தேம் உயர்த்தும் செயன்முகறகய 
சதாடர்ந்தும் நபணிவருவதாகும்.  நமற்படி ெவால்ககள சவற்றிசகாள்ளும் மூநலாபாய முகறகளின் 

மூலம் (1) அபிவிருத்தி  நதகவப்பாடுககள இைம்காணல் (2) தைது சொந்த விருத்திக்காக தனிப்பட்ட 
ரீதியில் சபாறுப்புக்ககள சுமத்தல். (3) அபிவிருத்தி இலக்குககள அகடந்துசகாள்ளும் சபாருட்டு 
அதற்காை செயன்முகறககள விருத்தி செய்வது இங்கு பிேதாைமாக சகாள்ளப்படுகின்றை. இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  சதாடர்ந்நதர்ச்சியாை சதாழிற்துகற விருத்தியின்  ஆேம்ப படிமுகற மாத்திேமாகும். 
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் விநெட சிறப்பம்ெம்  என்ைசவனில் தைது எதிர்கால சதாழிற்துகற மற்றும் 
சுய விருத்தி  வழிகாட்டல்  நிகழ்ச்சித்திட்டமாக  இப் பயிற்சி சநறியின் இறுதியில் பங்குபற்றுநவார் 
ஒவ்சவாருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியில் அபிவிருத்தித் திட்டசமான்கற வடிவகமத்தல் நவண்டும்.  

 
வருடத்தினுள் பின்வரும் திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டை.  
 

  

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ 1 ஆம் 

வகுப்பு) 
சமாடியூல்ைளின் 
எண்ணிக்கை ைா ப்பிரிவு 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

1 வகுப்பு I       
 

1.1  குழு  I  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 27 459 

1.2  குழு II  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 31 527 

1.3 குழு III  சமாடியூல்  6  நாட்கள் 17 30 510 
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குழு  I  

இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

1 ஆம் வகுப்பு ( குழு  I ) 

 குழு II  

இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

1 ஆம் வகுப்பு ( குழு II )  

குழு III  

இலங்கக நிர்வாக நெகவ 

1 ஆம் வகுப்பு ( குழு III )  

  

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ III ஆம் 

வகுப்பு) 
சமாடியூல்ைளின் 
எண்ணிக்கை ைா ப்பிரிவு 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

1 Class III       
 

1.1 குழு XV   சமாடியூல்  6  நாட்கள்  35  29 1015 

1.2 குழு XVI   சமாடியூல்  6  
நாட்கள் 35  

30 1050 

1.3 குழு XVII   சமாடியூல்  6  
நாட்கள் 35  

41 1435 

குழு 
XV   

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ III ஆம் 
வகுப்பு) 

குழு 
XVI   

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ III ஆம் 
வகுப்பு) 

குழு 
XVII   

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
(இலங்கக நிர்வாக நெகவ III ஆம் 
வகுப்பு) 
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திறன் விருத்தி ைருத்திட்டம் -1ஆம் வகுப்பு 
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திறன் விருத்தி ைருத்திட்டம் -3ஆம் வகுப்பு 
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4. பயிற்சியளிப்பு ஆல ாெகைச் லெகவைள் 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் வழங்கப்படும் பயிற்சியளிப்பு  ஆநலாெகைச் 
நெகவகள் இரு துகறககளச்  ொர்ந்தது.  

i. இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்ட பயிற்சியளிப்பு ஆநலாெகைச் 
நெகவகள். 

ii. நெகவப் சபறும் நிறுவைத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்ட பயிற்சியளிப்பு ஆநலாெகைச் நெகவகள். 

கடந்தகால  நதகவ அல்லது  காலப்பிரிவின் நதகவக்ககமய முதலாவது துகறயாைது இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வாநற அேெ நிறுவைங்கள் அல்லது 
தனிநபர்களிைால் பாடசநறிக் கட்டணங்கள்  செலுத்தப்படுதல் நவண்டும்.  

இேண்டாவது துகறகயப் சபாறுத்தவகேயில்  ஏற்புகடய நிறுவைங்களிைால் தமது ஆளணிக்காக 

அவர்களது நதகவகளுக்கு அகமவாக உள்ளடக்கப்படநவண்டிய விடயப் பேப்பு, யாருக்காக எவ்வளவு 

காலப்பகுதிக்கு பயிற்சிககள நடாத்த நவண்டும் என்பை பற்றிய பயிற்சி  நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள 

தயாரிக்குமாறு இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திடம் நவண்டப்படும். அதற்கிணங்க, 

ஏற்புகடய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்குரிய வேவுசெலவு மதிப்பீடும் அந்த 

நிறுவைத்திற்கு வழங்கப்படும். நெகவப் சபறும் நிறுவைத்தின் ஒப்புதல் கிகடக்கப்சபற்ற பின்ைர் 

பயிற்சி சநறி ஆேம்பிக்கப்படும். இகவ வதிவிட மற்றும் உணவு பாை ஏற்பாடுகளுடன் அல்லது 

அவ்வாறாை வெதிகள் இன்றி நடாத்தப்படும்.  

சதா.
இ  

லெகவகயப் 
சபற்றுக்சைாள்ளும் 
நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆல ாெகை லெகவத் 
துகற ைா ப் 

பிரிவு 
பங்குபற்றுநர்
எண்ணிக்கை  

 
பங்லைற்ற 
நாட்ைள்  

1 
சிகறச்ொகல  
தகலகமயகம்  ஆங்கில சமாழிப் பயிற்சி  12 40 480 

2 சுகாதாே அகமச்சு 

விநெட தே தாதியருக்காை 
முகாகமத்துப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  20 36 720 

3 
உள்நாட்டு  இகறவரித் 
திகணக்களம் 

சபறுகக நகடமுகற பற்றிய 
செயலமர்வு  2 40 80 

4 
அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாகமத்துவ அகமச்சு 

கணினி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  4 35 140 

5 
பாதுகாப்பு மற்றும் நகே 
அபிவிருத்தி அகமச்சு 

செயலாளர் திறனுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  8 13 104 

6 
நதசிய சபாலிஸ் கல்விக் 
கல்லூரி 

புதிதாக பதவி உயர்வுப்சபற்ற   
சிநேஷ்ட சபாலிஸ் 
அத்தியட்யகர்களுக்காை 
அறிவூட்டல்செயலமர்வு  5 39 195 

7 

சிறுவர் அபிவிருத்தி 
மற்றும் மகளிர் விவகாே 
அகமச்சு  

நுவசேலியா மற்றும் பதுகள 
மாவட்டங்களிலுள்ள மகளிர் 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
தகவல் சதாழில்நுட்ப பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 56 112 

8 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம்  

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 30 150 

9 
உயர் சதாழில்நுட்ப 
நிறுவைம் பதுகள  

SLIATE  நிறுவைத்தின் 
பணிப்பாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  4 38 152 

10 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் வவுனியா 
சதற்கு 5 35 175 



tUlhe;j mwpf;if 2014 37
வருடாந்த அறிக்கை  2014      பக்கம் | 35  

 

4. பயிற்சியளிப்பு ஆல ாெகைச் லெகவைள் 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் வழங்கப்படும் பயிற்சியளிப்பு  ஆநலாெகைச் 
நெகவகள் இரு துகறககளச்  ொர்ந்தது.  

i. இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்ட பயிற்சியளிப்பு ஆநலாெகைச் 
நெகவகள். 

ii. நெகவப் சபறும் நிறுவைத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்ட பயிற்சியளிப்பு ஆநலாெகைச் நெகவகள். 

கடந்தகால  நதகவ அல்லது  காலப்பிரிவின் நதகவக்ககமய முதலாவது துகறயாைது இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திைால் ஆேம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வாநற அேெ நிறுவைங்கள் அல்லது 
தனிநபர்களிைால் பாடசநறிக் கட்டணங்கள்  செலுத்தப்படுதல் நவண்டும்.  

இேண்டாவது துகறகயப் சபாறுத்தவகேயில்  ஏற்புகடய நிறுவைங்களிைால் தமது ஆளணிக்காக 

அவர்களது நதகவகளுக்கு அகமவாக உள்ளடக்கப்படநவண்டிய விடயப் பேப்பு, யாருக்காக எவ்வளவு 

காலப்பகுதிக்கு பயிற்சிககள நடாத்த நவண்டும் என்பை பற்றிய பயிற்சி  நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள 

தயாரிக்குமாறு இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திடம் நவண்டப்படும். அதற்கிணங்க, 

ஏற்புகடய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்குரிய வேவுசெலவு மதிப்பீடும் அந்த 

நிறுவைத்திற்கு வழங்கப்படும். நெகவப் சபறும் நிறுவைத்தின் ஒப்புதல் கிகடக்கப்சபற்ற பின்ைர் 

பயிற்சி சநறி ஆேம்பிக்கப்படும். இகவ வதிவிட மற்றும் உணவு பாை ஏற்பாடுகளுடன் அல்லது 

அவ்வாறாை வெதிகள் இன்றி நடாத்தப்படும்.  

சதா.
இ  

லெகவகயப் 
சபற்றுக்சைாள்ளும் 
நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆல ாெகை லெகவத் 
துகற ைா ப் 

பிரிவு 
பங்குபற்றுநர்
எண்ணிக்கை  

 
பங்லைற்ற 
நாட்ைள்  

1 
சிகறச்ொகல  
தகலகமயகம்  ஆங்கில சமாழிப் பயிற்சி  12 40 480 

2 சுகாதாே அகமச்சு 

விநெட தே தாதியருக்காை 
முகாகமத்துப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  20 36 720 

3 
உள்நாட்டு  இகறவரித் 
திகணக்களம் 

சபறுகக நகடமுகற பற்றிய 
செயலமர்வு  2 40 80 

4 
அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 
முகாகமத்துவ அகமச்சு 

கணினி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  4 35 140 

5 
பாதுகாப்பு மற்றும் நகே 
அபிவிருத்தி அகமச்சு 

செயலாளர் திறனுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  8 13 104 

6 
நதசிய சபாலிஸ் கல்விக் 
கல்லூரி 

புதிதாக பதவி உயர்வுப்சபற்ற   
சிநேஷ்ட சபாலிஸ் 
அத்தியட்யகர்களுக்காை 
அறிவூட்டல்செயலமர்வு  5 39 195 

7 

சிறுவர் அபிவிருத்தி 
மற்றும் மகளிர் விவகாே 
அகமச்சு  

நுவசேலியா மற்றும் பதுகள 
மாவட்டங்களிலுள்ள மகளிர் 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
தகவல் சதாழில்நுட்ப பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 56 112 

8 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம்  

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 30 150 

9 
உயர் சதாழில்நுட்ப 
நிறுவைம் பதுகள  

SLIATE  நிறுவைத்தின் 
பணிப்பாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  4 38 152 

10 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் வவுனியா 
சதற்கு 5 35 175 
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11 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆைமடுவ 5 35 175 

12 சதாழில் திகணக்களம் 

புதிய  சதாழில் 
ஆகணயாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 14 70 

13 கவத்திய வழங்கல் பிரிவு 

2014  ஆம் ஆண்டு புதிதாக 
நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவ  
வழங்கல் 
உதவியாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 53 159 

14 இலங்கக சுற்றுலாத்துகற 

இலங்கக நதசிய சுற்றுலா 
ொேதிகள் ெங்கத்தின் 
உறுப்பிைர்களுக்காை பயிற்சி  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  4 98 392 

15 கல்வி அகமச்சு  

சபாருட்கள், நவகல மற்றும் 
ஆநலாெகை சதாடர்பாை 
அேெ சபறுகக 
நடவடிக்கககள் பற்றிய 
பயிற்சிசநறி  5 24 120 

16 கல்வி அகமச்சு 

சபாருட்கள், நவகல மற்றும் 
ஆநலாெகை சதாடர்பாை 
அேெ சபறுகக 
நடவடிக்கககள் பற்றிய 
பயிற்சிசநறி 3 17 51 

17 சுகாதாே கமச்சு 
சபறுகக நடவடிக்கககள் 
பற்றிய பயிற்சிசநறி  5 15 75 

18 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நீர்சகாழும்பு 5 40 200 

19 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
கந்தசகட்டிய 5 30 150 

20 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
வலல்லாவிட்ட 5 47 235 

21 
நதசிய சபாலிஸ் கல்விக் 
கல்லூரி 

புதிதாக பதவி உயர்வுப்சபற்ற   
சிநேஷ்ட சபாலிஸ் 
அத்தியட்யகர்களுக்காை 
அறிவூட்டல்செயலமர்வு 6 11 66 

22 கல்வி அகமச்சு 
திறன் விருத்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 38 190 

23 
ககத்சதாழில் மற்றும் 
வணிக  அகமச்சு 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 3 20 60 

24 

கல்வி அகமச்சு  கணக்காய்வு 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 30 60 

25 

 
கல்வி அகமச்சு  

சபாருட்கள், நவகல மற்றும் 
ஆநலாெகை சதாடர்பாை 
அேெ சபறுகக 
நடவடிக்கககள் பற்றிய 
பயிற்சிசநறி 4 27 108 

26 

 
கல்வி அகமச்சு  

இலங்கக கல்வி நிர்வாக 
நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
முகாகமத்துவப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 45 225 

27 

 
கல்வி அகமச்சு  

இலங்கக கல்வி நிர்வாக 
நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
முகாகமத்துவப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 5 30 150 
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28 
 நபோதகைப் 
பல்ககலக்கழகம் 

 சதாகலக் கல்வி மற்றும் 
சதாடோை கல்வி  
நிகலயத்தின் 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  1 26 26 

29 
சபருந்நதாட்டக் 
ககத்சதாழில் அகமச்சு  

SPEnDP  சமாைோககல 
கருத்திட்டத்தின் 
ஆளணியிைருக்கு 
நமற்பார்கவ மற்றும் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 21 42 

30 
சுகாதாேக் கல்விப் 
பணியகம் 

ெமாந்தே சிந்தகைப்  37 
நபாக்குத் திறன் பற்றிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 22 44 

31 சுகாதாே அகமச்சு 
கணக்காளர்களுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 60 120 

32 
STD/எயிட்ஸ் 
கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு 

சவ ளிநாட்டு நிதியங்கள் 
வழங்கும் கருத்திட்டங்களின் 
நிதி முகாகமத்துவம்  3 20 60 

33 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  - 
யாழ்ப்பாணம்  நவலாகை 5 39 195 

34 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 9 18 

35 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 35 70 

36 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 42 84 

37 

சுற்றாடல் மற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்திவள 
அகமச்சு  

உத்திநயாகத்தர் நிர்வாகம் 
மற்றும் நிதி முகாகமத்துவம் 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 13 26 

38 

கல்வி அகமச்சு  திட்டமிடல் 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 39 78 

39 

கல்வி அகமச்சு  இலங்கக கல்வி நிர்வாக 
நெகவக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 25 125 

40 
இலங்கக கடற்பகடத் 
தகலகமயகம் 

உப சலப்டிைன்ட்களுக்காை 
அேெ துகற  
நெகவசமாடியுல்களின்செல
விை மற்றும் விகல மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 20 100 

41 கல்வி அகமச்சு 

விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 18 54 

42 

புைர்வாழ்வு 
ஆகணயாளர் நாயகப் 
பணியகம் 

கணக்காய்வு 
எழுதுநர்களுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 13 65 

43 
வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

உற்பத்தித்திறன் விருத்தி 
மற்றும் திறன் விருத்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 81 162 

44 

வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

உற்பத்தித்திறன் விருத்தி 
மற்றும் திறன் விருத்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 42 84 

45 

வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

பிரிவு பிேதம முகாகமத்துவம 
உதவியாளர்களுக்கு 
அலுவலக முகாகமத்துவம் 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 3 71 213 

46 
வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

ொேதிகளுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 32 64 
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28 
 நபோதகைப் 
பல்ககலக்கழகம் 

 சதாகலக் கல்வி மற்றும் 
சதாடோை கல்வி  
நிகலயத்தின் 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  1 26 26 

29 
சபருந்நதாட்டக் 
ககத்சதாழில் அகமச்சு  

SPEnDP  சமாைோககல 
கருத்திட்டத்தின் 
ஆளணியிைருக்கு 
நமற்பார்கவ மற்றும் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 21 42 

30 
சுகாதாேக் கல்விப் 
பணியகம் 

ெமாந்தே சிந்தகைப்  37 
நபாக்குத் திறன் பற்றிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 22 44 

31 சுகாதாே அகமச்சு 
கணக்காளர்களுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 60 120 

32 
STD/எயிட்ஸ் 
கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு 

சவ ளிநாட்டு நிதியங்கள் 
வழங்கும் கருத்திட்டங்களின் 
நிதி முகாகமத்துவம்  3 20 60 

33 

அவுஸ்திநேலிய 
சமாநைஷ் 
பல்ககலக்கழகம் 

அேெ துகறச் ொர்ந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  - 
யாழ்ப்பாணம்  நவலாகை 5 39 195 

34 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 9 18 

35 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 35 70 

36 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 42 84 

37 

சுற்றாடல் மற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்திவள 
அகமச்சு  

உத்திநயாகத்தர் நிர்வாகம் 
மற்றும் நிதி முகாகமத்துவம் 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 13 26 

38 

கல்வி அகமச்சு  திட்டமிடல் 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 39 78 

39 

கல்வி அகமச்சு  இலங்கக கல்வி நிர்வாக 
நெகவக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 25 125 

40 
இலங்கக கடற்பகடத் 
தகலகமயகம் 

உப சலப்டிைன்ட்களுக்காை 
அேெ துகற  
நெகவசமாடியுல்களின்செல
விை மற்றும் விகல மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 20 100 

41 கல்வி அகமச்சு 

விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 18 54 

42 

புைர்வாழ்வு 
ஆகணயாளர் நாயகப் 
பணியகம் 

கணக்காய்வு 
எழுதுநர்களுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 13 65 

43 
வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

உற்பத்தித்திறன் விருத்தி 
மற்றும் திறன் விருத்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 81 162 

44 

வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

உற்பத்தித்திறன் விருத்தி 
மற்றும் திறன் விருத்தி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 42 84 

45 

வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

பிரிவு பிேதம முகாகமத்துவம 
உதவியாளர்களுக்கு 
அலுவலக முகாகமத்துவம் 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 3 71 213 

46 
வைப் பாதுகாப்புத் 
திகணக்களம் 

ொேதிகளுக்காை பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 32 64 
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47 

 
கல்வி அகமச்சு  

கணக்காளர்களுக்கு மற்றும் 
உள்ளக 
கணக்காய்வாளர்களுக்குரிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 18 36 

48 
கல்வி அகமச்சு  கணக்காளர்களுக்காை பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 24 48 

49 
பாதுகாப்பு மற்றும் நகே 
அபிவிருத்தி அகமச்சு 

விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 32 64 

50 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – மத்திய 
மாகாணம்  

இலங்கக கணக்காளர் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
சபறுகக நகடமுகற பற்றிய 
விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 27 54 

51 கல்வி அகமச்சு 
திறன் விருத்தி பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 45 225 

52 

இலங்கக சவளிநாட்டு 
நவகலவாய்ப்புப் 
பணியகம்  

உதவி 
முகாகமயாளர்களுக்காை 
விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  1 30 30 

53 கல்வி அகமச்சு 

திட்டமிடல் 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
விகல மனு நகாேல் மதிப்பீடு 
பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 43 86 

54 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம்  

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 47 94 

55 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம் 

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 44 88 

56 மதுவரித் திகணக்களம் 

மதுவரி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   1 31 31 

57 கல்வி அகமச்சு 
கல்வித்துகற ஆளணிக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   3 35 105 

58 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம்  

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 49 98 

59 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம்  

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 48 96 

60 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம்  

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 55 110 

61 
திவிசநகும அபிவிருத்தி 
திகணக்களம்  

அேெ சபறுகக நகடமுகற 
பற்றிய விகல மனு நகாேல் 
மதிப்பீடு பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   2 55 110 

62 கல்வி அகமச்சு 

இலங்கக கல்வி நிர்வாக 
நெகவக்காை முகாகமத்துவ 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 3 24 72 
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63 

அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 
உள்நாட்டலுவல்கள் 
அகமச்சு 

சுற்றுலா விடுதிப் 
சபாறுப்பாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 19 57 

64 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 37 74 

65 
கல்வி அகமச்சு  திறன் விருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 41 205 

66 
கல்வி அகமச்சு  திறன் விருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 5 43 215 

67 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 35 70 

68 

இகளஞர் விவகாே 
மற்றும் திறன் விருத்தி 
அகமச்சு  

நதசிய சபறுகக 
வழிகாட்டல் மற்றும் 
நகடமுகற பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 30 90 

69 

இகளஞர் விவகாே 
மற்றும் திறன் விருத்தி 
அகமச்சு 

உள்ளக கணக்காய்வு மற்றும் 
உள்ளக நிர்வாகம் பற்றிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 38 114 

70 கல்வி அகமச்சு 
கல்வித்துகற ஆளணிக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   3 35 105 

71 

குஷ்ட நநாய் 
கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு – 
சவலிெகே  

கணினி பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   4 29 116 

72 
சதால்சபாருளியல் 
திகணக்களம்  

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   1 70 70 

73 கல்வி அகமச்சு 
கல்வித்துகற ஆளணிக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   3 35 105 

 சமாத்தம்  2583 8992 

 
 
பயிற்சி ஆல ாெகை (சவ ளிநாட்டு)  
 

சதா.
இ  

லெகவகயப் 
சபற்றுக்சைாள்ளும் 
நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆல ாெகை 
லெகவத் துகற 

ைா ப்
பிரிவு 

பங்குபற்றுநர்
எண்ணிக்கை  

 
பங்லைற்ற 
நாட்ைள்  

1 வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  
சதாழிற்துகற பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  14 31 434 

2 
வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  சதாழிற்துகற பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  10 32 320 

3 
வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  சதாழிற்துகற பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  15 37 555 

4 

வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  வங்காளநதெ சிவில் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
ஆேம்ப பயிற்சிசநறி  9 35 315 

5 

வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  வங்காளநதெ சிவில் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
ஆேம்ப பயிற்சிசநறி 10 40 400 

6 

ெர்வநதெ SR  ஆநலாெகை 
வங்காளநதெம் – 
ஆப்கானிஸ்தான்  

அேெ சபறுகக 
நகடமுகறப் பற்றிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்  7 10 70 

7 

ெர்வநதெ SR  ஆநலாெகை 
வங்காளநதெம் – 
ஆப்கானிஸ்தான் 

அேெ சபறுகக 
நகடமுகறப் பற்றிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 6 10 60 

8 இந்திய குடியேசு 

நிர்வாகம் பற்றிய இந்திய 
லால் பகதூர் கல்வியல்  
ககலக்கூடம் 6 48 288 
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63 

அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 
உள்நாட்டலுவல்கள் 
அகமச்சு 

சுற்றுலா விடுதிப் 
சபாறுப்பாளர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 19 57 

64 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2 37 74 

65 
கல்வி அகமச்சு  திறன் விருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  5 41 205 

66 
கல்வி அகமச்சு  திறன் விருத்தி பற்றிய பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 5 43 215 

67 
கல்வி அகமச்சு  கணக்கு  ஆளணிக்காை 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 35 70 

68 

இகளஞர் விவகாே 
மற்றும் திறன் விருத்தி 
அகமச்சு  

நதசிய சபறுகக 
வழிகாட்டல் மற்றும் 
நகடமுகற பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 30 90 

69 

இகளஞர் விவகாே 
மற்றும் திறன் விருத்தி 
அகமச்சு 

உள்ளக கணக்காய்வு மற்றும் 
உள்ளக நிர்வாகம் பற்றிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  3 38 114 

70 கல்வி அகமச்சு 
கல்வித்துகற ஆளணிக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   3 35 105 

71 

குஷ்ட நநாய் 
கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு – 
சவலிெகே  

கணினி பற்றிய பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்   4 29 116 

72 
சதால்சபாருளியல் 
திகணக்களம்  

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   1 70 70 

73 கல்வி அகமச்சு 
கல்வித்துகற ஆளணிக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   3 35 105 

 சமாத்தம்  2583 8992 

 
 
பயிற்சி ஆல ாெகை (சவ ளிநாட்டு)  
 

சதா.
இ  

லெகவகயப் 
சபற்றுக்சைாள்ளும் 
நிறுவைம்  

பயிற்சி ஆல ாெகை 
லெகவத் துகற 

ைா ப்
பிரிவு 

பங்குபற்றுநர்
எண்ணிக்கை  

 
பங்லைற்ற 
நாட்ைள்  

1 வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  
சதாழிற்துகற பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  14 31 434 

2 
வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  சதாழிற்துகற பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  10 32 320 

3 
வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  சதாழிற்துகற பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  15 37 555 

4 

வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  வங்காளநதெ சிவில் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
ஆேம்ப பயிற்சிசநறி  9 35 315 

5 

வங்காளநதெ மக்கள் குடியேசு  வங்காளநதெ சிவில் நெகவ 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
ஆேம்ப பயிற்சிசநறி 10 40 400 

6 

ெர்வநதெ SR  ஆநலாெகை 
வங்காளநதெம் – 
ஆப்கானிஸ்தான்  

அேெ சபறுகக 
நகடமுகறப் பற்றிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்  7 10 70 

7 

ெர்வநதெ SR  ஆநலாெகை 
வங்காளநதெம் – 
ஆப்கானிஸ்தான் 

அேெ சபறுகக 
நகடமுகறப் பற்றிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 6 10 60 

8 இந்திய குடியேசு 

நிர்வாகம் பற்றிய இந்திய 
லால் பகதூர் கல்வியல்  
ககலக்கூடம் 6 48 288 
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9 
வங்காளநதெ அேொங்க 
நிர்வாக பயிற்சி நிகலயம்  

நிர்வாகம் மற்றும் 
அபிவிருத்தி சதாடர்பாை 91 
நவது உயர் பாடசநறி  10 37 370 

10 
மியன்மார் உலக சுகாதாே 
அகமப்பு  

உயர் புலகமப் பரிசில் 
பயிற்சித் திட்டம் 5 6 30 

11 

நிர்வாகம் பற்றிய இந்திய 
லால் பகதூர் கல்வியல்  
ககலக்கூடம்  

இந்திய 
உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 5 45 225 

 சமாத்தம் 
 

331 3067 

 
5. முைாகமத்துவ ஆல ாெகைச் லெகவ  

 தைது ஊழியர்களின் செயலாற்றுகக விருத்திக்காக அேொங்கத் துகற நிறுவைங்களுக்காக 
முகாகமத்துவம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் அபிவிருத்தி ஆநலாெகை நெகவககள வழங்குதல் 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் முதன்கமயாை மற்றும் கட்டாய செயற்பாடாகும். 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திைால் ஆேம்பிக்கப்படும்  ஆநலாெகை நெகவககள தவிே 
இந்த  ஆநலாெகை நெகவகளுக்கு கட்டணம் அறவிடப்படும் 
 

 

 

 

சதா.
இ  

ஆல ாெகைச் லெகவ 
நிைழ்ச்சித்திட்டம் நிறுவைம் பதிவி க்ைம் நிக கம 

1 
நிதி நிருவாக  மற்றும்  நெகவ 
நகடமுகறககள உருவாக்குதல் 

ககத்சதாழில் அபிவிருத்தி 
அதிகாே ெகப –   
 நமல் மா காணம் S/PD/04/06/10 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

2 

பயனுறுதி மற்றும் தே நமம்பாடு 
மற்றும் சுகாதாேப் பாதுகாப்பு 
வெதிகளுக்காை "ஐந்து எஸ்" 
முகறகமகய 
நகடமுகறப்படுத்துதல் 

காெ நநாய்க் கட்டுப்பாடு 
மற்றும் இருதய நநாய் 
சதாடர்பாை நதசிய 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் S/PD/04/07/10 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

3 

கழிவுப் சபாருள் 
பதனிடலுக்காை வெதிககள 
வழங்குதல் 

கழிவுப் சபாருள் முகாகம 
அதிகாேெகப S/PD/04/26/10 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

4 

கணினி பயன்படுத்தி நநேடியாக 
ஆவணங்களுக்கு அனுமதி 
சபறுவதற்காை முகறகமகய 
விரிவுபடுத்துதல் 

நதசிய இேத்திைக் கல் 
மற்றும் தங்க 
ஆபேணங்கள் 
அதிகாேெகப- கட்டம் 2 MC0211 

இறுதி அறிக்கக 
தயாரிக்கப் 
படவுள்ளது 

5 
ஒருங்கிகணந்த 
திட்டசமான்கறத் தயாரித்தல் 

இலங்கக சதாகலத் 
சதாடர்பு  
ஒழுங்குபடுத்தல் 
ஆகணக்குழு  MC0811 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

6 

கழிவுப் சபாருட்ககள 
எரிெக்தியாக மாற்றும் உத்நதெ 
செயற்திட்டத்திற்காை 
ஒப்பந்தத்கதத் தயாரித்தல்                
( நமல் மாகாணம்) 

கழிவுப் சபாருள் முகாகம 
அதிகாேெகப ( நமல் 
மாகாணம்) MC0711 

இறுதி அறிக்கக 
தயாரிக்கப் 
படவுள்ளது 

7 

நிறுவை கட்டகமப்பு 
முகாகமத்துவ  சபாறிமுகற 
மற்றும்  செயன்முகறகய 
விருத்தி செய்வதற்காை 
முன்சமாழிவு.  

