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1.   PIM ys ±lau" fufyjr yd jákdlï 
 
±lau 

ol=Kq wdishdfõ l<ukdlrK úYsIag;aj flakaøhla njg m;aùu 

fufyjr 

wms udkj is;=ú,s o,ajd,ñka, f,dj Èkkakg msh kÕkd, foig ys;e;s kshuqjka 

ìys lruq. 

fuu m%h;akfha§, wms kjH b.ekaùï úê, ;shqKq msßfhiqï, ire-in|;d, mdßißl 

ysff;Ys há;, myiqlï yd wdo¾Yj;a md,kh flfrys wkq.; fjuq.  
 

wfma jákdlï 

we,au 

jD;a;Suh meje;au fmr±ßfldg .;a WfoHda.h yd W;aiql Ndjh. 

uQ,sl ls%hdldrlï o¾Ylh ^uqls%o& 

 /lshdj yd ne÷Kq ld¾h Ndrh ms<sn| meyeÈ,s nj 

 ld¾h idOkfhys-,d olajk WfoHda.h 

 kj úie`ÿï fidhd .ekSfuys-,d kjH f,i is;Su 

 wdh;ksl id¾:l;ajh fjkqfjka úh  hq;= odhl;ajh ms<sn| ±kqïj;a nj 

 wruqKq <`.d lr .ekSu fjkqfjka jeäuk;a mßY%uhla ±Íug olajk 
leue;a; 

wjxl nj 

wdh;kfha hym; isf;ys ;nd f.k ioaNdjfhka lghq;= lsÍu 

uQ,sl ls%hdldrlï o¾Yl ^uqls%o& 

 ish lghq;= wjxl j fufyheùu 

 ryiH lghq;= bgqlsÍfu § úYajdih ;eìh yels ùu 

 ish p¾hdj uq¿ukska u wdh;kfha kS;s-Í;sj,g wkql+, j yeis/ùu 

 widOq lghq;= fjkqfjka  fmdf<dUjd .ekSug fkdyels nj 

 fm!oa.,sl m%fhdack wNsNjñka wdh;ksl wjYH;d bÈßfhka ;nd .ekSu 
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wjÈ nj 

wjfndaOfhka hq;= j lghq;= lsÍfï § wruqKq yd                                                 
l%shdldrlï flfrys wjOdkh /`±ùu 

uQ,sl l%shdldrlï o¾Yl ^uqls%o& 

 wÞd< f;dr;=re flfrys olajk isysu;a nj 

 wjYH ljr fudfyd;l fyda .; hq;= l%shdud¾. flfrys wjfndaOfhka 
isàu 

 újD; ukilska hq;= j Woa.; jk wjYH;d flfrys wmËmd; j ne,Su 

 isÿ flfrñka mj;sk ls%hdldrlï flfrys mQ¾K wjOdkh /`±ùu 

 fõ,dj yiqrejd.ekSfï § olajk ld¾hËu Ndjh 

 

fmdÿ m%fõYh 

wmf.a úYsIag;aj m%didoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIM ys bÈß mia-wjqreÿ ld,h i|yd jk b,lal 5 my;ska ±lafõ 
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m<uqjk b,lalh(  

wOHhk mdGud,dj, .=Kd;aulNdjh;a .e<emSu;a" úIh m:h;a jeä ÈhqKq 

lsÍu' 

fojk b,lalh( 

 m¾fhaIKj, yd m%ldYkj, úYsIAg;ajh fjkqfjka lghq;= lsÍu' 

f;jk b,lalh( 

 l¾udka;" úYajúoH, yd jD;a;Sh iudc yd iu`. iïnkaO;d j¾Okh  

       lsÍu' 

isõjk b,lalh( 

 wOHhk lghq;=j,g" m¾fhaIKj,g yd WmfoaYkj,g fnfyúka Wmldr 

jk  fN!;sl iïm;a j¾Okh lsÍu 

miajk b,lalh( 

 tl isg y;r olajd jQ b,lal idËd;a lr .ekSug yelsjk fia mßmd,k 

yd uQ,H ld¾jhËu;dj jeä ÈhqKq lsÍu 

óg wkql+, j" Wmdhd;aul wruqKq 20 la ks¾Kh fldg we; 

 

PIM ;;a;aj ms<sfj; 

wdh;kh yd ne|S mj;akd idrO¾uj,g mokï jQ úfYaIs; wdh;ksl yeÈhdj;a, 

±kqu;a, kjHlrKh;a Tiafia yUd hk, YS% ,xldfõ fYa%IaG;u mYapd;aWmdê 

wdh;khla f,iska, m¾fhaIKh, iudf,dapkh yd wLKav jeäÈhqKqj yd 

iïnkaê; ls%hdj,shla Tiafia, YsËKh, m¾fhaIKh, WmfoaYkh, wLKav 

wOHdmkh yd wod< ish¨ u uOH yd mßjdr ls%hdj, §, úYsIag;ajfha úYaùh iïñ;s 

wkq.ukh lsÍug l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh ish¨ l,ays u ne|S isà. 
 

 wmf.a Ydia;S%h jevigykaj, ;;a;ajh;a, úIh m:h;a jeäÈhqKq lsÍug, 
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 m¾fhaIKh yd ixj¾Okh Tiafia Wmdhud¾.sl cd;Hka;r iïnkaO;d jeä 

ÈhqKq lsÍug yd m¾fhaIK o m%ldYk o úYsIag;ajhg m;alsÍug, 

 l¾udka;, úYajúoHd, yd jD;a;Sh iud.ï iu`. iyNd.s;ajh fmdaIKh lsÍug, 

 mqyqKqj o fiiq iydh myiqlï o Tiafia mdßfNda.slhd flakaø lr.;a, ksmqK 

ld¾h uKav,hla o wdpd¾h uKav,hla o j¾Okh lsÍug, 

 wdh;kfha mßmd,k - uQ,Huh ls%hd moaO;sj, ld¾hlaIu;dj;a, iM,;ajh;a 

j¾Okh lsÍug fuka u, 

 iaùh ls%hdmoaO;s iudch yd noaO ùfï mQ¾K wx.hla f,iska,  wdh;ksl iudc 

fufyjr  jvjd,Sug, 
 

l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh lem ù isà. 
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2. wOHËljrhd f.a iudf,dapkh 

wdrïNl wOHËljrhd f.a m%Odk;ajfhka, mYapd;aWmdê wOHhk tallfha 

y÷kajd ÿka úfYaI jev igyka Tiafia oekg ;siamia jirl g fmr, PIM 

wdh;kh Y%S ,xldjg msrsuiakd l<ukdlrejka m%j¾Okh lsrSfï cd;sl 

fufyjrg m%úIag jQ wjia:dfõ oS by< uÜgful l<ukdlrK wOHhkh i|yd 

furfgys t;rï ie,els,a,la fkdù h¡ t fyhska, Y%S ,xldfjys MBA Wmdê jev 

igyka msysgqjd,Su i|yd wdrïNl wOHËljrhd, lefkaähdkq cd;Hka;r 

ixj¾Ok tackaisfha (CIDA) iyfhda.h ,nd .ekSfï wáfhka tu tackaish iuÕ 

idlÉPd meje;aù h¡ 1980 oYlfha uq,a wjosfha  oS, fu rfgys taldêldrS fjf<| 

fmd<la ìys úh¡ bka ;siamia jirlg miq t kï, oeka t u fjf<| fmd< fnfyúka 

fjkia ù we;s w;r ;r.ldrS ijNdjhla o Wiq,hs¡ 

rfgys úYaj úoHd, wfgl MBA Wmdêh yd t yd iudk mYapd;a Wmdê msrskuhs¡ 

fod<ylg wêl fm!oa.,sl-úfoaYSh MBA jev igyka PIM yd iuÕ ;r. lrhs¡ 

fu u jev igyka, úfoaY wruqo,a fhdod .ksñka m%n, j m%pdrKh lrk w;r 

MBA jev igyka i|yd PIM wh lrk m%udKh fuka fo.=Khlg o jvd .dia;= 

wh lrhs¡  

fu u ;r.ldß;ajh we;s jkqfha m%fõY iqÿiqlï my; fy<Sfuka fuka u, 
wdNHka;rsl úYaj úoHd,hj, we;s m%isoaêhg m;a iïm;a odhlhka fhdojd 

.ekSfuks¡ iaj-W;amdok wdodhfuka ish lghq;= fufyheùfï wNs,dIfhka 

fufyhjk ,o PIM wdh;khg fïjd m%n, wNsfhda. fõ¡ fuu ;r.ldß;ajh 

we;s jkqfha m%fõY - iqÿiqlï .e<emSfuka yd m%isoaO kduhka /.;a foaYSh 

úYajúoHd,j, wdpd¾h uKav,h Wmfhda.S fldg .ekSfuks' ijhx - W;amdok 

uQ,H mokula u;" m%n, wdrïNhla iys; j ls%hd;aulj PIM wdh;kh fujd 

m%n, wNsfhda. fõ'  

PIM wdh;kh uqyqK fok fu u iSudjka ;r.ldrS, fm!oa.,sl wdOHdmksl 

wdh;kj,g ljr f,ilska fyda wjysr;d we;s fkdlrhs¡ iaj-W;amdok 

wdodhfuka u ish ish¨ lghq;= fufyhjd .ekSfï iajhx-jdrK ls%hd ud¾.h ksid 
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fõ;k, Wmfhda.S;d, iïmdok, m%jdyk wjYH;d, uQ,-Ok úhoï" nÿ" kv;a;= 

lghq;=" wdrËl úhoï yd ú.Kk .dia;= mshjd .ekSu i|yd wjYH jk wruqo,a 

Wmhd .ekSug isÿ fõ' YS% ,xldfõ rdcH wdh;khla ks¾NS; j uqyqK foñka" ish¨ 

mqkrdj¾;k yd m%d.aOk úhoï orñka w;sßla;hla o iys; j wdh;khla 

l<ukdlrKh lsÍu we;a; jYfhkau wNsfhda.d;aul ld¾hfhls'  

fu u jir ;=< §" l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh" 2015 - 2019 taldnoaO 

ie,eiqu id¾:l j fufyhjk ,oafoa l<ukdlrK wOHhk uKav,hla o 

wOHdmksl lghq;= ms<sn| wOHË uKav,hla o úisks' PIM wdh;kfha mia 

jeoEreï wruqKq jk ^i& PIM wdh;kfha wOHhk jevigykaj, úIh m:h mq¿,a 

lsÍu  ^ii& PIM wdh;kfha m¾fhaIKj, yd m%ldYkj, úYsIag;ajh k`.d isgqùu 

^iii& jHdmdr fË;%h" úYajúoHd,h yd jD;a;suh wdh;k iu`. in|;d jvjd,Su 

^iv&  mß.Kl há;, myiqlï imhñka wdOHdmksl mßirh k`.d isgqùu ^v& uQ,H 

yd mßmd,k mokug wkql+, fjñka úfoaYSh wdodhu o we;=¿ j iuia; wdodhï 

j¾Okh ksYaph lr .ekSu we;=<;a fmdÿ ldßhËu;dj Èß.kajkiq¨ nj 

mjikqfha i;=áks' 

ñka miq bÈßhg;a flfrkqfha Wla; jir ;=< §" PIM wdh;kh w;am;a lr .;a 

ch.%yK fy<s ±laùug hs' bka wk;=re j" bÈßm;a flfrkqfha udkj iïm;a 

ixj¾Okh yd mßmd,k-uQ,H ld¾hËu;d ms<sn| wxYh hs'  

úu¾Ykhg n÷ka l< yels jqj o YS% ,xldfõ rdcH whd;kj, wkd.;h /|S 

mj;skqfha iaùh;ajh;a md,kh;a w;r ukd ;=,khla mj;ajd .ekSfuks' tla 

wf;lska" rgg wjYH jkqfha rdcH jHjidhj, iu-uQ,H W;amdok iu-

l<ukdlrk yd iu-md,k iïm%odhhla jk w;r" wfkla w;ska n,k úg wju 

iïu; úúO jHjidhkj, ;yjqre lsÍu hs' 

l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kfha ^PIM& iaùh;ajh tys ffk;sl n,h 

mjrk ,o fr.=,disj, .eí fldg we;s w;r" bka mßmd,k uQ,H yd fufyheùï 

ms<sn| iajdëk;ajh i,ld we;' ;j o PIM wdh;kh" ljr fyda wh-jeh m%;smdok 

i|yd NdKavd.drfha iydh fkdm;k w;r" kj f.dvke`.s,s bÈlsÍï jeks m%d.a 

Ok úhoï i|ydj;a lsisjla wfmalaId fkdflf¾' 
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miq.sh wjqreÿ lsysmh ;=< § YS% ,xldfõ Wiia wOHdmk wdh;kj, YS>% jeä ùula 

isÿù we;' tfy;a" ijhx-uQ,H W;amdok wdh;k yd wLKav mokula u; yd 

NdKavd.drh m%odkhka ie,lsh hq;= m%udkhla u; yd fufyhefjk rcfha 

úYajúoHd, jeks wdh;k w;r meyeÈ,s fjkila we;s l< hq;= j mj;S' mdGud,d 

o" iïm%odhfhka mßndysr foaYk meje;aùï o" iduQysl yd wfkHdkH fia 

meje;afjk wOHhk ieis" idudkH foaYkj,g wu;r j iemefhk b.ekqï - 

iydhlhka o" mdßfNda.sl wjYH;d mokï lr f.k ie,eiqï lrk ,o iudk 

wdh;k uy;a rdYsh w;=ßka" PIM wdh;kh jHQyd;aul j fjkia fõ' PIM 

wdh;kfhys flakaøSh wfmaËdj jkqfha rdcH yd fm!oa.,sl wxYj, kshe¨kjqka 

jD;a;slhka njg muqKqjd-,Su hs' 

fm!oa.,sl jHjidh iïnkaOfhka m%Odk ld¾hlaYu;d o¾Ylh jkqfha 

,dNÞdhs;ajh hs' rdcH jHjidh iïNkaOfhka ,dNodhs;ajh m%udKj;a o¾Ylhla 

fkdjk nj fmkS hk w;r" bka fndfydauhla ,dNh Wmojk ld¾hj, 

fkdkshef,k fyhska t u wdh;k ,dN Wmßuh wfmaËdfjka ìys jQ tajd fkd 

fõ' t fia j;= ÿ NdKavd.drjg nrla fkdjk f,iska t u rdcH jHjidh 

ls%hd;aul jkafka kï" wmf.a woyi wkqj t jeks ls%hdud¾. m%j¾Okh l< hq;= 

h' PIM wdhd;kfha fufyhqï ls%hdldß;ajh;a" fiajd iemehSu;a jeä ÈhqKq lsÍu 

i|yd wNsfm%arKh imhkqfha ld¾hM, mdol lr.;a ú.Kkfhlska muKs' 