சுகாதாே  நபாோக்கு 
அகமச்சு 
 MC1111 

இறுதி அறிக்கக 
தயாரிக்கப்பட
வுள்ளது 

8 
சதாழில் வகலயகமப்பு 
முகறசயான்கற உருவாக்குதல் ஸ்ரீலங்கா சேலிசகாம் MC2111 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது . 
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9 
செயற்பாட்டுத் 
திட்டசமான்கறத் தயாரித்தல் சபாலிஸ் தகலகமயகம் MC0112 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

10 
நிருவாக நகடமுகறக் 
ககநூசலான்கற உருவாக்குதல் 

இேத்திைக் கற்கள் மற்றும் 
தங்க ஆபேணங்கள் 
பயிற்சி நிறுவைம்  MC0512 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

11 

வருமாை 
அனுமதிப்பத்திேத்திற்காை 
கணினி சமன்சபாருசளான்கற 
உருவாக்குதல் 

வறக்காப்சபாகள  
பிேநதெ ெகப MC2511 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

12 
கணினி சமன்சபாருசளான்கற 
நகடமுகறப்படுத்துதல் 

அேெகரும சமாழிகள் 
ஆகணக்குழு 
 MC2311 

கட்டகமப்பு 
சபாருத்துவதற்
கு  தயார் 
நிகலயில் 
உள்ளது 

13 
செயற்பாட்டு விகைத்திறகை 
ஒழுங்குபடுத்துதல் 

கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் 
திகணக்களம் S/PD/04/22/2010 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

14 
நிதி மற்றும் நிருவாக 
நகடமுகறககள உருவாக்குதல் 

ககத்சதாழில் அபிவிருத்தி 
அதிகாேெகப S/PD/04/06/2010 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

15 இகணயதள அபிவிருத்தி 

அேொங்க வள மற்றும் 
சதாழில்முயற்சி 
அபிவிருத்தி அகமச்சு MC 0 212 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

16 
நிறுவை ஒழுங்ககமப்பு 
சதாடர்பாை ஆய்வு 

நிகலநபறாை எரிெக்தி 
அதிகாேெகப MC 1412 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

17 
இகணயதசளான்கற 
உருவாக்குதல் நகாட்நட மாநகே ெகப MC 0113 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

18 
தேவுத் சதாகுதிசயான்கற (Data-
base) உருவாக்குதல் 

சிறுவர் மற்றும் மகளிர் 
அலுவல்கள் அகமச்சு MC0313 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

19 
உபாய முகறத் திட்டமிடல் 
மீளாய்வு செய்தல் செயலமர்வு உயர் கல்வி அகமச்சு MC 0413 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

20 

ஈ - கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - வடநமல் 
மாகாணம் MC 0513-1 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

21 

கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - சதன் 
மாகாணம் MC0513-11 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

22 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் செயலாளர் அலுவலகம் - 

ஊவா மாகாணம் MC0513-111 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

23 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - கிழக்கு 
மாகாணம் MC0513-1V 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

24 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - வட 
மாகாணம் MC0513-V 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

25 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – ெப்பிேகமுவ 
மாகாணம் MC0513-V1 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

26 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – நமல் 
மாகாணம் MC0513-V11 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

27 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – மத்திய 
மாகாணம் MC0513-V111 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 
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9 
செயற்பாட்டுத் 
திட்டசமான்கறத் தயாரித்தல் சபாலிஸ் தகலகமயகம் MC0112 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

10 
நிருவாக நகடமுகறக் 
ககநூசலான்கற உருவாக்குதல் 

இேத்திைக் கற்கள் மற்றும் 
தங்க ஆபேணங்கள் 
பயிற்சி நிறுவைம்  MC0512 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

11 

வருமாை 
அனுமதிப்பத்திேத்திற்காை 
கணினி சமன்சபாருசளான்கற 
உருவாக்குதல் 

வறக்காப்சபாகள  
பிேநதெ ெகப MC2511 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

12 
கணினி சமன்சபாருசளான்கற 
நகடமுகறப்படுத்துதல் 

அேெகரும சமாழிகள் 
ஆகணக்குழு 
 MC2311 

கட்டகமப்பு 
சபாருத்துவதற்
கு  தயார் 
நிகலயில் 
உள்ளது 

13 
செயற்பாட்டு விகைத்திறகை 
ஒழுங்குபடுத்துதல் 

கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் 
திகணக்களம் S/PD/04/22/2010 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

14 
நிதி மற்றும் நிருவாக 
நகடமுகறககள உருவாக்குதல் 

ககத்சதாழில் அபிவிருத்தி 
அதிகாேெகப S/PD/04/06/2010 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

15 இகணயதள அபிவிருத்தி 

அேொங்க வள மற்றும் 
சதாழில்முயற்சி 
அபிவிருத்தி அகமச்சு MC 0 212 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

16 
நிறுவை ஒழுங்ககமப்பு 
சதாடர்பாை ஆய்வு 

நிகலநபறாை எரிெக்தி 
அதிகாேெகப MC 1412 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

17 
இகணயதசளான்கற 
உருவாக்குதல் நகாட்நட மாநகே ெகப MC 0113 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

18 
தேவுத் சதாகுதிசயான்கற (Data-
base) உருவாக்குதல் 

சிறுவர் மற்றும் மகளிர் 
அலுவல்கள் அகமச்சு MC0313 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

19 
உபாய முகறத் திட்டமிடல் 
மீளாய்வு செய்தல் செயலமர்வு உயர் கல்வி அகமச்சு MC 0413 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

20 

ஈ - கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - வடநமல் 
மாகாணம் MC 0513-1 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

21 

கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - சதன் 
மாகாணம் MC0513-11 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

22 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் செயலாளர் அலுவலகம் - 

ஊவா மாகாணம் MC0513-111 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

23 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - கிழக்கு 
மாகாணம் MC0513-1V 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

24 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் - வட 
மாகாணம் MC0513-V 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

25 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – ெப்பிேகமுவ 
மாகாணம் MC0513-V1 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

26 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – நமல் 
மாகாணம் MC0513-V11 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

27 

ஈ -கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட 
வருமாை அனுமதிப்பத்திேம் 
முகறகயத் திருத்தியகமத்தல் 

பிேதம செயலாளர் 
அலுவலகம் – மத்திய 
மாகாணம் MC0513-V111 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 
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28 
பயிற்சித் நதகவககளப் 
பகுப்பாய்வு 

நதசிய இகளஞர் 
நெகவகள் மன்றம் MC 0713 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

29 
நிருவாக நகடமுகறககள 
உருவாக்குதல் 

நதசிய சதாழில்முயற்சி 
அபிவிருத்தி அதிகாேெகப MC 0913 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

30 

ஒருங்கிகணந்த 
திட்டசமான்கறயும்  
செயற்பாட்டுத் 
திட்டசமான்கறயும் தயாரித்தல்  

சபாதுமக்கள் 
சதாடர்புகள் மற்றும்  
சபாதுமக்கள் பயன்பாட்டு 
அகமச்சு  MC 1113 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

31 

ஊக்குவிப்புக் 
சகாடுப்பைவுககளச் செலுத்தும் 
முகறகய உருவாக்குதல் 

சகாழும்பு  சகாமர்ேல் 
உேக் கம்பனி MC 1513 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

32 
நிறுவை ஒழுங்ககமப்கப 
உருவாக்குதல் 

சதாழிற் பயிற்சி 
அதிகாேெகப  MC 1813 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

33 

பல்ககலக்கழகங்களின் உபாய 
முகறத திட்டமிடற் 
செயற்பாடுககள பூர்த்தி செய்தல் உயர் கல்வி அகமச்சு MC 2013 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

34 

இலங்ககயில் சபாதுக் கலவி 
சதாடர்பாை  நதசிய சகாள்ககக் 
கட்டகமப்சபான்கற 
உருவாக்குதல் 

நதசிய கல்வி 
ஆகணக்குழு MC2713 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

35 கஜகா கஜகா கருத்திட்டம் MC. 0214 
நகடசபற்று 
வருகின்றது 

36 
இகணயத்தளசமான்கற 
உருவாக்குதல்  

ெமூக மட்டத்கத 
ஒழுங்குபடுத்தும் 
திகணக்களம்  MC 0813 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

37 
இலங்கக  சதாழிற் பயிற்சி 
நிறுவைம்  

நிர்வாகக் 
நகாகவசயான்கறத் 
தயாரித்தல்  MC 0314 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

38 

முன்நைற்ற மீளாய்வுக்கு 
சமன்சபாருசளான்கற 
தயாரித்தல்  

இகளஞர் விவகாே 
மற்றும் திறன் விருத்தி 
அகமச்சு  MC 0514 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

39 

நதசிய அகடயாள அட்கடக்கு 
புதிய சகாடுப்பைவு  
முகறசயான்கற தயாரித்தல்  

ஆட்ககளப் 
பதிவுசெய்யும் 
திகணக்களம் MC 0614 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

40 

பிேநதெ ெகபகளுக்கு 
இலத்திேனியல் பயன்பாட்டு 
மாதிரிசயான்கற தாயரிப்பதற்கு 
மதிப்பீசடான்கற   42 நகாருதல்  

மகாண ெகபகள் 
உள்ளூோட்சித் 
திகணக்களம்  MC 0814 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

41 

கணினி மற்றும் அச்சு 
இயந்திேங்களுக்காை  
வககயீட்கட தயாரித்தல்  

மத்திய மாகாண பிேதம 
செயலாளர் அலுவலகம்  MC 1314 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

42 தேவுத் தளசமான்கற தயாரித்தல்  
ககல மற்றும் கலாொே 
அகமச்சு MC 1814 

பூர்த்தி செய்யப் 
பட்டுள்ளது 

43 
மனிதவள முகாகமத்துவ 
திட்டசமான்கறத் தயாரித்தல்  

சபருந்நதாட்டக் 
ககத்சதாழில் அகமச்சு MC 1114 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

44 
நிறுவை ஒழுங்ககமப்சபான்கற 
உருவாக்குதல் 

நதசிய கல்வியியற் 
கல்லூரி MC2514 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 

45 
ஒன்றிகணந்த திட்டசமான்கறத் 
தயாரித்தல் 

விகளயாட்டுத்துகற 
அகமச்சு MC 2614 

நகடசபற்று 
வருகின்றது 
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9.2 பட்டப் பின் படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரி (SPS) 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகணக்குழுவிைால் (UGC)  பின்வரும் கல்வி பாடசநறிகளுக்கு இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திற்கு பட்டம் வழங்கும் அதிகாேம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

1. அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின்படிப்பு டிப்நளாமா  
2. அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாைமாணி பட்டப் படிப்பு பாடசநறி.  

 
2014 ஆம் ஆண்டு அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாைமாணி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 2014 – 2016  
கல்வியாண்டு நுகழவுப் பரீட்கெக்குத் நதாற்றுவதற்கு 120 நபர் தகககமப் சபற்றைர். 2014 ஆம் ஆண்டு 
நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட பாடசநறிகள் பின்வருமாறு.  
 
பட்டப் பின்படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரியிைால் நடாத்தப்பட்ட பட்டப் படிப்பு பாடசநறிைள்  
 

 

  
நிைழ்ச்சித் திட்டம் (2014 ஆம்ஆண்டு நிகறவு செய்யப்பட்ட)  

 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

 
பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 
(ெராெரியாை)  

1 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2012 (வாே நாட்கள்) 

01 39 

2 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2013 (வாே நாட்கள்) 

01 34 

 நிைழ்ச்சித்திட்டம் (நகடமுகறப்படுத்தப்படுகின்றது) - - 

3 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 35 

4 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2012/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 28 

5 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2013/2015 (வாே நாட்கள்) 

01 44 

6 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2013/2015 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 23 

 
பங்குபற்றுநவார் எண்ணிக்கக – ெோெரி (ஆேம்பத்தில் + தற்நபாது) /2 
 
பட்டப் பின்படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரியிைால் நடாத்தப்படும் பட்டப் பின்படிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டம் – 2014  
 

 

 நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
(நகடசபறுகின்ற)  

 

2014 ஆண்டில் 
நடாத்தப் 
பட்ட 

நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை  

2014  இல் 
பங்குபற்றி
லயார் 
சதாகை 

2014 இல் 
நடாத்தப் 
பட்ட  
நாட்ைள் 

(ஒரு நாளுக்கு  
09 மணித்தி 
யா ங்ைள்) 

2014 இல் 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

ஒரு நாளுக்கு  
09 

மணித்தியா 
ங்ைள்) 

2014 இல் 
பங்குபற்றல்  
நாட்ைள்  
ஒரு 

நாளுக்கு  06 
மணித்தியா
 ங்ைள்) 

1 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2011/2013 (வாே நாட்கள்) 

01 36 
 

13 
 

468 
 

702 

2 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2011/2013 (வாே இறுதி நாட்கள்) 

01 31 13 403 604.5 

3 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2012/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 31 40 1240 1860 

4 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2012/2014 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 25 40 1000 1500 

5 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2013/2015 (வாே நாட்கள்) 

01 41 41 1681 2521.5 

6 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2013/2015 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 21 41 861 1291.5 

 சமாத்தம் 06 185 188 5653 8479.5 
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9.2 பட்டப் பின் படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரி (SPS) 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகணக்குழுவிைால் (UGC)  பின்வரும் கல்வி பாடசநறிகளுக்கு இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்திற்கு பட்டம் வழங்கும் அதிகாேம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

1. அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய பட்டப் பின்படிப்பு டிப்நளாமா  
2. அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாைமாணி பட்டப் படிப்பு பாடசநறி.  

 
2014 ஆம் ஆண்டு அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாைமாணி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 2014 – 2016  
கல்வியாண்டு நுகழவுப் பரீட்கெக்குத் நதாற்றுவதற்கு 120 நபர் தகககமப் சபற்றைர். 2014 ஆம் ஆண்டு 
நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட பாடசநறிகள் பின்வருமாறு.  
 
பட்டப் பின்படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரியிைால் நடாத்தப்பட்ட பட்டப் படிப்பு பாடசநறிைள்  
 

 

  
நிைழ்ச்சித் திட்டம் (2014 ஆம்ஆண்டு நிகறவு செய்யப்பட்ட)  

 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

 
பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 
(ெராெரியாை)  

1 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2012 (வாே நாட்கள்) 

01 39 

2 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2013 (வாே நாட்கள்) 

01 34 

 நிைழ்ச்சித்திட்டம் (நகடமுகறப்படுத்தப்படுகின்றது) - - 

3 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2011/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 35 

4 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2012/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 28 

5 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2013/2015 (வாே நாட்கள்) 

01 44 

6 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை விஞ்ஞாை முதுமாணி 
பாடசநறி 2013/2015 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 23 
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பட்டப் பின்படிப்பு ைல்விக் ைல்லூரியிைால் நடாத்தப்படும் பட்டப் பின்படிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டம் – 2014  
 

 

 நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
(நகடசபறுகின்ற)  

 

2014 ஆண்டில் 
நடாத்தப் 
பட்ட 

நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை  

2014  இல் 
பங்குபற்றி
லயார் 
சதாகை 

2014 இல் 
நடாத்தப் 
பட்ட  
நாட்ைள் 

(ஒரு நாளுக்கு  
09 மணித்தி 
யா ங்ைள்) 

2014 இல் 
பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

ஒரு நாளுக்கு  
09 

மணித்தியா 
ங்ைள்) 

2014 இல் 
பங்குபற்றல்  
நாட்ைள்  
ஒரு 

நாளுக்கு  06 
மணித்தியா
 ங்ைள்) 

1 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2011/2013 (வாே நாட்கள்) 

01 36 
 

13 
 

468 
 

702 

2 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2011/2013 (வாே இறுதி நாட்கள்) 

01 31 13 403 604.5 

3 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2012/2014 (வாே நாட்கள்) 

01 31 40 1240 1860 

4 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2012/2014 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 25 40 1000 1500 

5 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2013/2015 (வாே நாட்கள்) 

01 41 41 1681 2521.5 

6 அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை முதுமாணி பாடசநறி 
2013/2015 (வாே  இறுதி நாட்கள்) 

01 21 41 861 1291.5 

 சமாத்தம் 06 185 188 5653 8479.5 
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முன்கைய வருடத்துடன் ஒப்பிடுதல் 

 

  
நிைழ்ச்சித் 
திட்ங்ைள் 

(நகடசபறுகின்ற)  
 

 
நடாத்த
ப்பட்ட 
நிைழ்ச் 
சித்திட்
டங்ைளி
ன் 
எண்ணி
க்கை 

 
பங்குபற்
றிலயார் 
எண்ணிக்
கை 

நடாத்தப்பட்
ட நாட்ைள் 

2014 
(ஒரு நாளுக்கு  

09 
மணித்தியா 
ங்ைள்) 

பங்குபற்றிய 
நாட்ைள்  

2014 
ஒரு நாளுக்கு  

09 
மணித்தியா 
ங்ைள்) 

பங்குபற்றி
ய நாட்ைள்  

2014 
ஒரு 

நாளுக்கு  
06 

மணித்திய
ாா ங்ைள்) 

நடாத்தப் பட்ட 
நாட்ைள் 

2014 
(ஒரு நாளுக்கு  

09 
மணித்தியா ங்

ைள்) 

வீத
ம் 

(%) 

1 அேெ 
முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை 
முதுமாணி 
பாடசநறி -2010 

07 231 254 6511 9766.5   

2 அேெ 
முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை 
முதுமாணி 
பாடசநறி -2011 

08 205 243 7386 11079.0 அதிகரிப்பாகும்       
13 % 

3 அேெ 
முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை 
முதுமாணி 
பாடசநறி -2012 

07 224 193 7474 11211.0 அதிகரிப் பாகும் 01 % 

4 அேெ 
முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை 
முதுமாணி 
பாடசநறி -2013 

06 235 183 6872 10308.0 குகறவா கும் 08 % 

5 அேெ 
முகாகமத்துவம் 
சதாடர்பாை 
விஞ்ஞாை 
முதுமாணி 
பாடசநறி -2014 

06 185 188 5653 8479.5 குகறவா கும் 21% 
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9.3 தைவல் சதாழில்நுட்ப நிக யம் 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் தகவல் சதாழில்நுட்ப நிகலயத்தின் குறிக்நகாள், பயிற்சி 
மற்றும் ஆநலாெகைச் நெகவகளின் ஊடாகத் தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப ஆற்றகல 
விருத்தி செய்வதற்காக அேொங்க நிறுவைங்களுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதாகும். இந்நிறுவைத்திைால் 
நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சிசநறிகள் மற்றும் ஆநலாெகைச் நெகவகளின் இலக்கு இக்குறிக்நகாகள 
நிகறநவற்றுவதாகும். 
 

தகவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி, அத்தியவசியமாை தகவல் சதாழில்நுட்பத் திறன்ககள 
விருத்தி செய்வதற்காக நடாத்தப்படுகின்ற ஒரு விநெட நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகும். இதற்காை ஏகைய 
நிகழ்ச்சிகளில், இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் (இல.அ.நி.நி) நடாத்தப்படுகின்ற 
கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத்கத 
அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட அலுவலகக் கடிதப் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமாைதாகும்.  
இல.அ.நிநி. இைால் நடாத்தப்படுகின்ற கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி, 
இல. அ.நி.நி இன் பிோந்திய சதாகலக் கல்வி நிகலயங்களிலும் நடாத்தப்படுகின்றது.  
 
மீளாய்வாண்டிலும் இந்நிகலயத்திைால் 34 திட்டமிட்ட பாடசநறிகளும் நெகவ உள்வாங்கல் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சிகளும் நடாத்தப்பட்டை. அட்டவகண 01 இல் விபேங்கள் தேப்பட்டுள்ளை. இந்நிகலயத்திைால் 
06 ஆநலாெகைச் நெகவ நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளை. (அட்டவகண 02 ஐ பார்க்க) 
 
நமலும், இல. அ.நி.நி இைால் நடாத்தப்படுகின்ற கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் 
பயிற்சிசநறிக்காக மாவட்ட மட்டத்தில் 03 இகணயவழி (on-line) பரீட்கெககள நடாத்துவதற்கு 
இந்நிகலயம் நடவடிக்கக எடுத்தது.  (அட்டவகண 03 ஐ பார்க்க) இலங்கக தகவல், சதாடர்பாடல் 
சதாழில்நுட்ப நிறுவகத்துடன் இகணந்து இல.அ.நி.நி  மற்றும் ஏகைய அேொங்க துகறகயச் நெர்ந்த 
நிறுவைங்களுக்கும் 03 சமன்சபாருள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஆேம்பிக்கப்பட்டுள்ளை. (அட்டவகண 05 
ஐ பார்க்க)  இவ்வாண்டில் இல.அ.நி.நி இன் முக்கிய செயற்பாடாக பங்குபற்றும் 
உத்திநயாகத்தர்களிைதும்  வாடிக்ககயாளர்களிைதும் நலன் கருதி  குறுஞ்செய்தி  நெகவ மற்றும்  
ககயிருப்பு இலத்திேனியல் முகற தாபிக்கப்பட்டதன் மூலம்  தகவல் சதாழில்நுட்ப நிகலயம்  அகடந்த 
ஒரு சவற்றியாக அதகைக் கருத முடியும். 
 

புதிய ேவுடர், பாதுகாப்பு தகடகள் (தீநவலி) முகாகம செய்யும் சுவிட்கள், ெர்வர் 02 மற்றும் ெர்வர் 
அடுக்குககள இகணப்பதன் மூலம் இல.அ.நி.நி இன்  சதாக க் ைல்வி  வக யகமப்பு (VLN) நமலும் 
வலுவகடந்தது. 
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9.3 தைவல் சதாழில்நுட்ப நிக யம் 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் தகவல் சதாழில்நுட்ப நிகலயத்தின் குறிக்நகாள், பயிற்சி 
மற்றும் ஆநலாெகைச் நெகவகளின் ஊடாகத் தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப ஆற்றகல 
விருத்தி செய்வதற்காக அேொங்க நிறுவைங்களுக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதாகும். இந்நிறுவைத்திைால் 
நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சிசநறிகள் மற்றும் ஆநலாெகைச் நெகவகளின் இலக்கு இக்குறிக்நகாகள 
நிகறநவற்றுவதாகும். 
 

தகவல் சதாழில்நுட்ப டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி, அத்தியவசியமாை தகவல் சதாழில்நுட்பத் திறன்ககள 
விருத்தி செய்வதற்காக நடாத்தப்படுகின்ற ஒரு விநெட நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகும். இதற்காை ஏகைய 
நிகழ்ச்சிகளில், இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் (இல.அ.நி.நி) நடாத்தப்படுகின்ற 
கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத்கத 
அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட அலுவலகக் கடிதப் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமாைதாகும்.  
இல.அ.நிநி. இைால் நடாத்தப்படுகின்ற கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி, 
இல. அ.நி.நி இன் பிோந்திய சதாகலக் கல்வி நிகலயங்களிலும் நடாத்தப்படுகின்றது.  
 
மீளாய்வாண்டிலும் இந்நிகலயத்திைால் 34 திட்டமிட்ட பாடசநறிகளும் நெகவ உள்வாங்கல் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சிகளும் நடாத்தப்பட்டை. அட்டவகண 01 இல் விபேங்கள் தேப்பட்டுள்ளை. இந்நிகலயத்திைால் 
06 ஆநலாெகைச் நெகவ நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளை. (அட்டவகண 02 ஐ பார்க்க) 
 
நமலும், இல. அ.நி.நி இைால் நடாத்தப்படுகின்ற கணினி இயக்குநர் அனுமதிப்பத்திேச் ொன்றிதழ் 
பயிற்சிசநறிக்காக மாவட்ட மட்டத்தில் 03 இகணயவழி (on-line) பரீட்கெககள நடாத்துவதற்கு 
இந்நிகலயம் நடவடிக்கக எடுத்தது.  (அட்டவகண 03 ஐ பார்க்க) இலங்கக தகவல், சதாடர்பாடல் 
சதாழில்நுட்ப நிறுவகத்துடன் இகணந்து இல.அ.நி.நி  மற்றும் ஏகைய அேொங்க துகறகயச் நெர்ந்த 
நிறுவைங்களுக்கும் 03 சமன்சபாருள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஆேம்பிக்கப்பட்டுள்ளை. (அட்டவகண 05 
ஐ பார்க்க)  இவ்வாண்டில் இல.அ.நி.நி இன் முக்கிய செயற்பாடாக பங்குபற்றும் 
உத்திநயாகத்தர்களிைதும்  வாடிக்ககயாளர்களிைதும் நலன் கருதி  குறுஞ்செய்தி  நெகவ மற்றும்  
ககயிருப்பு இலத்திேனியல் முகற தாபிக்கப்பட்டதன் மூலம்  தகவல் சதாழில்நுட்ப நிகலயம்  அகடந்த 
ஒரு சவற்றியாக அதகைக் கருத முடியும். 
 

புதிய ேவுடர், பாதுகாப்பு தகடகள் (தீநவலி) முகாகம செய்யும் சுவிட்கள், ெர்வர் 02 மற்றும் ெர்வர் 
அடுக்குககள இகணப்பதன் மூலம் இல.அ.நி.நி இன்  சதாக க் ைல்வி  வக யகமப்பு (VLN) நமலும் 
வலுவகடந்தது. 
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அட்டகண 01: திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சி  நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  
இ
 

 
நிைழ்ச்சியின் சபயர் 

நா
ட்
ை
ளி
ள்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
ை

 

இ
 
க்
ை
ாை
க்
 

ச
ை
ாள்
ள
ப்

 
ப
ட்
ட
 

நி
ை
ழ்
ச்சி
ை
ளி
ன்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
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நி
ை
ழ்
ச்சி
ை
ளி
ன்
 

எ
ண்
ணி
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க
ை

 

ப
ங்
கு

 
ப
ற்
றி
 ல
ய
ார்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
ை

 

ப
ங்
கு
 ப
ற்
ற
ல்
  

நா
ட்
ை
ளி
ன்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
ை

 

1 
அலுவலக முகாகமத்துவம் – தகவல் முகாகமத்துவ நுட்ப முகறகள்  

சதாடர்பாை டிப்நளாமா  
6 2 2 56 336 

2 இல.அ.நி.நி இன்  கணினி இயக்கச் ொன்றிதழ் பயிற்சிசநறி 10 3 2 80 800 

3 தகவல் சதாழில்நுட்ப  டிப்நளாமா பயிற்சிசநறி 28 1 1 18 504 

4 

இலங்கக நிர்வாக நெகவ தேம் III  உத்திநயாகத்தர்களுக்காை திறன் விருத்தி  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் (அேெ நிர்வாகம் பற்றிய சமாடியூல்)   
3 3 3 46 138 

5 

முகாகமத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ெமைாைது தேங்களிலுள்ளவர்களுக்காை 

தகவல்கள் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்பம் 
8 8 8 190 1520 

6 நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்களுக்காை கணினி உபநயாகம்.  7 1 1 15 105 

7 ஈ – அேெ நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு 2 4 4 67 134 

8 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின்  ஆளணியிைருக்கு 

கமக்நோசொப்ட் எக்ெல் பயிற்சி  
1 2 2 25 25 

9 

தகவல்  சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப முகவர் நிறுவைத்துடன் இகணந்து ஈ 

– அேெ நிர்வாக நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
3 3 3 140 420 

  10 இல.அ.நி.நி இன்  ஆளணியிைருக்கு  இலத்திேனியல்  கசலன்டர்  0.5 1 1 30 15 

11 

இ.நி.நெ. (மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் உள்ளீடு 

பற்றிய சமாடியூல்  
5 2 2 66 330 

12 வளங்ககளப் பகிர்ந்துசகாள்ளும் பாதுகாப்பு  வகலயகமப்பு  1 9 9 235 2115 

  சமாத்தம் 74.5 39 31 961 6442 

 

அட்டவகண 02: பயிற்சி ஆல ாெகைச் லெகவைள் 

 

 

 

 

அட்டவகண 03 : இகணய வழி பரீட்கெைள் 

இ . 

நிைழ்ச்சியின் சபயர் 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

இ க்ைாைக் 
சைாள்ளப்பட்ட 
நிைழ்ச்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

நிைழ்ச்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

பங்குபற்றிலயார் 
எண்ணிக்கை 

பங்குபற்றிய 
நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை  

1 
அேொங்க நிர்வாக மற்றும் 
உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சு – 
திறந்த அலுவலக உள்ளீடு  4 1 1 35 140 

3 PHP பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 
தபால் திகணக்களம்  20 1 1 18 360 

4 
விநெட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 
சதாழு நநாய் விநெட 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  04 1 1 28 112 

6 மகளிர் தகவல் கட்டகமப்பு – சிறுவர் 
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02 1 1 39 78 

7 
அேெ முகாகமத்துவம் சதாடர்பாை 
முதுமாணிப் பட்டம் – வாே நாட்கள் 
மற்றும் வாே இறுதி நாட்கள்  15 2 2 67 1005 

 சமாத்தம் 45 6 6 187 1695 
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அட்டவகண 04: 2014 ஆம் ஆண்டுசெய்து முடிக்ைப்பட்ட சமன்சபாருள் அபிவிருத்தி (வதிவிட) நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 
 

அட்டவகண 05: செய்து முடிக்ைப்பட்ட சமன்சபாருள் அபிவிருத்தி (GLED) நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 

  

இ  நிக யம் பரீட்கெைளின் 
எண்ணிக்கை 

விண்ணப்பதாரிைளின் 
எண்ணிக்கை 

01 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்தின் கணினி இயக்கும் அனுமதிப்பத்திே ொன்றிதழ் பரீட்கெ   

 
 பதுகள , 1 47 

 
 குருநாகல் 1 21 

 
 ஹம்பாந்நதாட்கட 1 23 

 
  3 91 

 

இ  நிறுவைத்தின் சபயர் ஆல ாெகையின் சபயர் 

1 
வேகாப்சபாகல பிேநதெ ெகப 

 
முச்ெக்கே வண்டிககள நிறுத்தும் ொன்றிதழ்  
 

2 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் பாடசநறிகய  
பதிவுசெய்யும் முகற  
 

3 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 
சதாடேறா பரீட்கெகளுக்காை விண்ணப்பதாரிககள 
பதிவுசெய்யும் முகற  
 

இ  நிறுவைத்தின் சபயர் ஆல ாெகையின் சபயர் 

1 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் செயலாற்றுகக முகாகமத்துவ கட்டகமப்பு  

2 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் வாகை கட்டகமப்பு முகாகமத்துவக் கட்டகமப்பு  

3 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் ஈ – பிேகஜகள் தகவல் கட்டகமப்பு  

4 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் களஞ்சிய முகாகமத்துவக் கட்டகமப்பு  
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அட்டவகண 04: 2014 ஆம் ஆண்டுசெய்து முடிக்ைப்பட்ட சமன்சபாருள் அபிவிருத்தி (வதிவிட) நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 
 

அட்டவகண 05: செய்து முடிக்ைப்பட்ட சமன்சபாருள் அபிவிருத்தி (GLED) நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 

  

இ  நிக யம் பரீட்கெைளின் 
எண்ணிக்கை 

விண்ணப்பதாரிைளின் 
எண்ணிக்கை 

01 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவைத்தின் கணினி இயக்கும் அனுமதிப்பத்திே ொன்றிதழ் பரீட்கெ   

 
 பதுகள , 1 47 

 
 குருநாகல் 1 21 

 
 ஹம்பாந்நதாட்கட 1 23 

 
  3 91 

 

இ  நிறுவைத்தின் சபயர் ஆல ாெகையின் சபயர் 

1 
வேகாப்சபாகல பிேநதெ ெகப 

 
முச்ெக்கே வண்டிககள நிறுத்தும் ொன்றிதழ்  
 

2 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் பாடசநறிகய  
பதிவுசெய்யும் முகற  
 

3 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 
சதாடேறா பரீட்கெகளுக்காை விண்ணப்பதாரிககள 
பதிவுசெய்யும் முகற  
 

இ  நிறுவைத்தின் சபயர் ஆல ாெகையின் சபயர் 

1 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் செயலாற்றுகக முகாகமத்துவ கட்டகமப்பு  

2 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் வாகை கட்டகமப்பு முகாகமத்துவக் கட்டகமப்பு  

3 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் ஈ – பிேகஜகள் தகவல் கட்டகமப்பு  

4 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் களஞ்சிய முகாகமத்துவக் கட்டகமப்பு  
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9.4 நூலக மற்றும் தகவல் நெகவகள் 
 

இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகம்,  அதன் ஆசிரியர் குழாத்திைதும், பயிற்சிகளில் பங்நகற்கும் 
அேொங்க/தனியார் துகற நிகறநவற்று உத்திநயாகத்தர்களிைதும் நதகவககளப் பூர்த்தி செய்கின்றது. இலங்கக 
அேொங்க நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகம், அதகைப் பயன்படுத்துநவார் கல்வித் நதகவககளப் பூர்த்தி 
செய்வதற்காக, குறிப்பாக அேொங்க நிருவாகம் முகாகமத்துவத்துடன் சதாடர்புகடய ஆய்வுத் துககளுக்காை 
பேந்தளவிலாை புதிய நுல்கள் பலவற்கறக் சகாண்டுள்ளது. 
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்திைால் புதிய பயிற்சிசநறிகள் அறிமுகம் செய்யப்படுதல், நகடசபற்று 
வரும் பயிற்சிசநறிககள இற்கறப்படுத்துதல், ஆநலாெகை மற்றும் ஆய்வுச் செயற்பாடுககள 
நகடமுகறப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் அதற்குத் நதகவயாை தகவல்ககளப் சபறுவதற்காை 
வெதிககள இந்நூலகம் வழங்குகின்றது. 2014 ஆம் ஆண்டில் நூல் சதாகுதிகய நமம்படுத்தும் நிகழ்ச்சியின் நபாது 
சகாள்கக, நல்லாட்சி, ஆளுகம விருத்தி, சபாருளாதாே அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல், சூழல் முகாகம,  
செயலாற்றுகக விருத்தி, பயனுறுதி, செயற்திட்ட முகாகம, உபாய முகற முகாகம, மனித வள முகாகம, 
உலகமயமாக்கல், தனிமயமாக்கல், இ-அேொங்க நிருவாகம் மற்றும் இ-வியாபாேம் ஆகிய துகறகள் சதாடர்பில் 
கவைம் செலுத்தப்பட்டது. 
 

நூ ைத்திைால் வழங்ைப்படும் லெகவைள் 

 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகம், நூல்ககளப் பயன்படுத்துவதற்காக திங்கள் முதல் சவள்ளி 
வகே மு.ப 7.30 மணியிலிருந்து பி.ப 7.30 மணி வகே திறக்கப்படுகின்றது.  
 
ஞாயிற்றுக் கிழகமகளிலும் அேொங்க விடுமுகற நாட்களிலும் நூலக முடப்பட்டிருக்கும்.  
 
நூலகத்திற்குத் நதகவயாை நூல்கள் உள்ளிட்ட வளங்கள் கால தாமதமின்றி வழங்கப்பட்டு, விபேங்களுடன் 
ெர்வநதெ தேநியமங்களுக்கு ஏற்ப வககப்படுத்தப்பட்டு இலகுவாகப் சபறக் கூடிய விதத்தில் அவற்றின் நூற் 
சபயர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு நபணப்பட்டு வருகின்றது.  
நிறுவைத்தின் ஆசிரியர் குழாத்திைதும் ஏகைய பயன்பாட்டாளர்களிைதும் நகாரிக்ககயின் நபரில் விநெட பாடத் 
துகறகளுக்காை சபயர்ப் பட்டியல்களும் இந்நூலகத்தில் நபணப்பட்டு வருகின்றை. ஆங்கில நூல்களுக்கு 
நமலதிகமாக சிங்கள மற்றும் தமிழ் நூல்களின் சதாகுப்சபான்கறயும் நபணி வருவதற்கு நடவடிக்கககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
 
 நூல்கள் சதாடர்பாை அச்சிடப்பட்ட மற்றும் புள்ளிவிபேவியல் தகவல்ககள வழங்குவதன் ஊடாகக் கற்றல், 
கற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வு செயற்பாடுகளுக்குத் நதகவயாை நெகவககள இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக 
நிறுவகத்தின் நூலகம் வழங்கின்றது. நூலகத் தகவல்ககளத் நதடுதல், இகணயவழி தேவுத் சதாகுதியின் ஊடாக 
நூலகப் சபயர்ப் பட்டியல் நபான்ற கருவிகளின் பயன்பாடு சதாடர்பில் நூலக ஊழியர்களின் உதவிகயப் சபற 
முடியும். நமலும், தனிப்பட்ட கல்வி நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுவதற்காை இடவெதி, புககப்படசமடுத்தல் 
மற்றும் இலத்திேனியல் அச்சுச் நெகவகள், தனிப்பட்ட கணினிப் பயன்பாட்டுக்காை திறந்த இடவெதி மற்றும் 
வகலயகமப்பாக்கப்பட்ட அச்சிடுதல் வெதி ஆகிய வெதிகள் நூலகப் பாவகையாளர்களுக்கு செய்து 
சகாடுக்க்பபட்டுள்ளை. 

 இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகத்தில் காணப்படாத புத்தகங்கள் நபான்றவற்றில் 
பிேசுரிக்கப்படும் கட்டுகேகள் நபான்றகவ ஏகைய நூலகங்களுடன் பரிமாற்ற முகறயில் சபற்றுக் 
சகாள்ளப்படுகின்றை. 
 
 2014 ஆம் ஆண்டில் இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகத்தின் கட்டகமப்பு மாற்றப்பட்டு 
நமலதிக குளிரூட்டிகள் இேண்டு சபாருத்த்தப்பட்டதன் மூலம் பாவகையாளர்களுக்காை வெதிகள் 
நமம்படுத்தப்பட்டுள்ளை. வாெகர்களின் சொகுசு வெதி மற்றும் நூல்களின் பாதுகாப்பு என்பவற்றுக்காக 
நூலகத்தினுள் எப்நபாதும் சபாருத்தமாை சவப்பநிகலகயப் நபணி வருவது அவசியமாகும்.  
 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் நூலகத்தின் வாசிப்பு மண்டபமும் உொவுகக நூலகமும் அருகருநக 
அகமந்துள்ளை. நூலகத்தினுள் அகமதிகயப் நபணி வருவது அவசியமாகும். 
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 சைாள்வைவு செய்யப்பட்ட வகை செ வு 

நூல்கள் 
 

ரூ.550,340.00 

பருவ காலச் ெஞ்சிகககள் (உள்நாட்டு)  
 

   ரூ.51,237.00 

பருவ காலச் ெஞ்சிகககள் (சவளிநாட்டு) 
 

ரூ.442,395.04 

செய்தித் தாள் 
 

  ரூ.83,158.00 

சமாத்தம் 
 

ரூ.1, 127,130.04 

 
 
நூலகத்கதப் பயன்படுத்துபவர்கள் - (அங்கத்துவம் சகாண்டவர்கள் -  சபறாதவர்கள்) 
 
 
சதா.
இ  

பாடசநறியின் சபயர் எண்ணிக்கை 

01. அேெ முகாகமத்துவம் பற்றிய விஞ்ஞாை முதுமாணிப் பட்டம்  67 

02. இலங்கக நிர்வாக நெகவ – மட்டுப்படுத்தப்பட்ட   66 

 இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் ஆளணியிைர் 05 

04 அங்கத்துவம்சபறாத (அண்ணளவாக)  3362 

 சமாத்தம் 3500 
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இ ங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின் நுவசரலியா சுற்று ா விடுதி” திறப்பு விழா “ 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்திற்கு சொந்தமாை இலங்கக 
அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவக இல்லம்” அேொங்க நிர்வாக 
மற்றும் உல்நாட்டலுவல்கள் அகமச்ெர்  சகௌேவ 
டி.நஜ.நஜான்  செசைவிேத்ை அவர்களிைால் 2014 ஜூன் 20 
ஆம் திகதி திறந்து கவக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சகௌேவ 
பிேதி அகமச்ெர் விஜய தஹநாயக்க, செயலாளர் பி.பீ. 
அநபநகான், நுவசேலியா மாவட்ட செயலாளர் 
டி.பி.ஜி.குமாேசிறி, இல.அ..நி.நி. இன் பணிப்பாளர் நாயகம் 
திரு. நஜ. தடல்லநக,  நமலதிக பணிப்பாளர்  நாயகம் 
மற்றும் நிறுவகத்தின் ஊழியர்கள் நிகழ்வில் கலந்து 
சிறப்பித்தைர். 
 
  

“இ ங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்  விற்பகை நிக யம்” திறந்து கவத்தல்.  
சகௌேவ பிேதி அகமச்ெர் விஜய தஹநாயக்க அவர்கள் ஜூகல 23 
ஆம் திகதி  சிலீடா விற்பகை நிகலயம் திறந்து கவக்கப்பட்டது. 
இங்கு  சவளியீடுகள் மற்றும் பரிசுப் சபாருட்கள் விற்பகைக்கு 
உண்டு. எழுத்தாளர்களுக்கு தமது  சவளியீடுககள விற்பகை 
செய்துசகாள்வதற்கும்  தமது புத்தகங்ககள விளம்பேம் 
செய்துசகாள்வதற்கும்  அனுெேகண வழங்கப்படுகின்றது. 
தற்நபாது   நெகவயில் உள்ள மற்றும்  ஓய்வுசபற்ற அேொங்க 
உத்திநயாகத்தர் களுக்கு ெந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
அேொங்க நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின்  
செயலாளர் மற்றும்  எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இலங்கக நிர்வாக  
நெகவயின் ஓய்வுசபற்ற சிநேஷ்ட உத்திநயாகத்தர்கள் பலரும் 

இந்த விநெட நிகழ்வில் 
கலந்துசகாண்டைர்.  
 

குறுஞ்செய்தி  லெகவ 
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின் பணிப்பாளர்  நாயகத்தின் சிந்தகைக்கு  
அகமய,  சிலீடாவின்  அடிப்பகட நடவடிக்கககள், அதன் அபிவிருத்தி  நடவடிக்கககள் 
சதாடர்பாக  நெகவப் சபறுநர்ககள அறிவூட்டும்  வககயில் புதிய குறுஞ்செய்தி நெகவ 
ஆேம்பிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ லங்கா சமாபிடல் அனுெேகண வழங்குகிறது. பயிற்சியளித்தல்,  
ஆநலாெகை  மற்றும் ஆய்வுகள் சதாடர்பாக  ஆர்வமுள்ள அேொங்க துகறயிலுள்ள 
பல்நவறுபட்ட வகுதிககளச்  நெர்ந்த முகாகமயாளர்கள்   இச்நெகவக்குள் 
உள்வாங்கப்பட்டுள்ளைர்.  இக் கட்டகமப்பு சிலீடாவின்  தகவல் சதாழில்நுட்ப 
நிகலயத்திைால் நிருவகிக்கப்படுகின்றது. அதன் அங்குோர்ப்பண நிகழ்வு சிலீடாவின் 
ெங்கதனி மண்டபத்தில் 2014.07.21 ஆம் திகதி  நகடப்சபற்றது.  
 

இ ங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவைத்தின்   Retreat    
இலங்கக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகத்தின்  வருடாந்த 
Retreat கவபவம் பணிப்பாளர் நாயகம் திருநஜ. தடல்லநக, 
நமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் பீடத்தின் 
அங்கத்தவர்களது  பங்நகற்புடன் 2014 ஜூகல மாதம் 04,05,06 
மற்றும் 07 ஆகிய திைங்களில்  நுவசேலியா இல.அ.நி.நிறுவக  
இல்லத்தில்  நகடப்சபற்றது. பல்நவறு துகறகளில் 
நிறுவைத்தின் தனியாை சவளியீடுகள் / கட்டகமப்புக்கள் 
சதாடர்பாக இவ்கவபவத்தில் விநெடமாக கலந்துகேயாடப் 
பட்டது. நமலும்  உயர் தேத்தில்  நெகவககள 
வழங்குவதற்கும் மற்றும் அவற்றின் இலக்குககள 
அகடந்தசகாள்ளும் சபாருட்டும்  இவ்வருடத்தில்  சிலீடா 
நிறுவைத்தின்  விகைத் திறகை அதிகரிக்கும் 
சபாருட்டும் கல்வி மற்றும் கல்விொோ 
உத்திநயாகத்தர்களின் செயலாற்றுகக ஒப்பந்தங்கள்  நமலும் 
வலுப்படுத்தப்பட்டை.  
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விலேட நிைழ்வுைள் 

சவளிநாட்டுப் பயிற்சிைள்  

 

   

 
திைதி பாடசநறியின் விபரம் ைா ப்பகுதி நாடு 

1.  

முகாகமத்துவ சதாடர்புககள நமம்படுத்தல் மற்றும் 
ெர்வநதெ கம்பனிகள்  பயிற்சியளிக்கும் 
நவகலத்திட்டம்  01.02.2014 - 09.02.2014 

பங்களாநதஷ் 

2 
நிர்வாகம் சதாடர்பாை லால் பகதூர் நதசிய கல்விக் 
கல்லூரிக்காை கல்விச் சுற்றுலா  2014.05.10  - 2014.05.16 

இந்தியா 

3 M.P.M   கல்விச் சுற்றுலா - மநலஷியா 2014.05.08  - 2014.05.31  
மநலஷியா 

4 இந்தியா  Polycom Solution Demonstration 
பங்குபற்றலுக்காை அகழப்பு 2014.05.29 - 2014.05.31 

இந்தியா 

5 

இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
செயலாற்றுகக முகாகமத்துவம் மற்றும் 
தகலகமத்துவ அபிவிருத்தி சதாடர்பாை திறன் விருத்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

2014.06.08 - 2014.06.23 

  இந்தியா 

6 

GTC. இலங்ககயில்  நமாதல்களிைால்  பாதிக்கப்பட்ட 
பிேநதெங்களில்  ெமூக அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டத்தில் 
முன்ைணி உத்திநயாகத்தர்ககள பயிற்றுலவிக்கும்  
கருத்திட்டம்.  2014.06.15 - 2014 .06.28 ஜப்பான் 

7 

முகாகமத்துவம் மற்றும் அேெ  சகாள்கககளுடன்  
பூநகாள தகவல்கள்  பரிமாற்ற சதாழில்நுட்ப 
விடயத்திற்காை  முதுமாணிப் பட்ட  நிகழ்ச்சித்திட்டம்.  

2014.08.13 - 2015.12.15 
சகாரியா 

1 
இலங்ககயில் சிநேஷ்ட அேெ உத்திநயாகத்தர்கள்/ 
ஆய்வாளர்களின் அறிக்ககககள எழுதுதல் மற்றும் 
சவளியீட்டு திறன் அபிவிருத்தி  

2014.08.30 -2014.11.09 
அவுஸ்திநேலியா 

9 திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கிோமிய அபிவிருத்தி 
மற்றும் வறுகம ஒழிப்பு   நவகலத்திட்டம்)   2014.10.19 - 2014.10.31 

மநலஷியா 

10 

அவுஸ்திநேலியா  awards Fellowhip நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2014 
& அேெதுகற  இகணந்த  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2012 -2014 2014.10.30 - 2014.11.07 

சமாைாஷ் 
பல்ககலக் 
கழகம், 
அவுஸ்திநேலியா  

11 

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கிோமிய அபிவிருத்தி 
மற்றும் வறுகம ஒழிப்பு   நவகலத்திட்டம்)   2014.11.09-2014.11.21 

 
மநலஷியா 

 
 
 

12 திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (நிதி முகாகமத்துவ 
அபிவிருத்தி நிர்வாகம் பற்றிய BMTEP பாடசநறி 2014.12.07 - 20140.12.19 

 
 

மநலஷியா 
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விலேட நிைழ்வுைள் 

சவளிநாட்டுப் பயிற்சிைள்  

 

   

 
திைதி பாடசநறியின் விபரம் ைா ப்பகுதி நாடு 

1.  

முகாகமத்துவ சதாடர்புககள நமம்படுத்தல் மற்றும் 
ெர்வநதெ கம்பனிகள்  பயிற்சியளிக்கும் 
நவகலத்திட்டம்  01.02.2014 - 09.02.2014 

பங்களாநதஷ் 

2 
நிர்வாகம் சதாடர்பாை லால் பகதூர் நதசிய கல்விக் 
கல்லூரிக்காை கல்விச் சுற்றுலா  2014.05.10  - 2014.05.16 

இந்தியா 

3 M.P.M   கல்விச் சுற்றுலா - மநலஷியா 2014.05.08  - 2014.05.31  
மநலஷியா 

4 இந்தியா  Polycom Solution Demonstration 
பங்குபற்றலுக்காை அகழப்பு 2014.05.29 - 2014.05.31 

இந்தியா 

5 

இலங்கக நிர்வாக நெகவ உத்திநயாகத்தர்களுக்காை 
செயலாற்றுகக முகாகமத்துவம் மற்றும் 
தகலகமத்துவ அபிவிருத்தி சதாடர்பாை திறன் விருத்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

2014.06.08 - 2014.06.23 

  இந்தியா 

6 

GTC. இலங்ககயில்  நமாதல்களிைால்  பாதிக்கப்பட்ட 
பிேநதெங்களில்  ெமூக அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டத்தில் 
முன்ைணி உத்திநயாகத்தர்ககள பயிற்றுலவிக்கும்  
கருத்திட்டம்.  2014.06.15 - 2014 .06.28 ஜப்பான் 

7 

முகாகமத்துவம் மற்றும் அேெ  சகாள்கககளுடன்  
பூநகாள தகவல்கள்  பரிமாற்ற சதாழில்நுட்ப 
விடயத்திற்காை  முதுமாணிப் பட்ட  நிகழ்ச்சித்திட்டம்.  

2014.08.13 - 2015.12.15 
சகாரியா 

1 
இலங்ககயில் சிநேஷ்ட அேெ உத்திநயாகத்தர்கள்/ 
ஆய்வாளர்களின் அறிக்ககககள எழுதுதல் மற்றும் 
சவளியீட்டு திறன் அபிவிருத்தி  

2014.08.30 -2014.11.09 
அவுஸ்திநேலியா 

9 திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கிோமிய அபிவிருத்தி 
மற்றும் வறுகம ஒழிப்பு   நவகலத்திட்டம்)   2014.10.19 - 2014.10.31 

மநலஷியா 

10 

அவுஸ்திநேலியா  awards Fellowhip நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2014 
& அேெதுகற  இகணந்த  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2012 -2014 2014.10.30 - 2014.11.07 

சமாைாஷ் 
பல்ககலக் 
கழகம், 
அவுஸ்திநேலியா  

11 

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கிோமிய அபிவிருத்தி 
மற்றும் வறுகம ஒழிப்பு   நவகலத்திட்டம்)   2014.11.09-2014.11.21 

 
மநலஷியா 

 
 
 

12 திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (நிதி முகாகமத்துவ 
அபிவிருத்தி நிர்வாகம் பற்றிய BMTEP பாடசநறி 2014.12.07 - 20140.12.19 

 
 

மநலஷியா 
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10. உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் லமம்பாடு 
 
கடந்த சில வருடங்களில் குறிப்பாக இகணந்த நெகவயின் பதவிநிகல உத்திநயாகத்தர்களாகக் கணிெமாநைார் 
ஆட்நெர்ப்புச் செய்யப்பட்டதன் காேணமாகப் பயிற்சி சபறுபர்களின் எண்ணிக்ககயில் சதளிவாை அதிகரிப்பு 
அவதானிக்கப்பட்டது. அவ் உத்திநயாகத்தர்களுக்காை நெகவ உள்வாங்கல் பயிற்சிசநறிகள் நடாத்தப்பட்டதுடன் 
அவர்கள் குறுகிய காலப் பயிற்சிசநறிகளிலும் இகணத்துக் சகாள்ளப்பட்டைர்.  
 
நமலும், பட்டப்பின் கற்கககள் பாடொகலயிைால் நகடமுகறப்படுத்தப்படும் பயிற்சிசநறிகளாலும் சபருந் 
சதாககயாநைார் கவேப்பட்டுள்ளைர்.   
 
ஏகைய உள்நாட்டு மற்றும் சவளிநாட்டுப் பயிற்சி நிறுவைங்களுடன் ஒப்பிடுககயில் இலங்கக அபிவிருத்தி 
நிருவாக நிறுவகம் மிகவும் குகறந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. இலங்கக அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம் 
ஒரு அேெ கூட்டுத்தாபைமாை மாற்றப்படுவதற்கு முன்ைர் அது முக்கியமாக நிதியத்தில் தங்கியிருந்தகம 
இந்நிகலக்குக் காேணமாக அகமந்தது. எனினும் இந்நிறுவைத்கத ஏகைய நிறுவைங்களின் மட்டத்திற்கு 
உயர்த்துவதற்கு மிகவும் சிறந்த உபகேணங்கள் அதிகமாகத் நதகவப்பட்டதுடன் நிறுவைத்தின் சவளித் 
நதாற்றத்கத நமம்படுத்துவது அவசியமாக இருந்தது. அதற்காக 2014 ஆம் ஆண்டில் பின்வரும் செயற்பாடுகள் 
ஆேம்பிக்கப்பட்டை. 

 
1. பணிப்பாளரின் அகறகய சீறகமத்தல்  

 பணிப்பாளரின் அகறக்கு கடல் பிடித்தல்  

 பணிப்பாளரின் அகறக்கு நிறம் பூசுதல்  

 

2. விடுதிகய மற்றும் உணவைத்கத புைரகமத்தல்  

 விடுதி இலக்கம் 7 இன் சிவிலிகை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் நிறம் பூசுதல்.   

 விடுதியின் கீழ் மாடி மலெலகூடங்கள் 02 ஐ பழுதுபார்த்தல்   

 (கடல் பதித்தல், சிவிலிகைப் சபாறுத்துதல்,நவறாக்குதல், சுகாதாே உபகேணங்கள் மற்றும் கதவுககளப் 

சபாருத்துதல்.  

 உணவகத்திற்கு நிறம் பூசுதல்.  

 

3. நுவசரலியா சுற்று ா விடுதி பழுதுபார்ப்பு     

 
 தளபாடங்கள் சகாள்வைவு  
 மின்ொே மற்றும் மகை உபகேணங்ககள சகாள்வைவு செய்தல்.  
 நிறம் பூசுதல் மற்றும் கடல் பதித்தல்  
 சொேசொேப்பாை கல் மதிகல நிர்மாணித்தல்  
 சபன்டி கபட் சபாருத்தல்  
 இரும்பு நவலி சபாருத்துதல்  
  திகேச்சீகல சபாருத்தல்  

 
 

4. விரிவுகர மண்டபங்ைகள பழுதுபார்த்தல் (1-2, 1-3) 

 
 தளபாடங்கள் சகாள்வைவு  
 நிறம் பூசுதல் மற்றும் கடல் பதித்தல்  
 பல்லூடக புசோஜக்டர் சகாள்வைவு  

 
5. வாசிைொக  பழுதுபார்ப்பு   

 
 சீைப்  பாசயான்கற சபாருத்துதல்  
 சிவிலின் மின்விசிறிகள் சகாள்வைவு  
 புத்தக அடுக்குகளுக்கு நிறம் பூசுதல்  
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6. பாதுைாப்பு கூடத்கத பழுதுபார்த்தல்  

 

7. லமாட்டார் வாைை தரிப்பிடத்கத பழுதுபார்த்தல்   

8. சுத்திைரிப்பு ஆளணியிைருக்கு உகட மாற்றும் அகறசயான்கற மற்றும் ம ெ  கூடத்கத நிர்மாணித்தல்.  

9. ச ப்சடாப் ைணினிைகள சைாள்வைவு செய்தல்.  

 
 
 

2014 ஒக்லடாபர் இறுதிவகர உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள விருத்தி செய்வதற்கு செ விடப்பட்ட  
செ விை வகையீடு                                        

 

  செயற்பாடு முதலீடு (ரூபா மில்லியன்) 

கட்டிடங்கள்    4,474,447.30 
தளபாடங்ககளப் சபாருத்துதல்       573,762.00 
அலுவலக உபகேணங்கள்        135,964.32 
இலத்திேனியல் உபகேணங்கள்    2,139,165.00 
கணினிகள்    1,029,123.01 
 ஏகைய ஆதைங்கள்      217,690.30 
சமாத்தம் 10,041,551.93 
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6. பாதுைாப்பு கூடத்கத பழுதுபார்த்தல்  

 

7. லமாட்டார் வாைை தரிப்பிடத்கத பழுதுபார்த்தல்   

8. சுத்திைரிப்பு ஆளணியிைருக்கு உகட மாற்றும் அகறசயான்கற மற்றும் ம ெ  கூடத்கத நிர்மாணித்தல்.  

9. ச ப்சடாப் ைணினிைகள சைாள்வைவு செய்தல்.  

 
 
 

2014 ஒக்லடாபர் இறுதிவகர உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள விருத்தி செய்வதற்கு செ விடப்பட்ட  
செ விை வகையீடு                                        

 

  செயற்பாடு முதலீடு (ரூபா மில்லியன்) 

கட்டிடங்கள்    4,474,447.30 
தளபாடங்ககளப் சபாருத்துதல்       573,762.00 
அலுவலக உபகேணங்கள்        135,964.32 
இலத்திேனியல் உபகேணங்கள்    2,139,165.00 
கணினிகள்    1,029,123.01 
 ஏகைய ஆதைங்கள்      217,690.30 
சமாத்தம் 10,041,551.93 
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11. ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு அறிக்கை 
 

நிதி அறிக்ககககள ெமர்ப்பிப்பதில் பூேணத்துவம் மற்றும் உள்ளக நிர்வாகம் மற்றும் அபாய 

முகாகமத்துவ கட்டகமப்புக்களின் உறுதித் தன்கமகய உறுதிப்படுத்தும் சபாருட்டு தயாரிக்கப்பட்ட 

தீர்மாைங்கள் மற்றும் செயன்முகறககள நமற்பார்கவ செய்து ஆளுநர் ெகபக்கு உதவி புரிவது 

கணக்காய்வுக் குழுவின் சபாறுப்பாகும்.(PED/12 அத்தி: 7:4:1 பிேகாேம் கணக்காய்வுக்குழு நிறுவைத்தின் 

நிதி நடவடிக்ககககள 54நமற்பார்கவ செய்து ஆளுநர் ெகபக்கு உதவி வழங்குகின்றது.   

கணக்காய்வுக் குழுவின் சபாறுப்புகள் பின்வருமாறு.  

 நிதிக் கூற்றுக்களின் பூேணத்துவத்கத நமற்பார்கவ செய்தல் மற்றும் நிதி செயலாற்றுககக்கு 

ஏற்புகடய முகறகமொர் அறிவித்தல்கள் மற்றும் அதன் முக்கிய தீர்மாைங்கள் மற்றும் 

அறிக்ககயிடல் சதாடர்பாக மீளாய்வு செய்தல்.  

 வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்கள், நிதி அறிக்ககயிடல் பிேச்சிகைகள், நிதி அறிக்கககள் மூலம் 

கண்டறியப்படும் விடயங்ககள தயாரிக்கின்ற நபாது நிறுவைத்திைால் பின்பற்றப்பட்டுள்ள 

கணக்கீட்டு அடிப்பகடகள் மற்றும் சகாள்கககள் மற்றும் பரீட்ெயங்ககள மீளாய்வு  செய்தல்.  

 பிேதாை அபாயங்கள் மற்றும் நிர்வாக செயற்பாடுககள அகடயாளம் காணுதல் மற்றும் 

மதிப்பீடு செய்தல். நமலும் அறிக்ககயிடுவதற்காை செயன்முகறகய மீளாய்வு செய்தல் 

உள்ளிட்ட நிறுவைத்தின்  உள்ளக நிர்வாகத்தின் உற்பத்தித்திறகை மற்றும் அபாய 

முகாகமத்துவ கட்டகமப்புக்ககள நமற்பார்கவ  செய்தல் மற்றும் மீளாய்வு செய்தல்.   

 உள்ளக கணக்காய்வு திட்டத்கத அனுமதித்தல் மற்றும்  

 அேெ நிர்வாக கட்டகமப்பின் பயனுறுதி சதாடர்பாக முகறயாை அறிக்ககககள மீளாய்வு 

செய்தல்.  

 கவைத்திற்சகாள்ளல், நடவடிக்கக எடுத்தல் அல்லது விருத்தி செய்ய நவண்டுசமை குழு 

கருதும் ஏநதனும் பிேச்சிகை இருப்பின் ஆளுநர் ெகபக்கு அறிவித்தல்.  

 உள்ளக கணக்காய்வு திட்டங்கள் மற்றும் அறிக்கககள் உட்பட நிதி முகாகமக்கு ஏற்புகடய 

நகடமுகறககள முகாகமத்துவ மீளாய்வு விடயப் பேப்பிற்குள் தைது கணக்காய்வின் 

சபறுநபறுககள உள்ளக கணக்காய்வாளர்களுடன் மீளாய்வு செய்தல்.  
 

கணக்காய்வுக் குழுவிைால் கணக்கீட்டுத் சதாகுதியின் குகறபாடுகள் மற்றும் அதற்காை நயாெகைகள் 

2014 ஆம் ஆண்டு அவ்வப்நபாது கலந்தாநலாசிக்கப்பட்டை. அத்நதாடு குழு தன்னுகடய வகிபாகத்கத 

ெட்டமுகறயாை மற்றும்  நவறு தகவல்களுடன் சதாடர்புற்ற விதத்தில் சதாடர்ந்தும் 

நாளதுவகேப்படுத்தி வருகின்றது. அவ்வாநற நிதி உத்திநயாகத்தரின் மற்றும் ஏகைய 

முகாகமத்துவத்திைரின் அேொங்க கணக்காய்வாளர்களின் ஒத்துகழப்புடன் தைது சபாறுப்புக்ககள 

நிகறநவற்றுவதற்கு தகவல்ககள வழங்கி குழு சதாடர்ந்தும் முகாகமக்கு சதாடர்ந்தும் ஒத்தாகெ 

வழங்கி வருகின்றது.  

 

2014 வருடத்தில் பல்நவறுபட்ட அகமப்பிலாை நிதிச் செயற்பாட்டு மூநலாபாயங்கள் மற்றும் விதிகள் 

மற்றும் ஒழுங்கு விதிகள் நபான்ற பிரிவுககள உள்ளடக்கி உள்ளக கணக்காய்வு நடவடிக்கககள் 

அடிப்பகடயில் பல்நவறுபட்ட சதாகுதிகளின் அபிவிருத்தி மற்றும் குகறபாடுககள கண்டறிதல் பற்றி 

கவைம் செலுத்தப்பட்டது.  
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2014 ஆம் வருடம் கணக்காய்வுக் குழுவிைால் கலந்துகேயாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிேதாை 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பின்வருமாறு.  
 

கூட்ட இ க்ைம் மற்றும் 

திைதி  

ை ந்துகரயாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட விடயங்ைள் 

2014/01 - 25.03.2014  2013, 04 ஆம் தவகணகளின் முன்நைற்றம். 

 2013 டிெம்பர் 31 திகயுடன் முடிவகடயும் வருடத்திற்காை 

இறுதிக் கணக்குகள்.  

 2012 சவளிவாரியாை கணக்காய்வு விொேகணகள் மற்றும் 

கணக்கீட்டுத் சதாகுதியின் மற்றும் ஏகைய சதாகுதிகளில் 

உள்ள பிேச்சிகைகள்  

2014/02 - 09.07.2014  2014, 01 தவகணயின் முன்நைற்றம் 

 2013  ஆய்வுக்  குழுவின் அறிக்கக  

 2013  ஆம் வருடத்திற்காை நாளதுவகேப்படுத்தப்பட்ட 

கணினிப் சபாறுப்பு பதிநவடு.  

 2013 டிெம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவகடயும் 

வருடத்திற்காை வகேவு ஆதைப் பதிநவடு.  

 2013 உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கககள் மற்றும் கவைம் 

செலுத்தப்பட்ட பிேச்சிகைகள்.  

2014/03 - 16.10.2014  2014, 02 தவகணயின் முன்நைற்றம் 

 சவளிவாரி மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கககளின் 

மற்றும் சதாகுதிகள் மற்றும் நிதிக் கூற்றுக்களில் கவைம் 

செலுத்தப்பட்ட பிேச்சிகைகள்  

2014/04 - 30.12.2014  2014, 03 தவகணயின் முன்நைற்றம் 2015  

 கணக்காய்வு திட்டங்ககள அனுமதித்தல் 

 2014  சவ ளிவாரியாை கணக்காய்வு விொேகணகள் மற்றும் 

பிேச்சிகைகள்  
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2014 ஆம் வருடம் கணக்காய்வுக் குழுவிைால் கலந்துகேயாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிேதாை 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பின்வருமாறு.  
 

கூட்ட இ க்ைம் மற்றும் 

திைதி  

ை ந்துகரயாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட விடயங்ைள் 

2014/01 - 25.03.2014  2013, 04 ஆம் தவகணகளின் முன்நைற்றம். 

 2013 டிெம்பர் 31 திகயுடன் முடிவகடயும் வருடத்திற்காை 

இறுதிக் கணக்குகள்.  

 2012 சவளிவாரியாை கணக்காய்வு விொேகணகள் மற்றும் 

கணக்கீட்டுத் சதாகுதியின் மற்றும் ஏகைய சதாகுதிகளில் 

உள்ள பிேச்சிகைகள்  

2014/02 - 09.07.2014  2014, 01 தவகணயின் முன்நைற்றம் 

 2013  ஆய்வுக்  குழுவின் அறிக்கக  

 2013  ஆம் வருடத்திற்காை நாளதுவகேப்படுத்தப்பட்ட 

கணினிப் சபாறுப்பு பதிநவடு.  

 2013 டிெம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவகடயும் 

வருடத்திற்காை வகேவு ஆதைப் பதிநவடு.  

 2013 உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கககள் மற்றும் கவைம் 

செலுத்தப்பட்ட பிேச்சிகைகள்.  

2014/03 - 16.10.2014  2014, 02 தவகணயின் முன்நைற்றம் 

 சவளிவாரி மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கககளின் 

மற்றும் சதாகுதிகள் மற்றும் நிதிக் கூற்றுக்களில் கவைம் 

செலுத்தப்பட்ட பிேச்சிகைகள்  

2014/04 - 30.12.2014  2014, 03 தவகணயின் முன்நைற்றம் 2015  

 கணக்காய்வு திட்டங்ககள அனுமதித்தல் 

 2014  சவ ளிவாரியாை கணக்காய்வு விொேகணகள் மற்றும் 

பிேச்சிகைகள்  
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வருடத்தினுள் கணக்காய்வு குழு நான்கு முகற கூடியுள்ளது. 2014 வருடத்தில் உறுப்பிைர்களின் 

பங்நகற்பு பின்வருமாறு.  
 

உறுப்பிைர் நியமிக்ைப்பட்ட ை ந்துசைாண்ட 

கூட்டங்ைள் 

திரு. சிரிநெை அமேநெகே பிேதமரின் 

செயலாளர் 
  01 

திருமதி. புஷ்பா சவல்லப்பிலி சபாதுத் 

திகறநெரி பிேதிச்  செயலாளர் 
  04 

கலாநிதி சுனில் ஜயந்த நவேத்ை செயலாளர் 

உயர் கல்வி  அகமச்சு 
  01 

திரு ேஞ்சித் சில்வா  ஆளுநர்  ெகப 

உறுப்பிைர்  
  04 

திரு நிஹால் கிரிசயல்ல ஆளுநர்  ெகப 

உறுப்பிைர் 
  03 

திரு. ஜீ.எல்.குமாேதாஸ கணக்காய்வு 

அத்தியட்ெகர்  
  04 

திருமதி ஐ.டீ.ஐ.எம். குைநெகே    02 

திருமதி ரீ.டி. நாேங்சகாட உள்ளக 

கணக்காய்வாளர்  
  04 

 
 

குழு தற்நபாதுள்ள  சதாகுதிகள் மற்றும் நகடமுகறகள் ஏநதனும் மாற்றங்களுடன் மீளாய்வு செய்து 

காணப்படும் சதாகுதிககள விருத்தி செய்வதற்கு நதகவயாை நயாெகைககள ஆளுநர் ெகபயின் 

அனுமதிக்காக முன்கவக்கும். குழு அவ்வப்நபாது கணக்காய்வாளரிைால் முன்கவக்கப்படும் 

விொேகணககள மீளாய்வு செய்து அதற்காை பதில்ககள ஏற்புகடய பிரிவுகள் ஊடாக வழங்கும். 

அத்நதாடு ெரியாை முகறயில் நகடமுகறப்படுத்தும் சபாருட்டும் அவ்வாறாை தவறுகள் மீண்டும் 

எழாதிருப்பதற்கும் அத்தககய பிேச்சிகைககள அந்தந்த பிரிவுத் தகலவர்களுடன் 

கலந்துகேயாடப்பட்டது. 