kuH;dj r|jd.kq i|yd úúO j¾.j, jHjidh ìyslsÍu;a" l<ukdlrKh;a" 

wëËKh;a j. n,d .ekSu;a i|yd wmg hï ks¾Kdhlhla wjYH fõ' fï wkqj 

iajhx-uQ,H W;amdokhla o" jd¾;dlrKhla o" msßia yd hymd,k ixúOdkhla o 

iys; jvd mq¿,a yd úúO jHjidh meje;sh hq;= h' 

uQ,H iajdëk;ajh;a udkj iïm;a md,kh;a fkdue;s ùu;a PIM wdh;kfha È.=-

ld,Sk ixj¾Okh;a" fjf<|fmd<g wkql+, j yeve.eiSu;a" ld¾hM, j¾Okh;a 

flfrys ±ä wjysr;d we;s lrhs' PIM wdh;kfhys mQ¾K j¾Okh <`.d lr.kq 

msKsi PIM l<ukdlrK uKav,h i;= j hï m%udKhlg uQ,H iajdëk;ajhla 

mj;ajd.ekSu b;d je±.;a fõ' 
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3. ye|skaùu 

l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh (PIM) YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hhg 

wkqnoaO j msysgjkq ,enQ w¾O - iajdëk wdh;khls¡ fuys wruqK jkqfha úúO 

l<ukdlrK yd mrsmd,k úIh lafIa;%j, mYapd;aWmdê WmfoaYk, mqyqKq yd 

m¾fhaIK Tiafia YS% ,xldfjys l<ukdlrKh ms<sn| Wiia wOHdmkh yd 

jD;a;sl;ajh m%j¾Okh lsrSu hs¡ fcaHIAG uÜgfï oyia ixLHd; l<ukdlrejkg 

yd mrsmd,lhkg, wOHdmk yd ksmqk;d j¾Okh i|yd, wNsfhda.d;aul wjia:d 

imhñka, fu u wdh;kh jvd mq¿,a mokula u;, jD;a;Sh l<ukdlrK 

wOHdmkh yd mqyqKqj ms<sn| j¾;udk cd;sl wjYH;d imqrd,hs¡ YS% ,xldfjys 

Wiia l<ukdlrK wOHdmkh ms<sn| mqfrda.dñhd f,iska, l<ukdlrK ×dkh, 

fuka u kjHlrKfhys yd jHdma;sfhys kshe¨Kjqkayg, fuka u Wiia oekqï 

úl,am .fõIKh lrkakkayg, kdhl;ajh imhhs¡ 

 

1978 úYajúoHd, mk; hgf;a w;=re úOdkfhlska 1986 ys § msysgqjkq ,enQ PIM 

wdh;kh, YS% ,xldfjys úYajúoHd, moaO;sh ;=< mj;akd mYapd;a Wmdê wdh;k 

y;g we;=<;a jkakls¡ idfmaË jYfhka t ;rï l,a miq l< wdh;khla fkdjqj 

o, Wla; wdh;k w;=ßka PIM jeä u YsIH-ixLHdjla we;s wdh;kh jk w;r, 
fu rg úYajúoHd, moaO;sfhys tl u iajhx-uQ,H W;amdok Wiia wOHdmk 

wdh;kh jkafka h¡ 

 

YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hfhys l<ukdlrK wOHhk mSGfhys, 1981 oS mYapd;a 

Wmdê wdh;k tallh msysgqùu olajd fu u wdh;kfhys wdrïNh weoS hhs¡ CIDA 

moku hgf;a lefkaähdkq úYajúoHd, folla jk Tgdjd úYajúoHd,hfha;a, 
ld,agka úYajúoHd,hfha;a iyfhda.s;ajfhka l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a 

Wmdê wOHhk lghq;= fu u tallfhka wdrïN lrk ,os¡. fu u tallh, 1986 oS 

chj¾Okmqr úYajúoHd,hh ;=<, iajdëk wdh;khla f,iska Wiia lrk ,o s. 1995 
oS fu u wdh;kh fld<U 08 ys jQ f,ia,s rK., udjf;a msysá w¿;ska bos lrk 

,o f.dvkeÕs,a,g f.k hk ,os. 
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5' l<ukdlrK uKav,h 

l<ukdlrK uKav,h: my;ska oelafjk l<ukdlrK uKav,h wdh;kfha 
wOHhk yd úOdhl uKav,h fõ' 

ks,-n,fhka m;a lereKq idudcslfhda 

uydpd¾h wcka; O¾uisß uy;d" wOHË iy l<ukdlrK uKav,fha iNdm;s   

f,alï" Wiia wOHdmk wud;HdxYh  

f,alï" rdcH mrsmd,k yd iajfoaY lghq;= wud;HdxYh ^B.P.P.S. wfí.=Kj¾Ok 
uy;d& 

f,alï" uqo,a yd l%u iïmdok wud;HdxYh ^ksfhdackh K.D.N.R. wfidal uy;d& 

wOË ckrd,a" cd;sl jHdmdr l<ukdldß;aj wdh;kh ^wdpd¾h B¡ ta¡ ùrisxy 
uy;d& 

iNdm;s" Y%S ,xld jr,;a .Kldêldß wdh;kh ^,ika; úl%uisxy uy;d& 

iNdm;s" bxðfkare wdh;kh ^bkaðfkare W. .uf.a uy;d& 

iNdm;s" Y%S ,xld jdksc uKav,h ^iuka; rK;=x. uy;d& 

mSGdêm;s" l<ukdlrK yd jdksc úoHd mSGh" YS% chj¾Okmqr úYaj úoHd,h 
^wdpd¾h U. wkqr l=udr uy;d& 

wOHË" Y%S ,xld ixj¾Ok mrsmd,k wdh;kh ^uydpd¾h  M. ;s,lisß uy;d& 

 

úYaj úoHd, ikd:k iNdfjka m;a lrk ,o idudðlfhda  

uydpd¾h D.B.P.H ÈidnKavdr uy;d" uQ,H wOHhk wxYh" YS% chj¾Okmqr úYaj 
úoHd,hh 

fcHIaG uydpd¾h K.D. .=Kj¾Ok uy;d" .sKqïlrK wxYh" YS% chj¾Okmqr úYaj 
úoHd,hh 

fcHIaG uydpd¾h tÉ¡ tÉ¡ ä¡ tka¡ mS¡ Tmd; uy;d" udkj iïm;a l<ukdlrK 
wOHhk wxYh" YS% chj¾Okmqr úYaj úoHd,hh 

uydpd¾h B.N.F j¾Kl=,iQßh uy;d" wf,ú l<ukdlrK wxYh" YS% chj¾Okmqr 
úYaj úoHd,hh 
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úYaj úoHd, fldñIka iNdfjka m;a lrk ,o idudcslhka 

rù tÈßisxy uy;d" WmiNdm;s" Freisht Link International   
 

y¾I m%kdkaÿ uy;d" WmfoaYl" wdishdkq ixj¾Ok nexl=j 
 
wdpd¾h iuka lef,a.u uy;d" wOHË" m%;sm;a;s wOHhk wdh;kh  
 
wdpd¾h Ü/úia fmf¾rd uy;d" WmfoaYl" l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh  
 
wdpd¾h úl%u ùriQrsh uy;d" Y%S ,xldfõ rËK Tïnqâiaukajrhd  
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6. wOHhk uKav,h 

b.ekaùu" mrSËKh yd m¾fhaIK iïnkaê; lghq;= jir ;=< oS yiqrejk ,oafoa 

wdh;kfha wOHhk uKav,h úisks¡ tu uKav,h my;ska oelafjk idudcslhka 

f.ka iukaú; úh¡ 

jHdmdr mßmd,k wOHhk uKav,h  

uydpd¾h wcka; O¾uisß uy;d" wOHË iy l<ukdlrK uKav,fha iNdm;s   

uydpd¾h iïm;a wur;=x. uy;d" mSGdêm;s" l<ukdlrK wOHhk yd jdksc 

úoHd mSGh" YS% chj¾Okmqr úYaj úoHd,hh 

w¾â,s fmf¾rd uy;d" iu iNdm;s $ WmfoaYl 

wdpd¾h Ü/úia fmf¾rd uy;d fcHIaG l<ukdlrK WmfoaYl" l<ukdlrK 

mYapd;a Wmdê wdh;kh 

tï¡ wd¾¡ fm%,sia uy;d" iud.ï wOHË 

wdpd¾h wre,a isj.=Kkdoka uy;d" l<ukdlrK wOHË" Hayleys Business 

Solutions (Pvt) Ltd. 

 

rdcH mrsmd,kh ms<sn| wOHhk uKav,h 

uydpd¾h wcka; O¾uisß uy;d" wOHËl iy l<ukdlrK uKav,fha iNdm;s   

wdpd¾h f,dhsâ *kEkavq uy;d" jevigyka wOHË" ^rdcH m%;sm;a;s&" 

l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh 

bkaÞð;a l=udriajdñ uy;d" wd¾Ól lghq;= ms<sn|j wOHËl j isá" fmdÿ rdcH 

uKav,Sh f,alï ld¾hd,h' 

wdpd¾h fm%âßla wfíj¾Ok uy;d 

wdpd¾h úl%u ùriqßh uy;d" Y%S ,xldfõ rËK Tïnqâiaukajrhd 

W.A. úfÊj¾Ok uhd" uy nexl=fõ ksfhdacH wêm;sj isá 

wdpd¾h oñ; o fidhsid uy;d" NdKavd.dr wOHË ckrd,a j isá 
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7. w;am;a lr.;a m%;sM,: mYapd;aWmdê wdOHhk lghq;= 

cd;Hka;r fjf<odu yd Wmdh fufyhqï jHdmdr l<ukdlrK úoHdm;s Wmdê 

mdGud,dj wdrïN lsÍu ^MBA-CIT& 

PIM wdh;kh" ish¨u mdGud,d fkdlvjd jeä ÈhqKq lsÍfï m%h;akhl fhoS isà' 

2015 oS wdodhï nÿ fomd¾;fïka;=j i|yd jHdmdßl l<ukdlrKh ms<sn| 

úoHdm;s Wmdê ̂ wdodhï nÿ& mdGud,dj id¾:l j wdrïN lsÍfuka wk;=rej" ;j;a 

wNsfhda.d;aul mdGud,djla ls%hd;aul lsÍug iQodkï nj okajk ,È' MBA-CIT" 

PIM wdh;kfhys kj;u w;a±lSu fõ' fu u mdGud,dj m<uqj" YS% ,xld f¾.=fõ 

wjYH;d bgq lrhs' 

MBA-CIT" PIM mdGud,dj i|yd uq,a u lKavdhu f,iska" Y%S ,xld f¾.=fõ fcHIaG 

ks,Orhka 45 fofkla n|jd .eksKs' 

PIM-MBA úfoaYSh mdGud,d wrïNh 

ish mshdm;a YS% ,xldfjka Tíng È.=lrñka" PIM wdhd;kh ish¨ l,ays u 

l<ukdlrK wOHhkh ms<n| úYsIag;aj-flakaøh njg m;a j we;' 

2015 jif¾ w;am;a lr.;a jeo.;a m%;s:,hla jQfha UAE$vqndhs id¾:lj wdrïN 

lrk ,o PIM mdGud,dj hs' ;j ÿrg;a ish mshdm;a úysÿjñka 2016 §" lgd¾ 

rdcHfhys fodaydj, PIM wdh;kh úiska MBA mdGud,djla wrUk ,È' lgd¾ys 

mdGud,dfjys m%:u YsIH lKavdhug 45 fofkla ne÷Ky' kqÿre wkd.;fhys oS" 

fiiq uOH wdishd;sl rgj,o" wdishdkq l,dmfhys o" PIM wdh;kh fjf<| fmd< 

jHma; lsÍfï lghq;af;ys fhoS isà' 

YS% ,xldfõ úYAj úoHd, moaO;sh ;=< ish foaYSh MBA mdGud,dj úfoAYSh rgj, 

mj;ajk tl u wdh;kh fjhs' t f;la u" úfoaYSh rgj, mj;ajk fu u 

mdGud,dj,ska ie,elshhq;= úfoaY-úksuh m%udKhla wfmaËd flf¾'  
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úOdhl jHdmdr l<ukdlrK úoHdm;s Wmdêh ^Executive MBA& wdrïN lsÍu 

w¿f;ka ilik ,o fu u Executive MBA mdGud,dj m%uqL mdGud,d w;r b;d 

jeo.;a yd ÿ¾,N .Kfha tl;=jls' fu u mdGud,dj b,lal flfrkqfha id¾:l 

m%Odk úOdhl ks,Orhka" m%Odk uQ,H ks,Orhka yd fcHIaG l<ukdlrejka ùu 

g wfmaËs; wdh;ksl ysks-fm;sj, B<`. ia:rfha isák kdhlhka i|yd hs' 

wdh;ksl Ë;%fhys mek k`.sk wNsfhda.j,g uqyqK §u i|yd l<ukdlrejka 

yg ;r`.ldÍ-ksmqK yd WmdhYS,S m%fõYhka ,nd §ug fu u mdGud,dj yqre 

lrjhs' 

rdcH yd fm!oa.,sl wxYj,g wh;a ixúOdkj, fcHIaG ;k;=re orK ks,Orhka 

úis tla fofkl= MBA mdGud,dj yeoEÍug m%:u lKavdhï f,iska ne|S isá;s' 

udisl m¾fhaIK iïuka;%Kh 

m¾fhaIK fË;%fhys kjH mshjrla jQfha fu u j¾Ih ;=< oS mgka.;a ̂ In Dialogue 

with& ixjdod;aul m%fõYhlska hq;= udisl m¾fhaIK iïuka;%K ud,dj hs' isÿ 

flfrñka mj;akd m¾fhaIK úoHdj idlÉcd lsÍfï wruqKska" l<ukdlrK-

jHdmdr yd Bg wkqnoaO fË;%j, kshe¨Kq m¾fhaËlhka i|yd ixiohla msysgqùu 

fu ys wruqK hs' rg mqrd úisÍ isák m¾fhaIlhka w;r mqYaáu;a yd w¾;j;a ióm 

iïnkaO;djla ;yjqre lrùu fu u`.ska isÿ flf¾' 

“oekqï pdßldjla” ^Knowledge voyage& 

hd:dj;a jQ oekqu fnod .ekSu i|yd PIM ys wdpd¾h uKav,h wLKavj 

wOHhkfhys fhÈh hq;= fjhs' fu u j¾Ih ;=< oS wdrïN lrk ,o “oekqï 

pdßldj” wkqj" iïm;a odhlfhla ish kj ixl,amhla" ls%hd ms<sfj;la fyda 

fhdod.ekSula fyda wdpd¾h uKav,fha fiiq idudðlhka w;r fnod .kS' foaYSh 

yd úfoaYSh iïm;a wdh;kh yd iïnkaO lrf.k ^udisl wdpd¾h uKav,fha 

/iaùug fmr meje;afjk& fu u mehl udisl iuq¿j tkak tkakg jeä cjhla 

,ndf.k we;' 
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TiafÜ%,shdfõ ksõ ijq;a fõ,aia úYajúoHd,hfhys meje;afjk wdpd¾h Wmdê jev 

uq¿ 

PIM-UNSW m¾fhaIK iyfhda.S;d jev igyk hgf;a" UNSW ys wdpd¾h uKav,h" 