 

தக வர் 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு 

 

.    
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Fwpg;G 2014 2013
&gh &gh

tUkhdk;

jpiwNrup gq;fspg;Gf;fs; 20 134,430,694.80                     99,341,675.74                         
Vida tUkhdq;fs;

ghlnewpf; fl;lzq;fs; 2,514,260.00                         10,106,605.00                         
miwfs; thlif 5,719,550.00                         2,838,950.00                           
ntspaPLfs; tpw;gid ,yhgk; 76,466.00                              18,000.00                                
KjyPLfspd; tUkhdk; 21 1,203,061.31                         602,098.24                              
flDf;fhd tl;b 601,844.25                            627,466.15                              
ehdhtpj tUkhdk; 22 15,768,446.05                       9,523,138.23                           
thlif 2,651,420.00                         2,507,400.00                           
Fj;jiff; $yp 1,655,058.83                         1,655,058.83                           
ed;nfhilfs; 102,414.64                            690,215.76                              
gl;lg; gpd; gbg;G fw;iffs; fy;Yhup 23 14,394,808.62                       17,989,800.00                         
Mq;fpyg; ghlnewp 24 11,948,450.00                       10,666,000.00                         
MNyhrid Nritfs; 25 60,924,432.28                       54,706,223.94                         
,yq;;;if epu;thf Nrit -                                         540,315.89                              

nkhj;j tUkhdk; 251,990,906.78                     211,812,947.78                       

nryTfs;

MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 26 80,286,480.02                       63,019,606.78                         
Copau;; eyd;Gup 27 3,139,992.61                         2,413,388.52                           
gpuahzf; nfhLg;gdTfs; 28 6,609,852.48                         3,673,937.98                           
gad;ghL kw;Wk; Vida Nritfs; 29 37,585,336.01                       35,317,495.47                         
Nghf;Ftuj;J 30 6,141,657.97                         6,374,688.31                           
epiyahd nrhj;Jf;fspd; gOJghu;g;G kw;Wk; guhkupg;G 31 10,041,551.93                       5,864,912.71                           
toq;fy;fs; kw;Wk; Nfhupf;iffs; 32 9,568,896.75                         7,610,179.15                           
epjpf; fl;lzq;fs; 33 1,660,871.54                         21,578,346.11                         
Ehyf Nritfs; 34 705,156.25                            694,314.59                              
gapw;rpAk; kjpg;g;PLk; 35 15,734,753.81                       18,348,270.21                         
ntspaPLfSk; jfty; NritfSk; 36 2,049,448.74                         373,273.00                              
ntspehl;Lg; gapw;rpfSk fy;tpr; Rw;Wyhf;fSk; 26,306,553.31                       -                                           
ngWkhdj;Nja;Tfs; 37 27,219,483.27                       28,216,333.42                         
gl;lg; gpd; gbg;G fw;iffs; fy;Yhup 10,743,084.79                       5,805,940.32                           
Mq;fpyg; ghlnewp 5,743,101.02                         5,889,734.65                           
MNyhrid Nritfs; 38 42,649,946.55                       38,883,870.80                         

nkhj;jr; nryTfs; 286,186,167.05                     244,064,292.02                       

kpif kw;Wk; gw;whf;Fiw (34,195,260.27)                      (32,251,344.24)                        

,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epWtfk;

epjp Kd;Ndw;w mwpf;if - 2014 brk;gu; 31  

-2-
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Fwpg;G 2014 2013
Mjdq;fs; &gh &gh

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;

ifapUg;G nghUl;fs; 03 4,903,358.52          5,989,057.41              
Kw;gzq;fs; 04 594,000.00             2,586,000.00              
Kw; nfhLg;gdTfs; 05 1,924,399.20          2,336,099.50              
Copau; fld; 06 13,929,378.89        14,867,242.27            
tUkjpfs; 07 84,469,650.87        42,247,110.20            
jpiwNrup cz;;bay;fs; -                          20,000,000.00            
tq;fp epYitfs; 08 50,676,230.69        14,987,544.71            

156,497,018.17      103,013,054.09          
eilKiwr; nrhj;Jf;fs; my;yhjit

Mjdq;;fs;;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 09 357,656,173.72      310,461,676.77          
eilngWk; Kyjd Ntiyfs; 2,062,325.44          13,161.11                   
%yjdq;fs; 10 50,951,941.16        55,831.73                   
gzpf;nfhil KjyPLfs; 11 25,044,520.55        2,530,013.72              
itg;Gf; fzf;F 1,271,500.00          -                              

436,986,460.87      313,060,683.33          
nkhj;j nrhj;Jf;fs;; 593,483,479.04      416,073,737.42          
nghWg;Gf;fs;

eilKiwg; nghWg;Gf;fs; 

nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fs; 12 18,813,314.22        15,661,421.07            
nrYj;j Ntz;ba MNyhrid nfhLg;gdTfs; 13 112,525,179.72      17,924,910.62            
nrYj;j Ntz;ba tupfs; 514,151.98             175,299.60                 
NrUk; nryTfs; 14 25,567,640.31        9,001,315.02              
epr;rakw;w tUkjpfSf;fhd epjp xJf;fPLfs; 12,507,561.46        12,376,561.46            
tr+ypf;fg;glhj nfhLg;gdTfs; 15 20,517.00               3,433.00                     
nrYj;j Ntz;ba ntspaPLfs; 339,479.50             -                              

170,287,844.19      55,142,940.77            
eilKiwg; nghWg;Gf;fs; my;yhjit

njhiyf;; fy;tp fw;if ypkpll; 16 29,791,059.04        31,446,117.87            
gzpf;nfhilf;fhd epjp xJf;fPL 17 24,754,058.88        21,921,098.73            

54,545,117.92        53,367,216.60            

nkhj;j nghWg;Gf;fs; 224,832,962.11      108,510,157.37          
nkhj;j Mjdq;dq;fs; 368,650,516.93      307,563,580.05          
nkhj;j Mjdq;dq;fs; / gq;Ffs;
gy;ypd tUkhdq;fs; - jppiwNrup khdpaq;fs; 356,845,657.07      257276351.9
 Vida xJf;Ffs; - Mjd kPs; kjpg;G xJf;Ffs; 18 12,015,807.00        12015807
jpuz;l kpif / gw;whf;Fiw 19 (210,947.14)            38271421.18
KO nkhj;j Mjdq;dq;fs; / gq;Ffs; 368,650,516.93      307,563,580.05          

,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epWtfk;

2014 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; epjp epyikf; $w;W 
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vdJ ,yf;fk;: S/AD/POL/1/363-2015 

 

ckJ ,yf;fk;: JP/G/SLIDA/FS/2014/04 

2015.11.10 
 

fzf;fha;thsu; ehafk; 

fzf;fha;thsu; jpizf;fsk; 

306/ 72  nghy;;Jt tPjp 
gj;juKy;y 

 

,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtdj;jpd; 2014 brk;gu; 31 Me;jpfjpAld; epiwtilAk; 

tUlj;jpw;fhd epjpf; $w;W njhlu;ghf 1971>38 Mk; ,yf;f epjpr; rl;lj;jpd; 14 (2) rP gpuptpd; 

gpufhuk; fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if. 

 

2015.10.09 Me;jpfjpa Nkw;gb fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;L cs;s 

tplaq;fs; njhlu;ghf vdJ fUj;Jj; njuptpj;jy;fs; fPo;tUkhW mikAk;. 

2. epjpf; $w;Wf;fs;  

2.1 epiyikfis kjpg;gPL nra;jik njhlu;ghd fUj;J  

2.2 epjpf; $w;W njhlu;ghd fUj;Jf;fisj; njuptpj;jy;  

2.2.1 fzf;fPl;bd; FiwghLfs; 

 

 (m).  Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. 

   xt;nthU tUlKk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpf;fhf jdpj;jdpahd tuT 
nryTj;jpl;lq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd. gl;lg;gbg;G ghlnewpfs; 
midj;Jk;   ,uz;L tUlq;fisf; nfhz;lit. mjw;fika midj;J 
tuT-nryT jpl;lq;fspYk;>  ghlnewpf;fhd tUkhdk;> mjw;fhd 
nrytPdq;fs; kw;Wk; epWtdj;Jf;F fpilf;Fk; tUkhd tPjk; vd;gd 
jdpj;jdpNa fhl;lg;gLfpd;wd. ,t;tuT nryT jpl;lj;jpid 
mbg;gilahff; nfhz;L gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewp %yk; tUlk; xd;Wf;F 
fpilf;Fk; tUkhdk; fzf;fpy; vLf;fg;gl;L itg;gpy; ,lg;gLfpd;wJ. 
  
MapDk; fzf;fha;tpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s gpufhuk; xt;nthU 
tUlKk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpfSf;F tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J 
fpilf;f Ntz;ba KOj; njhifAk; tUlj;jpd;  tUkhdkhf fzf;fpy; 
itf;fg;gLtjpy;iy. 
 

   epWtdj;jpy; MNyhridr; Nrit fzf;fpy; ,lg;gLfpd;w nraw;ghl;L 
Kiw gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewp fzf;fpLtjpYk; cgNahfpf;fg;gLfpd;wJ. 
mjw;fika fpilf;f Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba nrhj;Jf;fs; 
kw;Wk; nghWg;Gf;fshf fhl;lg;gLfpd;wd. kPsha;T Mz;by; Vw;gLk; 
cz;ikahd nryT khj;jpuk; epjpf; $w;Wfspy; nrytPdkhf fzf;fpy; 
,lg;gLfpd;wd. 
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vdJ ,yf;fk;: S/AD/POL/1/363-2015 

 

ckJ ,yf;fk;: JP/G/SLIDA/FS/2014/04 

2015.11.10 
 

fzf;fha;thsu; ehafk; 

fzf;fha;thsu; jpizf;fsk; 

306/ 72  nghy;;Jt tPjp 
gj;juKy;y 

 

,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtdj;jpd; 2014 brk;gu; 31 Me;jpfjpAld; epiwtilAk; 

tUlj;jpw;fhd epjpf; $w;W njhlu;ghf 1971>38 Mk; ,yf;f epjpr; rl;lj;jpd; 14 (2) rP gpuptpd; 

gpufhuk; fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if. 

 

2015.10.09 Me;jpfjpa Nkw;gb fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;L cs;s 

tplaq;fs; njhlu;ghf vdJ fUj;Jj; njuptpj;jy;fs; fPo;tUkhW mikAk;. 

2. epjpf; $w;Wf;fs;  

2.1 epiyikfis kjpg;gPL nra;jik njhlu;ghd fUj;J  

2.2 epjpf; $w;W njhlu;ghd fUj;Jf;fisj; njuptpj;jy;  

2.2.1 fzf;fPl;bd; FiwghLfs; 

 

 (m).  Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. 

   xt;nthU tUlKk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpf;fhf jdpj;jdpahd tuT 
nryTj;jpl;lq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd. gl;lg;gbg;G ghlnewpfs; 
midj;Jk;   ,uz;L tUlq;fisf; nfhz;lit. mjw;fika midj;J 
tuT-nryT jpl;lq;fspYk;>  ghlnewpf;fhd tUkhdk;> mjw;fhd 
nrytPdq;fs; kw;Wk; epWtdj;Jf;F fpilf;Fk; tUkhd tPjk; vd;gd 
jdpj;jdpNa fhl;lg;gLfpd;wd. ,t;tuT nryT jpl;lj;jpid 
mbg;gilahff; nfhz;L gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewp %yk; tUlk; xd;Wf;F 
fpilf;Fk; tUkhdk; fzf;fpy; vLf;fg;gl;L itg;gpy; ,lg;gLfpd;wJ. 
  
MapDk; fzf;fha;tpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s gpufhuk; xt;nthU 
tUlKk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpfSf;F tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J 
fpilf;f Ntz;ba KOj; njhifAk; tUlj;jpd;  tUkhdkhf fzf;fpy; 
itf;fg;gLtjpy;iy. 
 

   epWtdj;jpy; MNyhridr; Nrit fzf;fpy; ,lg;gLfpd;w nraw;ghl;L 
Kiw gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewp fzf;fpLtjpYk; cgNahfpf;fg;gLfpd;wJ. 
mjw;fika fpilf;f Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba nrhj;Jf;fs; 
kw;Wk; nghWg;Gf;fshf fhl;lg;gLfpd;wd. kPsha;T Mz;by; Vw;gLk; 
cz;ikahd nryT khj;jpuk; epjpf; $w;Wfspy; nrytPdkhf fzf;fpy; 
,lg;gLfpd;wd. 
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 (M)  epiyahd nrhj;Jf;fs; kPs;kjpg;gPL njhlu;ghf epu;thff; FOTf;F 
mwptpj;J Njitahd topfhl;ly;fisg; ngw;Wf;nfhs;s eltbf;if 
vLf;fg;gLk;. 
 

 (,)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
 

epjpg; gha;r;ry; $w;wpy; Fwpg;gplg;gl;L cs;s 40 Mk; ,yf;fj;jpd; %yk; 

nrhj;Jf;fisg; ghtidapypUe;J xJf;Fjy; njhlu;ghfTk; mjd; Njwpa 
ngWNgWfis epjpg; gha;r;ry; $w;wpd; ClhfTk; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. 

2015 Mk; Mz;L Kjy; nrhj;Jf;fisg; ghtidapy; ,Ue;J  xJf;Fjy; 

%yk; fpilf;fg;ngw;w tUkhdk; kw;Wk; nryTfs; jdpahf epjpg; gha;r;ry; 
$w;wpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;L cs;sJ. 

 
 

 (<)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
 

epWtdj;jpy; gad;gLj;jg;gl;l fzdp mr;Rg; gjpg;G ,ae;jpuq;fs; (Printer) 
nraypoe;jjd; fhuzkhf mtw;iw kPz;Lk; gOJghu;j;J gad;gLj;j 
Kbahj re;ju;g;gq;fspy; Gjpa fzdp mr;Rg; gjpg;G ,ae;jpuq;fisf; 
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nfhs;sg;gl;L ,Uf;ftpy;iy. jw;NghjhFk;NghJ Nkw;gb njhif cupa 
Kiwapy; ghtidapy; ,Ue;J ePf;fg;gl;L cs;sJ. 
 

 (c)  2014Mk; Mz;L ,Wjpf;fzf;fpd; gf;ftpyf;fk; 22 ,y; nryT 
nra;ag;glhj KjyPl;L ifaspg;Gfspd; ngWkjp Rl;bf;fhl;lg; 
gl;Ls;sJld;> mjd; vQ;rpa KjyPl;L vjpu;tUk; tUlq;fspy; KjyPl;L 
fUj;jpl;lq;fSf;fhf gad;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk; 
 

 (C)  thfdj;jpd; ngWkjpahfpa &.9>390>000/- &gh gzk; 2015 Mk; Mz;by; 

,Wjpf; fzf;Ffspy; cs;slf;fg;gl;L cs;sd. 
 

 (v)  gl;lg;gpd; gbg;Gg; ghlnewpf;fhf mwtplg;glNtz;ba epjpf;fhf Iaf; fld; 
xJf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. Nkw;gb ngWkjpapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s 

,yq;if epUthf Nrit mYtyu;fSf;fhf Vw;fg;gl;l &.13>191>911.00 
njhif murhq;f epUthf mikr;rpypUe;J jw;NghJ fpilf;fg;ngw;W 
cs;sJ. 

 

 (V)  fzf;fha;tpd; %yk; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s epiyikfs; 2015 Mk; 

Mz;bd; ,Wjpf; fzf;Ffspd; Clhf rPu; nra;ag;gl;Ls;sd. 
 

 (I)  2015 Mk; Mz;bd;  fzf;Ffspd; Clhf rPu; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 

 (x)  lanyhf; gpNuhl;Ngz;l; nel;Ntu;f; gpiutl; ypkpll; ,w;F nrYj;jg;gl 

Ntz;ba brk;gu; khjj;jpw;Fupa tpiyg; gl;bayhfpa &.321>428.00 
njhif jtWjyhf 2015 Mk; Mz;L ngg;gutup khjk; nrYj;jg;gl;L 

cs;sJ. (tTru; ,y. 02/053) 
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yq;fh nfhkpAdpNf\d; Nrtp]; gpiutl; ypkpll; ,w;F nrYj;jg;gl 

Ntz;ba Nk khjj;jpw;fhd tpiyg; gl;bayhfpa &.280>612.00 Nkw;gb 
epWtdj;jpdhy; mDg;gg;gltpy;iy vd;gJld;> >fle;j khjq;fSf;Fupa 
gw;Wr; rPl;Lf;fspy; Nkw;gb ngWkjpapid nrYj;jg;gl Ntz;ba ngWkjp 
xd;whfTk; Fwpg;gplg;gl;L ,Uf;ftpy;iy.mjw;fika tUlj;jpw;Fupa 

tifapy; nrYj;jg;gLtjw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;L ,Ue;j 11 tpiyg;gl;bay; 

fSf;fhd nfhLg;gdTfs; cupa Kiwapy; nrYj;jg;gl;L rPuhf;fg; 
gl;Ls;sJ. 

 
2.2.2   fzf;fha;tpw;fhf rhl;rpfs; ,y;yhik 

 
  (i) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

 

jpiwNrupfs; Rw;W epUgk; IVI/2002/02 ,d; gpufhuk; 2014 Mk; 

Mz;bw;Fupa fzdp> cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; td;nghUl;fs; njhlu;ghd 

epiyahd nrhj;Jf;fs; Mtzk; xd;wpidj; jahupj;J 2015.07.21 
Me;jpfjp eilngw;w fzf;fha;Tfs; kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOf; 

$l;lj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;L cs;sJld; 2015.07.25 Me;jpfjp 

fzf;fha;tplk; rku;g;gpf;fg;gl;L cs;sJ. 
 

 
  (ii) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

 
cupa nfhLg;gdT tTr;ru;fs; ,uz;Lk; fzf;fha;tpw;F toq;fg;gl;L 
cs;sd. 
 

2.3 fpilf;f Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs; 

 (m)>(M)>(,) rupahdJ. 
 

2.4 rl;lq;fs;> tpjpfs;> xOq;F tpjpfs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jPu;khdq;fSf;F ,zq;fp 
xOfhik. 
 

 (m) 
 Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

 
epu;thff; FO $l;lj;ij xt;nthU khjKk; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs;  
nra;ag;gl;lhYk; jtpu;f;f Kbahj rpy fhuzq;fspdhy; mt;thW 
nra;tjw;F KbahJ NghdJ. 

 (M) (i) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;.  
mt;thwhd jtWfs; vjpu;fhyj;jpy; eilngwhky; ,Uf;f cupa 
mjpfhupfSf;F MNyhridfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 

  (ii)   jq;fshy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mjpfhupfs; njhlu;gpy; gpujkupd; mDkjp 
fpilj;Js;sJ. 
 

  (iii)     Vw;Wf;nfhs;fpNwd;.  
vjpu;tUk; fhyq;fspy; jhgd tpjpf;Nfhitapd; (XXIV) mj;jpahaj;jpd; 10.4 
gpufhuk; eltbf;if vLg;gjw;F Njitahd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;L 
 cs;sd.  
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 (,) (i)   jw;fhy ghjpg;Gf;fs; njhlu;ghd Mtzk; xd;W jahupf;fg;gl;L cs;sJ. 

  (ii)   2015 Mk; Mz;bw;Fupa tifapy; fpilf;fg; ngw;Ws;s fzf;fha;T 

tprhuizfSf;fhf 2015.12.17 Me;jpfjpahFk; NghJ gjpy;fs; 

toq;fg;gl;L  cs;sd. 
 

  (iii) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
 

fhrhf;fg;glhj &.164>725.00 ngWkjpapidf;nfhz;l fhNrhiy 

njhlu;ghd    cupa jfty;fs;  jw;NghJ fz;lwpag;gl;L cs;sJld; 
mjid fl;Lg;ghl;L rigf;Fk; kw;Wk; epjp mikr;rpw;Fk; rku;g;gpj;J cupa 

rPuhf;fy;fs; 2015 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;L cs;sJ. 

 
  (iii) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

 
ePu; tpepNahff; fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;F cupa epWtdj;jplk; 
,Ue;J tptuf; Fwpg;Gg; gl;bay; gj;jpuq;fs; fpilf;fg;ngWk;NghJ 
jhkjq;fs;  Vw;gLk;. NkYk; epWtdj;jpw;Fr; nrYj;Jk; eil Kiwf;fhf 
rpwpJ fhyk;  vLg;gjdhy; Nkw;gb fopTfisg; ngw;Wf; nfhs;s 
Kbahky; NghAs;sJ. ,jid Kiwahf    Nkw;nfhs;tjw;F xOq;F 
Kiwahd topKiw xd;W jw;NghJ jahupf;fg;gl;L cs;sJ. 
 

  (iv) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

2015 Mk; Mz;L Kjy; ,t;thwhd 06 khjq;fs; fle;j ve;jnthU 
fhNrhiyAk; fhzg;glhjJld; xt;nthU khjKk; epjpg; gpukhzf; Fwpg;G 

396 ,w;F Vw;g fhNrhiyfs; njhlu;ghf eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L  cs;sd.  
 

  (v) Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
 
nghUl;fs; fzf;nfLg;G mwpf;iffspy; epyTk; kpiffs; kw;Wk; 
FiwghLfs; njhlu;ghf jw;NghjhFk;NghJ cupa rPuhf;fy;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L cs;sd. 
 

  (vi) Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. 
 
thfd Xl;lg; gjpTg; gj;jpuq;fs; cupa tifapy; ,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
cs;sJld; jw;NghJ ,t;thwhd epiyikfs; fhzg;gLtJ ,y;iy.  
 

 (<)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
 
jw;NghJ epiyahd nrhj;Jf;fspd; Mtzk; xd;W jahupf;fg;gl;L mJ 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L Ngzg;gl;L tUfpd;wJ. 
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3 epjp kPsha;T  
 

3.1 epjpg; ngWNgWfs;  

3.2 tpsf;fk; mspf;Fk; tifapyhd epjp kPsha;T  
 

4. nraw;ghl;L kPsha;T 

4.1 nrayhw;Wif 

 (m) 
 gapw;rp eltbf;iffs; 

  (i) cld;gLfpd;Nwd;. 
 

mjw;Ff; fhuzk; Nrit Muk;gg; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk; kw;Wk; 
nfhs;sTfs; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk;  vd;gd fPo;tUkhW nraw;gl;lik 
MFk;. 

 
 

 
Mz;L 

gapw;rpg; ghlnewp     nkhbAy;fspd; 
vz;zpfif;  

FOf;fspd; 
vz;zpf;if 

 

ghhl 
newpfspd; 
vz;zpf; 

 

ghlnewpf;Fupa 
ehl;fspd; 
vz;zpf;if 

 

2012 Nrit Muk;g 

(SLAS) 
15 ( 05 ehl;fs; tPjk;) 07 105 525 

2013 Nrit Muk;g 
(SLAS)-(tlf;F 
fpof;F) 

11 (05 ehl;fs; tPjk;) 01 11 55 
 

2013 Nrit Muk;g 
(SLAS) 

18 (05 ehl;fs; tPjk;) 03 54 270 

2014 Nrit Muk;g 
(SLAS)- 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l 

11  
(11 ehl;fs; tPjk 1) (05 
ehl;fs; tPjk;  9) (03 
ehl;fs; tPjk;; 1) 

1 11 59 

2014 Nrit Muk;g 
(SLAS)- 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l 

11  
(11  ehl;fs; tPjk;1) 
(05 ehl;fs; tPjk; 09) 
(03 ehl;fs; tPjk; 1) 

01 11 59 

      
   2012 Mk; Mz;by;> ,yq;if epUthf Nritapd; tFg;G I ,Ys;s 

mYtyu;fSf;fhf 21 ehl;fs; tPjkhd xU ghlnewpAk;> tFg;G III 
,Ys;s mYtyu;fSf;fhf 30 ehl;fs; tPjkhd 03 ghlnewpfSk; 

eilKiwg;gLj;jg;gl;L  cs;sJld; ghlnewpfSf;F cupa ehl;fs; 111 
MFk;. 2013 Mk; Mz;by; ,yq;if epUthf Nritapd; tFg;G I 
,Ys;s mYtyu;fSf;fhf 28 ehl;fs; tPjkhd 02 ghlnewpfSk; 
eKiwg;gLj;jg;gl;L cs;sJld; ghlnewpfSf;Fupa ehl;fspd; 

vz;zpf;if 56 MFk;.2014 Mk; Mz;by; tFg;G I ,Ys;s 
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mYtyu;fSf;fhf 17 ehl;fs; tPjk; 03 ghlnewpfSk; tFg;G III ,Ys;s 

mYtyu;fSf;fhf 35 ehl;fs; tPjk; 03 ghlnewpfs; eilKiwg; 
gLj;jg;gl;L cs;sJld; ghlnewpfspd; ehl;fspd; vz;zpf;if 156 MFk;. 
 
2012 Mk; Mz;by; rpy tFg;giwfisg; Gduikj;jy; kw;Wk; Gjpjhf 
mikj;jy;  vd;gd fhuzkhf rpy ghlnewpfis eilKiwg;gLj;j 
,ayhky; nrd;wJ. NkYk; 2013 Mk; Mz;by; fpl;lj;jl;l ,Wjp  MW 
khj fhyq;fspy; epjp xJf;fPLfs; fpilf;fg; ngwhikapdhYk; 
ngUk;ghyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;    eilngwtpy;iy. 
 
2014 Mk; Mz;bYk; gy;NtW topKiwfspd; fPo; Kfhikj;Jt 
kl;lj;jpyhd gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf tpz;zg;gq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kaw;rpj;jYk; rpyNtisfspy; Nghjpasthd 
tpz;zg;gq;fs; fpilf;fhik fhuzkhf Vuhskhd gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; eilngwtpy;iy. 
 
Nkw;gb epiyikapidj; jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf gy;NtW 
topKiwfshf ftu;r;rpfukhdJk; kw;Wk; cau; juj;jpYkhd Gjpa 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fSldhd ehl;fs; Fwpg;gplg;glhj Kfhikj;Jtg; gapw;rp 
ghlnewpfSf;fhd ifE}y; xd;wpidj; jahupj;J mJ njhlu;ghf 
mikr;Rf;fs;> jpizf;fsq;fs; kw;Wk; khtl;lr; nrayfj; jiytu;fs; 
MfpNahupid mwpT+l;b mtu;fSf;F toq;Ftjw;fhf eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. NkYk; FWQ;nra;jpfs;> gpur;rhur; re;ijfs; Nghd;w 
topKiwfspd; Clhf gpur;rhu eltbf;iffis tpupTgLj;Jtjw;F 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. vt;thwhapDk; 2013 Mk; Mz;Lld; 
xg;gpLk;NghJ 2014 Mk; Mz;by; $Ljyhd Kfhikj;Jt kl;lj;jpyhd 
gapw;rp epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if xd;wpid eilKiwg;gLj;j Kbe;jJ. 
 
,dp tUk; fhyq;fspy; Nkw;gb epiyikfisj; jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf 
jw;Nghija gzpg;ghsu; ehafk;  mtu;fspdhy; topKiw xd;wpid 
mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;L cs;sJ. 
mjw;fika jpizf;fsj; jiytu;fis mioj;J nrayku;Tfis 
elhj;Jtjd; Clhf mtu;fspd; gapw;rpj; Njitg;ghLfis milahsq; 
fhzy; kw;Wk; mikr;Rf;fs; cl;gl epWtdq;fSf;Fr; nrd;W Nkw;gb 
epWtdq;fspy; cs;s gapw;rj; Njitg;ghLfis milahsq; fz;L 
mjw;F Vw;g gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis cUthf;Ftjw;F 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;L cs;sd. 

 (ii) cld;gLfpd;Nwd;. 
 
jpl;lkplg;gl;l rhd;wpjo; gj;jpuq;fs; kw;Wk; bg;Nshkhg; ghlnewpfSf;fhf  
njupTnra;ag;gl;ltu;fspy; Fwpg;gplj;jf;f msthNdhu; ghlnewpapid 
tpl;L tpyfpr; nrd;Ws;sdu;.Nkw;gb epiyik xt;nthU gapw;rp 
epwtdq;fSf;Fk; nghJthd xU epiyikahFk;. vt;thwhapDk; ehk; 
njupT nra;Ak; mYtyu;fis ghnewpfSf;fhf fye;Jnfhs;sr; nra;Ak; 
mjpfhuk; Nkw;gb mYtyu;fs; gzpGupAk; epWtdq;fspd;  
jiytu;fSf;Nf cs;sJ. Nkw;gb mYtyu;fspd; jdpg;gl;l fhuzq;fs; 
>ghlnewpf;Fupa fl;lzq;fs; njhlu;ghd  rpukq;fs;>tpLKiw ngWtjpy; 
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cs;s rpukq;fs; my;yJ guPl;irfis cupa Kiwapy; G+u;j;jp nra;ahik 
Mfpait  vkJ epWtdj;jpw;Fg; Gwk;ghd  tplaq;fs; kPJ eilngWk;. 

(M)  tpupTiuahsu;fs; Nghjidfis elhj;Jjy;. 

 

(i)/(ii) 2008 ngg;utup 06 Me;jpfjpa gPB/IrP/01/2008 Mk; ,yf;f gzpg;ghsupd; 

Rw;W epUgj;jpw;F Vw;g xU khjj;jpw;Fupa tifapy; jOtg;gl Ntz;ba 

kdpj kzpj;jpahyaq;fspd; vz;zpf;if 45 MFk;. Nkw;gb 45 kdpj 

kzpj;jpahyq;fs; vd;gjpy; tpupTiu kzpj;jpahyq;fs; khj;jpukd;wp 

ghlnewpfspd; Mf;fk;> xUq;fpizg;G> tpupTiufSf;fhf Maj;jkhjy;> 

tpupTiufSf;fhf Gj;jfq;fisg; gupghypj;jy;> mwpf;iffisj; 

jahupj;jy;> Jz;Lg; gpuRuq;fs; vd;gtw;iwj; jahupj;j;jy; Mfpa gy;NtW 

gzpfs; cupj;jhFk;. 

 

mt;thNw  xt;nthU tpupTiuahsu;fspdhYk; Nkw;nfhs;sg;gLk; rfy 

gzpfisAk; cs;slf;fpa mwpf;if xd;wpid khjhe;jk; epu;thf rigf;F 

rku;g;gpj;J mDkjp xd;Wk; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. mjw;fika 

tpupTiuahsu;fs; 45 kdpj kzpj;jpahyq;fisAk; jhz;b 

eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;sdu;.  

 

vt;thwhapDk; ,dp tUk; fhyq;fspy; Nkw;gb epiyikapidj; jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;fhd xU topKiwahf  2015 Mk; Mz;L Vg;wy; khjk; 24 

Me;jpfjp eilngw;w epu;thf rigapd; jPu;khdj;jpw;F Vw;g 2015 A+iy 

khjk; 01 Me;jpfjp Kjy; xt;nthU NghjdhrpupaUk; khjk; xd;wpw;F 45 

tpupTiu kzpj;jpahyq;fs; tPjk; jOtg;gLjy; fl;lhakhf;fg;gl;L 

cs;sJld; vtNuDk; xU tpupTiuahsu; cupa khjj;jpy; jkJ tpupTiu 

kzpj;jpahyq;fisg; G+u;j;jp nra;atpy;iyahapd; gzk; mwtpl;L 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ghlnewpfspd; tpupTiu kzpj;jpahyq;fis mjw;fhf 

<LgLj;jg;gLtJld; mjw;fhf nfhLg;gdTfs; toq;fg;glf; $lhJ vdTk; 

Nkw;gb fl;Lg;ghl;Lr; rigfs; jPu;khdj;jpd; %yk; NkYk; typAUj;jg;gl;L 

cs;sJ.   

 

(,).  

 

 gl;lg; gpd; gbg;Gg; ghlnewpfis elhj;Jjy; 

 (i) 2004 Mk; Mz;L njhlf;fk; 2011 Mk; Mz;L tiu tUlj;jpw;F xU 
FO vd;w tPjj;jpy; 08 FOf;fs; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;L cs;sJld; 
mtw;Ws; gq;Fgw;Wgtu;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 901 vd md;wp  807 
vd jpUj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 
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cs;s rpukq;fs; my;yJ guPl;irfis cupa Kiwapy; G+u;j;jp nra;ahik 
Mfpait  vkJ epWtdj;jpw;Fg; Gwk;ghd  tplaq;fs; kPJ eilngWk;. 

(M)  tpupTiuahsu;fs; Nghjidfis elhj;Jjy;. 

 

(i)/(ii) 2008 ngg;utup 06 Me;jpfjpa gPB/IrP/01/2008 Mk; ,yf;f gzpg;ghsupd; 

Rw;W epUgj;jpw;F Vw;g xU khjj;jpw;Fupa tifapy; jOtg;gl Ntz;ba 

kdpj kzpj;jpahyaq;fspd; vz;zpf;if 45 MFk;. Nkw;gb 45 kdpj 

kzpj;jpahyq;fs; vd;gjpy; tpupTiu kzpj;jpahyq;fs; khj;jpukd;wp 

ghlnewpfspd; Mf;fk;> xUq;fpizg;G> tpupTiufSf;fhf Maj;jkhjy;> 

tpupTiufSf;fhf Gj;jfq;fisg; gupghypj;jy;> mwpf;iffisj; 

jahupj;jy;> Jz;Lg; gpuRuq;fs; vd;gtw;iwj; jahupj;j;jy; Mfpa gy;NtW 

gzpfs; cupj;jhFk;. 

 

mt;thNw  xt;nthU tpupTiuahsu;fspdhYk; Nkw;nfhs;sg;gLk; rfy 

gzpfisAk; cs;slf;fpa mwpf;if xd;wpid khjhe;jk; epu;thf rigf;F 

rku;g;gpj;J mDkjp xd;Wk; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. mjw;fika 

tpupTiuahsu;fs; 45 kdpj kzpj;jpahyq;fisAk; jhz;b 

eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;sdu;.  

 

vt;thwhapDk; ,dp tUk; fhyq;fspy; Nkw;gb epiyikapidj; jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;fhd xU topKiwahf  2015 Mk; Mz;L Vg;wy; khjk; 24 

Me;jpfjp eilngw;w epu;thf rigapd; jPu;khdj;jpw;F Vw;g 2015 A+iy 

khjk; 01 Me;jpfjp Kjy; xt;nthU NghjdhrpupaUk; khjk; xd;wpw;F 45 

tpupTiu kzpj;jpahyq;fs; tPjk; jOtg;gLjy; fl;lhakhf;fg;gl;L 

cs;sJld; vtNuDk; xU tpupTiuahsu; cupa khjj;jpy; jkJ tpupTiu 

kzpj;jpahyq;fisg; G+u;j;jp nra;atpy;iyahapd; gzk; mwtpl;L 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ghlnewpfspd; tpupTiu kzpj;jpahyq;fis mjw;fhf 

<LgLj;jg;gLtJld; mjw;fhf nfhLg;gdTfs; toq;fg;glf; $lhJ vdTk; 

Nkw;gb fl;Lg;ghl;Lr; rigfs; jPu;khdj;jpd; %yk; NkYk; typAUj;jg;gl;L 

cs;sJ.   

 

(,).  

 

 gl;lg; gpd; gbg;Gg; ghlnewpfis elhj;Jjy; 

 (i) 2004 Mk; Mz;L njhlf;fk; 2011 Mk; Mz;L tiu tUlj;jpw;F xU 
FO vd;w tPjj;jpy; 08 FOf;fs; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;L cs;sJld; 
mtw;Ws; gq;Fgw;Wgtu;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 901 vd md;wp  807 
vd jpUj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 
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2011- 2013 Mz;bw;fhf gjpT nra;ag;gl;l 94 (901-807) guPl;rhu;j;jpfspd; 
gjpTf; fhyk; 48 khjq;fisj; jhz;ltpy;iy. jw;NghJ mtu;fspd; 
Muha;r;rpf; fl;Liufs; jahupf;Fk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUtJld; mtu;fSf;F Nkw;gb tiu fhyk; cs;sJ.  
 
NkNy Fwpg;gplg;gl;L cs;s gq;Fgw;Wgtu;fs; 807 Ngu;fspy; 312 Ngu; 
gl;lg;gpd; gbg;Gg; ghlnewp kw;Wk; 170 Ngu; gl;lg;gpd; gbg;G bg;Nshkhg; 
ghlnewp vd;gtw;wpw;fhd jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;sdu;. Mjyhy; 
gjpT nra;ag;gl;l 807 Ngu;fspy; 482 Ngu; murhq;f Kfhikj;Jt 
KJkhdpg; gl;lg;gpd; gbg;G my;yJ gl;lg;gpd; gbg;G bg;Nshkh xd;wpidg; 
G+u;j;jp nra;Js;sdu;. Fwpg;gpl;l njhif gjpT nra;ag;gl;l njhifapd; 

59.72% tPjj;jpidg; gpujpepjpjpj;Jtg;gLj;JtJld; vQ;rpa 40% njhif 

gy;NtW fhuzq;f;spd; mbg;gilapy; ghlnewpapidj; jw;fhypfkhf 
tpl;Lr; nrd;w kw;Wk; jw;NghJ ghlnewpapidg; G+u;j;jp nra;J 
nfhz;bUf;Fk; guPl;rhu;j;jpfis cs;slf;Ffpd;wJ. 
 

 (ii)  
NkNy tpgupf;fg;gl;L cs;s tifapy; Nkw;gb ghlnewpf;fhf 
gq;Fgw;Wgtu;fSf;F Kfq;nfhLf;f NeupLk; gy;NtW tifahd flikg; 

nghWg;Gf;fspd; mbg;gilapy; mtu;fSf;F Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; (48 மாத 
காலப் பகுதியில்) ,e;jg; ghlnewpapidg;  g+u;j;jp nra;a Kbahky; 
NghAs;sik njhlu;ghf ehk; Nkw;nfhz;l fzf;nfLg;Gf;fspd; %yk; 
tplaq;fs; njupate;Js;sd.  
 
Nkw;gb 48 khj (ehd;F tUlq;fs;) fhyg;gFjpapy; ,uz;L tUl fhy 
msT ghlnewpapd; nkhbA+y;fisf; fw;Fk; eltbf;iffSf;fhf 
xJf;fg;gLtJld; vQ;rpa ,uz;L tUl fhyg;gFjp gl;lg; gpd; gbg;gpw;fhd 
jifikfisg; G+u;j;jp nra;tjw;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ. mt;thwhapDk; 
rpy Ntisfspy; ghlnewpfis elhj;Jtjw;F cupa ,uz;L tUl 
fhyg;gFjp> epWtdj;jpw;F fl;Lg;gLj;j Kbahj Gwk;ghd 
fhuzq;fspdhy; ePbf;fg;gl;L cs;sJ.  
 
rfy tplaq;fisAk; ftdj;jpw;nfhz;L ghlnewpf;fhf gjpT nra;ag;gl;L 
cs;s 2004- 2010 Mk; Mz;L tiuahd FOf;fspy; ghlnewpapidg; 

G+j;jp nra;ahj guPl;rhu;j;jpfspd; gjptpid ,uj;J nra;tjw;fhf AAB 
(Academic Affairs board)  Fotpd; mDkjpapidg; ngw;W mJ njhlu;ghf 

mtu;fSf;F vOj;J %yk; mwpaj;jUtjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L cs;sd. Mjd; gpd;du; Nkw;gb gq;Fgw;Wgtu;fs; 
VuhskhNdhu; Nkw;gb fhyj;jp ePbj;Jj; jUkhW Nfhup ,Ue;jJld; mJ 
njhlu;ghd ftdj;jpid Nkw;nfhz;l gl;lg; gpd; gbg;Gg; ghlrhiyapd; 

PTS (Project Team of Studies)  FO 2015 Mk; Mz;L brk;gu; khjk; 31 

Me;jpfjp tiu gjptpid ,uj;Jr; nra;Ak; fhyg; gFjpapid ePbg;gjw;F 
gupe;Jiuf;fgl;L cs;sJld; mj;jpdj;jpy;  ghlnewpapidg; G+u;j;jp 
nra;ajhj 2004 njhlf;fk; 2010 tiuahd FOf;fspYs;s 
guPl;rhu;j;jpfspd; gjptpid ,uj;Jr; nra;a jPu;khdpf;fg;gl;L cs;sJ.  
 
mt;thNw Nkw;gb ghlnewpapd; mbg;gil Nehf;fk; mur mYtyu;fspd; 
Kfhikj;Jt kw;Wk; jiyikj;Jt nfhs;ssTfis tpUj;jp nra;ar; 
nra;jy; Mifapdhy;> Vuhskhd Njrpa / ru;tNjr gy;fiyf;fofq;fspy; 
Nghd;W mtu;fsf;F ,yFthFk; tifapy; ghlnewpapidg; G+u;j;jp nra;J 
njhlu;r;rpahf jkJ mwptpidAk; kw;Wk; jpwd;fisAk; tpUj;jp nra;J 

9 
 

nfhs;tjw;F ,aYkhFk; tifapy; gl;lg; gpd; gbg;G ghlriyapd; 
topfhl;ly; Nfhitapid jw;fhy epiyikfSf;Fg; nghUe;Jk; tifapy; 
jpUj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.  
 

 (iii) Nkw;gb (ii) ,y; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; gy;NtW fhuzq;fshy; 

ghlnewpia G+uzg;gLj;Jtjw;F my;yJ Ma;Tf; fl;Liufis 
rku;g;gpg;gjw;F rpy mur mjpfhupfSf;F KbahJ NghAs;sJ. 
,e;epiyik vkJ epWtdj;Jf;F kl;Lky;y Vida gy;fiyf; 
fofq;fspdhy; elhj;jg;gLk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpfspYk; fhzg;gLk; 
nghJthd epfo;thFk;. flik eltbf;iffspy; <LgLk;NghJ 02 
tUlq;fSf;Fs; cau; kl;lj;jpyhd gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpapidf; 
fw;wy; mur mYtyu;fSf;F kpfTk; rthyhd xU tplakhFk;. 
  
Vw;Wf;nfhs;sf;$ba epahakhd fhuzq;fspd; mbg;gilapy;  Nkd; 
KiwaPLfs; kw;Wk; Nfhupf;iffis Kd;itf;Fk; gl;lg;gpd; gbg;G 
mNgl;rfu;fSf;F jkJ guPl;ir Ma;Tf; fl;Liuapid G+u;j;jp nra;J 
Kd;itg;gjw;fhd fhyj;ij ePbj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. vkJ 
vjpu;ghu;g;ghdJ mur cj;jpNahfj;ju;fspd; Kfhikj;Jt kw;Wk; 
jiyikj;Jt jpwd;fis mgptpUj;jp nra;jy; Mifapdhy; Nkw;gb 
tha;g;Gf;fis toq;Fjy; nghUj;jkhdJ vd;gJ vkJ ek;gpf;if MFk;. 
 
vt;thwhapDk; Kd;du; nrhy;yg;gl;l gpufhuk; 48 khjq;fs; Kbe;j 
epiyapy; ghlnewpapid G+uzg;gLj;jhj gl;lg;gpd; gbg;G mNgl;rfu;fspd; 
gjptpid 2015 brk;gu; 31 Me;jpfjpAld; ,uj;Jr; nra;tjw;F jPu;khzpf;fg; 
gl;Ls;sJ.  

 
4.2   Kfhikj;Jt tpidj;jpwdpd;ik 

 

 (m)  epWtdj;jpd; mYtyu;fspdhy; toq;fg;gl ,Ue;j Gj;jfq;fs; 

toq;fg;gl;L cs;sd. ntspthupahd mYtyu;fSf;F vOj;J %yk; ,J 

njhlu;ghf mwptpf;fg;gl;L cs;sJld; mtw;Ws; rpy mYtyu;fspdhy; 

cupa Gj;jfq;fs; xg;gilf;fg;gl;L cs;sd. mt;thW Gj;jfq;fis 

xg;gilf;fhj mYtyu;fs; njhlu;ghf ,dptUk; fhyj;jpy; Kiwahf 

eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

 (M)  cupa jz;lg; gzj;jpidg; ngw;Wj;jUkhW vOj;J %yk; mwpaj;jug;gl;L 

cs;sJld; ,J tiu ve;jnthU gjpYk; mwpj;jug;glhjitfs; 

njhlu;ghf ,dp tUk; fhyj;jpy; Kiwahd eltbf;iffis 

vLg;gjw;fhd nra;wghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

 (,)  cld;gLfpd;Nwd;. 

jw;NghJ cupa mwtPLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L ,Ug;gJld; 
Kiwikg;gLj;Jtjw;fhf rfy cj;jpNahG+u;t ,y;yq;fSf;Fkhf 
,yq;if kpd;rhu rigapd; Clhf kpd; khzpapid Neubahf 
toq;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L cs;sd. 
 

 (<)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 



tUlhe;j mwpf;if 2014 85

9 
 

nfhs;tjw;F ,aYkhFk; tifapy; gl;lg; gpd; gbg;G ghlriyapd; 
topfhl;ly; Nfhitapid jw;fhy epiyikfSf;Fg; nghUe;Jk; tifapy; 
jpUj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.  
 

 (iii) Nkw;gb (ii) ,y; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; gy;NtW fhuzq;fshy; 

ghlnewpia G+uzg;gLj;Jtjw;F my;yJ Ma;Tf; fl;Liufis 
rku;g;gpg;gjw;F rpy mur mjpfhupfSf;F KbahJ NghAs;sJ. 
,e;epiyik vkJ epWtdj;Jf;F kl;Lky;y Vida gy;fiyf; 
fofq;fspdhy; elhj;jg;gLk; gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpfspYk; fhzg;gLk; 
nghJthd epfo;thFk;. flik eltbf;iffspy; <LgLk;NghJ 02 
tUlq;fSf;Fs; cau; kl;lj;jpyhd gl;lg;gpd; gbg;G ghlnewpapidf; 
fw;wy; mur mYtyu;fSf;F kpfTk; rthyhd xU tplakhFk;. 
  
Vw;Wf;nfhs;sf;$ba epahakhd fhuzq;fspd; mbg;gilapy;  Nkd; 
KiwaPLfs; kw;Wk; Nfhupf;iffis Kd;itf;Fk; gl;lg;gpd; gbg;G 
mNgl;rfu;fSf;F jkJ guPl;ir Ma;Tf; fl;Liuapid G+u;j;jp nra;J 
Kd;itg;gjw;fhd fhyj;ij ePbj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. vkJ 
vjpu;ghu;g;ghdJ mur cj;jpNahfj;ju;fspd; Kfhikj;Jt kw;Wk; 
jiyikj;Jt jpwd;fis mgptpUj;jp nra;jy; Mifapdhy; Nkw;gb 
tha;g;Gf;fis toq;Fjy; nghUj;jkhdJ vd;gJ vkJ ek;gpf;if MFk;. 
 
vt;thwhapDk; Kd;du; nrhy;yg;gl;l gpufhuk; 48 khjq;fs; Kbe;j 
epiyapy; ghlnewpapid G+uzg;gLj;jhj gl;lg;gpd; gbg;G mNgl;rfu;fspd; 
gjptpid 2015 brk;gu; 31 Me;jpfjpAld; ,uj;Jr; nra;tjw;F jPu;khzpf;fg; 
gl;Ls;sJ.  

 
4.2   Kfhikj;Jt tpidj;jpwdpd;ik 

 

 (m)  epWtdj;jpd; mYtyu;fspdhy; toq;fg;gl ,Ue;j Gj;jfq;fs; 

toq;fg;gl;L cs;sd. ntspthupahd mYtyu;fSf;F vOj;J %yk; ,J 

njhlu;ghf mwptpf;fg;gl;L cs;sJld; mtw;Ws; rpy mYtyu;fspdhy; 

cupa Gj;jfq;fs; xg;gilf;fg;gl;L cs;sd. mt;thW Gj;jfq;fis 

xg;gilf;fhj mYtyu;fs; njhlu;ghf ,dptUk; fhyj;jpy; Kiwahf 

eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

 (M)  cupa jz;lg; gzj;jpidg; ngw;Wj;jUkhW vOj;J %yk; mwpaj;jug;gl;L 

cs;sJld; ,J tiu ve;jnthU gjpYk; mwpj;jug;glhjitfs; 

njhlu;ghf ,dp tUk; fhyj;jpy; Kiwahd eltbf;iffis 

vLg;gjw;fhd nra;wghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

 (,)  cld;gLfpd;Nwd;. 

jw;NghJ cupa mwtPLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L ,Ug;gJld; 
Kiwikg;gLj;Jtjw;fhf rfy cj;jpNahG+u;t ,y;yq;fSf;Fkhf 
,yq;if kpd;rhu rigapd; Clhf kpd; khzpapid Neubahf 
toq;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L cs;sd. 
 

 (<)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
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epWtdj;jpy; rPu;nra;ag;gl;l Ntiyj;jpl;ljpw;Fg; nghUe;Jk; tifapy; 

tpiy kDf;fs; rku;g;gpf;fg;gl;bUe;j Sri Lanka Telecom Service 
epWtdj;jpd; Clhf Nkw;gb nfhs;tdT Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
 

 (c)  Vw;Wf; nfhs;fpNwd;. 
 

,J Rj;jpfupg;G njhlu;ghd xg;ge;jq;fspy; epyTk; ,ay;ghd gpur;rpid 
xd;whtJld; epWtdj;jpw;F vJtpj epjp rhu; el;lq;fSk; Vw;glhj  
tz;zk; cupa Fiwj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. jw;NghJ Rj;jpfupg;G  
eltbf;iffs; NtW xU epWtdj;jplk; ifaspf;fg;gl;L cs;sd. 
 
 
 

4.3. Kuz;ghLfSf;F fhuzkhFk; nfhLf;fy;thq;fy;fs; 

 
 (m)  Gwk;ghd epwtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Nfhupf;iffsf;F Vw;g 

gapw;rp MNyhrid toq;fy; epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; xUq;fpizg;G 
eltbf;iffs; flik Neuq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;lhYk; Nkw;gb 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F cupa tifapy; gapw;rpj; Njitg;ghLfis 
milahsq; fhz;gjw;Fj; Njitahd eltbf;iffisj; jpl;lkpLjy; 
gapw;rpf; ifE}ypidj; jahupj;jy;> gapw;rp mwpf;iffisj; jahupj;jy;> 
tpupTiuahsu;fis ,izj;Jf ;nfhs;tjw;Fupa eltbf;iffs Mfpa 
Vuhskhd gzpfs; flik Neuq;fSf;Fg; Gwk;ghd Neuq;fspy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. Nkw;gb MNyhrid toq;fy; epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; 
Clhf <l;lg;gLk; tUkhdk; mbg;gil tUkhd %ykhtJld; mjd; 
%yk; epWtdj;jpd; kPz;nlOk; nryTfs; <L nra;ag;gLk;. 
  
mur epjpfs; jpizf;fsj;jpy; PF/FS/01 Mk; ,yf;f kw;Wk; 2007.12.27 
Me;jpfjp mDkjpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtdj;jpd; 
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4.4   nraypog;Gf;fs; kw;Wk;  Fiwthd gad;ghl;bidf; nfhz;l nrhj;Jf;fs; 

 
 (m)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 
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epWtdj;jy; gad;gLj;jg;gl;l fzdp mr;Rg;gjpg;G ,ae;jpuk; 
nraypoe;jikapd; mbg;gilapy; mtw;iw kPz;Lk; gOJghu;j;J 
gad;gLj;j Kbahj re;ju;g;gq;fspy; Gjpa mr;Rg;gjpg;G ,ae;jpuk; xd;wpid 
nfhstdT nra;ajy; fhuzkhf fzdpapd;  fhl;up[;> Nuhdu; kw;Wk; 
upgd;fs; nrayypoe;J ,Ug;gJld; Njitg;ghl;bid tpl mjpfkhf 
nfhs;tdT nra;ag;gl;L ,Ug;gjhdhy; fhfpjhjpfs; njhif xd;Wk; 
kw;Wk; fl;bl cgfuzq;fs; vd;gdTk; nraypoe;J fhzg;gLfpd;wd. 
fzdp fhu;l;up[; njhif gad;gLj;jg;glhikapdhy; FO xd;wpid 
epakpj;J jw;NghjhFk;NghJ ghtidapy; ,Ue;J xJf;fp tpLtjw;fhd 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. mt;thNw jq;fshy; 
Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s fhfpjhjpfs; kw;Wk; fl;bl cgfuzq;fs; njhif 
xd;wid mstpYk; $ba njhifapy; nfhs;tdT nra;ag;glhky; 
,Uf;fTk; kPs; fl;lis kl;lk; Fiwf;fg;gl;L cs;sJ.  
 

 (M)  2014  Mk; Mz;by; &.75>000>000.00 ngWkjpahd  epiyahd 
itg;Gf;fspd; ngWkjp xd;Wk; KjyPL nra;ag;gl;L cs;sJld; 2015 Mk; 
Mz;by; Nkyjpfkhf epyTk; epYitapid KjyPL nra;J Nkw;gb gz 
epYit xd;wpidg; Ngzpr; nry;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
cs;sd. 
 

 (,)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. 

 

epWtdj;jpd; Njitapd; mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;s 
,j;njhifapy; nl];f;nlhg;fs; 25 xt;nthU gpupTf;Fk; 

toq;fg;gl;Ls;sd. jw;NghjhFk;NghJ UPS fSk; gpupTfspd;  Njitapd; 

mbg;gilapy; toq;fg;gl;Ls;sd.  
 
 

4.5   Nghjpasthd mjpfhuj; jj;Jtj;jpd; %yk; cWjpg;gLj;jg;glhj 

nfhLf;fy;thq;fy;fs; 

 

 (m)

. 

 2016 [{d; khjk; Kjy; Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdTfis 
jhgdtpjpf;Nfhitapd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; nrYj;Jtjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 

 (M)  ,yq;if epUthf Nritapd; tFg;G 1 ,w;fhd nfhs;ssT epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpy; jdpahs; mgptpUj;jp nkhbA+y;> tjptpl nraw;ghlhf 
elhj;jg;gLtjdhy; rfy mYtyu;fSk; tjptplq;fspy; jq;fp ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. Mjyhy; Nkw;gb mYtyu;fSf;fhf gzk; mwtplg;glhJ 
tjptpl trjpifs toq;Ftjw;F 2013 Mk; Mz;by; epUthf rigapdhy; 
jPu;khdpf;fg;g;L ,Ue;jJld; Nkw;gb jPu;khdj;jpid mbg;gilahff; 
nfhz;L 2014 Mk; Mz;bYk; fl;lzq;fs; mwtplg;glhJ tjptpl 
trjpfs; toq;fg;gl;ld. 
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 (,)  Vw;Wf;nfhs;fpNwd; 
 
,yq;if mgptpUj;jp epUthf  epWtfk; kw;Wk; kNyrpahtpd; INFRA 
epWtdk; vd;gtw;wpw;fpilapy; epyTk; Gupe;Jzu;tpw;F Vw;g Nkw;gb 
epWtdj;jpy; nfhs;ssT tpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;> ntspehl;Lf; 
fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; vd;gdtw;iw kpfTk; rYiff;Fupa tpiyapy; 
Vw;ghL nra;J nfhLj;jy; Nkw;gb epWtdjjpd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
mjw;fika cupa gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; Nkw;gb epWtdj;jpd; %yk; 
Vw;ghl nra;ag;gl;L Njitahd nryTfis murpw;F Mff; 
Fiwe;jstpyhd nryT xd;W vw;gLk; tifapy; jOtg;gLjy; 
mytyu;fspd; ,ize;j kw;Wk; mkaf; nfhLg;gdTfspd; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

 
vdpDk; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; gq;Fgw;Wgtu;fSf;fhf ,uT czT kw;Wk; 
Vida Njitg;gLfSf;fhd Fwpg;gpl;l xU Ntiyj;jpl;lk; ,y;yhjJld; 
ghlnewp G+u;j;jpahdjd; gpd;du; xt;nthU ehSk; czTfs; kw;Wk; 
Vida Njitg;ghLfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; jk;khNyNa 
Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.  

 
Nkw;gb epiyikfisf; fUj;jpw;nfhz;L gq;Fgw;wpa murpd; cau; 
gjtpfspYs;s mYtyu;fspd; nfsutj;jpidg; ghJfhf;Fk; tifapy; 
ghlnewp eilngWk; Neuj;jpy; Fwpg;gpl;l ehl;by; fopg;gjw;Fj; Njitahd 
nryTfis Vw;gjw;F cupa Rw;wwpf;ifapd; %yk; cupj;jhd 
nfhLg;gdTfspy; vQ;rpa njhifaid ftdj;jpw;nfhz;L rfy 
mYtyu;fSf;Fk; rkdhd tifapy; gzk; toq;fgl;ls;sJ.  
 

 (<)  2012 tUlj;jpy; ,yq;if epUthf Nritf;F ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l 
Gjpa mjpfhupfSf;fhf toq;fg;gl;l gazg; nryTfs; Kw;gzkhFk;. 
Mifapdhy; Nkw;gb Kw;gzj;ij rPu;nra;tjw;fhf Kd;du; tUl 
rPu;gLj;jyhf fzf;ffpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

4.6 mYtyu; Fohj;jpd; epUthfk; 

 
 (m)  Kfhikj;Jt cjtpahsu; kw;Wk; fhupahya cjtpahsu; gjtpfspy; 

fhzg;gLk; ntw;wplq;fs; G+uzg;gLj;jg;gl;Ls;sJld;> epWtfj;jpdhy; 
Gjpa Ml;Nru;g;G jpl;lk; xd;W jahupf;fg;gl;Ls;sJld;> mJ Kfhikj;Jt 
Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sJ. mjw;fhd mDkjp 
fpilj;jJk; cupa ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  
 

 (M)  fzdpg; gpuptpd; epfo;r;rpj; jpl;lg; gFg;gha;thsu; kw;Wk; fz;fhl;rpahsu; 
Mfpa 04 gjtpfs; fhzg;gl;lJld; Gjpa mYtyu; Fohj;jpd; jpUj;jj;jpy; 
epfo;r;rpj; jpl;lg; gFg;gha;thsu; gjtpfs; Fiwf;fg;gl;L fz;fhl;rpahsu; 
gjtpfs; mjpfupf;fg;gl;L cs;sd.jw;NghJ Nkw;gb epiyik epfo;r;rpj; 
jpl;lg; gFg;gha;thsu; gjtpfs; 03 kw;Wk; 01 fz;fhl;rpahsu; gjtp vd;w 
tifapy; jpUj;jp mikf;fg;gl;L Kfhikj;Jtj; jpizf;fsj;jpd; mDkjp 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L cs;sJ. 
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4.7   nghUshjhu uPjpaw;w nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

   Rw;whly; uPjpahd $Uzu;Tldhd  ,g;gpuNjrj;jpy; ,t;thwhd  
epu;khzpg;Gf;fs; nghUj;jkw;wJ vd;gJ tdg; ghJfhg;gj; jpizf;fsj;jpd; 
fUj;jhFk;. Mjyhy; Nkw;gb fUj;jpl;lk; jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;L 
cs;sJ. mjw;fika nryT mkpo;e;j xU nrythff; fUjp 
tUkhdj;jpw;F vjpuhf mjid ePf;fptpLtjw;F fzf;fha;Tfs; kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOf; $l;lj;jpy; Kd;nkhopag;gl;L cs;sJ. 
 

5   fzf;fPl;Lr; nraw;ghLfspd; jd;ik kw;Wk; ey;yhl;rp 

 

5.1   நிதிக் கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல் 
 

   2013 Mk; Mz;by; epjpf; $w;wpd; fzf;fha;tpd; %yk; Rl;bf;fhl;lg;gl;l 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; Nja;Tfs; kw;Wk; Gjpjhf mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

jug;gLj;jy;fs;  (LKAS மற்றும்  IFRS) vd;gdtw;wpidf; fw;W 

fzf;Ffisj; jahupf;f Ntz;b Vw;gl;ljdhy; xU khj fhy jhkjk; 
Vw;gl;lJ. 

  
5.2   ngWiffs; jpl;lk; 

   jw;NghJ ,J xOq;FKiwahfj; jahupf;fg;gl;L cs;sJ. 

 

5.3   tuT nryTj;jl;l epUthfk; 

   tuT nryTj; jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;l kjpg;gPLfspYk; ghu;f;f 
cz;ikahd tUkhdq;fs; kw;Wk; nryTfs; vd;gtw;wpYk; 
mjpfupg;Gf;fs; kw;Wk; FiwTfs;  Vw;gl;L cs;sjdhy; jpUj;jg;gl;l tuT 
nryTj;jpl;l Mtzk; xd;wpid 2015.03.27 Me;jpfjp epu;thfr; rigapd; 
mDkjpf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;L mDkjp ngwg;gl;L cs;sJ. 
 

5.4   tUlhe;j mwpf;ifapid rigapy; Kd;itj;jy; 
 

2012 Mz;lwpf;ifapd; gpujpfs; 2015.02.18 Me;jpfjp murhq;f epUthf 
mikr;rpw;F Njitahd eltbf;iffSf;fhfr; rku;g;gpf;fg;gl;L cs;sJ. 
mjd; nghopg;gpid mikr;Rf;F mDg;Gtjw;fhd eltbf;iffs; 
,lk;ngWfpd;wd. 
 

    

    

vk;. jpyfrpwp 

gzpg;ghsu; ehafk; 
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01. DIRECTOR GENERAL'S REVIEW

The Sri Lanka Institute of Development Administration (SLIDA) established as a statuary body by 
the Sri Lanka Institute of Development Administration Act No 09 of 1982 completed 3 decades of 
its contribution to the performance enhancement of the public sector. Hence, in pursuance of its 
mandated functions, I have pleasure to provide below a review of SLIDA’s activities in the year 2014.  

In 2014, SLIDA has undertaken an admirable quantum of training in enhancing the knowledge, 
skills, attitudes and behavior required by public sector personnel to attend to their job responsibilities 
efficiently	and	effectively.	Accordingly,	in	my	view,	the	Institute	has	been	able	to	achieve	an	excellent	
level of performance. 

In this respect during the year under review, SLIDA conducted 35 scheduled Managerial Level 
Training	Programmes	with	the	participation	of	754	officers,	233	scheduled	non-	Managerial	Training	
Programmes in respect of 7086 participants. Distance Learning Training Programmes with the 
participation	of	2169	non-		Managerial	level	officers	and	comprising	4309	participant	days.	12	Diploma	
Courses with the participation of 444 participants, 179 days of Capacity Building Programmes  for 
188	Sri	Lanka	Administrative	Service	(SLAS)		Class	1	and	Class	3	officers	and	Induction	Training	
Programmes totaling  520 days duration in respect of 88 inductees.

SLIDA’s	School	of	Postgraduate	Studies	(SPS)	enrolled	120	study	fellows	in	respect	of	the	2014-
2016	Master	of	Public	Management	(MPM)	and	62	study	fellows	in	respect	of	the	2013-2015	MPM.	
These study fellows were engaged in their academic activities during the year 2014.

In addition, in the year 2014, the ICT Center of SLIDA also conducted a total of 29 scheduled and 
Induction Training programmes, as well.

During the year under review, in addition to catering to local demands SLIDA also undertook the 
design and conduct of training programmes to meet with the training requests from foreign training 
institutes, as well.  These included especially the  extended Induction Training component of the 
Indian Administrative Service cadets conducted by  the Lal Bahadhur Academy of Administrative 
Studies,		India	and	the	Induction	Training	Programme	of	Bangaladesh	Civil	Service	Officers,		which	
indeed I believe have resulted to create high image about SLIDA in the South Asian Region.  

J. Dadallage

Director General 
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02. SLIDA- Vision & Mission Statement

 OUR VISION

 OUR MISSION

To be the Centre of Excellence for 
Public Sector Learning.

To facilitate the development of an efficient, 
effective and forward looking Public Service 

through the provision of training, 
consultancy, and research
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03. Our Goals & Objectives 

GOALS

Sri Lanka Institute of Development Administration (SLIDA) is the premier public  sector training 
organization in Sri Lanka, for the development of knowledge and improvement of skills in Public 
Administration and Management.  In addition to management training activities the SLIDA also 
undertakes	Management	Consultancy	Services	and	Research	to	develop	identifiable	functional	areas	
of management as well as review and improve organizational systems. 

The main Goals of the institute constitute.

Development of Knowledge, skills and behavior
in	public	officers	through	Training.

Developing a competent cadre of supervisory staff throughout the
public service

Conducting	training	courses	in	the	fields	of	management	and	public	
administration	and	award	certificates/	diplomas

Assisting public sector agencies in reviewing and improving their 
organizational management systems.

Undertaking consultancy assignments and research
activities, etc.

In order to carry out these functions, we have a highly competitive, and trained team of experts 
specialized	in	different	fields	of	management	skills.		As	such	SLIDA	is	in	a	unique	position	in	the	
areas of training, management consultancy and research activities.
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To develop a competent cadre of supervisors and support staff throughout the public service to 
ensure	efficient	and	effective	administration	at	all	levels.

To	provide	a	forum	for	critical	appraisal	and	modification	of	management	and	organizational	
theories and practices and public administration systems.

To assist public sector agencies in reviewing and improving their organizational management 
systems

To actively collaborate with organizations, groups and individuals in management training, 
research and related activities in Sri Lanka and abroad.

To sponsor and to hold conferences, seminars and to publish books and magazines on 
management and public administration with the assistance of approved national or international 
organizations where necessary.

To make available to the government and the country the services of specialists in various 
functional areas of management for advice, consultancy and special assignments.