úiska PIM ys wdpd¾h Wmdê wfmaËlhka i|yd jev uq¿ ;=kla mj;ajk ,È' 

j¾Ih ;=< mYapd;a Wmdê iud¾:;dj 

fu u j¾Ih ;=< §" wdOHdmksl jev igyka id¾:l j o" f,aLk.; whqßka o 

mj;ak ,È' úoHdm;s Wmdêh o" mYapd;a Wmdê ämaf,daud wjYH;d o iïmQ¾K 

lrk ,o mYapd;a Wmdê YsIH ixLHdj wxl 1 j.=fjka ±lafõ' 

 

j¾Ih ;=< mYapd;aWmdê ksueùï  

 
wxl 1 j.=j: 2016 ys mYapd;a Wmdêh ksu l< úoHd¾Òka  
  

mdGud,dj ixLHdj 

jHdmdßl l<ukdlrKh ms<sn| o¾Ykm;s Wmdêh 03 

jHdmdßl l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh 238 

úodhl rdcH mßmd,kh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh 19 

rdcH mßmd,kh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh ^wdohïnÿ& 58 

rdcH mßmd,kh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj 39 

l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj 06 

rdcH mßmd,kh ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj 02 

mßmd,kh ms<sn| jHdmdßl l<ukdlrK mYapd;a Wmdê ämaf,daudj 
^wdodhïnÿ& 01 

cd;Hka;r fjf<odu yd Wmdh fufyhqï jHdmdr l<ukdlrK úoHdm;s 
Wmdêh 01 

uq¿ WmdêOrhka ixLHdj 367 

o;a; uQ,h: PIM o;a; moku  
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j¾Ih ;=< YsIH-n|jd .ekSï 
 
2016 j¾Ih ;=< úoHdm;s i|yd n|jd .;a YsIH-ixLHdj 2 jeks j.=fjka oelafõ¡ 
 
wxl 2 j.=j: 2016 j¾Ih ;=< YsIH-n|jd .ekSï 
 

mdGud,dj ixLHdj 

jHdmdrsl l<ukdlrKh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh 301 

cd;Hka;r fj<odu yd Wmdh fuyehqï yd jHdmdr l<ukdlrK 
úoHdm;s Wmdêh 

46 

rdcH mßmd,kh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh ^wdodhïnÿ& 60 

úOdhl rdcH mßmd,kh ms<sn| úoHdm;s Wmdêh  19 

o¾Ykm;s wdpd¾h Wmdêh 25 

tl;=j 451 

o;a; uQ,h: PIM o;a; moku    

 

 

mdGud,d ie,eiqï yd (iemehqu) ksl=;=j 

(w) j¾Ih ;=< fufyhjk ,o MBA mdGud,dj, yd mYapd;a Wmdê ämaf,daud 

mdGud,dj, yd .=Kd;aul Ndjh; a, wod<;ajh;a jeä oshqKq lsrSu i|yd kj-

m%h;ak fhdok ,os. ;r.ldß;ajh wNsNjd /|S isàfï wruqKska, YsIHhkg 

wOHhk lghq;=j, oS jákdlula ,nd fok .uka u, keÕS tk m%jk;d fuka 

u kj oekqï-fËa;%j,g .e<efmk mrsos, wOHhk-mdGud,d jeä oshqKq 

flrsKs¡ ;j o, my;ska oelafjk fjkialï y÷kajd foñka, tajd m%isoaêhg 

m;a lrk ,os tfuka u" wka;¾.;fhys ;Sj%;dj o, meyeos,s osYdj o imhkq 

i|yd mdGud,d wdlD;s h<s ilik ,o s. mQ¾K t fuka u, ukd j 

ie,eiqïlrk ,o mdGud,d wdlD;s yd iuÕ u, wksjd¾hfhka lsheúh hq;= 

oE ,ehsia;=.; lsrSfuka  (I) mdGud,d iQodkï lsrSfuka yd oekqu ksl=;=fjka 

foaYlhkg o, (II) hï ieishla i|yd YsIH - l<ukdlrejkg l,afõ,d 

we;sj iQodkï ùug o, WmldrS ù we;¡ 
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(wd) ksl=;=-udOH  

fuys,d meyeos,s fjkialï folla isÿ lrk ,os. meh ;=kl ieishla ;=< oS tla 

fldgil oS muKla kshu f,iska u foaYkh i|yd fhdojd .; hq;= j mj;S¡ t 

kï mejiqu (Tell) h¡ ieisfha b;srs ld,h oelaùug;a (Wod : ùäfhda) weiSug 

fyj;a ixjdohg (Ask) t kï idlÉPdj yd ixjdohg; a, lsrSug (Do) fyj;a 

wNHdi yd úYhdkqnoaO wOHhk i|yd;a fhoeúh hq;= j mj;S¡ YsIH 

l<ukdlrejKg Okd;aul n,mEula we;s lrjñka wfmaËs; bf.kaùïj, 

m%;sM, ,nd .ekSug ksl=;=j (Delivery) i|yd fu u udOH y;r u Wmfhda.S fldg 

.ekSfï wjYH;dj wdpd¾h uKav,h wjfndaO fldg f.k isá;s¡ 

(we) wdrdê; foaYk 

úfYaIs; ud;Dld u; wd.ka;=l foaYk meje;aùug l¾udka; lafIA;%fhys kshqla; 

jQ m%uqL mqoa.,hka fnfyúka wkahqla; lr .ekSu uy;a wjYH;djla j mj;S¡ fu 

u ieis mQ¾j-ie,eiqï lrk ,o tajd jk w;r" mdGud,d wdlD;sj,g o we;=<;a 

fldg we;¡ fu u wd.ka;=l foYlhkaf.a bosrsm;a ùu jevodhl ù we;s w;r, 

we;a; jYfhka u fu u l%shd ud¾.h wmf.a MBA jevigyka yd wmf.a 

;r.lrejkaf.a jevigyka w;r jeo.;a fjkialula ks¾udKh lrhs¡ 

(wE) ,l=Kq ksl=;a lsrSu 

kshñ; fõ,dfjys oS ,l=Kq ksl=;a lsrSu i|yd wdpd¾h uKav,hg ksYaÑ; l,a 

fõ,d ,nd oS we;¡ t kï wjidk mrSËKh mj;ajk oskfha isg osk 28la we;=<; 

oS h¡ fï ms<sn| j ióm wjOdkhla r|jd we;s w;r fu u lreK wdpd¾h 

uKav,fha jeoe.;a M,odhs;d o¾Ylhla fjhs¡ 

(b) YsIH- we.ehSï 

mdGud,djla ms<sn| j YsIHhkaf.a wdl,amh ksrSËKh lsrSug YsIH-we.ehSu 

joe.;a fjhs¡ jdr wjidkfha oS tla tla YsIHhd úiskaa isÿ flfrk we.ehSu 

iïmsKavkh flfrk w;r YsIH l<ukdlrejkaf.a oDIaáh wkqj wdpd¾h uKav, 
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- idudcslhkaf.a ld¾h M, olajkq ,efí¡ wdpd¾h uKav,fha ;j;a tla jeoe.;a 

M,odhs;d o¾Ylhla f,iska 1 isg 5 olajd jQ ñkqï oKavl fmdÿ we.ehSï 4 

o¾Ylhla iEu wdpd¾h uKav, idudcslhl= f.ka u wfmaËd flf¾¡ 

(B) fkajdisl jev-uq¿ 

jev igyka ksl=;=fõ jeoe.;a wxYhla kï, fkajdisl jev-uq¿ meje;aùu hs¡ fu 

u jev-uq¿ idudkHfhka mj;ajkq ,nkafka fld<ôka neyers ia:dkj, h¡ fu u 

jir ;=< oS, úoHdm;s yd mYapd;a-Wmdê YsIHhka f.a hym; i|yd fu jeks jev-

uq¿ folla mj;ajk ,os¡ ks¾udKYS,s;ajh; a, YsIHhka w;r iqyo;dj;a j¾Okh 

lsrSug osrs .kajk ksi, mrsirhl, f;dard .ekqKq úIh mokï lrf.k idlÉPd 

lsrSug fuu jev-uq¿ WmldrS úh¡ 
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8. m¾fhaIK yd m%ldYk 

Y%S ,xldfjys l<ukdlrK úIhfhys m¾fhaIK fuf;la mj;skqfha l=¿÷,a 

wjosfhys h¡ fuys-,d mj;akd wNsfhda.h kï wmf.a m¾fhaIK m%h;ak wkq.ukh 

l< hq;= osYdka;h ms<sn| j iqÿiq wdlD;shla ;kd .ekSu hs¡ wmg fmkS hk mrsos 

m¾fhaIKhl m%uqL wruqK úh hq;af;a jD;a;shla f,iska l<ukdlrKh 

fmdaIKh lsrSug wjYH jk foaYSh yr moaO;shla fidhd .ekSuhs¡ fu u wruqK 

idËd;a lr .ekSfuys,d m¾fhaIK ms<s.;a uÜgï fj; Tfidjd-,Sug wjYH jk 

l%u-fõo yd ;¾ldkql+, m%fõY fidhñka isáuq¡ 

2016 j¾Ih ;=< oS, YsIH m¾fhaIK jHdmD;s 200 la ksu fldg we;s w;r, tajd  >k 

neïfuka ne| mqia;ld,fhka ,nd .ekSug i,iajd we;¡ 

PIM-UNSW yjq, 

PIM-UNSW yjq,a iïuq;sh wkqj fuu jir ;=< UNSW fj;ska ,o iydh jeo.;a 

fjhs' 

^w& taldnoaO m¾fhaIK jHdmD;s" wdpd¾h uKav, yqjudre yd PIM wdhkfhys 

UNSW wdpd¾h uKav,h úiska mj;ajk ,o jevuq¿ Tiafia PIM wdpd¾h 

uKav,fha o¾Ykm;s Wmdê wfmaËlhkaf.a Y%dia;S%h yd m¾fhaIK ksmqk;d 

j¾Okh lsÍu' 

^wd& w;súYsIaG f,i m¾fhaIKj, kshqla; jQ WmdêOrhkg o¾Ykm;s Wmdê i|yd 

YsIH;aj m%odkh lsÍu' 

jHdmdr fË;%h" wd¾Ól úoHdj" l<ukdlrKh yd rdcH mßmd,kh yd rdcH 

ms<sfj;a ms<sn| m¾fhaIK iïnkaOfhka" wm wdh;k fol iómj lghq;= lrkq 

we;' 
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m%ldYk 

úu¾IKhg ,la lereKq ld,h ;=< oS m%ldYk fËa;%fhys i;=gqodhl m%.;shla 

oelaúKs¡ 

(i) PIM Presentation Guideline 
PIM wdpd¾h uKav,fha o, YsIHhkaf.a o ksnkaOk ,sùu yd bosrsm;a lsrSu iu-

mokulg f.k taug WmldrS jk mrsos, PIM Presentation Guidelines kñka hq;a 

w;a-fmd;la ie,eiqï fldg m%ldYkhg m;a lrjk ,o s. wkql+,;dj oelaúh hq;= 

iïu;hg m;a kS;s-rS;s yd uÕ-fmkaùï óg we;=<;a jk w;r fuys wka;¾.;h 

fnfyúka u mokï j we;af;a Manual of American Psychological Association 
keue;s ix.%yfhys bosrsm;a lrk ,o ks¾Kdhl fjhs¡ fu u m%ldYkh 

ieleiSfuys,d wdpd¾h uKav,h o odhl jQy' 

(ii)  Sri Lankan Journal of Management (SLJM)  

1996ys oS wrUk ,o fu u ff;%udislh m%ldYkh;a, ixjdoh;a i|yd os.ska-os.g u 

mokula i,id fohs¡ 2013 jir ;=< oS wê-m%udKfha fj¿ï folla m%ldYhg m;a 

lrk ,os. SLJM m%ldYkfhys uQ,sl wruqK kï, l<ukdlrKh yd iïnkaê; 

.eg¿ wduka;%Kh lsrSu; a, wOHhk ld¾huKav,fha yd YsIHhkaf.a w;s-úYsIag 

m¾fhaIKj, m%;sM, jHdma; lsrSu;a i|yd iqÿiq m%ldYk udOHhla imhd oSu hs¡ 

jHdmdrsl fËa;%fhys kshe¿Kq wh yg o fu u m%ldYkhg ish ksnkaOk bosßm;a 

lsrSug weßhqï flf¾¡ 

(iii)  The Professional Manager 

SLJM m%ldYkhg wu;r j fu u w¾O-jd¾Isl iÕrdj wrUk ,oafoa j;auka 

l<ukdlrejka f.a keÕS tk wjYH;d imqrd,Sug hs¡ úfYaIs; wruqKla mokï 

lr fkdf.k myiqfjka wjfndaO lr .; yels ffY,shlska l<ukdlrKh yd 

iïnkaOj wjYHfhka u úfYaI ld¾h keUqrejlska f;drj o; hq;= lreKq fu u 

iÕrdfjka m%ldYhg m;a flf¾¡ ldf,daÑ; fukau" le<eUqKq ixlS¾K mßirhl 
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lghq;= fufyhjk l<ukdlrejkg jeo.;a jk úIh ms<sn|j fu u i`.rdfjys 

wjOdkh r|jkq ,efí' fuys l,dm folla 2016 ys oS m%ldYhg m;a leßKs'  

(iv) úu¾Ykhg Ndckh flfrk fu u j¾Ih ;=< oS wdpd¾h uKav,h fuka u 

YsIHhka úiska rÑ; ,sms 48 la mqj;am;aj, m< leßKs¡ 

wxl 3 j.=j : m¾fhaIK, kjHlrKh yd m%ldYk 
 

 
m%ldYkhg 
m;a lrk 

,o 

úlsKSug ;nk 
,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 
ixLHdj 

(w) MBA YsIHhkaf.a m¾fhaIK -- -- 202 
(wd) ix.%y 02 02  
(we) iÕrd 02 02  
(wE) .%ka: 02 02  

(b) mqj;am;ays m%ldYs; ,sms 
28 ffoksl 

mqj;am;ays 
m%ldYs;