To assist public sector organizations in management development, establishment of work norms, 
and determination of compensation systems generally to improve their productivity. 

To undertake consultancy assignments.

To represent the institute at appropriate national and international bodies and conferences.

To disseminate information on the functions and activities of the institute to the public and 
relevant institutions. 

OBJECTIVES
To	develop	through	training,	knowledge,	skills	and	behavior	patterns		in	public	officers	which	are	
necessary	for	the	effective	performance	of	their	official	duties.

To	award	certificates	and	diplomas	in	connection	with	training	courses	held	by	the	Institute.

To	organize	training	courses	in	the	field	of	management	and	public	administration.
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04. GOVERNING COUNCIL 

Mr. P.B. Abeykoon

Mr.R.A.A.K.Ranawake 

Mr. Nihal Kiriella

Mr. J. Dadallage

Mr. K.V.P.Ranjith de Silva

Mr. Sumal Perera

Mrs. M.M. Premarathna

Mr.Sirisena  Amarasekara

Dr. Sunil Jayantha
Navarathna

Ms.Pushpa Wellappili

Secretary, Ministry of Public Administration & Home 
Affairs-	Chairman	

Secretary,  Ministry of  Provincial Councils and Local 
Government-	(Member)

Member

Director	General	/	SLIDA		
Member

Secretary			Ministry	of	Ports	and	Aviation-	(Member)

Member

Member

Secretary	to	the	Prime	Minister,	Prime	Minister's	Office,	
Colombo	07	-	(Member)

Secretary,  Ministry of Higher Education (Member)

Deputy  Secretary, to the Treasury  (with effect from 
February	2013)	-	(Member)

In terms of Section 6(1) of the Sri Lanka Institute of Development Administration Act No .09 of 
1982, the Hon. Minister of Public Administration appointed the above  persons as members of the 
Governing Council for the year 2014.

The Governing Council oversees the activities of SLIDA and provides policy guidelines for its 
functioning. The Governing Council is the apex body of the organization where all policy matters 
are decided.  The Director General is assisted by four Additional Director Generals who are directly 
responsible for: 

 a) Training, Research and Consultancies.
 b) Post graduate Studies.
 c)  Corporate Affairs.

Consultants with specialization on subject mattes are grouped into centers and each centre functions 
under a Head, in conducting training programs, management consultancies or research studies, the 
required specialists are chosen from the respective centers to carry out the required task.

In addition the services of external resource persons too are obtained depending on the professional 
skills and subject specializations.
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05. Senior Management & Faculty

I. Director General

II. ADDITIONAL DIRECTOR GENERALS

Mr. J. Dadallage
Direcor  Genaral
(with effect  from 02nd January 2014)
MSc, Human Resource Development, University of Manchester, 
Exposure in UK, Singapore, Thailand, Malaysia, India, and 
Indonesia.	-	(SLAS	special	grade)

Mr. D.V. Bandulasena 
Additional Director  General
(Administration & Finance) MA (Econ) – Australian National 
University. BA  (special) Econ University of Sri Jayawardenapura, Dip 
in	HRM,Attorney-at-Law.	Exposure	in	Australia,USA,	Malasia, 
Thailand, Italy, India, Japan , Philipine, Korea and Switzerlan
(SLAS Special grade)

Mr. M. Thilakasiri
Additional Director General 
(Post graduate Studies)   BSc, Public Administration (Hons.)(USJ), 
Dip.in Accountancy, MBA.  University of Birmingham (Birmingham 
Business School, UK). FSLITD. Exposure in  UK, Singapore, 
Thailand, Malaysia, India, Germany, Japan, Tanzania, Uganda and 
Indonesia.
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Mr. Sujan Nanayakkara
Additional Director General, 
(Development	&	Promotions	up	to	09th	Feb.	2013	/
Training and Learning from 09th feb 2013 up to now)                                              
BA,	MA-Sociology,	MBA(USP),	Exposure	in	Singapore,	Japan,	
Sweden,	Israel,	India	Thailand	and	Philippines-(SLAS	special	grade)

Mr. Sunil Medagama   
Additional Director General
(Oraganizational	Development	-	from	24	th	Dec.2013)	BA	(Hons.)	in	
Political Science, University of Peradeniya, Diploma in Purchasing 
and	Supply,	(NLU-UK),	M.A.	in	Gender	and	International	
Development,	Warwick	UK,	PGDDE-IGNOU	India,	MISMM	Sri	
Lanka Exposure in UK, USA,Thailand ,Maleysia,Singapore, India

III. SENIOR CONSULTANTS

Mr. A.Lokugamage 
Senior Consultant 
MA (Finance Econ) University of Colombo, PGD in Economic 
Development, PGD Corporate and Strategic Finance, HNDA, 
DPFM, DIPPCA, Dip in IT, MAAT, Exposure in Thailand, India and 
Singapore

Mr. A.C.M. Nafeel 
Senior Consultant
BA Spl.(Hons.), Master of Public policy KDI School 
of	Public	Policy	&	Management,	PGDM-Public	
Administration(PIM),Diploma	in	e-Government(PIM).	Exposure	in	
Malaysia,Nepal,Thiland,Pakistan,Singapore,South Korea and
KSA-(SLAS		Grade	I)
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Mr. W.M.M.G.D. Wijekoon 
Senior Consultant
BA (Hons Geography) University of Colombo, MSc. (Urban 
Environmental Management) AIT Thailand, Exposure in
Germany, Nepal, Sweden, Thailand, Singapore, Malaysia and USA.

Ms. K.M.S.D. Jayasekara
Senior Consultant
BSc Biology, Postgraduate Diploma in Management, Masters in 
Public Administration Sri Jayawardenapura – PIM, Masters in 
Strategic Human Resource Management, (Victoria Uni, Australia). 
Exposure in Pakistan, India, Thailand, China, Australia and New 
Zealand.	-	(SLAS	Grade	I)

Dr. S.R.S.N. Sudasinghe
Senior Consultant
B.A. (Hons.) University of Sri Jayawardenepura, Postgraduate Dip.
in Economic Development University of Colombo, Masters in 
Economics University of Colombo, Trained Teacher (English), Post 
Graduate Diploma in Education, Diploma in Mass Communication, 
Exposure in Thailand , Australia, Nepal

Ms. N.J. Jayasundera      
Senior Consultant                                    
BSc.	(Hons.)	Agriculture,	University	of	Peradeniya,	Certificate	
in Environmental Management CDG, Germany MSc. Environ.  
Economics, PGIA, Peradeniya, Exposure in USA, Germany,
Nepal and Indonesia
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Mr. S. Galagama
Consultant
BA,	PGD	in	Economic	Development	Certificate	in	Public	
Administration, MIS University of Queensland, Australia.
(SLAS)

               

Mr. I.S. Jayarathne
Senior Consultant
BA (Kelaniya), MSc (The Netherlands), PGD in TESP, Manchester, 
PGD in ELT, Colombo, Cert. in TESL (UK), English Special Trained 
(Peradeniya), Exposure in the United Kingdom, The Netherlands, 
Austria, Malaysia, China and Singapore                   

Mr. S. Dharmawardhana
Senior Consultant, SLAcS 
BSc., B.Admin.(SP), Univercity of Sri Jayawardanapura, MPA(PIM)
Univercity of Sri Jayawardanapura CPA(SL), DPFM SLIDA, DIPCA 
(INGAF), SLAcS 

IV. CONSULTANTS

Ms. M.R. Wakkumbura 
Consultant
B.A Hons in International Relations, University of Colombo. 
M.Phil	.in	Peace	and	Conflict	Studies	University	of	Oslo	–	Norway.	
Exposure in Norway, Sweden and UK

Mr. P. D. Lal Kularathne
Senior Consultant
B.Com (Spl.), SLAcS
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Mr. D.N. Karangoda
Consultant
Msc in (IT & Management Keele University,UK).Open Source 
Web	Specialist(JICA,	Japan).	e-Government	(Estonia).Systems		
Design(Australia). Exposure in UK,Australia,Japan and Estonia 
(SICT Service)

Ms.T.S. Karasnagoda	-	Consultant
BSc Science (SLAS) 

Mr. N.M.S.A. Bandara                        
Consultant                                                  
B.Sc (USJ), M.Sc. in Forestry (USJ), M.Sc, Information 
Technology,	University	of	Moratuwa.	Certificate	in	Information	
Management,	Certificate	in	e-Government,	Certificate	in	Local	
Area Network, Exposure  in Thailand, Indonesia, Malaysia and 
India. 
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Ms. R.A.S.P. Ranaweera - Registrar
B Sc (Hons). PGD in (Industrial Mathematics)

Mr. W.M.A.S. Wickramasinghe
Assistant Director( Exam), (SLAS)
B.A. Economics (Sp) (Hons), University of Colombo, 
M.A Economics University of Kelaniya, Diploma in Public 
Administration	-	SLIDA,	IDMC(California),

Ms. T.D. Narangoda
Internal Auditor
B.B. Management (HRM)
(Spl.) MA in Economic University of Kelaniya. PGD in 
Business and Financial Administration of ICAS.

Mr. W.A.L. Wijenayake
Director (Finance), SLAcS
PG Dip in Accounting & Finance (University of Peradeniya),Dip.in 
Accounting,Chartered Accounting (Final I),MAAT,APFDA,Dip.in 
Information Technology (SLIDA),Comptia at ICDL 

V.   ADMINISTRATION, FINANCE, INFORMATION SYSTEMS AND 
      SERVICES DIVISIONS

Mr. A.H.M.L. Abeyrathna
Director  (Administration), SLAS
BSc(Mgt)(Hons) Universityof Sri Jayawardenepura, Dip in
Education
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06. INTRODUCTION

The Sri Lanka Institute of Development Administration (SLIDA) incorporated under the provisions 
of Act No. 9 of 1982 is the apex body for public sector capacity building in the country. SLIDA has 
been empowered through legislation to develop the competencies of the public sector managers and 
to enhance the performance of the public sector institutions.  

The	core	business	of	SLIDA,	accordingly,	includes	enhancing	knowledge	and	skills	of	officers	at	all	
levels on public management to enable them to provide a high quality public service to the nation. 
In addition to its training activities, SLIDA is also engaged in management consultancy services 
and research and policy analysis with a view to contribute to improve the performance of the public 
sector. SLIDA carries over 32 years of experience in the performance of its responsibilities, which are 
thickly	underscored	by	efficient	and	effective	responses	to	changing	the	public	sector	human	resource	
capacity development needs of the country.  

The services and training programmes offered by SLIDA fall into the following categories:

1. Induction Training Programmes (offered on partial cost recovery basis) 

2. Midcareer Training Programmes (offered on partial cost recovery basis)

3.	 Scheduled	Training		Programmes	(offered	free	of	charge	for	ministry	and	departmental	officers	in	
the central government)

4. Scheduled Training Programmes (offered on cost recovery basis)

5. Training and Management Consultancy Services (offered on cost recovery basis)
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07. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
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08. PHYSICAL RESOURCES AVAILABLE IN SLIDA

SLIDA is equipped with a main auditorium 
named capital Sanhinda which can accommodate 
175 participants.  A mini Auditorium with a 
seating capacity of 40 is also available.  Both 
auditoria are fully air conditioned and equipped 
with the state of the art electronic equipment for 
group work or conferences.  The main auditorium 
contains	 all	 facilities	 for	 conferences/	 seminars	
with two interpreter rooms.  All other facilities 
required for the above services (Projectors sound 
system etc) are included in the total package fee.  

In order to provide the best learning environment 
for the participants, SLIDA has provided modern 
facilities in all the lecture rooms they includes 
18	air-conditioned	 lecture	rooms	equipped	with	
modern audio visual equipment. 

SLIDA is equipped with a recently built 
conference hall named "Sankathanie" which 
can accomodate 100 participants. It has been 
provided modern facilities, which include video 
conferencing	 and	 air-conditioning.	 In	 addition,	
this conference hall is also equipped with other 
modern audio visual equipment. 

With technological advancement, the IT facilities 
of SLIDA too have been enhanced. In order to 
provide required facilities for the participants, 
three fully equipped IT labs have been established. 
These could serve nearly 120 participants at a 
time.
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For the use of course participants, a separate new 
cafeteria	has	been	established	in	the	ground	floor	
of the SLIDA premises. This helps to ease the 
congestion at the cafeteria during peak hours. A 
catering service with Eastern or Western cuisine 
is available on request.

SLIDA Library has an excellent collection of 
books and over 110 periodicals on management 
related disciplines. The library is regularly 
updated in line with changing needs.

Parking facilities for the vehicles of the institute 
and the course participants have been provided 
within the SLIDA premises. A provision of such 
facilities free of charge in a highly residential 
area of the city is much appreciated by the 
participants.

SLIDA is residential Centre is located in the 
same premises where the institute is located. 
The SLIDA Complex is in a highly residential 
area but away from the usual environmental 
hazards like noise, dust, etc. A total of 66 rooms 
are available with 84 beds comprising 60 single 
rooms,	6	shared	rooms	with	A/C	(16	beds).

A TV Lounge has been provided for the use 
of residential participants. This allows the 
participants to utilize their leisure time in a 
productive manner
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9.1.  PROGRAMME DIVISION

During the year 2014 SLIDA conducts the following training programmes:

1. Training Programmes (for managerial and non managerial level employees)
2. Induction Training Programmes
3. Capacity Building Programmes
4. Training Consultancies
5. Management Consultancies

● Training Programmes for Managerial and non Managerial Level Officers

The courses offered under scheduled programmes fell into two categories.
• Scheduled Training Programmes (offered free of charge for ministries and departmental 

officers	in	the	central	government,	provincial	councils	and	local	authorities.)
• Scheduled Training Programmes (offered on fee levying basis)

Master De gee Programme, Diploma Courses, English Language Courses and Information Technology 
Courses are some of the popular courses offered under fee levying basis. 

In general, these courses are open to;
•	 Officers	of	all	Island	Services	and	other	comparable	services
•	 Administrative	Officers
•	 Officers	recruited	to	the	Non	Managerial	Level	Services

Courses offered free of charge 

Free	of	charge	courses	are	offered	to	the	above	mentioned	officers	serving	in	Government	Ministries	
and Departments in the Central Government, Provincial Councils and Local Authorities. 

Fee-levying courses

All	 public	 officers	who	 participate	 in	 fee-levying	 scheduled	 programmes	 are	 required	 to	 pay	 the	
specified	course	fee.	
Language Studies Centre offers the Diploma in English for Professionals (DEP), a one year 
programme	held	on	weekends	and	weekday	evenings.	Over	1200	officers	in	the	public	and	private	
sector	organizations	follow	this	course	and	it	is	tailor-made	to	meet	the	language	requirements	of	staff	
grade	officers	in	service.
We follow the Communicative Approach to language teaching, which is the latest method adopted 
for second language teaching around the world. The focus is paid to create more opportunities for the 
learners	to	acquire	language	skills	to	be	used	in	real	life	situations	and	to	build	confidence	in	the	use	
of all four skills i.e. Listening, Speaking, Reading, and Writing. 
Information Technology courses have become very popular among public sector employees mainly 
because of their quality and relevance to their work. There are several courses introduced by SLIDA 

09. ACTIVITIES CONDUCTED AND PERFORMANCE 
DURING THE YEAR
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2014
S/No. Course Title Duration   

Days
Target 1

No. of 
Conducted 

Courses

2
No. of 

Participants

3
No. of 

Participants
Days

Schedule Programmes
1 Cabinet Paper Writing 2 4 2 34 68
2 Personal and Personality 

Development 
5 3 1 21 105

3 Bid Evaluation 3 4 2 48 144
4 Writing Effective Policy Papers 5 2 1 15 75
5 Workshop on Essence of Public 

Procurement 
3 4 3 75 225

6 Parallel Thinking Skills 2 6 2 44 88
7 Public Financial Management for 

Non Finance Managers 
3 2 2 24 72

8 Workshop on Negotiation Skills 3 3 1 13 39
9 Public Financial Management for 

Finance Managers
3 2 1 8 24

10 Workshop	on	Public	Sector	Office	
Productivity

3 4 3 41 123

11 Workshop on Land Management 3 4 2 32 96
12 Project Proposal Preparation 5 4 4 60 300
13 Computer  Application for 

Administrative	Officers
7 1 1 27 189

14 Certificate	in	English	for	
Employment  Purpose 

11 3 3 145 1595

15 General Communication Skills 11 1 1 22 242
16 Certificate	in	Disaster	

Management 
10 4 4 65 650

17 Certificate	in	SLIDA	Computer	
Driving License

10 4 2 80 800

Total 35 754 4835

i. Scheduled Training Programmes (Managerial)

ranging	from	certificate	to	diploma	level.	The	content	is	constantly	updated	to	meet	the	rapid	changes	
in the industry and the participants are exposed to more practical training than theories. The ICT 
Centre is fully equipped with three state of the art computer laboratories and over 100 computers are 
available for practical purposes.
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CPW Cabinet Paper Writing 
PPD Personal and 

Personality 
Development 

BE Bid Evaluation 
WEPP Writing Effective 

Policy Papers
W/EPP Workshop on Essence 

of Public Procurement 
PTS Parallel Thinking Skills 
PFM for 
NFM

Public Financial 
Management for Non 
Finance Managers 

W/NS Workshop on 
Negotiation Skills

PFM for 
NFM

Public Financial 
Management for 
Finance Managers

W/PSOP Workshop on 
Public	Sector	Office	
Productivity

W/LM Workshop on Land 
Management

PPP Project Proposal 
Preparation 

CA for 
AO

Computer  Application 
for Administrative 
Officers

CEEP Certificate	in	English	
for Employment  
Purpose 

GCS General 
Communication Skills

CDM Certificate	in	Disaster	
Management 

CSCDL Certificate	in	SLIDA	
Computer Driving 
License
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2014
S/No. Course Title Duration 

(Days)
Target 1

No. of 
Conducted 

Courses

2
No. of 

Participants

3
No. of 

Participants
Days  

Diploma Courses
1 Diploma in Public 

Procurement & Contract 
Administration (DIPPCA)

1 Year
(52 Days)

1 1 29 1508

2 Advanced Diploma in 
English for Professionals 
(ADEP)

1 Year
(52 Days)

1 1 25 1300

3 Diploma in English for 
Professional (DEP)

1 Year
(40 Days)

8 8 360 14400

4 Diploma in Tamil for 
Professional (DTP)

1 Year
(40 Days)

1 1 12 480

5 Diploma in Information 
Technology (DIT)

6 Months
(24 Days)

1 1 18 432

Total 12 12 444 18120

ii. Diploma Courses

Sri	 Lanka	 Institute	 of	 Development	Administration	 (SLIDA)	 conducts	 Diplomas	 in	 the	 fields	 of	
Diploma in Public Procurement and Contract Administration (DIPPCA), Diploma in IT, Diploma 
in English for Professionals (DEP), Advanced Diploma in English for Professionals and Diploma in 
Tamil for Professional. These Diplomas are very popular and have provided very valuable contribution 
to develop the public sector performance.
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iii. Schedule Training Programmes- (Non Managerial - in SLIDA)

2014
S/No. Course Title Duration 

(Days)
Target 1

No. of 
Conducted 

Courses

2
No. of 

Participants

3
No. of 

Participants
Days  

1 Government Accounting 
Procedure

1 15 14 570 570

2 Administration	 of	 Official	
Vehicles

2 4 4 108 216

3 Application of the Establishment 
Code and Procedural Rules

3 16 15 461 1383

4 Law	Relating	to		Public	Officers 2 1 1 28 56
5 Awareness of Law for Public 

Officers
1 9 8 390 390

6 Building Positive Attitudes 1 4 2 59 59
7 Business Letters Writing 1 8 8 189 189
8 Communication and Presentation 

Skills
1 5 5 144 144

9 Environment  Management 2 3 2 36 72
10 Government Payment Procedure 1 7 7 230 230
11 E-government	Application	and	

Security
2 5 4 67 134

12 Introduction to Human Resource 
Management

3 9 9 322 966

13 Introduction to Human Resource 
Management

5 2 1 23 115
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14 Treasury Management and 
Budgeting

1 8 7 187 187

15 Self-Development	Emotional	
Intelligence 

1 10 7 162 162

16 Resource Sharing and Secure Net 
working

1 9 9 235 235

17 The	Usage	of	Official	Vehicles 2 4 4 122 244
18 The Role of Auditing in Public 

Sector Governance
2 5 5 137 274

19 Customer Care and Public 
Relations

2 10 9 228 456

20 Management Training for Heads 
of the Divisions

2 3 3 105 210

21 Public Finance 2 18 17 611 1222
22 Stores Management 2 5 5 101 202
23 Disaster Management 2 3 3 84 168
24 Salary Conversion 2 11 11 352 704
25 State Land Management 3 7 4 102 306
26 Government  Procurement 

Procedure
2 12 12 348 696

27 Course on ICT  for Management 
Assistants and Parallel Grades

8 8 8 157 1256

28 Disciplinary Procedure (S) 3 9 9 258 774
29 Disciplinary Procedure (T) 3 2 1 26 78
30 Capacity	 Building	 of	 	 Office	

Employees Service (KKS)
3 8 8 219 657

31 Project Management 3 7 7 254 762
32 Pension Matters 2 3 3 100 200
33 Capacity Building  of Grama 

Niladari
4 6 5 159 636

34 Training Programme for 
Development	Officers

3 2 2 93 279

35 New	 Approaches	 	 to	 Office	
Management (T)

2 6 5 129 258

36 Office	 Management	 &	
Development Attitudes

5 10 9 290 1450

Total 254 233 7086 15,940
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GAP Government Accounting Procedure
AOV Administration	of	Official	Vehicles
AECPR Application of the Establishment Code 

and Procedural Rules
LRPO Law	Relating	to		Public	Officers
ALPO Awareness	of	Law	for	Public	Officers
BPA Building Positive Attitudes
BLW Business Letters Writing
CPS Communication and Presentation Skills
EM Environment  Management
GPP Government Payment Procedure

EAP E-government	Application	and	Security
IHRM Introduction to Human Resource 

Management
TMB Treasury Management and Budgeting
SDEI Self Development Emotional 

Intelligence 
RSSN Resource Sharing and Secure Net 

working
UOV The	Usage	of	Official	Vehicles
APSG The Role of Auditing in Public Sector 

Governance
CPR Customer Care and Public Relations

MTHD Management Training for Heads of the 
Divisions

PF Public Finance
SM Stores Management
DM Disaster Management
SC Salary Conversion
SLM State Land Management
GPP Government  Procurement Procedure
ICT for
MA , PG

Course on ICT  for Management 
Assistants and Parallel Grades

DP (S) Disciplinary Procedure (S)
DP (T) Disciplinary Procedure (T)

CBOES Capacity	Building	of		Office	Employees	
Service (KKS)

ProM Project Management

PM Pension Matters

CBGN Capacity Building  of Grama Niladari

TP for DO Training Programme for Development 
Officers

NAOM New	Approaches		to	Office	
Management (T)

OMDA Office	Management	&	Development	
Attitudes



Annual Report 2014 25

iv. Virtual Learning Network (VLN) 

SLIDA introduced Virtual Learning Network on 20th March 2013.  Mr. LalithWeerathunga, Secretary 
to His Excellency the President launched the VLN system. This new initiative will be a bridge linking 
the	untouched	human	resource	elements	and	segment	in	the	public	sector.	SLIDA	has	identified	that	
the conventional type training, “face to face class room lecturing” has to be changed. This VLN is 
one of the measures taken to introduce a new approach for expanding the training initiatives with the 
officers	at	the	grass	root	level.	This	VLN	system	has	been	introduced	to	Matara,	Ampara,	Killinochchi,	
Jaffna, Vavuniya,Mannar, Mullaitivu, Hambantota, Nuwara Eliya and Trincomalee districts and North 
Western, Southern, Uva and Sabaragamuwa Provincial Councils. 

Virtual Training Programme (Non  Managerial)

No Programme Centre No of  Days No of  
Participants 

(1)

No of  
Participants 

(2)
1 Building Positive Attitudes 

to Improve Productivity 
and Quality

NuwaraEliya 1 21 21

2 Business Letters Writing Ampara 1 30 30
3 Business Letters Writing Trincomalee 1 40 40
4 Capacity Building of 

GramaNiladhari
NuwaraEliya 4 26 104

5 Capacity Building of 
GramaNiladhari

Ampara 4 20 80

6 Capacity Building of 
GramaNiladhari

Ampara 4 35 140

7 Communication & 
Presentation Skills

Badulla 1 19 19

8 Communication & 
Presentation Skills

Matara 1 17 17

9 Communication & 
Presentation Skills

Matara 1 14 14

10 Customer Care & Public 
Relation

NuwaraEliya 2 25 50

11 Customer Care & Public 
Relation

Hamba 2 38 76

12 Customer Care & Public 
Relation

NuwaraEliya 2 20 40

13 Development of Public 
Relation

Badula 2 25 50

14 Development of Public 
Relation

Vavuniya 2 34 68

15 Disaster Management Hambanthota 2 31 62
16 Disaster Management Hambanthota 2 15 30
17 Disaster Management NuwaraEliya 2 15 30
18 Disciplinary Procedure Ampara 3 28 84
19 Disciplinary Procedure NuwaraEliya 3 11 33
20 Disciplinary Procedure 

(Tamil)
Killinochchi 3 28 84
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21 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

NuwaraEliya 3 20 60

22 E-Government	Application	
& Security

Trincomalee 2 29 58

23 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Hambanthota 3 51 153

24 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

NuwaraEliya 3 22 66

25 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Galle 3 93 279

26 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Trincomalee 3 30 90

27 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Vavuniya 3 33 99

28 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Hambanthota 3 57 171

29 Application of the 
Establishments Code and 
Procedural Rules

Ampara 3 39 117

30 Environment Management NuwaraEliya 2 17 34
31 Environment Management NuwaraEliya 2 32 64
32 Government  Accounting 

Procedure
Matara 1 26 26

33 Government Payment 
Procedure

Hambanthota 1 48 48

34 Government Payment 
Procedure

Hambanthota 1 64 64

35 Government Payment 
Procedure

Vavuniya 1 35 35

36 Government Procurement 
Procedure

Hambanthota 2 29 58

37 Government Procurement 
Procedure

Matara 2 30 60

38 Government Procurement 
Procedure

Vavuniya 2 25 50

39 Government Procurement 
Procedure

Matara 2 21 42

40 Government Procurement 
Procedure

Badulla 2 27 54

41 Capacity Building  of  
Office	Assistants	(KKS)

NuwaraEliya 3 10 30

42 Law Relating to Public 
Officers

Trincomalee 1 33 33
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43 New	Approach	to	Office	
Management (Tamil)

Trincomalee 2 20 40

44 New	Approach	to	Office	
Management (Tamil)

Vavuniya 2 25 50

45 New	Approach	to	Office	
Management (Tamil)

Mulative 2 31 62

46 New	Approach	to	Office	
Management (Tamil)

Jaffna 2 29 58

47 New	Approach	to	Office	
Management (Tamil)

Vavuniya 2 39 78

48 Pension Matters Galle 2 27 54
49 Project Management Hambanthota 3 45 135
50 Public Finance Ampara 2 46 92
51 Public Finance 1 Wakwella 2 39 78
52 Public Finance 1 Pelagahatenna 2 28 56
53 Public Finance 1 NuwaraEliya 2 25 50
54 Public Finance 2 Matara 2 31 62
55 Resource Sharing and  

Secure Networking
Matara 1 17 17

56 Resource Sharing and  
Secure Networking

Hambanthota 1 47 47

57 Resource Sharing and  
Secure Networking

Trincomalee 1 14 14

58 Resource Sharing and  
Secure Networking

Badulla 1 31 31

59 Resource Sharing and  
Secure Networking

NuwaraEliya 1 17 17

60 Resource Sharing and  
Secure Networking

NuwaraEliya 1 15 15

61 Salary Conversion Matara 2 32 64
62 Salary Conversion Matara 2 20 40
63 Self Development& 

Emotional Intelligence 
Galle 1 60 60

64 Self Development& 
Emotional Intelligence 

Galle 1 30 30

65 State Land Management Trincomalee 3 25 75
66 State Land Management Matara 3 20 60
67 Stores Management Matara 2 30 60
68 Stores Management Trincomalee 2 21 42
69 The	Usage	of	Official	

Vehicles
Pelagahatenna 2 17 34

70 Treasury Management NuwaraEliya 1 20 20
71 Treasury Management Hambanthota 1 54 54
72 Treasury Management Trincomalee 1 34 34
73 Treasury Management Hambanthota 1 17 17

Total   2169 4309
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v. SLIDA Funded Programmes (District Level)

No of 
Programs

District Name of the Programme Duration No. of 
Participants 

(1)

No of 
Participant 

Days
1 Matale Office	Management	and	Development	

Attitude 
5 91 455

2 Application of the Establishments 
Code and Procedural Rules

3 90 270

3 Capacity Building of GramaNiladhari 4 95 380
4 Kurunegala Public Financial Management 2 73 146
5 Public Financial Management 2 87 174
6 Public Financial Management 2 68 136
7 Public Financial Management 2 73 146
8 Public Financial Management 5 76 380
9 Public Financial Management 2 57 114
10 Kandy State Land Management 3 64 105
11 State Land Management 3 35 142
12 Salary Conversion 2 71 190
13 Gampaha Public Financial Management 5 38 190
14 Application of the Establishments 

Code and Procedural Rules 
3 37 111

15 Public Financial Management 5 80 400
16 Public Relations 2 24 48
17 Government Procurement Procedure 2 36 72
18 Office	Management	and	Development	

Attitudes
5 28 140

19 Government Audit Matters 2 24 48
20 Gampaha Public Financial Management 2 48 96
21 Project Management 3 55 165
22 Project Management 3 35 105
23 Project Management 3 30 90
24 Project Management 3 41 123
25 Awareness	of	Law	for	Public	Officers 2 30 60
26 Government Procurement Procedure 2 25 50
27 Public Financial Management 5 50 250
28 Application of the Establishments 

Code and Procedural Rules 
3 25 75

29 Application of the Establishments 
Code and Procedural Rules

3 35 105

30 Disciplinary Procedure 2 42 84
31 Project Management 3 33 99
32 Application of the Establishments 

Code and Procedural Rules
3 38 114
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33 Rathnapura Application of the Establishments 
Code and Procedural Rules

3 44 132

34 Office	Management	and	Development		
Attitudes

5 49 245

35 Capacity	Building		of		Office	
Employees Service (KKS)

3 29 87

36 NuwaraEliya Salary Conversion 2 50 100
37 Hambanthota Capacity Building of Grama 

Niladhari
4 200 800

38 Anuradhapura State Land Management 3 20 60
39 Pension Matters 2 10 20
40 Office	Management 5 20 100
41 Government Procurement Procedure 2 12 24
42 Salary Conversion 2 42 84
43 Anuradhapura Application of the Establishments 

Code and Procedural Rules
3 88 264

44 Capacity	Building		of		Office	
Employees Service (KKS)

3 20 60

45 Capacity Building of GramaNiladhari 4 65 260
46 Awareness	of	Law	for	Public	Officers 2 36 72
47 Project Management (1&11) 3 80 240
48 Human Resource Management 5 28 140
49 Application of the Establishments 

Code and Procedural Rules
3 93 279

50 Colombo Pension Matters 1 28 28
51 Pension Matters 1 57 57
52 Pension Matters 1 36 36
53 Office	Management 5 38 190
54 Public Relation 2 40 80
55 Government Land Management 3 50 150
56 Capacity	Building		of		Office	

Employees Service (KKS)
3 44 132

 Total 2813 8705

SN Name of 
the District 
Secretariat

Duration 
(Days)

No of 
Conducted 

Programmes

No of 
Participants 

(1)

No of 
Participants 

Days(2)
1 Hambantota 10 1 43 430
2 Batticaloa 10 1 26 260
3 Matara 10 1 33 330
4 Anuradhapura 10 1 54 540
5 Anuradhapura 10 1 50 500
6 Rathnapura 10 1 25 250
7 Rathnapura 10 1 22 220
8 Kegalle 10 1 19 190
9 Matale 10 1 31 310

vi. Induction Training Programmes for Management Assistants - 2014 District wise 
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10 Monaragala 10 1 34 340
11 Galle 10 1 29 290
12 Galle 10 1 25 250
13 Kurunegala 10 1 44 440
14 Vavuniya 10 1 15 150
15 Mannar 10 1 8 80
16 Trincomalee 10 1 15 150
17 Trincomalee 10 1 15 150
18 Jaffna 10 1 39 390
19 Jaffna 10 1 8 80
20 Mullaitivu 10 1 8 80
21 Kandy 10 1 62 620
22 Gampaha 10 1 23 230
23 Puttlam 10 1 54 540
24 Ampara 10 1 15 150
25 Ampara 10 1 16 160
26 Polonnaruwa 10 1 22 220
27 Nuwara Eliya 10 1 24 240
28 Colombo 10 1 200 2000
29 Colombo 10 1 150 1500
30 Colombo 10 1 181 1810
31 Colombo 10 1 244 2440
32 Colombo 10 1 144 1440
33 Baddula 10 1 48 480

Total 33 1726 17260

2. Induction Training Programmes

SLIDA provides Induction Training to cadets of all Island Management Services such as the Sri 
Lanka Administrative Service (SLAS), Sri Lanka Accountants Service (SLAcS), Sri Lanka Planning 
Service (SLPS), Sri Lanka Education Administrative Service (SLEAS) and Sri Lanka Foreign Service 
(SLFS), and other services. 