 

tl;=j 34 06 202 

o;a; uQ,h: PIM o;a; moku 

YS% ,xldfjys m%d:ñl mdGYd,d YsIHhkaf.a úfYaI wOHdmksl wjYH;d 

y÷kd.ekSu 

MBA mdGud,dfjys wjYH;djla jYfhka YsIHka yh fofkl=f.ka iukaú; 

lKavdhula úiska mj;a jk ,o ld¾ñl ióËKhl$m¾fhaIKhk m%;sM,fhls 

fu u jd¾;dj' YS% ,xldfjys m%:ñl mdGYd,dj, úfYaI wOHdmksl wjYH;d 

ms<sn| jeo.;a fidhd .ekSï fu u jd¾;dfjka fy<s olajd we;' fu u ióËKhg 

Ndckh lrk ,o md¾Yj .=rejrekaf.ka o" l<ukdlrejkaf.ka o" fld<U yd 

.ïmy Èia;s%lalj, m%d:ñl mdGYd,dj, YsIHkaf.a fouõmshkaf.ka o iukaú; 

fõ' YS% ,xldfjys YsIH lKavdhula úiska mj;ajk ,o ióËK w;=ßka fï tla 

ióËKfhls' 

YS% ,xldfjys m%d:ñl mdGud,dj, úfYaI wOHdmksl wjYH;d y÷kd .ekSu i|yd 

m¾fhaIK fufyhejQ fË;% y;r jk" ^i& .=rejreka flfrys jk l<ukdlrK 

wjfndaOh ^ii& .=rejreka f.a l<ukdldß;ajh flfrys jk wdl,am ^iii& úIh 
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wOHdmksl wjYH;d y÷kd.ekSfï mdGud,dj,ska .kakd ,o mshjr" yd ^iv& úfYaI 

wdOHdmksl wjYH;d ms<sn| j" foujqmshka f.a wdl,am b;d my< uÜgfuka 

meje;s nj fu u ióËKfhka wkdjrKh úh' fu u ksnkaOkfhys wkqmQrl 

msgm;a PIM wdh;kfhka ,nd .; yels hs' 

PIM m¾fhaIK Èkh 

PIM wdh;kh fu u ixl,amh bosßm;a lrk ,oafoa YsIHhkg-úoHd¾:Skg-

m¾fhaIlhkg yd m%;sm;a;s iïmdolhkg jev odhl jk whqßka wdh;kfha isÿ 

flfrk m¾fhaIK fy<s ±laùu i|yd hs' PIM ys Wmdhud¾.sl keUqrejg wkql+, 

jk whqßka isÿ flfrk l<ukdlrK m¾fhaIK b-jeo.;a ld¾h Ndrhla bgq 

lrhs' we;a; jYfhka u fuh wmf.a úYsIaG;aj m%didofhys tla m%Odk ia:ïnhla 

jk w;r" bka fu u wdh;kh w.aksÈ. wdishdfjys l<ukdlrKh ms<sn| úYsIag 

uOH flakaÞhla njg m;a lrjhs' 

fo-jeks PIM jd¾Isl m¾fhaIK Èkh" úYaj úoHd, m%;smdok fldñifï 

WmiNdm;s udydpd¾h P.S.M .=Kr;ak uy;d f.a m%Odk;ajfhka 2016 fkdjeïn¾ 

ui 04 Èk § fu u wdh;kfha § meje;aúK' 

fmdÿ l<ukdlrKh" p¾hd-rgd" jHjidhl;ajh fË;% hgf;a" m¾fhaIK 

ksnkaOk kjhla bÈßm;a lrk ,o w;r" ta ms<sn| j idlÉcdjla o fufyheúKs'  

wdpd¾h Wmdê ksnkaOk ms<sn| iïuka;%Kh 

jHdmdr yd rdcH wxY l<ukdlrK fË;% yd iïnkaê; m¾fhaIK 

fufyheùug;a' m¾fhaIK mqyqKqj ,nd §ug;a PIM m¾fhaIK flakaÞh W;aiql ù 

we;' wmf.a iudchg ys jHdmdrj,g n,mdk .eg¿ ms<sn|j wjfndaOh ,nd 

.ekSu;a" tajd ksrdlrKh lsÍfuys ,d wmf.a nqoaêh mq¿,a lr .ekSu;a fuys 

wruqK hs' fmdÿfõ uq¿ iudchg u" fu fia ks¾udKh jk ±kqï iïnkaOfhka 

buy;a m%fhdackhla w;a fõ' 

PIM wdhd;kfha m%:u jd¾Isl wdpd¾h Wmdê ksnkaOk iïuka;%Kh 2016 

wf.daia;= ui 19 Èk oS meje;aúKs' m¾fhaIKj, kshef,k PIM YsIHhka" úYsIaG 
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m¾fhaIK ld¾hhka ìys lsÍfuys,d ne?reï yd M,ÞdhS ls%hd ms<sfj;la wkq.ukh 

lrk w;r" we;a; jYfhka u" bka jevodhl jákdlï /ila w;a fõ' fu u 

iïuka;%Kh i|yd YS% ,xldfjys isák iudcúoHd fË;%j, kshe¨Kq ish¨ u 

o¾Ykm;s Wmdê YsIHhkg wdrdOkh lsÍfuka Tjqka w;r nqoaêuh ixjdohla we;s 

lsÍug fï wkqj PIM wdh;kh ;j o tla m%fõYhla ,nd oS we;'  

EBSCO o;a;-iuqodfhys SLJM i`.rdj ix.%dysl;ajh ,nd .ekSu 

EBSCOHOST hkq iumoi:hka úiska iudf,dapkh lrkq ,nk i`.rd-ksnkaOk 

j,g jeä wjOdkhla fhduq lerKq" ta fuka u" uq¿ ukska ksnkaOk j,g u bv-

yereKq" m%uqL Ydia;S%h m¾fhaIK we;=<;a jk o;a;-iuqodfhls' YS% ,xld 

l<ukdlrK ix.%yh fyj;a Sri Lankan Journal of Management (SLJM) i|yd 

ix.%dysl;ajh ,nd .ekSug PIM wdh;kh EBSCOHOST yd iu`. 2016 oS .súiqulg 

t<efUk ,È' 

Ebscohost o;a; iuqodfhys we;=<;a Business Source Corporate Plus yd Business Source 

Ultimate o;a; iuqodhj,ska fu u SLJM ix.%yh fy<sorõ lr.; yels hs' fï wkqj 

we;a; jYfhka u" SLJM Wmqgd - ±laùï m%udKh jeä ù we;' 
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9. mqyqKq WmfoaYk fiajd 

wOHËl uKav,h o" wOHhk- uKav,fha o ksfhdackhka jkfia" fuka u 

wOHËljrhd;a ia:Sr wdpd¾h uKav,h;a neyeß wdh;kj, flfrk iudkd 

ksfhdamkhka Tiafia o" PIM wdh;kh ks, jYfhka l¾udka;" jdksc wxY fuka 

u rch iu`. ks, in|;d mj;ajhs' mdGud,d yd m¾fhaIK yd iïnkaê; by< 

oialï olajk YsIHhka i|yd ;s<sK /ila u ,nd .; yels hs' ñka iuyrla 

mß;Hd. o ;Hd. f,iska mß;Hd. lsÍï o fõ' 

m%dfhda.sl l<ukdlrK .eg¿j,g iïnkAOùfuka úIh m%udKfhka o 

ksmqK;dfjka o j¾Okhla we;s lrjk njg fmkS hk l<ukdlrK WmfoaYk 

mejeÍïj,g" m%;sm;a;shla f,iska wdh;kh iïnkaO fõ' wdh;ksl ie,eiqï" 

ixúOdk m%;sjHQy.; lsÍï" ld¾h-úYaf,aIK" jegqma yd §ukd ms<sfj;a" mqyqKq yd 

ixj¾Ok lghq;= fuka u wdh;ksl j¾Okh jeks fË;% yd iïnkaê; 

l<ukdlrK WmfoaYk /ilau miq .sh wjÈfha oS id¾:l j bgqfldg we;' fu 

u fiajd ,dNSka w;r ksYamdok" nexl=-uQ,H-rËK-k.r ixj¾Okh jeks fiajd 

yd W!k myiqlï iys; iudc fldÜGdYj, Ôjk ;;a;ajh k`.d isgqùu i|yd 

jk úfYaI fiajd o we;=<;a fõ' tfukau" jHdmdßl m%cdj yd iu`. ls%hdldÍ 

fldgialrejka fjñka" wdh;kj, ld¾h uKav,h i|yd mdßfNda.sl-flakaøSh 

mqyqKq-fiajd meje;aùu" l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh uy;a wNsudkfhka 

i,l hs' fu u wxl 4 j.=fjys ±lafjk mßÈ fu u j¾Ih ;=< oS wdh;k kjhla 

i|yd" flá fukau uOH-ld,Sk mqyqKq jev igyka wgla mj;ajk ,È' 
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wxl 4 j.=j( 2016 mj;jk ,o l<ukdlrK m%j¾Ok jev igyka  

 Organization Programme 1 Sri Lankan Airlines Executive Development Programme for Succession Pool of Sri Lankan Airlines 2 Sri Lankan Airlines Programme on Interviewing Techniques for Senior Management 3 London School of Marketing (LSM) Executive Development Programme for Senior Staff  4 Douglas and Sons (Pvt) Ltd  Executive Development Programme for Managerial Staff  5 Hatton National Bank PLC Executive Development Programme for Senior Management  6 Holcim Lanka PLC Executive Dev. Programme – Crafting and Executing Strategy with Business Simulation 7 CDB Finance PLC Executive Development Programme for Managerial Staff of KPI Development 8 Amazon Tea Company Productivity Development Programme for Managerial Staff 9 Jaykay Marketing Services (Pvt) Ltd Supervisory Development Programme for Middle Management 
o;a; uQ,h( PIM o;a; moku    
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10. wdOHdmksl yd fN!;sl mrsirh jeä oshqKq lsrSu 

j¾Ih ;=< wLKav j isÿ lrk ,o my;ska oelafjk wdOHdmksl yd fN!;sl 

mßirh jeä oshqKq lsßu i|yd m%udKj;a wjOdkh fhduq lrùfï wjYH;dj PIM 

wdh;kh fyd|ska wjfndaO lr f.k isà¡ 

jd¾Isl wdpd¾h-uKav, jev uq¿j 

jd¾Isl wdpd¾h-uKav, jev uq¿j mj;ajk ,oafoa ó.uqfõ fcÜúx íÆ 

fydag,fhys h¡ tys uqLH wruqK jQfha, wdh;khg buy;a id¾:l;ajhla w;alr 

.ekSu msKsi, j¾;udk yd wkd.; wjYH;d imqrkq i|yd wjYH jk mrsos 

wdh;kh h<s ia:dk.; fldg, wjYH jk j¾Okhka l%shd;aul lrùfï 

wfmaËdfjka, wdh;kfha ish¨ jeoe.;a ls%hdldrlï yd fufyhqï ms<sn| j oeka 

mj;akd ;;a;ajh úu¾Ykhg ,la lsrSuhs¡ we;a; jYfhkau M,odhS wdpd¾h 

uKav, jev uq¿jlska wdpd¾h uKav, m%cdjg kj cSjhla ,nd osh yels jk w;r, 
ukdj ixúOdkh lrk ,o jev uq¿jl wka;¾.;fhlska wdh;kfha wkkH;d 

j¾Okhg odhl;ajh imhñka mqkrdj¾;khla, yd bosrs .ukla i|yd fmdÿ 

m%fndaOhla iemehsh yels hs¡ fu u j¾Ifhys oS meje;s wdpd¾h uKav, 

jevuq¿fjka fu u wruqKq fndfyda ÿrg bgq úh¡ 

m%j¾Okhg wod< jk 5-M rduqj  

bosrs jirj, oS PIM wdh;kh bosrshg /f.k hkq i|yd, oekgu;a fhdojd f.k 

we;s mia-úO jev igykg (Five Dimensional Programme) ;j ÿrg;a cSjh ,nd 

foñka bosrshg f.k hk ,o s. 5-M ys ksrka;r j kshe,Su óg wod< úh¡ 5-M kï, 

fjf<| fmd< (Market) idudcslhk a (Faculty and Staff) miq úmrï yd 

WmfoaYl;ajh i|yd m;a lrk ,o wdpd¾h jreka (Mentors) tla tla YsIH 

lKavdhula i|yd m;alrk ,o mka;s kdhlhka (Monitors)  yd PIM wdh;kfha 

WmdêOrhkaf.a ix.uh fyj; a (PIMA) hs¡ wdpd¾h uKav, /iaùï yd fiiq 

fldgialrejka f.a iyNd.s;ajh we;s j" fu u fldgialrejka yd iu`. tla j 

jev lghq;= lsÍug wjOdkh r|jk ,È'  
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PIM wdh;kh ioyd ISO 9001-2008 ;;a;ajh ,nd .ekSu 

2012 j¾Ih ;=< oS ,nd .;a b-jeo.;a ch.%ykhla kï, wdh;kh i|yd ISO 9001-

2008 iy;slh ,nd .ekSu hs¡ fï olajd Y%S ,xld úYaj úoHd,hSh moaO;sh ;=< fu 

u iy;slh ,nd .;a tl u Wiia wOHdmk wdh;kh PIM fjhs¡ fu u iy;slh 

ysñ lr .ekSfï l%shdj,sh buy;a m%;s,dN f.k fok ld¾hhla jQfha b.ekaùu, 

bf.k.ekSu, yd we.ehSu fuka u wdOHdmksl yd uQ,H mrsmd,kh we;=<;a fmdÿ 

wdOHdmksl fËa;%fhys u m%;sM,odhS j¾Ok yg.;a ksid hs¡ 

PIM i|yd AACSB iudðl;ajh ,nd .ekSu 

jHdmdr l<ukdlrKh ms<sn| Wiia wOHdmk wdh;k ix.uh ^AACSB& u`.ska 

B<`. mrïmrdjg Tìk m%n, kdhlhka ìyslsÍfï wruqKska wOHdmkfhka o" 

YsIHhka o" jHdmdro iïnkaO flf¾' 

t fukau" AACSB ix.uh tys idudðl;ajh orK 1600 lg jvd wêl ixLHdjlg 

yd n,h,;a f,dal jHdma; úÞHd¾;Ska 800 lg wdikak ixLHdjlg ;;a;ajh 

;yjqre lrñka' jHdmdßl f;dr;=re fuka u" jD;a;Suh-j¾Ok fiajd iemhSfuys 

kshe,S isà' 