In general  Induction Training Programs cover several subject areas such as;  introduction to public 
service	and	basics	of	public	administration,	financial	management,	project	management,	governance,	
office	management,	public	sector	ethics,	communication,	political,	social	and	economic	 issues,	 IT	
and language skills.  

Diploma in Public Administration is awarded to Cadets of SLAS who complete the Induction Training 
Programme	successfully.	This	diploma	satisfies	the	requirements	outlined	in	Article	9.1	of	the	SLAS	
minute.
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 Programme Name No of Modules Duration No of 
Participants 

(1)

No of 
Participants 

(2)
1 Sri Lanka Administrative 

Service (Limited) – Batch I
11 3 Months 

(64 Days)
34 2176

2 Sri Lanka Administrative 
Service (Limited) – Batch II

11 3 Months 
(64 Days)

29 1856

SLAS (Limited) 
-Batch	I

Sri Lanka Administrative Service 
(Limited) – Batch I

SLAS (Limited) 
-Batch	II

Sri Lanka Administrative Service 
(Limited) – Batch II

3. Capacity Building Programme for Sri Lank Administrative Service (SLAS) Officers

The SLIDA contemplates that enriching and developing the required knowledge, skills and attitudes 
that are necessary for career development of the SLAS is one of its core responsibilities. Nurturing 
a	 continuous	 learning	 culture	 among	 the	SLAS	officers	 is	 of	 paramount	 importance	 to	 ensure	 an	
efficient	and	effective	public	service.		Therefore,	SLIDA	always	takes	pride	in	catering	to	the	needs	
of	SLAS	officers,	in	order	to	help	them	to	deliver	a	quality	public	service	while	achieving	their	career	
development objectives.

SLIDA has initiated the Capacity Building Programme with a view towards achieving the 
aforementioned objective and also as a measure to meet the mandatory requirements laid down under 
the	Article	9.2	(a)	of	the	new	Service	Minute	of	the	SLAS,	that	Class	I	and	Class	II	SLAS	officers	
should	follow	three	courses	and	Class	III	officers	should	follow	five	courses	approved	by	the	Secretary	
to the Ministry of Public Administration and Home Affairs. 

The	 programme	 was	 designed	 in	 order	 to	 enrich	 specifically	 identified	 behavioral	 and	 technical	
competencies that would be required for effective performance and self development. 

The	underlying	philosophy	of	the	capacity	development	programme	for	SLAS	officers	is	engaging	
participants in a continuous development process of updating and upgrading knowledge and skills 
in order to cope up with ever increasing challenges in a rapidly changing environment. The strategy 
for coping up with the above challenges includes (1) identifying the development needs; (2) taking 
personal responsibility for own growth; and (3) developing and initiating actions towards achieving 
the development goals.  This programme is only the beginning of a long journey of continuous 
career development and one of the unique features of the programme is that each participant should 
formulate a Personal Development Plan at the end of the programme, as a guide to their future career 
and self development.
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 Capacity Building 
Programmes 

(SLAS-Class I)

No of Modules Duration No of  
Participants

No. of Participant 
Days

1 Class I    
1.1 Batch I 6 Modules 17 days 27 459
1.2 Batch II 6 Modules 17 days 31 527
1.3 Batch III 6 Modules 17 days 30 510

Batch I SLAS Class I (Batch I)
Batch II SLAS Class I (Batch II)
Batch III SLAS Class I (Batch III)

 Capacity Building 
Programmes

(SLAS-Class III)

No of 
Modules

Duration No of 
Participants

No. of 
Participant Days

1 Class III    
1.1 Batch XV 6 Modules 35 days 29 1015
1.2 Batch XVI 6 Modules 35 days 30 1050
1.3 Batch XVII 6 Modules 35 days 41 1435

Batch XV Capacity Building Programme - SLAS Class III
Batch XVI Capacity Building Programme - SLAS Class III
Batch XVII Capacity Building Programme - SLAS Class III
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4. Training Consultancies

Training consultancies provided by SLIDA fall into two broad categories.

i. Training Consultancies initiated by SLIDA.

ii. Training Consultancies initiated by the client organizations.

The	first	category	is	initiated	by	SLIDA	depending	on	the	past	demands	or	the	requirement	of	the	
time. The government organizations or individuals are required to pay a fee for these training courses.

In the second category the respective organizations request SLIDA to arrange training programs 
for their staff members, and inform their requirements. i.e. the areas to be covered, to whom etc. 
Accordingly, a program is prepared and submitted to them with the budget. On receiving the consent 
of the client organization, the training program is executed. These can be either with accommodation 
and meals or otherwise.

SN Client 
Organization

Field of Training Consultancy Duration 
(Days)

No. of 
Participants

Participant 
Days

1 Prison Head 
Quarters

English Language Training 
Programme

12 40 480

2 Ministry of Health Management Training Programmed 
for the Nurses of Special grade

20 36 720

3 Department of 
Inland Revenue

Workshop on Procurement 
Procedure 

2 40 80

4 Ministry of Public 
Administration & 
Home Affairs

Computer Training Programme 4 35 140

5 Ministry of 
Defense & Urban 
Development

Training Programme for Secretarial 
Practices

8 13 104

6 National Police 
Academy

Orientation workshop for Newly 
Promoted Senior Superintendents of 
Police

5 39 195

7 Ministry of Child 
Development & 
Women's Affairs

IT Training Programme for 
Women's	Development	Officers	in	
N-Eliya	and	Badulla

2 56 112

8 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Trincomalee-	Padavisiripura

5 30 150

9 Advance 
Technological 
Institute Badulla

Training Programme for SLIATE 
Directors

4 38 152

10 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Vavuniya South

5 35 175

11 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Anamaduwa

5 35 175

12 Department of 
Labour

Training Programme for New 
Assistant Labour Commissioner

5 14 70

i. Training Consultancies (Local)
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13 Medical Supplier 
Division

Training Programme for New 
Recruits of Medical Supplies 
Assistants in the year 2014

3 53 159

14 Sri Lanka Tourism Training Programme for Members 
of Sri Lanka National Tourist 
Drivers Association

4 98 392

15 Ministry of 
Education

Training Course on Public 
Procurement of Goods, Works & 
Consultancy

5 24 120

16 Ministry of 
Education

Training Course on Public 
Procurement of Goods, Works & 
Consultancy

3 17 51

17 Ministry of Health Training Programme on Public 
Procurement

5 15 75

18 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Negambo

5 40 200

19 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Kandaketiya

5 30 150

20 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme 
Walallawita

5 47 235

21 National Police 
Academy

Orientation Training Workshop 
for Newly Promoted Senior 
Superintendent of Police

6 11 66

22 Ministry of 
Education

Training Programme on Capacity 
Building 

5 38 190

23 Ministry of 
Industry and 
Commerce

Training Programme for 
Development	Officers

3 20 60

24 Ministry of 
Education

Training Programme for Audit Staff 2 30 60

25 Ministry of 
Education

Training Course on Public 
Procurement of Goods, Works & 
Consultancy

4 27 108

26 Ministry of 
Education

Management Training Programme 
for Sri Lanka Education 
Administrative Service

5 45 225

27 Ministry of 
Education

Management Training Programme 
for Sri Lanka Education 
Administrative Service

5 30 150

28 University of 
Peradeniya

Training Programme for Staff of 
the Center Distance & Continuing 
Education

1 26 26

29 Ministry of 
Plantation 
Industries

Training on Monitoring & 
Evaluation for Project Staff in 
SPEnDP Monaragala

2 21 42

30 Health Education 
Bureau

Training Programme on Parallel 
Thinking Skills

2 22 44

31 Ministry of Health Training Programme for 
Accountants

2 60 120
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32 STD/AIDS	
Control 
Programme

Financial Management for Foreign 
Funded Project

3 20 60

33 Australia	-Monash	
University

Public Sector Linkages Programme      
Jaffna	-Velanai

5 39 195

34 Ministry of 
Education

Training Programme for Internal 
Auditor

2 9 18

35 Ministry of 
Education

Training Programme for Accounting 
Staff

2 35 70

36 Ministry of 
Education

Training Programme for Accounting 
Staff

2 42 84

37 My. of 
Environment 
and Renewable 
Energy

Training	Programme	on	Officer	
Administration and Financial 
Management

2 13 26

38 Ministry of 
Education

Training Programme for Planning 
Officer

2 39 78

39 Ministry of 
Education

Management Training Programme 
for Sri Lanka Education 
Administrative Service

5 25 125

40 Sri Lanka Navy 
Headquarters

Training Programme on Costing 
& Pricing of Public Sector Service 
Module for Sub. Lieutenants

5 20 100

41 Ministry of 
Education

Training Course on Bid Evaluation 3 18 54

42 Bureau of the 
Commissioner 
General of 
Rehabilitation

Training Programme for Audit 
Clerk 

5 13 65

43 Department of 
Forest

Training Programme on 
Productivity Improvement & 
Capacity Development

2 81 162

44 Department of 
Forest

Training Programme on 
Productivity Improvement & 
Capacity Development

2 42 84

45 Department of 
Forest

Training	Programme	on	Office	
Management for Head of Branch 
Management Assistant

3 71 213

46 Department of 
Forest

Training Programme for Drivers 2 32 64

47 Ministry of 
Education

Training Programme for 
Accountants & Internal Auditors

2 18 36

48 Ministry of 
Education

Training Programme for 
Accountants 

2 24 48

49 Ministry of 
Defense & Urban 
Development 

Training Programme on Did 
Evaluation

2 32 64

50 Chief Secretary's 
Office	-	Central	
Province

Training Programme on 
Procurement Procedure for Sri 
Lanka	Accountants	Service	Officers

2 27 54
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51 Ministry of 
Education

Training Programme on Capacity 
Building 

5 45 225

52 Sri Lanka Bureau 
of Foreign 
Employment

Training Programme for Assistant 
Managers

1 30 30

53 Ministry of 
Education

Training Programme for Planning 
Officer

2 43 86

54 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 47 94

55 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 44 88

56 Excise 
Department of Sri 
Lanka

Training Programme for Excise 
Officers

1 31 31

57 Ministry of 
Education

Training Programme for Education 
Staff

3 35 105

58 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 49 98

59 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 48 96

60 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 55 110

61 Department of 
Divinaguma 
Development

Training Programme on Public 
Procurement

2 55 110

62 Ministry of 
Education

Management Training Programme 
for Sri Lanka Education 
Administrative Service

3 24 72

63 My. of Public 
Administration & 
Home Affairs

Training Programme for Circuit 
Bungalow Keepers

3 19 57

64 Ministry of 
Education

Training Programme for Accounting 
Staff

2 37 74

65 Ministry of 
Education

Training Programme on Capacity 
Building 

5 41 205

66 Ministry of 
Education

Training Programme on Capacity 
Building 

5 43 215

67 Ministry of 
Education

Training Programme for Accounting 
Staff

2 35 70

68 Ministry of Youth 
Affairs and Skills 
Development

Training Programme on National 
Procurement Guide Lines and 
Procedure

3 30 90

69 Ministry of Youth 
Affairs and Skills 
Development

Training Programme on Internal 
Audit And Internal Control

3 38 114
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70 Ministry of 
Education

Training Programme for Education 
Staff

3 35 105

71 Leprosy Control 
Project	-	Welisara

Computer	Training	Programme	-	
Internet

4 29 116

72 Department of 
Archaeology

Training Programme for 
Development	Officers

1 70 70

73 Ministry of 
Education

Training Programme for Education 
Staff

3 35 105

Total 2583 8992

ii. Training Consultancy (Foreign)

SN Client Organization Field of Training Consultancy No of 
Days

No. of 
Participants

Participant 
Days

1 Government of the 
People's Republic of 
Bangladesh

Professional Training Prograame 14 31 434

2 Government of the 
People's Republic of 
Bangladesh

Professional Training Prograame 10 32 320

3 Government of the 
People's Republic of 
Bangladesh

Professional Training Prograame 15 37 555

4 Government of the 
People's Republic of 
Bangladesh

Foundation Training Course for 
Officers	of	Bangladesh	Civil	
Service

9 35 315

5 Government of the 
People's Republic of 
Bangladesh

Foundation Training Course for 
Officers	of	Bangladesh	Civil	
Service

10 40 400

6 SR Consulting 
International Bangladesh 
-	Afghanistan

Training Programme on Public 
Procurement

7 10 70

7 SR Consulting 
International Bangladesh 
-	Afghanistan

Training Programme on Public 
Procurement

6 10 60

8 Government of India Induction Training Programme Lal 
Bahadur Shastri National Academy 
of Administration

6 48 288

9 Bangladesh Public 
Administration Training 
Centre

91st Advanced Course on 
Administration & Development 
(ACAD)

10 37 370

10 Myanmar World Health 
Organization

Fellowship Programme 5 6 30

11 Lal Bahadur Shastri 
National Academy of 
Administration in India

Induction Training Programme for 
Indian	Officers

5 45 225

Total 331 3067
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5. Management Consultancies

A key mandatory function of SLIDA is to provide management and organizational development 
consultancy services to public sector organizations in order to enhance the performance of their 
personnel. These consultancies are done on charging a professional fee, except for those consultancies 
which are initiated by SLIDA.

Public sector organizations including the corporations and boards seek the services of SLIDA for 
preparation of Corporate Plans, HRD Plans, Performance appraisal schemes, incentive schemes, 
cadre assessments, restructuring organizations etc.  

SN Name of the Consultancy Organization Registered File 
No.

Status

1 Implementation of Finance 
Administration & Service Procedures

Industrial Development 
Authority WP

S/PD/04/06/10 On going

2 Productivity and Quality 
Improvement and Implementation 
of 5S concepts in the health care 
facilities

National Program for TB 
control and Chest Disease

S/PD/04/07/10 Completed

3 Establish a Waste Processing facility Waste Mgt. Authority S/PD/04/26/10 Completed
4 Expansion of Online Document 

Approval System
National Jem and Jewelry 
Authority	-	phase2

MC0211 Final Report 
has to be 
prepare

5 Preparation of Corporate Plan Telecommunication Regularity 
Commission

MC0811 On going

6 Drafting a agreement for a proposed 
waste to power project – (WP)

Waste Management Authority 
(WP)

MC0711 Final Report 
has to be 
prepare

7 A proposal for improving the 
organizational structure Management 
System and processes

Ministry of Healthcare & 
Nutrition

MC1111 Final Report 
has to be 
prepare

8 Preparation of Job Family System Sri Lanka Telecom MC2111 Completed
9 Preparation of Action Plan Police Head Quarters MC0112 Ongoing
10 Preparation of a Procedure Manual Jem & Research and Training 

Institute
MC0512 Ongoing

11 Preparation of Computer software of 
Revenue License

Warakapola Pradeshiya Sabha MC2511 Completed

12 Implement a Computer Software Official	Language	Commission MC2311 Ready to 
Install the 
System

13 Formalization	of	working	efficiency Dept. of Cooperative 
Development

S/
PD/04/22/2010

Ongoing

14 preparation of Finance & 
administrative procedure

Industrial Development 
Authority

S/
PD/04/06/2010

Ongoing

15 Development of the Website My of state resources & 
Enterprise development

MC 0 212 Ongoing

16 Study on the Organizational Structure Sustainable Energy Authority MC 1412 Ongoing
17 Preparation of a Website Kotte Municipal Council MC 0113 Ongoing
18 Establishment of the Database My. Of Child Development & 

Women's Affairs
MC0313 Completed

19 Strategic Planning Review Workshop My. Of Higher Education MC 0413 Ongoing
20 E-Revenue	License	System	

Modification
Chief Secretariat NWP MC	0513-1 Completed
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21 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat Sour then 
Province

MC0513-11 Completed

22 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat        Uva 
Province

MC0513-111 Completed

23 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat Eastern 
Province

MC0513-1V Completed

24 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat  Northern 
Province

MC0513-V Completed

25 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat 
Sabaragamuva Province

MC0513-V1 Completed

26 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat  Western 
Province

MC0513-V11 Completed

27 E-Revenue	License	System	
Modification

Chief Secretariat Central 
Province

MC0513-V111 Completed

28 Training Needs Analysis National Youth Services 
Council

MC 0713 On going

29 Preparation of Administrative 
Procedure

National Enterprise 
Development Authority

MC 0913 On going

30 Preparation of Corporate Plan & 
Action Plan

Ministry of Public Relation & 
Public Affairs

MC 1113 Completed

31 Preparation of Incentive Payment 
System

Colombo Commercial 
Fertilizers LTD

MC 1513 Completed

32 Preparation of Organization Structure Vocational Training  Authority MC 1813 On going
33 Finalization of the Strategic plans of 

Universities
My. Of Higher Education MC 2013 Completed

34 Development of a National Policy 
Frame Work on General Education in 
Sri Lanka

National Education 
Commission

MC2713 On going

35 JICA JICA Project MC. 0214 Ongoing
36 Preparation of Webpage Department of Community 

Based Corrections
MC 0813 Ongoing

37 Vocational Training Institute of Sri 
Lanka

Prepared  a Administration 
Code

MC 0314 Ongoing

38 Preparation of  a software for 
Progress review

My. Of Youth Affairs and 
Skills Development

MC 0514 Ongoing

39 Preparation of new payment Chargers 
System for NIC

Department  for Registration of 
Person

MC 0614 Completed

40 Requesting the estimate for 
formulation of electronic recourse 
profile	for	local	authority

Ministry of Local Government 
and Provincial Councils

MC 0814 Completed

41 Preparation	of	Specification	for	
Computers & Printing Machine

Chief	Secretary's	Office	-	
Central Province

MC 1314 Completed

42 Preparation of Bata Based Ministry of Cultural and Art 
Affairs

MC 1814 Completed

43 Ministry of Plantation Industries Preparation of Human 
Resources Management Plan

MC 1114 Ongoing

44 National Science Foundation Preparation of Organization 
Structure

MC2514 Ongoing

45 Ministry of Sports Preparation of a  Corporate 
Plan

MC 2614 Ongoing
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9.2.  SCHOOL OF POSTGRADUATE STUDIES (SPS)

The	University	Grants	Commission	(UGC)	has	accredited	SLIDA	with	post	graduate	degree-awarding	
status to provide following academic programmes:

1 Postgraduate Diploma in Public Management

2 Degree in Master of Public Management 

In the year 2014, 120 participants were eligible sit for entrance examination and to the enrolled in the 
academic	year	2014-2016	for	the	MPM	programme.	Following	were	the	programs	conducted	by	the	
Institute in the year 2014.

Programmes conducted by the School of Postgraduate Studies (SPS) 
Programme  (Completed in 2014) No. of 

Programmes
No. of 

Participants 
(Average)

1 Master of Public Management 2011–2013 (Weekday) 01 39
2 Master of Public Management 2011–2013 (Weekend) 01 34

Programme  (ongoing) 
3 Master of Public Management 2012–2014 (Weekday) 01 35
4 Master of Public Management 2012–2014 (Weekend) 01 28
5 Master of Public Management 2013–2015 (Weekday) 01 44
6 Master of Public Management 2013–2015 (Weekend) 01 23
No	of	participants	-	Average	(at	starting	+	present	no)	/	2

Programmes conducted by the School of Postgraduate Studies (SPS) -2014

Programme  (ongoing) No. of 
Programmes 
Conducted 

2014

No. of 
Participants 

2014

No. of Days 
Conducted No. 
of Participants 
2014 (09 hours 

per day)

No. of 
Participant 
Days 2014 

(09 hours per 
day)

No. of 
Participant 
Days 2014 

(06 hours per 
day)

1 Master of Public 
Management 2011–2013 
(Weekday)

01 36 13 468 702

2 Master of Public 
Management 2011–2013 
(Weekend)

01 31 13 403 604.5

3 Master of Public 
Management 2012–2014 
(Weekday)

01 31 40 1240 1860

4 Master of Public 
Management 2012–2014 
(Weekend)

01 25 40 1000 1500

5 Master of Public 
Management 2013–2015 
(Weekday)

01 41 41 1681 2521.5

6 Master of Public 
Management 2013–2015 
(Weekend)

01 21 41 861 1291.5

Total 06 185 188 5653 8479.5
*Average	No	of	participants	(	at	starting	+	present	no)	/	2
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Comparison with previous years

Programme  
(ongoing)

No. of 
Programmes

No. of 
Participants

No. of 
Days 

Conducted 
(09 hours 
per day)

No. of 
Participant 

Days (09 
hours per 

day)

No. of 
Participant 

Days (06 
hours per 

day)

Comparision 
with 

previous 
year

Percentage 
(%)

1 Master 
of Public 
Management 
-2010

07 231 254 6511 9766.5

2 Master 
of Public 
Management 
-2011

08 205 243 7386 11079.0 Increase       13 %

3 Master 
of Public 
Management 
-2012

07 224 193 7474 11211.0 Increase 01 %

4 Master 
of Public 
Management 
-2013

06 235 183 6872 10308.0 Decrease 08 %

5 Master 
of Public 
Management 
-2014

06 185 188 5653 8479.5 Decrease 21%

No	of	participants	-	Average	(at	starting	+	present	no)	/	2
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9.3.  CENTRE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

The objective of this Centre is to support public sector organizations to develop their ICT capabilities 
through training and consultancy services. All the training courses conducted and consultancy services 
offered by the center were aimed to achieve this objective. 

Diploma in Information Technology is one of the special programmes that the center conducted to 
improve essential IT skills. Among other programmes, SLIDA Computer Driving Licenses, ICT for 
Management	Assistance	and	Parallel	Grades	were	specifically	important.		SLIDA	Computer	Driving	
License programme was conducted at SLIDA Regional Distance Learning centers in addition to the 
SLIDA.    

During this year, the Centre conducted twenty nine scheduled and Induction training programmes. 
Details are given in Table 1. Twelve consultancy training programmes were also conducted during the 
year.	Table	2	shows	the	details.	Three	on-line	examinations	for	the	participants	of	SLIDA	Computer	
Driving License Programs conducted by District Centers were held in this year. Details shown in 
Table 3.   

IT Centre has completed three software developments for SLIDA and Public Sector organizations in 
this year. Details given in Table 5. One of the important achievement of the IT center in this year was 
an establishment of Short Message Service and Bulk Email System to aware participants and clients 
regarding the SLIDA related special events. 

Connecting new Router, Firewall, Manageable Switches, two Servers and a Server rack strengthened 
SLIDA	 Virtual	 LAN	 further.	 Another	 important	 step	 of	 IT	 Centre	 development	 was	 the	 re-
establishment of IT Lab 3 with new Computer equipment. This lab facilitates to accommodate a 
group of 30 participants at a time. 

Table 1:  Schedule–Training Programs
No Name of the  Programme No of 

Days
No of Target 
Programme

No of 
conducted 

Programmes

No of 
Participants

No of 
Participants 

days
1 Diploma	in	office	management-	

Information Management Techniques
6 2 2 56 336

2 Certificate	in	SLIDA	Computer	
Driving License

10 3 2 80 800

3 Diploma in Information Technology 28 1 1 18 504
4 Capacity Building Pro for the SLAS 

111	(Module	on	E-Governance	
3 3 3 46 138

5 ICT for Management Assit. & Parallel 
Grades

8 8 8      190        1520

6 Computer Application for 
Administrative	Officers	

7 1 1 15   105

7 E-Governance	&	Security   2   4 4    67     134
8 MS-Excel	Training	for	the	SLIDA	

staff
 1   2 2   25        25

9 E-Government		programme	with		
ICTA

 3   3 3 140       420

10 Electronic calendar for the SLIDA 
staff

    0.5 1 1   30         15

11 SLAS	(Limited)	-Module	on	ICT	
Application

 5 2 2   66       330

12 Resource sharing  secure network 1 9 9 235      2115
 Total   74.5 38 34 955      6033
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Table 2:  Training Consultancies

No Name of the  Organization & 
Name of the  Progrmme

No of 
Days

No of Target 
Programme

No of 
Programmes

No of 
Participants

No of 
Participants 

days
1 Ministry of Public 

Administration & Home 
Affairs-	open	office	Application

4 1 1 35 140

3 PHP	Training	Program-	Dept.	
of Posts

20 1 1 18 360

4 Special	Training	Program-Anti-
Leprosy Campaign

04 1 1 28 112

6 Women Information System –
Ministry of Child Development

02 1 1 39 78

7 Master of Public Management   
WD & WE

15 2 2 67 1005

Total 45 6 6 187 1695

Table 3:   On Line Examinations

Table 4:  Software Development (In house) completed during the year 2014

Table 5:  Software Development (Out Source by GLED) completed during the year 

No. Centre No. of Examinations No. of Candidates
1 SLIDA Computer Driving License 

 Badulla 1 47
 Kurunegala 1 21
 Hambantota 1 23

3 91

No Name of the  Organization Name of the  Consultancy 
1 Warakapola  Pradeshiya  Saba Three Weel  Parking license system
2 SLIDA SLIDA Course Registration System
3 SLIDA On Line Exam Candidates Registration System

No Name of the  Organization Name of the  Consultancy 
1 SLIDA Performance Management System
2 SLIDA Fleet Management System
3 SLIDA E-Citizen	Information	System
4 SLIDA Store Management System
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9.4.  LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The	SLIDA	Library	caters	 for	 information	 requirements	of	 the	Faculty	members,	Public	 /	Private	
Sector	Officers.	With	 a	wide	 range	 of	 updated	 book	 stock,	 the	 SLIDA	 library	 has	 been	 enriched	
especially	in	the	fields	of	Public	Administration	and			Management	and	the	related	areas	of	study	to	
meet the learning needs of users.

As SLIDA introduce new training courses and updates its current courses and carries out consultancy 
and research, the library moves into facilitating the process with information needed. During 2013, 
the book stock development programme focused on Public Policy, Good Governance, Personality 
Development, Economic Development & Planning ,Environment Management, Performance 
Improvement, Productivity, Project Management, Strategic Management, Human Resource 
Management,	Globalisation,	Privatisation,	e-Governance	and	E-Business.

Services Provided by the Library

SLIDA Library is open for business from Monday to Saturday, from 7.30 a.m. to 7.30 p.m. 

The Library is closed on Sundays and public holidays.     

Library	resources	are	acquired	promptly,	described	and	classified	according	to	international	standards,	
and that bibliographic records are maintained in a manner that facilitate retrieval.

On request bibliographies on special subject areas are made available to faculty members and 
participants. Steps have also been taken to organize a Sinhala and Tamil book collection to supplements 
the material in English.

SLIDA library provides services for teaching learning and research by print and digital information 
resources	 and	 library	 staff	 for	 help	 with	 finding	 information	 and	 using	 tools	 such	 as	 the	 library	
catalogue by online database. Also individual study spaces, area of using wireless laptops, photocopy 
and	e-print	services,	open	access	computer	with	PCs	and	networked	printer	provided	more	facilities	
the library of the library members. 

Also	obtains	books	and	journal	articles	not	held	in	the	SLIDA	library	from	other	libraries	-	on	inter	
library loans.  

More facilities were provided to the members of the SLIDA library during the year 2014 by Changing 
the	structure	of	the	library	and	fixing	two	more	air-conditions.	The	constant	temperature	are	necessary	
for both, the comport of readers and the preservation of the book collection. 

In SLIDA library service area including reference section and reading area are located together. 
Silence is be observed in and around the SLIDA library.
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Expenditure in obtaing Library and information Resources

Library Users (with membership & without membership)

ITEM OF PURCHASE EXPENDITURE
Books   Rs.550,340.00
Periodicals (Local)     Rs.51,237.00
Periodicals (Foreign)   Rs.442,395.04
News Papers     Rs.83,158.00

Total Rs.1127,130.04

Serial No. Course Title Number
01. Masters in Public Management 67
02. Sri	Lanka	Administrative	Service-Limited 66
03. SLIDA Staff 05
04 without membership around 3362

TOTAL 3500
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Foreign Training Programmes During the year 2014

No Training Programmes Duration County

1 Relationship Enhancement Programme of 
Management & Training International Firm

01.02.2014	-	09.02.2014 Bangladesh

2 Study Tour to Lal Bagdur College of Education 
for Management.

2014.05.10		-		2014.05.16 India

3 M.P.M. Study Visit 2014.05.08	-	2014.05.31 Malaysia 
4 Visit on a invitation for Indian Polycom Solution 

Demonstration 
2014.05.29     2014.05.31 India

5 Capacity Building Programme on Performance 
Management & Leadership Development for 
Officers	of		SLAS

2014.06.08	-	2014.06.23 India

6 GTC.	Project	for	Training	of	Frontline	Officers	
in	Community	Development	in	Conflict	Affected	
Areas in Sri Lanka. 

2014.06.15-2014	.06.28 Japan

7 Degree Programme on Management and 
Government Policy with the University of  
Information Technology 

2014.08.13/2015.12.15 Korea 

8 Development Report Writing and Publication 
Skills	of	Senior	Public	Officers/	Researchers	of	
Sri Lanka. 

2014.08.30	-2014.11.09 Australia

9 Capacity Training Programme on Rural 
Development and Powerty Alleviation 

2014.10.19	-	2014.10.31 Malaysia

10 Australian Leadership Awards (ALA) Fellowship 
Training	Programme	for	2012-	2014	

2014.10.30	-	2014.11.07 Australia

11 Capacity Training Programme on Rural 
Development and Powerty Alleviation 

2014.11.09-2014.11.21 Malaysia

12 Capacity Training Programme (BMTEP) 
Course on Financial Management Development 
Administration. 

2014.12.07	-	2014.12.19 Malaysia
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10. IMPROVEMENTS TO INFRASTRUCTURE    
 FACILITIES

During the last few years, there has been a marked increase is the number of trainees, especially 
those	recruited	to	the	staff	grades	of	the	combined	services.	These	new	officers	were	provided	with	
induction training and subsequently they were exposed to short term training courses. In addition, 
ongoing programs of the school of post graduate studies attracted more and more participants. The 
Distance Learning Centre too has catered to a larger clientele during this period.

When compared to the other training institutes, both local and international, SLIDA had maintained 
a	very	low	profile.	The	reason	attributed	to	this	situation	was	that	SLIDA	had	been	a	government	
institute where it depended mainly on voted funds prior to its up grading as a public corporation. 
However, to maintain the quality of delivery in par with other training institutes better equipment was 
badly needed and it was necessary to upgrade the outward appearance of the institute, too. Therefore, 
the following activities were initiated during the year 2014. 

1. Renovation of Director’s Room

 v Paving Tiles in the of Director’s Room
 v Painting of Directors Room 

2. Renovation of Hostel and Canteen 
 v Painting & renovation of the ceiling of hostel rooms (07 Nos.) 
 v	 Renovation	of	hostel	ground	floor	Toilets	-	02	Nos.
  (Paving Tiles, Ceiling, Partition, Fixing Sanitary Fittings & Doors )
 v Color washing of canteen 

3. Renovation of Circuit Bungalow – Nuwara Eliya 
 v Purchasing of furniture 
 v Purchasing of electrical and kitchen equipment
 v Color Washing and paving tiles
 v Painting & Tilling works 
 v Construction of  Rubble wall
 v Fixing of pantry cupboards 
 v	 Fixing	of	chain-link	fence	
 v Fixing of Curtains 

4. Renovation of lecture Rooms (1-2, 1-3)
 v Purchasing of furniture 
 v Paving Tiles and painting 
 v Purchasing of multimedia projectors

5. Renovation of Library
 v Installation of vinyl carpet
 v Purchasing of ceiling fans 
 v Painting of book racks 
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6. Renovation of Security Post 

7. Renovation of car park

8. Construction of a changing room and toilet for cleaning service staff

9. Purchasing of Laptop computers

Classification of Expenditure on Improvement of Infrastructure facilities                                                                                
Actual up to end of October 2014

Activity Investment Rs.(million)
Buildings 4,474,447.30     
Furniture  Fittings 573,762.00
Office	Equipment	 835,964.32
Electrical Equipment 2,839,865.00
Computers 1,029,823.01
Other Assets 287,690.30
TOTAL 10,041,551.93
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11. Audit and Management Committee Report
The function of the Audit Committee is to support the Governing Council by monitoring the decisions 
and	processes	designed	to	ensure	the	integrity	of	financial	reporting	and	robust	systems	of	internal	
control	and	risk	management.	The	audit	committee,	which	has	formed	in	terms	of	PED/12	Para	7:4:1	
assist the Governing Council for supervision of the affairs of the institution to ensure the integrity of 
the	institutional	financial	statements.	