2016" PIM wdh;khg fu u ix.ufha idudðl;ajh m%odkh flßKs' kqÿre 

wkd.;fhys § AACSB ix.ufhys mQ¾K n,h,;a f.!rjkSh ;;a;ajh ysñ lr 

.ekSu i|yd PIM wdh;kh ±ka l%shd lrñka isà' 

mqia;ld,h mq¿,a lsrSu 

2013 j¾Ih ;=< oS o “ùäfhda” mqia;ld,h we;=¿ iuia; mqia;ld,hu jHdma; 

lsÍfï lghq;= os.g u meje;sKs¡ fï i|yd remsh,a oi ,Ë 3l uqo,la fjka lrk 

,os. m¾fhaIK tla/ia lsrSu, f;dr;=re ,nd oSug iydh ùu, wka;¾-mqia;ld, 

yqjudre, úIh kdudj,s ieleiSu yd tajd m%o¾Ykh lsrSu, wka;¾cd, iïnkaO;dj 

yd hdka;%sl kdudj,s-moaO;sh hk myiqlï o, mqia;ld,h mrsyrKh lrkakka 
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jeä ixLHdjla r|jd .ekSfï myiqlï o we;=<;a jk mßÈ, mqia;ld,h ;j ÿrg;a 

j¾Okh lersKs¡ 

2016 j¾Ih w. oS, mdGlhka i|yd, l<ukdlrKh yd Bg iïnkaê; úIhhka 

ms<sn| j .%ka: 35,000lg wêl ixLHdjla o, iÕrd 30 lg jeä ixLHdjla imhk 

,os. mqia;ld,h kùlrKh lsrSfï mshjrla f,iska o ld¾hËu fiajdjla 

iemehSfï wáfhka o, ;Sre-ixfla; ixirK l%uh (Bar-Coded Circulation 

System) ;j ÿrg;a jeä oshqKq lrk ,os. 

wdpd¾h uKav,h;a, ld¾h uKav,h;a YsIHhkq;a ioyd jeä oshqKq l< myiqlï 

jvd hym;a myiqlï YsIHhka fj; ,nd oSfï wruqKska fu u j¾Ih ;=< oS my;ska 

i|yka ,o myiqlï y÷kajd fok ,os' 

 YdrSrsl fhda.H;d mqyqKq uOHia:dkh( b;d jeoe.;a jk ld¾h cSú;h yd 

bf.kSu w;r ;sìh hq;= iu;=,s;;dj we;s lr .ekSug l<ukdlrK mYapd;a 

Wmdê wdh;kfhys jev igyka yodrk ie,elsh hq;= YsIHhka ixLHdjlg 

yelshdjla fkdmj;S¡ fN!;sl" udkisl" iudchSh yd wdOHd;añl keue;s 

cSú;fhys p;=¾úO me;slv ksis f,i md,kh lr.ekSfï wjYH;dj 

l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kfha YsIHhka wjfndaOlr .; hq;= j 

mj;S¡ fu u wruqK <Õd lr.ekSug bjy,a jk Ydrsrsl fhda.H;d mqyqKq 

uOHia:dkhg ;j o WmlrK imhñka" tys lghq;= ;j ÿrg;a j¾Okh lrk 

,os' 

 

 fõí cd,h mokï lrf.k YsIH-m%.;sh jd¾;d lsrSfï l%uh( mdGud,dj ;=< 

tla-tla YsIHd f.a wdOHdmksl m%.;sh" tla-tla úIhhg wod< mdGud,dj 

iïnkaOfhka Tjqka ,nd .;a ,l=Kq"  úIh ud,dfjys ,l=Kqj, idudkHh" 

wod< YsIH lKavdhfï fiiaika yd idfmaË j ,nd .;a ,l=Kq m%udKh iy 

ysñ jQ ia:dkh hk o;a; ,nd .ekSug MBA YsIHhka i|yd fu u l%uh 

ilik ,os' fuu j¾Ih ;=< oS" Wla; l%u-moaO;sh ;j ÿrg;a j¾Okh lersKs¡ 
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 r: .d, mq¿,a lsrSu( ld¾hd,hSh fõ,dfjka miq ijia jrefõ foAYk i|yd 

meñfKk mYapd;aWmdê YsIHhka f.a myiqj ;ld jeä jdyk ixHdjla 

/|eùug yels jk mrsos r:.d, mq¿,a lrk ,os' 

 

 kv;a;= lghq;= yd wdNHka;rsl jevoshqKq lsrSï( l<ukdlrK mYapd;a Wmdê 

wdh;k f.dvkeÕs,a, iqKq-msrshï lrk ,o w;r ish¨ fËa;%j, kv;a;= 

lghq;= ;j ÿrg;a isÿ flrsKs¡ t fuka u wjYH;d wkqj foaYkYd,d o" 

wdpd¾h uKav,fha ks,-ldur o jeä oshqKq lrk ,os' foaYkYd,dj,g o" 

YsIH-wOHhk Yd,dj,g o w¿;a mqgq yd fïi imhk ,os' t fuka u" 

foaYkYd,dj, meje;s Yío-úldYk-moaO;s bj;a fldg w¿;a úldYk-moaO;s 

imhk ,os' 

 

 ;Sre ixfla; ixirK l%uhla y÷kajd oSu (Bar-Coded Circulation System): 
fuh y÷kajdoSu;a iuÕ u" YsIHhkaf.a meñKSu igyka lrk ,o f,aLk-

l%uh bj;a lersKs¡ YsIH wOHhk m¾hka; (Student Learning Portal) Tiafia 

YsIHhkaf.a meñKSu ffoksl j n,d .ekSu i|yd fu u l%uh ;j ÿrg;a 

j¾Okh lrk ,os' 

 

 wka;¾cd,h Tiafia fiajd y÷kajdoSu( mdGud,d wOHhk ksnkaOk" wdpd¾h-

uKav, ms<sno YsIH-we.ehSï yd YsIHhka f.a úIh-ud,d iïnkaê; ,l=Kq 

hdj;ald,Sk lsrSu fu u l%u-moaO;sh (On-line) Tiafia fu u jir ;=< oS 

;j ÿrg;a ls%hd;aul úh¡ ;j o yosis lreKq ms<sn| j YsIHhka iuÕ woyia 

yqjudre lr .ekSfï wáfhka mq¿,a flá mKsjqv moaO;shla y÷kajd fok 

,os' 

PIM f.dvkeÕs,s jHdmD;sfha II jk woshr  

2012 cqks udifha oS" l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;k f.dvkeÕs,s ixlS¾Kfha 

woshr II ms<sn| jHdmD;s-fhdackdj .re wud;H uKav,h úiska wkqu; lrk ,os' 

jHdmD;sfhys weia;fïka;=.; uq¿ úhou remsh,a oi ,Ë 171ls¡ uE; wkd.;fhys 

oS fu u jHdmD;sh we/öug wdh;kh n,dfmdfrd;a;= jk w;r" fu u 

f.dvkeÕs,af,ys ie,elsh hq;= fldgila wdh;kh úiska Wmhd .ekqKq wruqo, 
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Wmfhda.S fldg f.k we/öug wfmaËd flf¾¡ fu u f.dvkeÕs,a, iïmQ¾K jQ 

úg YsIHhka fuka u jHdmdrsl m%cdj fj; jvd mq¿,a yd jHdma; jQ fiajdjla ,nd 

oSug wdh;khg yels jkq we;¡ 

m%pdrKh yd m%;srEmh 

2013 jifrys oS l%shd;aul lrk ,o ish¨ lghq;= m%pdrKh lrùug ie,eiqï-

iy.; m%h;akhla ork ,os' ñka l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kfhys 

oDIHNdjh mq¿,a úh¡ ksrka;rfhka hdj;ald,Sk flfrk l<ukdlrK mYapd;a 

Wmdê wdh;k fjí wvúfhka o" wdh;kh úiska fufyhejk úfYaI wjia:d 

wdjrKh fõ¡ 

M-Learning myiqlu jHdma; lsÍu 

iÔù foaYk uDÿldx. Wmfhda.S fldg f.k wka;¾cd,h Tiafia MPA YsIHhkg 

foaYkj,g iyNd.S ùu myiq lrùu i|yd PIM wdh;kh úiska iSudiys; 

fudìfg,a fm!oa.,sl iud.u iu`. wjfndaO;d .súiqula wiaika lrk ,È' fuu 

iÔù foaYk myiqj ksid" ùäfhda" mj¾ fmdhskaÜ (power-point) bÈßm;a lsÍï jeks 

nyq udOH Tiafia iu.dój iÔù foaYk úldYkh lsÍug yels ù we;' 

úfoaYSh YsIHfhda 

úfoaYsl YsIHhka i|yd jk YS% ,xld rcfha YsIH;aj l%uh o" YS% ,xld - fmdÿrdcH 

uKav,Sh YsIH;aj jev igyka o hgf;a" PIM wdh;kfhys § úfoaYsl YsIHfhda 3 

la jHdmdr l<ukdlrK úoHdm;s Wmdêh iïmQ¾K l<y' 

úfoaYSh úYajúoHd, iu`. mj;ajk iïnkaO;dj 

fu rfgys rdcH fiajd wxYfhys f;dard.;a ks,Orhka ixLHdj cd;Hka;r 

l<ukdlrKh ms<sn| mqyqKqj ,nd §fï wáfhka" my;ska ±lafjk úfoaY 

úYajúoHd, iu`. wjfndaO;d .súiqula wiaika lrk ,È' fu u jir ;=< § 

lKavdhï ks,Orhka 240 fokl= fu u jev igyka hgf;a mqyqKq lrjk ,È' 

 ;dhs,ka; liÜidÜ úYaj úoHd,hh 

 c¾uksfha udiaá%É úYaj úoHd,hh 
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 bkaÿkSishdfõ .cuod úYaj úoHd,hh 

 fydxfldxys fydxfldx úYaj úoHd,hh 
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 11. udkj iïm;a ixj¾Okh 

fu u j¾Ih ;=< oS" wdh;ksl wruqKq <Õd lr .ekSug wdpd¾h uKav,h fukau 

wkOHhk ld¾h uKav,h o buy;a fiajdjla iemehQy¡  

wdpd¾h uKav, iïm;a 

oi j¾I ;=klg jeä ld, mrsÉfPaoh ;=< oS" jeäysá wOHdmkh;a" t fuka u" 

m¾fhaIK lghq;= yd WmfoaYk fiajd iïnkaOfhka w;aoelSï iïNdrhla" 

wdh;kh úiska tla /ia leßKs¡ wo wdh;kfha isák" wdpd¾h uKav,fha fndfyda 

fokl= ish ld¾hj, ie,elsh hq;= wjqreÿ .Kkla ;=< kshe,S isák fyhska" Tõyq 

wjYH iïu; ;SrKh lrñkao mdGud,dj,g ;sridrfhka u foaYSh j Wlyd.;a 

oekqu noAO lrñka o" blauka j kuH;dfjka hq;= j wdpd¾h uKav,fha fiiq 

idudðlhka yd lghq;= iïnkaëlrKh flfrñka yrj;a uOH.; lKavdhula 

njg m;aj isá;s¡ úoHdm;s yd úoHdY+rS uÜgÜïj, YsIHhkaf.a m¾fhaIK ksnkaOk 

yd l=i,;d-j¾Ok jHdmD;s iqmÍËKh flfrñka wdpd¾h uKav,h mdGud,d 

fufyheùfuys fhoS isáhy¡ 

wxl 5 j.=j: wdpd¾h uKav,h 
 

 
fcHIaG 
uydpd¾h 

uydpd¾h 
fcHIaG 

lÓldpd¾h 
WmfoaYljre ndysr 

WmfoaYljre 

  01  12 30 

tl;=j  01  12 30 

 o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 

wkOHk ld¾h uKav,h 

fu u j¾Ih ;=< oS wdh;kfhys iukaú; jQfha 26 fofkl=f.ka hq;= mQ¾K ld,Sk 

ld¾h uKav,hlsks' ikSmdrËl fiajd" msßiqÿ j" wdrËl lghq;= yd wdmkYd,d 

fiajd wkOHhk ld¾huKav, - úia;r wxl 6 j.=fjys ±lafõ' 
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wxl 6 j.=j: wkOHk ld¾h uKav, úia;r 
 

mSGh $ YdLdj jvd fcHaIaG 
ld¾h 

uKav,h  

fcHIaG 
ld¾h 

uKav,h 

lksIaG 
ld¾h 

uKav,h 

iq¿ fiajl 
ld¾h 

uKav,h 

mrsmd,k yd wOHhk 
lghq;=  

- 01 05 04 

mß>Kl ueÈßh - 01 - 01 
mqia;ld,h - 01 04 - 
wOHËl ld¾hd,h 01 - 01 - 
mqyqKq yd m%ldYk - - 01 - 
rdcH ms<sfj;a wxYh - 01 02 - 
uQ,H - 01 03 - 
tl;=j 27 

 o;a; uQ,h: PIM o;a; moku 

2016 wkqu; jqKq ld¾huKav,h ^ldvrh& 

9/10 11 12 13  Designation    Salary Code      GENERAL ADMINISTRATION     1 1 1 1  Director - 1  U-AC 5(II)    1 * Senior Assistant Registrar - 1  U-EX 2(II) 1 1 1 0 * Assistant Registrar - 0  U-EX 1(II) 2 2 2 2  Public Relations Officer - 2  U-EX 1(II) 3 3 3 3  Technical Officer          Grade II ‘Seg B’ - 3  U-MT 1(III B)      Grade II ‘Seg B’ (Civil & Elect.) - 0  U-MT 1(III B) 3 3 3 3  Computer Application Assistant          Grade III - 3  U-MN 1(III B) 2 2 2 2  Typist          Grade II - 2  U-MN 1(II) 2 2 2 2  Driver          Grade I - 2  U-PL 3(II) 3 3 3 3  Office Machine Operator          Grade I - 1  U-PL 1(II)      Grade II - 2  U-PL 1(III) 1 1 1 1  Gardner          Grade II - 1  U-PL 1(III) 18 18 18 18           * Assistant Registrar promoted to Senior Assistant Registrar under APER Scheme      FINANCE      1 1 1 1  Deputy Bursar - 1  U-EX 2(a) 1 1 1 1  Book Keeper          Grade I - 1  U-MN 1(I) 1 1 1 1  Store Keeper          Grade II - 1  U-MN 1(III A) 1 1 1 1  Shroff          Grade III - 1  U-MN 1(III A) 4 4 4 4            ACADEMIC GENERAL     3 3 3 3  Professor - 3  U-AC 5(II) 
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5 5 5 5  Lecturer          Senior Lecturer Gr. I - 5  U-AC 3(I) 8 8 8 8  Full-time Consultant - 8  U-AC 3(I) 16 16 16 16            LIBRARY     1 1 1 1  Senior Assistant Librarian          Grade II - 1  U-AC 3(II) 1 1 1 1  Assistant Librarian - 1  U-AC 3(IV) 4 4 4 4  Library Assistant          Grade III - 4  U-MN 1(III A) 6 6 6 6            IT CENTRE     1 1 1 1  IT Manager - 1  U-EX 2(III) 2 2 2 2  Instructor (Computer Technology)          Gr. II - 2  U-AS 2(II) 1 1 1 1  Programme cum Systems Analyst          Gr. II - 1  U-AS 2(II) 4 4 4 4       

ld¾h uKav, mqyqKqj  

“ixúOdkh hkq ld¾huKav,h hs”' hk isoaOdka;fhys msysá PIM wdh;kh lghq;= 

isÿlrk fyhska" ld¾h uKav,fha W;aiqlNdjh j¾Okh lsÍfuys ,d fuu 

wdh;kh Tjqka f.a fojeks ksjyk hk wjxl ye`.Su jvjd,Sfuys o mokï jQ Y=N 

idOl myialï j,g wu;r j" ld¾h uKav,fha iuia; j¾Okh wruqKq lr 

f.k" Tjqkaf.a l=i,;d yd ksmqK;d jeä ÈhqKqjg m%uqL jeo.;alula ,nd fohs'  

fu u W;=ï mrud¾; bgq lsÍu i|yd úfYaIs; Èkhla o" fõ,dj,a o" 

iïm;aodhlhka o" tla tla ieish i|yd jk úIh yd ud;Dld o we;=<;a jd¾Isl 

mqyqKq ld¾h-o¾Ylhla b;d ie,els,su;a j ilid we;' fu u ld¾h uKav,h 

ñY%-mqoa., iuQys;hla jk neúka fu u mqyqKq jev igykaj, fmdÿ mrud¾:h 

jkafka Tjqkq f.a ld¾h ms<sn| ±kqï-m:h mq¿,a lrñka" ld¾hËu;dj;a" 

iM,;djh;a" j.lSu;a yd mqoa.,-úYsIag;ajh;a jvjd,Sfï ixl,am Tjqka ;=<u 

ldjeoa§u hs' 

wdh;kfha jeo.;a u fldgialrejka jk YsIH iudchg fiajd iemhSfï §" 