The Audit Committee’s responsibilities include:

•	 Monitoring	the	integrity	of	the	financial	statements	and	formal	announcements	relating	to	
financial	performance	and	reviewing	significant	reporting	judgments.

• Reviewing the accounting principles, policies and practices which have been adopted by 
the	institute	in	the	preparation	of	the	Annual	Financial	Statements,	financial	reporting	issues	
and	disclosures	in	financial	reports.

• Reviewing and monitoring the effectiveness of the institute’s internal control and risk 
management systems, including reviewing the process for identifying, assessing and 
reporting key risks and control activities.

• Approving the internal audit plan and reviewing regular reports on the effectiveness of the 
internal control system.

•	 Reporting	 to	 the	 Governing	 Council	 any	 matters	 which	 have	 been	 identified	 that	 the	
committee considers need to be considered, actioned or improved upon.

•	 Review	with	management,	procedures	relating	to	financial	controls,	including	internal	audit	
plans and reports. Review with external auditors, the scope and results of their audit.

In 2014, the Audit Committee periodically discussed the weaknesses of the accounting system and 
suggestions. And the Committee is regularly updated on new legislations and other information 
pertinent to its role. As same as the committee assists the management in providing the information 
to	discharge	its	responsibilities	with	the	support	of	the	financial	officer,	other	executive	management,	
government auditors and internal auditor regularly.

The Audit Committee met four times during the year. Attendance of members during 2014 is shown 
in the following table.

During 2014, the internal audit functions have been focused on various system developments and to 
find	out	the	weaknesses	of	the	system,	covering	a	variety	of	financial	operations,	strategic	and	rules	
and regulations. 
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Member Appointed Number of meetings attended
Mr. Sirisena Amarasekara
Secretary to the Prime Minister

√ 01

Mrs. Pushpa Wellappili
Deputy Secretary to the Treasury

√ 04

Dr. Sunil Jayantha Nawarathne
Secretary, Ministry of Higher Education

√ 01

Mr. Ranjith Silva
Member of the Governing Council

√ 04

Mr. Nihal Kiriella
Member of the Governing Council

√ 03

Mr. G.L. Kumaradasa
Superintendent of Audit

√ 04

Mrs. I.D.I.M. Gunasekara
Chief Internal Auditor

√ 02

Mrs. T.D. Narangoda
Internal Auditor

√ 04

Hence the Committee reviewed the existing systems, procedures, any deviations and submitted 
suggestions to improve the existing systems to the councils for its approvals. In time to time committee 
reviewed the quarries raised by the Auditor General and the answers given by the relevant divisions. 
Matters were discussed with relevant head of divisions in order to ensure correct implementation and 
avoid repetition of such errors.  

Chairman
Audit and Management Committee

Meeting No. and Date Items discussed
2014/01	-	25.03.2014 • 2013, 04th quarter progress.

• Final accounts for the year ended 31st December 2013
• 2012 external audit quarries and issued of the accounting system 

and other systems.
2014/02	-	09.07.2014 • 2014, 01st quarter progress

• 2013 Board of Survey report
• Updated Computer Assets register for the year 2013
• Draft Asset register for the year ended 31st December 2013
• 2013 Internal audit reports and focused issues

2014/03	-	16.10.2014 • 2014, 02nd quarter progress.
• External and Internal audit reports and focused issues of the 

systems	and	financial	statements.
2014/04	-	30.12.2014 • 2014, 03rd quarter progress. 

• Approval of the 2015 Audit Plan.
• 2014 External audit quarries and issues.

Key agenda items discussed by the audit and management committee during 2014 include the 
following: 
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12. FINANCIAL REVIEW

Note 2014 2013
Rs. Rs.

Revenue
Contribution from the Treasury 20 134,430,694.80                         99,341,675.74                             
Other Revenue
Course Fees 2,514,260.00                             10,106,605.00                             
Hire of Halls 5,719,550.00                             2,838,950.00                               
Sale of Publications Profit 76,466.00                                  18,000.00                                    
Income on Investments 21 1,203,061.31                             602,098.24                                  
Interest from Loans 601,844.25                                627,466.15                                  
Sundry Income 22 15,768,446.05                           9,523,138.23                               
Rent 2,651,420.00                             2,507,400.00                               
Lease Rent 1,655,058.83                             1,655,058.83                               
Donations 102,414.64                                690,215.76                                  
School of Post Graduate Studies   23 14,394,808.62                           17,989,800.00                             
English Programme  24 11,948,450.00                           10,666,000.00                             
Consultancy    25 60,924,432.28                           54,706,223.94                             
Sri Lanka Administration Service -                                             540,315.89                                  

Total  Revenue 251,990,906.78                         211,812,947.78                           

Expenses
Personal Emoluments 26 80,286,480.02                           63,019,606.78                             
Staff Welfare 27 3,139,992.61                             2,413,388.52                               
Traveling Subsistence & Allowances 28 6,609,852.48                             3,673,937.98                               
Utility & Other Services 29 37,585,336.01                           35,317,495.47                             
Transportation 30 6,141,657.97                             6,374,688.31                               
Repair & Maintenance of Fixed Assets 31 10,041,551.93                           5,864,912.71                               
Supplies & Requisites 32 9,568,896.75                             7,610,179.15                               
Financial Charges 33 1,660,871.54                             21,578,346.11                             
Library Services 34 705,156.25                                694,314.59                                  
Training & Evaluation 35 15,734,753.81                           18,348,270.21                             
Publication & Information Services 36 2,049,448.74                             373,273.00                                  
Foreign Training & Study Tours 26,306,553.31                           -                                               
Depreciation 37 27,219,483.27                           28,216,333.42                             
School of Post Graduate Studies   10,743,084.79                           5,805,940.32                               
English Programme   5,743,101.02                             5,889,734.65                               
Consultancy   38 42,649,946.55                           38,883,870.80                             

Total  Expenses 286,186,167.05                         244,064,292.02                           

Surplus/ (deficit) for the period (34,195,260.27)                          (32,251,344.24)                            

SRI LANKA INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

-2-
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Notes 2014 2013
ASSETS Rs. Rs.
Current Assets
Stock in Hand 03 4,903,358.52                     5,989,057.41                           
Advances    04 594,000.00                        2,586,000.00                           
Pre Payments 05 1,924,399.20                     2,336,099.50                           
Staff Loans   06 13,929,378.89                   14,867,242.27                         
Receivables  07 84,469,650.87                   42,247,110.20                         
Treasury Bills -                                     20,000,000.00                         
Bank Balances 08 50,676,230.69                   14,987,544.71                         

156,497,018.17                 103,013,054.09                       
Non - Current Assets
Property Plant and Equipments 09 357,656,173.72                 310,461,676.77                       
Capital work in progress 2,062,325.44                     13,161.11                                
Investments  10 50,951,941.16                   55,831.73                                
Gratuity Fund Investment 11 25,044,520.55                   2,530,013.72                           
Deposit Account 1,271,500.00                     -                                           

436,986,460.87                 313,060,683.33                       
TOTAL ASSETS 593,483,479.04                 416,073,737.42                       
LIABILITIES
Current Liabilities
Deposits Payable   12 18,813,314.22                   15,661,421.07                         
Consultancy- Payable   13 112,525,179.72                 17,924,910.62                         
Payee Tax   Payable 514,151.98                        175,299.60                              
Accrued Expenses    14 25,567,640.31                   9,001,315.02                           
Provision for uncertain Receivables 12,507,561.46                   12,376,561.46                         
Unclaimed Payments  15 20,517.00                          3,433.00                                  
Publication Payables 339,479.50                        -                                           

170,287,844.19                 55,142,940.77                         
Non - Current Liabilities
Distance Learning Center Ltd 16 29,791,059.04                   31,446,117.87                         
Provision for Gratuity    17 24,754,058.88                   21,921,098.73                         

54,545,117.92                   53,367,216.60                         
TOTAL LIABILITIES 224,832,962.11                 108,510,157.37                       
NET  ASSETS 368,650,516.93                 307,563,580.05                       
NET  ASSETS/EQITY
Deferred Income - Treasury Grant 356,845,657.07                 257,276,351.87
Other Reserves - Assets Revaluation Reserves 18 12,015,807.00                   12,015,807.00
Accumulated Surplus / Deficit 19 (210,947.14)                       38,271,421.18
TOTAL NET  ASSETS/EQITY 368,650,516.93                 307,563,580.05                       

The Significant Accounting Polices and the Notes from pages 5 to 22 form an integral part of these Financial Statements.

Certification

………………………… …………………………
Director ( Finance) Director General

…………………………
Chairman
Date:………… Board Member

SRI LANKA INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31ST DECEMBER  2014

-1-

We certify that the above Financial Statements give a true and fair view of affairs as at December 31, 2014 and its surplus / (deficit) for 
the year ended December 31, 2014.

The Board of Management is responsible for the preferation and presentation of these Financial Statements. These Financial Statements 
were approved by the Board of Management and singned on their behalf.
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My Letter-S/AD/POL/1/363-2015 

Your No –JP/G/SLIDA/FS/01/2014/04 

Dated 1011.2015 

Auditor General 
Auditor General’s Department 
No:306/72,Polduwa Road, 
Battaramulla. 
 
Auditor General’s Report on the Financial Declarations  for the year ended by 31st December 
2014 under the Sri Lanka Institute of Development  Administration in terms of Sec.14(2)C in 
the Finance Act No:38 of 1971 

 
This refers the Auditor General’s Report even no: dated 09.10.2015 in connection with the 
aforementioned subject. 
 
My point of views in respect of the said report is as follows. 
 
2.  Financial Declaration 
  
2.1 Qualified Opinion 
  
2.2 Comments on Financial Statements 
   
2.2.1  Accounting Deficiencies 

 
 

 (a)  Budget Estimates are separately prepared on behalf of the Post Graduate Programmes 
conducted in each year. Each graduate programme is conducted throughout 2 years 
period of time. Each budget estimate indicates the revenue from the programmes, 
expenditures over the programmes and income percentage of the institute separately. 
Accordingly, the annual income received by the Post Graduate Programme shall be 
accounted after calculating the annual income based on the said budget estimate.  
 
However, the total amount that should be received by the degree programme, candidates 
shall not be accounted as an income of the year in terms of the guidelines depicted by the 
auditing. 

 
The method used for accounting the consultation services of the institute has also been 
used when the Post Graduate Programmes are accounted. Accordingly, the asset that 
should be received and that should be paid has also been depicted as responsibilities. 
Only the actual expenditures that are being operated reviewed year shall be accounted as 
the expenditure of financial statements 
 
 
 

 (b)  A report on the revaluation of fixed assets will be submitted to the Governing Council 
and  action will be taken to obtain necessary guidelines from the Governing Council.  
 

 (c)  Acknowledged. 
 
Disposals with regard to these assets by the Vote No: 40 under the Cash Flow Statement 
has been depicted. Accordingly, its net result has also been shown by the Cash Flow 
Statement. As it has been shown in the Cash Flow Statement in respect of the income 
and expenditure separately that had been received upon the disposals of assets initiated 
from year 2015. 

 (d)  Acknowledged 
 
This situation has been emerged as a result of purchasing new computer printers when 
the existed computers are no more utilized followed by repairs subsequent to the 
technical failures of the said used computer printers within the institute .such printers 
have already been detected and their values had not been considered for the stock 
computing affairs since they had already been reserved for disposal. Formal procedure 
have already been to the measured relevant the disposal of the said stock. The above 
stock has been disposed properly.   
 

 (e)  I admit  
 
Value of all the unspent capital heads has been pointed out through the page No. 22 of 
the Final Account of the year 2014 and action will be taken to utilize the remaining 
capital heads for the capital projects during the ensuing years.  
 

 (f)  I admit  
 
The amount of Rs. 9,390,000, the value of the vehicle has been entered in the Final 
Account of the year 2015. 
 

 (g)  Not Acknowledged. 
 

Actions have already been taken in order to make the provision for doubtful debts on 
behalf of the cash which is due to be reimbursed by the post graduate programmes. An 
amount of Rs.13,191,911.00 has already been received by the Ministry of Public 
Administration in respect of the officers in the Sri Lanka Administrative Service. 
 

 (h)  Acknowledged 
 
The facts which had been depicted by the Audit rectified in the final accounts in the year 
2015 
 

 (i)  Acknowledge  
 
Rectified in the accounts of the year 2015 
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 (j)  Acknowledged. 
 

The bill that had to be settled to the Dialog Broad Brand Net Work containing the 
amount of Rs.321,428.00 relevant to the month of December and had been paid in month 
of February 2015 erroneously.(Voucher no:02/053) 

 
The bill for the month of May that had to be settled to the Lanka Communication 
Services Pvt. Ltd. containing the amount of Rs.280,612.00 Pvt. Ltd has not been sent by 
that institute and the said amount has also not depicted as due in the bills issued for the 
previous months. Accordingly, the payments with regard to the 11 bills submitted to be 
settled in the relevant year have already been paid authentically. 
 
 

   
2.2.2  No evidences availed for the Auditing 
 (i)  Acknowledged. 

 
Action has already been taken to formulate a Fixed Asset Register related to computers, 
accessories and software related to the year 2014, in terms of Treasury Circular No: 
IAI/2002/02 and has already been forwarded to the Audit & Management Committee 
Meeting on 21.07.2015 and  this subject for referring the same to the Audit Division too. 

   
 (ii)  Acknowledged. 

 
Relevant two vouchers have already been submitted to the auditing 

   
   
2.3  (a) (b) (c) Accounts receivable and payable 

acknowledged  
 

2.4  Being incompliance to the Laws, Rules & Regulations and the Decisions in regard to the 
Management. 
 

 (a) Governing Council Meetings were unable to be held regularly as a result of the reasons 
beyond the control, even if necessary actions had been made in order to organize it in 
every month. 

 (b)   
  (i)  Acknowledged. 

 
Necessary guidelines have already been measured to the relevant officers as to 
not to be take place the same mistake in the future. 
 

  (ii)  Prime ministerial approval had been granted later for the officers who were 
mentioned by you. 
 

  (iii) Acknowledged. 
 
Action has been taken to proceed in the future according to Establishment Code 
Chapter XXIV of 10.4  

 (c)   
  (i)  A Record of losses has been prepared at present. 

 
  (ii) Replies have already been provided on 17.12.2015 in respect to the Audit 

Quarry for the year 2015. 
  

  (iii.) 
 

Acknowledged. 
 
Relevant information on an unrealized amount of value Rs.164,725.00 has been 
found by the Account Division and actions shall be made in terms of executing 
the relevant balances in year 2015 after referring to the Administration Board & 
The Ministry of Finance. 
 

  (iii). 
 

Lapses are being occurred when the institutional invoices received while making 
the payments for Water bills. Further, these discounts have been unable to be 
gained since a considerable period of time is spent in regard to the payment 
process by the Institute. Necessary instructions have already been granted to the 
relevant officers in order to regularize this process. 

  (iv). 
 

Acknowledged. 
No any of such cheques lapsed more than 06 months availed since 2015  
whereas actions have already been measured in respect of the cheques in terms 
of the F.R.396 monthly. 
 

  (v.) Acknowledged. 
 
A committee has already been appointed in order to investigate the truthfulness 
over the surpluses and deficiencies existed in the Stock Verification Reports and 
further actions shall be based on the recommendations granted by the said 
committee. 
 

  (vi)  Not Acknowledged. 
 

Running Charts have been updated authentically and no such situation is being 
functioned at present. 

 
 

 (d)  A fixed asset registered has been already formulated and being maintained 

3.  Financial Review 
 

3.1 Financial effects 
 

3.2  Descriptive Financial Review 
 

4.  Operational Review 

4.1  Efficiency 
 



Annual Report 2014 73

 (c)   
  (i)  A Record of losses has been prepared at present. 

 
  (ii) Replies have already been provided on 17.12.2015 in respect to the Audit 

Quarry for the year 2015. 
  

  (iii.) 
 

Acknowledged. 
 
Relevant information on an unrealized amount of value Rs.164,725.00 has been 
found by the Account Division and actions shall be made in terms of executing 
the relevant balances in year 2015 after referring to the Administration Board & 
The Ministry of Finance. 
 

  (iii). 
 

Lapses are being occurred when the institutional invoices received while making 
the payments for Water bills. Further, these discounts have been unable to be 
gained since a considerable period of time is spent in regard to the payment 
process by the Institute. Necessary instructions have already been granted to the 
relevant officers in order to regularize this process. 

  (iv). 
 

Acknowledged. 
No any of such cheques lapsed more than 06 months availed since 2015  
whereas actions have already been measured in respect of the cheques in terms 
of the F.R.396 monthly. 
 

  (v.) Acknowledged. 
 
A committee has already been appointed in order to investigate the truthfulness 
over the surpluses and deficiencies existed in the Stock Verification Reports and 
further actions shall be based on the recommendations granted by the said 
committee. 
 

  (vi)  Not Acknowledged. 
 

Running Charts have been updated authentically and no such situation is being 
functioned at present. 

 
 

 (d)  A fixed asset registered has been already formulated and being maintained 

3.  Financial Review 
 

3.1 Financial effects 
 

3.2  Descriptive Financial Review 
 

4.  Operational Review 

4.1  Efficiency 
 



74 Annual Report 2014

 a.  Training Activities 

 b.  (i)  Acknowledged. 
It happened since the Initial Service Training Programme & Capacity Building 
Programme had been launched as follows. 

Year Training 
Programme 

No. of Modules No.of 
Teams 

No.of 
Programmes 

No.of 
Programme 

Days. 

2012 Service Initiating 
(SLAS) 

15 (as per 05 days ) 07 105 525 

2013 Service Initiating 
(SLAS) 

11 (as per 05 days) 01 11 55 
 

2013 Service Initiating 
(SLAS) 

18 (as per 05  days) 03 54 270 

2014 Service Initiating 
(SLAS)-Limited. 

11  
(as per 11 days - 01) (as 
per 05 days - 09) (as per 
03 days -01) 

1 11 59 

2014 Service Initiating 
(SLAS)-Limited. 

11  
(as per 11days -01) (as 
per 05 days - 09) (as per 
03 days 01) 

01 11 59 

 
One programme for SLAS Class 1 officers during 21 days and three programs for SLAS Class III 
officers during 30 days have already been implemented in year 2012 whereas total number of 
programme days are amounted to 111.In addition,Two programmes as per 28 days on behalf of Class 1 
officers of SLAS had been implemented in year 2013 whereas total number of days are amounted to 56 
days. Three programs as per 17 days for SLAS Class I officers and three programms as per 35 days 
each for the Class III officers had also been implemented whereas total number days are amounted to 
156 days. 
 
Some of the programms were unable to be held due to the renovation actions made to the lecture rooms 
& new constructions made thereof in year 2012.Further, several training programmas were also not 
held due to the non-availability of the financial allocations during last 06 months of year 2013. 

 
Even though enough attempts were made in order to obtain the applications for the Training 
Programmes at the Managerial Level under various methodologies in year 2014,most of the such 
Training Programms were unable to be held consequent to no sufficient number of applications were 
received. 

 
 
Accordingly, actions have already been measured in order to avoid this circumstances after preparing a 
Managerial Training Hand Book without mentioning the course beginning days along with the 
information over new Programmes and had also been distributed the same among the heads of 
ministries, departments, district secretariats. etc. followed by making aware them on this programmes. 
Further, steps had also been made in order to broad the publicities through the methods such as SMS’s 
& Publicity Fairs. However, higher number of Managerial Level Programmes had been operated in 
year 2014 in comparison to the year 2013. 

 

The current Director General has already measured an action to be introduced a Methodology in terms 
of preventing this condition. Accordingly, actions have already been measured in terms of identifying 
the training necessities thereof and identifying such potentials by visiting to the Ministries and such 
institutions upon the conducting of the workshops for such Heads of the Institutions by drawing them 
to this kind of events and recreation of the training programmes as to be compliance with requirements 
of the such institutions. 
 

 (ii)  Acknowledged 
 
A considerable number of candidates who had already been registered for the 
Planned Certificates Courses and Diploma Courses have already been left the 
programmes. This situation has also been very usual scenario for every training 
Institute. However, the provisions with regard to the granting the facilitations 
towards applicant  to be attended to these courses is wholly depend on the Head of 
the Institutions in which said other officers are serving. Some other external facts 
such as personal reasons, difficulties over making the payments of Course Fees, 
difficulties of obtaining leaves or not completing the examinations properly are also 
existed outside factors of our Institute. 
 

 (b)  Conducting Lectures by the Instructors 

 (i)/(ii) The Number of hours that should be covered per month is 45 Man Hours in terms of 
the Director’s Circular No: PD/IC/01/2008 dated 06.02.2008.This includes not only 
the lecturing hours but also several activities such as Programme creations, 
Coordination, preparation for the lectures, referring books aiming the specific 
lectures, preparing reports and preparing leaflets etc.  
 
An approval is also obtained after being submitted to the Governing Council monthly 
containing all the activities accomplished by each and every Instructor. Accordingly, 
Instructors have already served exceeding the 45 Man Hours. 

 

However, the completion of 45 Man hours by each and every Instructor has been 
compulsory with effect from 01.07.2015 in terms of the decision arrived at 
Administration Board Meeting dated 24.04.2015 as solution for preventing this 
situation in the future and if any instructor has unable to do as such, the lecture hours 
for which capital is charged shall be utilized on such shortages and the 
Administration council has further emphasized that no payments are allowed on such 
servings. 
 

 (c)  Conducting Post Graduate Programms. 

  (i)  08 Badges have been recruited as one badge for each year from year 2004 to 
2011 the total number of participants thereof must be rectified as 807 instead of 
901. 
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The registered period in respect of  94 persons (901-807) on behalf of during the 
years 2011-2013 has not exceeded the 48 months period of time. Actions over 
the preparations of their Thesis are being carried out at present and therefore 
they have the period of time until 31st December 2015 in order to complete this 
Programme. 
 
312 have been eligible for the Post Graduate Programme and 170 have also been 
eligible for the Post Graduate Diploma Programme out of the aforementioned 
807 participants.Accordingly,482 out of 807 registered persons have already 
completed the either Master of Public Administration or Post Graduate Diploma 
Programme.This represents a percentage of 59.72% out of the registered persons 
whereas remaining 40% represents the candidates who have already left the 
course temporarily and the candidates who have been completing the Course as 
well. 
 
 

  (ii)  Our surveys which had been carried out over the matters faced by the candidates 
has revealed that they have been unable to fulfill these programmes within the 
specific periods(During 48 Months) upon the natures of the duties & 
responsibilities borne by them. 
 
Two years period of time out of the 48 months period of time(04 Years) has 
been reserved to study the Module of the Course while the rest of the two years 
period of time has been allocated for the fulfillment of Post Graduate 
eligibilities. However, the period in which the academic activities must be 
performed have been  extended based on the external facts existed beyond the 
control of the Institute. 
 
By concerning all the  aforementioned facts, actions have already been made to 
obtain the approval of the AAB (Academic Affairs Board) in order to 
invalidating the registrations of the candidates who have not completed their 
Programmes during the badges in between the years of 2004-2010 and actions 
have also been made to inform such academic in writing. In response, most of 
such candidates had requested to be extended the studying period and 
accordingly that request had already been recommended in order to extend the 
invalidating period as at 31.12.2015 after considering the said request made by 
the Project Team of Studies Committee whereas a decision has also been made 
in order to void the registrations of the candidates during the badges of year 
2004-2010 who have not completed their Programmes as at the said date. 
 
 

Accordingly, actions have already been measured in order to revise the 
Guidelines Code of the Post Graduate Academy as to be enabled to perform the 
knowledge and skills development activities continuously by being facilitated to 
them in terms of complete their academic programmes as followed by the 
National /International Universities since the major mission of this Programme 
is upgrading the Management & Leadership Capacities of the Public Officers. 
 

 

  (iii)  As mentioned above (ii),  some of the Public Officers have been unable to 
complete their courses & to submit their Test Assignments due to various facts in 
accordance with above revelations. This situation is not unic to SLIDA. But it is a 
common feature in the conduct of Postgraduate Diploma Programmes by other 
government universities, as well. It is a challenge for public servants while been 
involved in their day today duties and responsibilities to undergo a two year high 
level Postgraduate Degree Programmes  
 
We strongly believe that it is our exclusive responsibility to give the opportunities 
for the Public Officers to enhance their Management & Leadership skills since 
this can be easily achieved through their continuous and recurrent academic 
activities that are being completed by them and subsequently Capacity 
development shall also be increased among them undoubtedly. 
 
However, a decision has been made to void the registrations of Post Graduate 
Candidates of those who have not fulfilled the Programme after the end of 
aforementioned 48 months Period.   

 
 

4.2  Management Inefficiencies 

 (a)  Books due to be returned have been returned by the officers. Outside officers 
have been informed regarding this and several officers have returned the relevant 
books. Formal action will be taken against the officers who didn’t return the 
books.  

 
 (b)  It has been informed in writing to pay the relevant fine and no any response has 

been received yet. Measures will be taken for regular action in future.  
 

 (c)  I admit  
 
The relevant amounts have been recovered and action will be taken directly by 
Ceylon Electricity board to provide meters to all the official quarters. 
 

 (d)  Acknowledged.  
 
These purchasing have been executed from Sri Lanka Telecom Service Institute 
which had submitted quotations that were in compliance with the specifications 
of the Institute.  
 

 (e) Acknowledged. 
 
This is a conventional issue involved with cleaning contracts and relevant 
deductions have been made so as not to effect any financial loss to the institute. 
Cleaning activities have been assigned to another institute. 
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4.3  The transactions subjected to controversial issues 

 
 (a)  Although coordination activities relating to training counseling programs 

requested by institutes were performed during official hours; most of activities 
such as planning of necessary activities to identify training needs, preparing 
training manuals, preparing training reports and coordinating lectures pertaining 
to such training programs are done after the official hours. The income generated 
from this training counseling program is a main source of income of this institute 
and recurrent expenditure of the institute is settled by that income.  
 

  Payments have been settled in terms of Payment Guidelines of Sri Lanka 
Institute of Development Administration approved by the Department of Public 
Finance under No. PF/FS/01 dated 27.12.2007.  
 

 (b)  Activities relation to taking over are being carried out presently and it has been 
accounted as capital expenditure.  

 (c)  The approvals of Board of Governors existed in August, 2014 and Ministry of 
Public Administration and Management have already been obtained for these 
training programmes. The approval has been obtained to utilize 50 million for 
foreign trainings. 
 

4.4 Inactive and Underutilized Assets 
 

 (a)  Acknowledged. 
 

Computer cartridges, toners and ribbons are remained inactive due to the 
purchasing of new computers in occasions when computer printers used in the 
office environment couldn’t be reused after repairing as a result of their 
deactivation whereas a stock of stationery and building equipment that were  
purchased  excessively have been inactivated. The relevant actions have already 
been measured in order to dispose this stock of cartridge by appointing a 
committee over this. This deficiency will be rectified in future as the instructions 
have already been given to relevant officers as  not to be purchased the stock of 
Stationery and building equipment excessively and to be reduced order level 
again.  
 

 (b)  Actions are being implemented in order to maintain a cash balance by investing 
the excess balance of 2015 whereas a value of Rs. 75,000,000.00 Fixed Deposit 
have also been invested.  
 

 (c)  Acknowledged.  
All 25 Desktops purchased on the need of the Institution have issued to different 
divisions separately. UPS have also been issued on the need of the different 
divisions whereas this amount has been reduced currently.  

 

4.5 Transactions that have not been confirmed upon an adequate Authoritative Provision 

 (a)  Action has been taken to pay overtime allowances from June 2016 in terms of 
the provisions of the Establishment code.  
 

 (b)  Since the personnel development module of the Capacity Building Programs for 
the Class I officers of Sri Lanka Administrative Service is conducted 
residentially, all the officers should be resided. Therefore, Governing Council in 
2013 had decided to provide residential facilities for these officers free of charge 
and based on that decision residential facilities were provided to those officers in 
2014 without levying charges.  
 

 (c)  I admit  
 
Under the memorandum of understanding signed between Sri Lanka Institute of 
Development Administration and the Institute of INFRA in Malaysia, organizing 
of capacity building programs of this institute and overseas academic programs 
at concessionary rates is done by this institute. Accordingly, relevant training 
programs are organized by this institute and covering of necessary expenses is 
done by combined and casual allowances of the officers so as to minimize the 
government cost.   

 
Since the course fee should be paid before the commencement of the course in 
terms of the memorandum of understanding signed between the institutes, 
payments were settled by collecting combined allowance and casual allowance 
of the officers those who participated at the course, by this this institute.  

 
However, a definite program has not been scheduled to provide dinner and other 
requirements to the participants of this program and arrangements had to be 
made by themselves to provide food and other requirements at the end of the 
program every day. 
Considering this situation, with the aim of securing the dignity of the higher 
ranked government officers, this amount has been granted equally to all the 
officers, out of the remaining amount of allowances entitled under the circular, 
to spend for necessary requirements in the particular country  during the period 
of the  course is held.  
 

 (d)  Advance payments of transport expenses which was paid to new officers 
recruited to Sri Lanka Administrative Service in 2012. Therefore, accounted as 
an adjustment in the previous year before settling those advances.  
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4.5 Transactions that have not been confirmed upon an adequate Authoritative Provision 

 (a)  Action has been taken to pay overtime allowances from June 2016 in terms of 
the provisions of the Establishment code.  
 

 (b)  Since the personnel development module of the Capacity Building Programs for 
the Class I officers of Sri Lanka Administrative Service is conducted 
residentially, all the officers should be resided. Therefore, Governing Council in 
2013 had decided to provide residential facilities for these officers free of charge 
and based on that decision residential facilities were provided to those officers in 
2014 without levying charges.  
 

 (c)  I admit  
 
Under the memorandum of understanding signed between Sri Lanka Institute of 
Development Administration and the Institute of INFRA in Malaysia, organizing 
of capacity building programs of this institute and overseas academic programs 
at concessionary rates is done by this institute. Accordingly, relevant training 
programs are organized by this institute and covering of necessary expenses is 
done by combined and casual allowances of the officers so as to minimize the 
government cost.   

 
Since the course fee should be paid before the commencement of the course in 
terms of the memorandum of understanding signed between the institutes, 
payments were settled by collecting combined allowance and casual allowance 
of the officers those who participated at the course, by this this institute.  

 
However, a definite program has not been scheduled to provide dinner and other 
requirements to the participants of this program and arrangements had to be 
made by themselves to provide food and other requirements at the end of the 
program every day. 
Considering this situation, with the aim of securing the dignity of the higher 
ranked government officers, this amount has been granted equally to all the 
officers, out of the remaining amount of allowances entitled under the circular, 
to spend for necessary requirements in the particular country  during the period 
of the  course is held.  
 

 (d)  Advance payments of transport expenses which was paid to new officers 
recruited to Sri Lanka Administrative Service in 2012. Therefore, accounted as 
an adjustment in the previous year before settling those advances.  
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4.6  Administration of the Service Staff. 
 

 (a)  Vacancies such as Management Assistants and Office Assistants (KKS) have 
already been fulfilled at    present and the recruitments procedures prepared for 
the new posts created by the Institute have also been referred to the Department 
of Management Services whereas necessary arrangements have already been 
made in order to fulfill the said vacancies followed by the approval made 
therein. 
 

 (b)  04 Posts such as Program Analysts and Demonstrator under the Computer 
Division had been availed and number of Demonstrator posts have been 
increased by decreasing the number of Programme Analyst when the new 
revisions were made in the cadre  The approval with regard to the 03 posts of 
Demonstrators and 01 post of Programme Analysts have been received by the 
Department of Management. 
 
 

4.7  Uneconomical Transactions. 
 
The opinion of the department of forest conservation is that this type of 
constructions are not suitable in this area which is an environmentally sensitive 
area.  Therefore, the project has been temporarily suspended. Accordingly, it 
was proposed at the auditing and management committee meeting to write off 
the cost considering as a hollow cost against the income.   
 

5.   Accounting Procedures & Good Governance 
 

5.1   Submissions of the Financial Declarations 
 

A one month delay has been occurred as a result of the preparations of the 
Accounts after analyzing the Accounting Standards (LKAS & IFRS) that had 
been introduced newly and deprivation of the fixed assets depicted through 
Auditing in the Financial Declaration in year 2013. 
 

5.2   Procurement Plan 
 

Instructions have already been made to the relevant officers in order to prepare 
this in authentic manner at present. 
 

5.3   Budget Administration 
Approval has already been obtained after making the submissions on a Revised 
Budgetary Statement to the Governing Council as at 27.03.2015 since the actual 
revenue and has increasing the expenditures and being decreased than the 
Budgetary Estimates. 
 

5.4   Tabling Annual Reports  
Copies of annual report of the year 2012 have been sent to the Ministry of Public 
Administration on 18.02.2015.  Arrangements are being made to send the 
summery of the said report to the Ministry without a delay.  

 
 
M. Thilakasiri 
Director General 