.=Kd;aul Ndjh;a" M,odhS;dj;a 5-S l%u fõoh;a" .sks .ekSï j,ska we;sjk yÈis 

wjia:d ms<sn| j m%udKj;a wjOdkh;a r|jd we;' 
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Ôú;h ms<sn| j ld¾h uKav,fha wjfndaO mq¿,a lrkq i|yd fi!LHh yd 

,sx.sl;ajh ms<sn| wjfndaOh;a mqoa., úYsIag;ajh;a" fnda fkdjk frda." uQ,H 

md,kh yd ×kjka;j wdfhdackh lsÍu hk úIh iïnkaê; ud;Dld o fu u 

jev igykg we;=<;a fldg we;' 

fu u ieis fuyehùu i|yd wNHka;r wdpd¾h uKav,h fuka u ta ta úIh ms<sn| 

úfYaI×jreka f.a o fiajdj PIM wdh;kh ,nd .kS' ld¾h uKav, mqyqKqj j¾I 

2014 isg u wLKav j mj;ajdf.k hk ls%hd j,sfhls' 

PIM ys iuia; ld¾huKav, mqyqKq jev igyfka ;j;a jeo.;a wx.hla kï" úfoaY 

rgj, - fjfiiska u m%uqL fmf<a Wiia wOHdmk wdh;kj, lreKq fy<sorõ 

lr .ekSfï ixpdr wjia:d wdh;kh u`.ska ld,Skj fufyhefjk cd;Hka;r 

mqyqKq jev igykaj,g wkOHhk ld¾huKav,h o wkqhq;a; lrñka" wjia:d ,nd 

§u hs' 
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12. mrsmd,k yd uQ,H ld¾hËu;dj 

my;ska jk igykska oelafjk mrsos fu u j¾Ifha mrsmd,k yd uQ,H fËa;%j, 
i;=gqodhl ;;a;ajhla fmkakqï lf<a h¡ idfmaË mqKrdj¾;k úhoï ixLHd j.=j 
wxl 7ys oelafõ¡  
wxl 7 j.=j : mqkrdj¾;k úhoï 

úIhh 2014 ^re'& 2015 ^re'& 2016 ^re'&  

w). mqoa., jegqma yd   oSukd 37,450,350 52,032,035 69,162,110
wd). .uka úhoï 1,263,175 3,075,082 4,974,973
we). iemehqï 11,812,206 8,597,401 21,337,740
wE). kv;a;= 4,864,374 7,218,452 5,575,470
b). fldka;%d;a fiajd 25,263,530 23,091,955 29,039,573
B). fiiq 23,947,168 52,691,284 130,199,259
W). jHdmD;sj,g wod< úhoï 33,689,780 18,543,423 --
úhoïys tl;=j 138,290,583 165,249,658 260,489,127

o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 

 

idfmaË uQ,HOk úhoï ixLHd wxl 8 j.=fjys oelafõ 

wxl 8 j.=j: uQ,HOk úhoï 

úIh úia;r 2014 ^re'& 2015 ^re'& 2016 ^re'&  

w).  oej NdKav yd  ld¾hd,hSh    
     WmlrK ñ, oS .ekSï 

6,147,596 6,707,790 8,512,907 
wd). hkaf;%damlrK ñ, oS .ekSï  - - - 
we). f.dvkeÕss,s yd boslsrSï   
     w;am;alr .ekSï 

- - - 
wE).fiiq$ mqia;ld, fmd;a" Wmdê 

f,da.= 
2,117,571 7,032,868 417,840 

b). bvï yd f.dvkeÕs,s   
mqKqre;a:dmk yd kùlrKh  

2,660,542 - 231,009 
tl;=j 10,925,709 13,740,658 9,161,757 

o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 
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úhoï ms<sn| idfmaË uQ,H m%.;sh j.= wxl 9ys oelafõ¡ 

wxl 9 j.=j( uQ,H m%.;sh ^úhoï& 

úIhh 
2016 ys 
m%;smdok  
^re'& 

2016 ys 
úhoï 
^re'&  

b;srsh $ 
blauùu 

^re'&  

w).   mqKrdj¾;k - jHdmD;s yer 213,772,000 260,489,127 (46,717,127) 
wd).  m%d.aOk - jHdmD;s yer 147,000,000 15,278,972 131,721,028 
we).  jHdmD;s - foaYSh wruqo,ska - - - 
wE).  jHdmD;s - úfoaYSh wruqo,ska - - - 
tl;=j 360,772,000 275,768,099 85,003,901 

o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 

 
W;amdos; wdodhu ms<sn| idfmaË uQ,H m%.;s ms<sn| ixLHd j.=j wxl 10ys oelafõ¡ 

wxl 10 j.=j: uQ,H m%.;sh ^W;amdos; wdodhu& 

uQ,H W;amdokh 
2016 ys 
iemehqu 

^re'&   

2016 tl;=j 
^re'&   

yr $ ner 
^re'&    

w).   Wmdê wfmaËl   
 wOHhk 

- - - 
wd).  mYapd;a Wmdê wOHhk 182,800,000 240,992,025 58,192,025 
we).  WmfoaYk fiajd 15,000,000 10,671,901 (4,328,099) 
wE).  fiiq 40,390,000 101,191,683 60,801,683 
tl;=j 238,190,000 352,855,610 114,665,610 

o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 
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2016 uQ,H l%shdldrS;ajh ms<sn| ú.%yh 

1997 jifrys oS wrïN lrk ,o wdh;kfha wdodhï ms<sn| iaj-W;amdok ms<sfj; 

wkqj fuu j¾Ih ;=< oS rcfha uQ,H-wdh;kj,ska lsisÿ wruq,la ^mqkrdj¾;k& 

wdh;khg fkd,eìKs¡ tu jif¾ isg" t kï 1997ys isg" mqkrdj¾;k úhoï i|yd 

uOH-NdKavd.drfhka fyda úYaj úoHd, m%;smdok fldñifuka fyda lsisÿ 

wruqo,la mYapd;a Wmdê wdh;khg ,eî fkd;sìKs¡ 

2016 uQ,H-l%shdldrS;ajh ms<sn| ú.%yh j.= wxl 11ys oelafõ¡ 

  

wxl 11 j.=j: uQ,H m%.;sh ú.%yh (W;amdos; wdodhu)2016 

úIhh ks¾Kdhlh 
tla YsIHhl= 
i|yd úhou 

(re) 
w).  tla YsIHhl= iyd mqkrdj¾;k úhou mqú $ uq¿ YsIHhka 

ixLHdj 
231"118 

wd).  tla YsIHhl= i|yd m%d.aOk úhou 
 

m%dú $ uq¿ YsIHhka 
ixLHdj 

19"218 

tl;=j   

o;a; uQ,h : PIM o;a; moku 
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13. u;= ie,eiqï 

YsIHhkaf.a m¾fhaIK ksnkaOkj, .=Kd;aulNdjh jeäÈhqKq lsÍug PIM wdh;kh 
jeä wjOdkhla fhduq l< hq;= hs' fu u ksnkaOkj, wka;¾.;hg wu;r j" tajd 
bÈßm;a lsÍu ms<sn| j | jeä ÈhqKq lsÍu wjYH fõ' t fuka u" .=Kd;aul yd ñY% 
m¾fhaIK l%u ms<sn| j o jeä yqrejla YsIHhkg ,nd Èh hq;= j mj;S' tfuka u Sri 
Lankan Journal of Management  ix.%yh cd;Hka;r j ms<s.;a uÜgulg f.k tau i|yd 
o ±ä mßY%uhla .; hq;= fjhs' fuys-,d wdpd¾h uKav,fha m¾fhaIKj, .=Kd;aulNdjh 
by< kexúh h;= nj fmkS hhs' fï wkqj" m¾fhaIK flakaøhla msysgqjd,Sfï wjYH;dj 
o meyeÈ,s j u fmkS hhs' 

óg wu;r j" wdh;kh u`.ska mj;ajkq ,nk MBA mdGud,dfõ wka;¾.;h fuka u 
ksl=;=j ^Delivery& by< uÜgulg f.k taug o m%h;ak ±ßh hq;= hs' f;dr;=re ;dËKh 
Wmfhda.S fldg f.k" ñY% b.ekaùï l%u fhdod .ekSug wjYH jkafka" fu rg wE; 
m%foaYj, isák YsIHhkaf.a iyNd.s;ajh ;yjqre lsÍu i|yd h' 

PIM wdh;kh" tys m%Odk mdGud,dj jk MBA mdGud,dj;a miq.sh jir lsysmh 
uq¿,af,au" ke`.Stk ;r.ldß;ajh uOHfha ;r.ldÍj fufyheúKs' fuys,d 
id¾:l;ajhg m%Odk lreKq fol jQfha wod<;ajh yd .=Kd;aulNdjh hs' f;dard.;a 
lghq;= jk MBA, MPA yd PhD hk flakaøSh mdGud,d yd m¾fhaIK ;jÿrg;a úYsIaG 
uÜgfuka mj;ajdf.k hEu" wdh;kfha uy;a W;aidyh jk w;r" úfYaIfhka u 
fm!oa.,sl wxYfhys mßfNda.slhkaf.a ksYaÑ; mqyqKq yd m%j¾Ok wjYH;d imqrd,Su 
i|yd iqÿiq;r úOdhl m%j¾Ok mdGud,d ^Executive Development Programme& flfrys 
jeä wjodkhla fhduq lsÍu o wdh;kfha wNsm%dh fjhs' há;, myiqlï kxjd,ñka yd 
wdpd¾h uKav,h mq¿,a fldg" Tjqka wLKavj j¾Okh lsÍfuka" by;ska i|yka jk 
wOHhk" m¾fhaIK yd mqyqKq lghq;= ie,eiqï.; f,iska u mj;ajdf.k hEu bjy,a 
fõ' 
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14. uQ,H m%ldYkh 

l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 

uQ,H ld¾h idOk m%ldYkh 2016 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

    re'   re'  

   2016'  2015'  

     
whNdrh              3,279,836.00            3,060,721.00  
,shdmÈxÑ .dia;= A        240,992,025.84        147,022,890.00  
b.ekaùï .dia;=                642,960.00               469,000.00  
úNd. .dia;=           47,815,000.00          10,191,000.00  
l<ukdlrK ixj¾Ok jev igyka                514,000.00               614,000.00  
whÿïm;a .dia;=    -                 63,000.00  
Wmdê m%odfkda;aij .dia;=             4,834,500.00   -  
      298,078,321.84    161,420,611.00  
fjk;a wdodhï     
wdfhdack fmd,S           21,203,276.86          13,620,829.32  
Kh w;a;sldrï fmd,S                110,902.14                 91,364.70  
l<ukdlrK ixj¾Ok jevigyka           10,671,901.00            9,110,980.00  
foafm<j,ska l=,sh           13,622,150.00          16,391,125.00  
l,abl=;ajQ .nvd NdKav úlsKSu                  30,625.00             (133,495.00) 
úfoaY úksuh             1,467,680.62                 29,358.48  
jdyk úl=Kqï    -            1,100,500.00  
m%ldYk úl=Kqï                209,900.00               343,300.00  
mqia;ld, ov uqo,a yd .dia;=                137,600.00                 92,000.00  
m¾fhaIK jev uq¿    -               277,500.00  
úúO wdodhï B            7,323,252.95            2,960,445.39  
        54,777,288.57       43,883,907.89  
     
uq¿ tl;=j      352,855,610.41    205,304,518.89  
úhoï     
mßmd,k yd ld¾huKav, fiajd C          93,572,068.28          60,888,454.39  
wOHdmk fiajd C          85,962,459.76          56,298,032.52  
b.ekaùï iïm;a C            5,188,852.53            4,459,672.81  
Wmldrl l%shdldrlï C            4,894,872.41            4,777,583.41  
l<ukdlrK ixj¾Ok jevigyka             9,034,372.75            8,838,831.00  
PIM m%ldYk úhoï                658,016.00               581,519.00  
cd;Hka;r mqyqKq mdGud,d           41,113,110.47            9,704,591.71  
Ëhùï           17,592,863.76          18,847,634.99  
ú.Kk .dia;= 2015                250,000.00   
ú.Kk .dia;= 2016                300,000.00   
fjk;a úhoï             1,922,511.25               853,312.50  
uq¿ úhoï tl;=j      260,489,127.21    165,249,632.33  
     
j¾Ifhys w;sßla;h        92,366,483.20       40,054,886.56  
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,h 

uQ,H ;;a;ajh m%ldYkh 2016 foieïn¾ 31 Èkg 

    re'   re'  

    2016'   2015'  
 Note    
j;alï     
cx.u fkdjk j;alï     
foafmd<" msßh; WmlrK 2.1           55,919,668.77          66,179,742.33  
mqia;ld, fmd;a yd Wmdê ks, weÿï 2.2             1,828,966.81   
flfrñka mj;sk ld¾h-f.dvke.s,a, 
^iiwÈhr& 

             6,117,215.77   -  
cx.u j;alï     
f;d. 2.3             1,810,795.36            2,851,651.09  
fiajl Kh yd whs;sjdislï 2.4             2,972,733.59            2,875,278.31  
w;a;sldrï 2.5            3,730,400.00            4,454,510.00  
l,ska f.ùï              2,213,899.00               258,028.40  
;ekam;= 2.6           19,153,184.52          14,717,142.37  
ia:djr ;ekam;= 2.7         309,785,818.11        272,847,368.34  
uqo,a yd uqo,a yd iudk oE 2.8         115,542,531.14          48,157,712.29  
uq¿ j;alï      519,075,213.07     412,341,433.13  
     
ialkaO yd nerlï     
ialkaOh     
m%d.a Okh          166,986,089.57        166,986,089.57  
m%;Hd.Kk ixÑ;h            10,661,270.38          10,661,270.38  
fmdÿ ixÑ;h          197,876,703.43        105,510,220.23  
mß;Hd. wruqo, 2.9                411,406.94               398,306.54  
uq¿ ialkaOh          375,935,470.32        283,555,886.72  
     
nerlï     
cx.u fkdjk nerlï              8,467,537.51            8,290,762.81  
mdßf;daIsl i|yd fjkalsrSï              8,467,537.51            8,290,762.81  
   
cx.u nerlï    
l,ska ,o wdodhï 2.10         111,691,674.00          96,820,843.81  
;ekam;= ,eîu 2.11             1,995,075.16            1,149,260.51  
fjk;a f.úh hq;= oE 2.12           20,985,456.08          22,524,679.28  
uq¿ cx.u nerlï          134,672,205.24        120,494,783.60  
     
uq¿ ialkaOh yd nerlï      519,075,213.07     412,341,433.13  
                                                                                                          
l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kfha uQ,H m%ldYk 1978 wxl 16 orK úYajúoHd, mkf;a yd 1985 
wxl 03 orK l<ukdlrK mYapdWê wdh;kh kshudj,sfha wjYH;djhkg wkql+,j ms<sfh< fldg 
we;s nj iy;sl lruq' 

     
     
……………………   ……………………  
mS'cS' ffu;S%r;ak   fÊ'fla'tia rKmqr  

ksfhdacH uQ,HdêldÍ fcHIaG iyldr f,aLldêldÍ

      
l<ukdlrK uKav,h fjkqfjka      
   
      
………………………      
uydpd¾h wcka; O¾uisß      
l<ukdlrK uKav,-iNdm;s      
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 
2016 foieïn¾ 31 ka wjika jk j¾Ih i|yd Y=oaO j;alïj, fjkialï ms<sn| m%ldYkh 

  

     re. 
 

m%d.aOkh 
m;Hd.Kk 

ixÑ;h 
fmdÿ         

ixÑ;h 
mß;Hd. 
ixÑ;h 

uq¿ w.h 
 
      
2015 ckjdß 01 Èkg 
fYaIh  166,986,089.57  10,661,270.38     63,569,358.60    

2,036,493.97  
  

243,253,212.52 
      

mß;Hd. wruqo, 
  2,036,493.97    

(2,036,493.97)  

j¾Ifha w;sßla;h   40,054,886.56  40,054,886.56 

.e<mSu   (150,518.90)  (150,518.90) 

      
2015 foieïn¾ 31 Èkg 
fYaIh 

 166,986,089.57  10,661,270.38   105,510,220.23    
-     83,157,580.18 

      

j¾Ifha j;alï 
    

92,366,483.20    
92,366,483.20 

 
      

-   
      
2016 foieïn¾ 31 Èkg 
fYaIh  166,986,089.57  10,661,270.38   197,876,703.43   375,524,063.38 
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 
uqo,a m%jdy m%ldYkh 
2016 foieïn¾ 31 ka wjika jk j¾Ih i|yd  

 ^YS% ,xld remsh,a& 

 foieïn¾ 31" 2016 foieïn¾ 31" 2015 

fufyhqï ls%hdlrlïj,ska jQ uqo,a m%jdyhka   
j¾Ifha w;sßla;h 92,366,483.20 40,054,886.56 
j¾I mQ¾j .e<emSu - (199,589.06) 
.e<emSï   
Ëhùu 17,592,863.76 18,847,634.99 
mdßf;daIsl i|yd fjkalsÍï 472,822.20 492,091.37 
j;alï úlskSfuka ,o W!k;dj (30,625.00) 133,495.00 
Kh yd w;a;sldrï j,ska ,o fmd,sh (110,902.14) 91,364.70 
wdfhdack fmd,sh (21,035,245.86) (13,620,829.32) 
jdyk úlskSu - (1,100,500.00) 
fufyhqï ls%hdldrlïj,ska jQ Y=oaO uqo,a m%jdyhka 89,255,396.16 44,698,554.24 
   
wdfhdack ls%hdldrlïj,ska jQ uqo,a m%jdyhka   
f;d. jeäùu$wvqùu 1,040,855.73 1,383,930.12 
úúO w;a;sldrï jeäùu$wvqùu 724,110.00 1,056,490.00 
l,ska f.ùï jeäùu$wvqùu (1,955,870.60) (115,018.00) 
úúO Kh .ekSï jeäùu$wvqùu (4,436,042.15) (8,442,617.06) 
;ekam;= ,eîï jeäùu$wvqùu 845,814.65 50,000.00 
WmÑ; úhoï jeäùu$wvqùu 14,870,830.19 26,421,888.81 
l,ska ,o wdodhï jeäùu$wvqùu (1,539,223.20) (4,339,533.54) 
fjk;a j.lSï jeäùu$wvqùu (97,455.28) (209,825.26) 
mdßf;daIsl f.ùu (296,047.50) (743,977.50) 
fufyhqï ls%hdldrlïj,ska jQ Y=oaO uqo,a m%jdyhka 98,412,368.00 59,759,891.81 
   
wdfhdack ls%hdldrlïj,ska jQ uqo,a m%jdyhka   
úoHd.dr yd b.ekaùfï WmlrK ñ,§ .ekSï (417,840.00)  
mqia;ld, fmd;a yd jdr m%ldYk ñ,oS .ekSï (126,380.00) (504,332.20) 
ld¾hd, ,S nvq yd WmlrK ñ,oS .ekSu (231,009.16) (366,225.98) 
jdyk ñ,oS .ekSï (8,386,527.85) (6,203,457.48) 
.¾Ns; .nvd NdKav wf,úfhka ,o uqo,a - (6,600,000.00) 
jdyk wf,úh (6,117,215.77) - 
Kh yd w;a;sldrï wvqùu 30,625.00 38,410.00 
wdfhdack - 1,100,500.00 
Kh yd w;a;sldrï fmd, (36,938,449.77) (26,557,305.74) 
wdfhdack fmd,S 110,902.14 (91,364.70) 
wdfhdack ls%hdldrlïj,ska jQ Y=oaO uqo,a m%jdyhka 21,035,245.86 13,620,829.32 
 (31,040,649.55) (25,562,946.78) 
   
uQ,H ls%hdldrlïj,ska jQ uqo,a m%jdyhka   
wkqiaurK YsIH;aj wruqo, 13,100.40 19,650.60 
uQ,H ls%hdlrlï j,ska jQ Y=oAO uqo,a m%jdyhka 13,100.40 19,650.60 
   
j¾Ih ;=< uqo,a yd iudk oEj, Y=oaO fjkiaùu 67,384,818.85 34,216,595.63 
j¾Ifha wrïNfha jQ uqo,a yd uqo,a iudk oE 48,157,712.29 13,941,116.66 
j¾Ifha wjidkfha uqo,a yd uqo,a yd iudk oE 115,542,531.14 48,157,712.29 
   
j¾Ih wjidkfha uqo,a yd uqo,a yd iudk oEj,ska ksfhdackh 
lrkafka 

December 31, 
2016 December 31, 2015 

nexl=fõ mj;sk uqo,a  

    
  

115,542,531.14 
  

48,157,712.29 
  

115,542,531.14 
  

48,157,712.29 
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l<ukdlrK mYapd;aWmdêwdh;kh YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,h 2016 

foieïn¾ ui 31 ka wjika jk j¾Ih i|yd jQ uQ,H m%ldYkhg wod< jk 

igyka 

.sKqï m%ldYk i|yd mokï jQ fmdÿ f;dr;=r" yd je±.;a .sKqï ms<sfj;aj, 

idrdxYh 

jd¾;d lrk tallh 

1'0  mYapd;a Wmdê l<ukdlrK wdh;kh jkdys YS% chj¾Okmqr 

úYajúoHd,hhg wkqnoaO j" 1978 úYajúoHd, mk; hgf;a w;=re 

úOdkfhlska msysgqjk ,o w¾O-iajd§k wdh;kfhls' 

 tys wruqKq jkqfha úúO l<ukdlrK yd mßmd,k úIh fË;%j,g 

mYapd;a Wmdê WmfoaYk" mqyqKq yd m¾fhaIK Tiafia YS% ,xldfjys 

l<ukdlrKh ms<sn| Wiia wOHdmkh yd jD;a;sl;ajh m%j¾Okh 

 

 fu u wdh;kh u`.ska" tla wjia:dfjl oS YSIHhka 50lg wêl ixLHdjlg 

myiqlï imhñka" tys foaYk Yd,d o wpd¾h uKav, ld¾hd, o" mß.Kl 

tallhla o" mqia;ld,hla o" wdmkYd,djla o we;=<;a fõ' mßY%fha o foaYk 

Yd,dj,o wdOHdmksl fuj,ïj, o .=Kd;aulNdjh r|jd,ñka wdh;kh 

jD;a;Suh yd kQ;k uqyqKqjrlska hq;= j mj;ajdf.k hhs'  

 

 YS% ,xldfjys úYajúoHd, moaO;sh ;=< mj;akd w;súfYaI wOHhk 

flakaÞhla f,iska PIM wdh;kh j¾I 1998 isg u ijhx-uQ,H W;amdok 

mokful msysgd fufyhefjhs' fu u jljdkqfjys isg fï olajd fu u 

wdh;kfha m%d.aOk fyda mqKrdj¾;k úhoï i|yd taldnoaO wruqof,ka 

lsisÿ wruqo,la ,nd f.k fkdue;' tfuka u PIM wdh;kh fï olajd 

MBA,MPA, Wmdê fuka u" ämaf,daudOrhka 2500g jeä ixLHdjla ìys 

fldg we;' 
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1'2 .sKqï m%ldYk i|yd jk l<ukdldß;aj j.lSï 

YS% ,xldfõ rdcH wxYfha .sKqï iïu;hkg wkql+, j" .sKqï m%ldYk 

ms<sfh< lsÍug;a" ifya;=l whqßka ta jd bÈßm;a lsÍug;a wdh;kfha 

mßmd,k uKav,h ^l<ukdlrK wOHË uKav,h& j. lSfuka ne|S isà' 

1'3 wkql+,;d m%ldYk 

wdh;kfha uQ,H m%ldYk ilid we;af;a" YS% ,xldfõ rdcH wxYfha .sKqï 

iïu;j,g wkql+,j hs' ^SLPSAS&' SLPSAS iïu;hka fkdue;s wjia:dj,§ 

YS% ,xld .sKqï iïu;hka ^SLFRS& wkq.ukh fldg we;' 

ixikaokd;aul f;dr;=re 

wdh;kh úiska" .sKqï ms<sfj;a wLKavj u wkq.ukh fldg we;s w;r" mQ¾j 

j¾Ij, ms<sfj;a iu`. o fkdfjkia j mj;S' ii`Þ,Sfï wruqKska" mQ¾j 

j¾Ij, ixLHd;aul o;a; o" fu ys olajd we;' 

1'4 foafmd< yd hkaf;%damlrK yd ld¾hd,hSh WmlrK 

^w&  msßjeh 

foafmd< o hkaf;%damlrK o olajd we;af;a" iuqÉÑ; Ëh yr fldg .;a 

msßjeh mokï fldg f.k h' 

^wd&  Ëhùï 

Ëhùï i|yd m%;smdok ks¾Kh fldg we;af;a foafmd<" hkaf;%damlrK 

yd ld¾hd,hSh WmlrK msßjeh weiqßka iDcq f¾Çh l%uh mokï lr 

f.khs' óg fya;=j tajdfha weia;fïka;= wkqj m%fhdackhg .; yels 

wdhq ld,h u; iudk jdßlj,ska ,shd-yeÍug yels ùu hs' 

l<ukdlrK mYapd;aWmdê wdh;kh$YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 2016 

foieïn¾ 31 Èkfhka wjika jk uQ,H m%;Hd.kj,g mdol jk igyka 

fhdod .kakd ,o jd¾Isl w.hka( 

±j NdKav  10] 

ridhkd.dr yd b.ekaùï WmlrK 20] 

fudag¾ r: 20] 

ld¾hd,hSh ksuejqï yd WmlrK 10] 

ld¾hd,hSh WmlrK 20] 
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hkaf;%damlrK 10] 

f.dvke`.s,ss 5] 

mqia;ld, fmd;a yd ld,Sk i`.rd 20] 

Wmdê f,da.= 20] 

hkaf;%damlrK yd fiiq WmlrKj, Ëhùï i|yd m%;smdok i,id we;af;a 

fu u oE m%fhdackhg .ekSug fhdod .kakd úg hs' 

2014 j¾Ifha §" my;ska ±lafjk hkaf;%damlrK yd fiiq WmlrK ;lafiare 

fomd¾;fïka;=j úiska h<s ;lafiare lrk ,È' 

1. ±j NdKav 

2. ld¾hd,hSh WmlrK 

3. ridhkd.dr yd b.ekaùï WmlrK 

4. hkaf;%damlrK 

h<s ;lafiare lrk ,o NdKavj, Ëhùï-m%;smdok ks¾Kh lrk ,oafoa 

weia;fïka;= lrk ,o m%fhdackhg .; yels wkd.; wdhq ld,h ie,ls,a, 

f.k hs' 

1'5 wdfhdack 

flá ld,Sk ;ekam;=j,ska iukaú; wdfhdack ±lajd we;af;a tajdfhys uQ,sl 

jákdlï mokï lr f.k hs' 

1'6 cx.u j;alï 

uQ,H ;;a;aj m%ldYkfhys we;=<;a mj;akd cx.u j.lSï kï" uQ,H ;;a;aj 

m%ldYk Èkfha isg bÈßhg jQ tla jirl ld,j ;=< § f.ùug isÿjk cx.u 

j.lSï fjhs' 

1'7 úY%du-m%;smdN f.ùï 

^w&  ks¾Kh lereKq m%;s,dN ie,eiau-mdßf;daIsl f.ùu 

LKA S-19 g wkql+,j mdßf;daIsl f.ùï-iQ;%h wkqj mdßf;daIsl f.ùug 

wdh;k m%;smdok imhd we;' 1983 wxl 12 orK mdßf;daIs; f.ùï 

mk; wkqj" fu u f.ùu mek k`.skqfha fiajlhl= wjqreÿ myl fiajd 

ld,jla iïmQ¾K lsÍfuka wk;=re j hs' 
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^wd& kshñ; odhl;aj ie,eiqu-úYajúoHd,hS h mdßf;daIsl wruqo," 

úYajúoHd, úY%u wruqo, yd fiajd kshqla;hka f.a Ndr wruqo, 

úY%u-mámdáhg wh;a fkdjk fiajlhka iïnkaOfhka Tjqkaf.a mQ¾K 

bmehSïj,ska ^Ôjkúhoï §ukdj o we;=¿j& 15] la i|yd wdh;kh 

úYajúoHd, w¾;idOl wruqo,g odhl;ajh imhhs' 

hï fiajlfhl= úY%du-mámdáhg iïnkaO ù isàkï" mQ¾K bmehSïj,ska 

ms<sfj<ska 7] yd 8] odhl;ajhla wdh;kh úYajúoHd, w¾:idOl 

wruqo,g yd úYajúoHd, úY%du wruqo,g imhhs' 

fiajlhkaf.a mQ¾K bmehSï j,ska 3] m%udKhla wdh;kh úiska fiajd 

kshqla;hka f.a Ndr wruqo,g imhhs' 

l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,h 2016 

foieïn¾ ui 31 Èkg jk uQ,H m%ldYkj,g mdol jk igyka 

1'8 wdodhï y÷kd.ekSu 

wd¾:sl m%;s,dN wdh;khg ysñ jk yd iïnkaê; f.ùï fyda u;af;a § isÿ 

úh yels f.ùï ie,els,a,g .ksñka" ta olajd wdh;kfha wdodhï y÷kdf.k 

we;' 

^w& b.ekaùï .dia;= 

ld,Sk wkqmd;-mokful msysgd wdodhïla f,iska YsIHhka úiska f.jkq 

,nk b.ekaùï-.dia;= 

^wd& wdfhdackj,ska bmefhk fmd<sh 

,eîï$f.ùï ie,els,a,g .ksñka iaÓr ;ekam;=j,ska bmefhk fmd<sh 

^we& jHdmD;sj,ska ysñ jk wdodhu 

jHmD;s iïmQ¾K lsÍfï moku u; tajdfha wdodhu y÷kd.kq ,efí' 

^wE& fiiq wdodhï 

,eîï$f.ùï ie,els,a,g f.k fiiq wdodhï y÷kdf.k we; 
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1'9  úhoï y÷kd.ekSu 

wdodhï m%ldYkfhys úhoï y÷kdf.k we;af;a isÿ lrk ,o úhoï yd 

y÷kd.;a ksYaÑ; wdodhï whs;uhka w;r mj;akd iDcq iïnkaO;dj mokï 

lr f.k hs' wdh;kh mj;ajdf.k hEug o" foafmd<" hkaf;%damlrK yd 

WmlrK ld¾hlaËuj ;nd.ekSfuys ,d bjy,a jk kv;a;=jg o flfrk 

úhoï wdodhug ner fldg we;' 

1'10 uqo,a m%jdy m%ldYkh 

uqo,a m%jdy m%ldYkfhys we;=<;a uqo, yd uqo,aj,g iudk foa  wf;a mj;akd 

uqo,a yd b,a¨ï ;ekam;=j,ska iukaú; fõ' 

uqo,a m%jdy m%ldYkh ms<sfh< fldg we;af;a uqo,a m%jdy m%ldYkh ms<sn| j 

Y%S ,xld rdcH .sKqï iïu; wxl 2 g wkql+, j jla-l%uh ^Indirect Method& 

mokï lr f.k hs' 

1'11 remsh,a ñ,shk 30l jkaÈhla b,a,d wdh;khg tfrys j" l,ska isá ksfhdacH 

uqo,a md,ljrhd úiska mjrk ,o kvqj b,a,d wialrf.k we;'
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 

2016 foieïn¾ 31 ka wjika jk uQ,H m%ldYkj,g wod, igyka 

   ^YS% ,xlSh remsh,a j,ska&            

2.1  msßjeh-foafm<" hkaf;%damlrK yd ld¾hd,hSh 
WmlrK    

Cost/Reveluation 
2016'01'01 g fYaIh jdis .e<emSï 2016'12'31 g fYaIh 

  
N+ñh               5,000,000.00    5,000,000.00
±j NdKav            14,177,941.00 697,770.00   14,875,711.00
ridhkd.dr b.ekaùï WmlrK               4,362,363.30 126,380.00   4,488,743.30
fudag¾ jyk            18,407,242.00    18,407,242.00
ld¾hd,hSh WmlrK iúlsÍu              3,050,032.04    3,050,032.04
ld¾hd, WmlrK           23,783,301.62 7,688,757.85   

(728,250.00) 30,743,809.47
hkaf;%damlrK              4,800,000.00    4,800,000.00
f.dvke.s,s           89,155,280.39 417,840.00   89,573,120.39
          162,736,160.35 8,930,747.85  -  170,938,658.20
Ëhùï-foafmd<" 
hkaf;%damlrK yd ld¾hd, 
WmlrK 

    

Depreciation 
2016'01'01 g fYaIh jdis .e<emSï 2016'12'31 g fYaIh 

  
±j NdKav 4,819,163.99 1,929,766.65   6,748,930.64
ridhkd.dr b.ekaùï WmlrK  1,979,039.69 952,705.05   2,931,744.74
fudag¾ jyk 10,940,122.00 2,493,560.00   13,433,682.00
ld¾hd,hSh WmlrK iúlsÍu 3,047,651.34 2,180.70   3,049,832.04
ld¾hd, WmlrK 10,931,745.84 5,710,860.06 (728,250.00) 15,914,355.90
hkaf;%damlrK 1,050,000.00 600,000.00   1,650,000.00
f.dvke.s,s 66,526,457.21 4,763,986.90   71,290,444.11
 99,294,180.07 16,453,059.36 (728,250.00) 115,018,989.43
     
bÈßhg f.k .sh    55,919,668.77
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 

2016 foieïn¾ 31 ka wjika jk uQ,H m%ldYkj,g wod, igyka 

                  (YS% ,xlSh remsh,a j,ska)  

2.2  msßjeh-foafm<" hkaf;%damlrK yd ld¾hd,hSh 
WmlrK    

m%d.aOk m%;Hd.Kkh 2016'01'01 g fYaIh jdis .e<emSï 2016'12'31 g fYaIh 

mqia;ld, fmd;a yd ld,Sk i.rd           22,917,886.93 231,009.16   23,148,896.09
Wmdê f,da.=            2,074,527.00     2,074,527.00
         24,992,413.93 231,009.16  -  25,223,423.09
Ëhùï-foafmd<" hkaf;%damlrK 
yd ld¾hd, WmlrK     

Ëhùu 2016'01'01 g fYaIh jdis .e<emSï 2016'12'31 g fYaIh 

mqia;ld, fmd;a yd ld,Sk i.rd  20,106,466.88 1,213,462.40   21,319,929.28
Wmdê f,da.= 2,148,185.00    (73,658.00) 2,074,527.00
 22,254,651.88 1,213,462.40   (73,658.00) 23,394,456.28
     
bÈßhg f.k .sh    1,828,966.81
      
     
   31 Dec,2016 31 Dec,2015 

ia:djr j;alï     
uOH .nvdj- m%ldYk      977,883.36            1,956,426.69 
h<s- ksl=;= ueÈh    -                 62,312.40 
m%ldYk ^wka;¾ uOHia:dkh&       832,912.00               832,912.00 
   1,810,795.36            2,851,651.09 
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 
uqo,a m%ldYkj,g wod< igyka 
2016 foieïn¾ 31 ka wjika j¾Ih i|yd  
      2016'     2015'  
2.4 ld¾h uKav, Kh yd w;a;sldrï        

 wdmod Kh              2,657,281.83               2,529,059.79  
 fiajl Kh                   15,499.78                    20,499.82  
 mß.Kl Kh                   25,501.73                    71,513.27  
 jdyk Kh                  274,450.25                  252,155.43  
 úfYaI w;a;sldrï     -                         800.00  
 W;aij w;a;sldrï     -                      1,250.00  
               2,972,733.59                2,875,278.31  
2.5 w;a;sldrï       
 cd;Hka;r YdLdj ;ekam;=              1,641,000.00               1,641,000.00  
 k.r iNdj                  2,800,000.00  
 isisr w;=r,shf.a                       13,510.00  
 nKavdrkdhk c;Hka;r iïuka;%k Yd,dj                300,000.00    
 A K L chj¾Ok                 106,000.00    
 nd¾fldaâ úi÷qï                 446,400.00    
 BOC g%ej,aia                 715,000.00    
 BOC g%ej,aia                 352,000.00    
 N K R chiQßh                   40,000.00    
 A K L chj¾Ok                 130,000.00    
               3,730,400.00                4,454,510.00  
2.6 úúO ,eîï       
 cd;Hka;r YdLdj ;ekam;=                 438,000.00                  438,000.00  
 wdrËl ;ekam;=                 225,000.00    
 MDP ,eìh hq;=                 417,346.00    

 ,eìh hq;= Yd,d whlsÍï                  4,631,200.00  
 MBA-2013/14 ,eìh hq;=                 137,700.00                  137,700.00  
 MPA - 2012/2013 ,eìh hq;=                 110,000.00                  110,000.00  
 ,eìh hq;= fmd<sh              6,375,143.52               4,003,991.53  
 .súiqï lvlsÍu                     133,747.84  
 PhD 2014/2016 ,eìh hq;=                 347,003.00                  897,003.00  
 MPA  2013/2014 ,eìh hq;=                 408,000.00               1,524,200.00  
 MBA 2014/2015,eìh hq;=                 320,800.00                  475,500.00  
 MBA 2015/2016 ,eìh hq;=              6,548,000.00               1,990,800.00  
 PhD 2012/2014 ,eìh hq;=                     375,000.00  
 MBA 2016/17 ,eìh hq;=              1,731,500.00    
 MBA (CIT)  2016 ,eìh hq;=                 568,750.00    
 MPA  2015/17 ,eìh hq;=                 775,945.00    
 PhD 2016/18 ,eìh hq;=                 749,997.00    
             19,153,184.52             14,717,142.37  

2.7 ia:djr ;ekam;=       
 F/D No 220141 ( BOC )                   35,000.00                   35,000.00 
 F/D No 220209 (BOC)                   50,000.00                   50,000.00 
 F/D No 220018 (BOC)                   43,690.00                   43,690.00 
 F/D No 220267 (BOC)                   40,000.00                   40,000.00 
 F/D No 9543899 (BOC)              3,800,727.62              3,584,606.31 
 F/D No 9680349 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9680373 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9680289 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9680400 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9680415 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9717250 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9735361 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9735355 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9798584 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9798615 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9798638 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9802042 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 9802088 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 70393465 (BOC)              3,364,321.65              3,173,996.64 
 F/D No 70393475 (BOC)              3,364,321.65              3,173,996.64 
 F/D No 70393484 (BOC)              3,364,321.65              3,173,996.64 
 F/D No 70393496 (BOC)              3,364,321.65              3,173,996.64 
 F/D No 70393501 (BOC)              3,364,321.65              3,173,996.64 
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 F/D No 70431699 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 70431966 (BOC)              2,000,000.00              2,000,000.00 
 F/D No 70505660 (BOC)              3,329,737.79              3,141,369.24 
 F/D No 70505677 (BOC)              3,329,737.79              3,141,369.24 
 F/D No 73188118 (BOC)            21,831,123.12            20,276,988.07 
 F/D No 74147601 (BOC)            34,325,522.94            31,707,563.74 
 F/D No 74811175 (BOC)            20,000,000.00            20,000,000.00 
 F/D No.75405922 (BOC)            20,000,000.00            20,000,000.00 
 F/D No.76263451 (BOC)              7,500,000.00              7,500,000.00 
 F/D No.76869279 (BOC)            17,085,228.09            15,596,389.76 
 F/D No.76869237 (BOC)            10,936,827.42            10,381,758.50 
 F/D No.78439704 (BOC)            25,000,000.00            25,000,000.00 
 F/D No.80233140 (BOC)            25,000,000.00   - 
 F/D No 376062 ( NSB )            16,426,577.56            15,420,396.66 
 F/D No 424736 ( NSB )            30,700,608.03            29,003,880.99 
 F/D No 413214 (Peoples Bank)            23,529,429.50            22,054,372.63 
           309,785,818.11           272,847,368.34 
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l<ukdlrK mYapd;a Wmdê wdh;kh$ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hh 
uqo,a m%ldYkj,g wod< igyka 

2016 foieïn¾ 31 ka wjika j¾Ih i|yd  

  2016'     2015'  

2.8  uqo,a yd uqo,a yd iudk oE    
Bank (BOC -Borella) C/A 192596 67,258,619.97  46,513,509.90 
Bank A/C (International Centre) 021580683001 87,461.00  87,461.00 
Bank A/C - RFC (International Centre) 9719360 7,559,252.87  284,490.00 
Sampath Bank  A/C 121861001692 113.84  1,272,251.39 
Sampath Bank  (USD) A/C 521830000070 40,637,083.46  - 

 115,542,531.14  48,157,712.29 
2.9  mß;Hd. wruqo,    

D.S Jayasundara Gold Medal Fund 264,323.20  251,222.80 
Mr./Mrs. Kamalgoda Gold Medal Fund 28,567.74  28,567.74 
Endowment Fund 118,516.00  118,516.00 

 411,406.94  398,306.54 
2.10  l,ska ,o wdodhï    

MBA 2017/18 43,862,000.00   
MBA (CIT) 2016/18 4,850,000.00   
MBA (Executive) 2016 2,308,125.00   
MBA-Taxation 2016 16,071,429.00   
PhD 2014/2017   1,750,003.00 
PhD 2016/2018 4,166,672.00  5,250,000.00 
MPA 2015/2017 627,980.00  2,396,362.00 
MBA 2015/2016   36,647,650.00 
MBA 2016/2017 30,918,700.00  34,616,000.00 
MBA-Taxation 2015 6,428,573.00  9,642,858.00 
MBA (UAE)   6,517,970.81 
Received in Advance - Indonesia Programe 1,150,000.00   
Management Development Programs (LMS) 1,308,195.00   

 111,691,674.00  96,820,843.81 
2.11  ;ekam;= ,eîï    

Tender Deposit 60,000.00  75,000.00 
Security Deposits 35,000.00  35,000.00 
Miscellaneous Deposit (PIMA)   55,000.00 
Payable to NCAS 1,900,075.16   
Miscellaneous Deposit   984,260.51 

 1,995,075.16  1,149,260.51 
2.12  fjf<| yd fjk;a f.úh hq;= foa    

International Centre 7,860,000.00  7,860,000.00 
Accrued Expenses 10,495,871.08  10,597,008.58 
Subscriptions Received in Advance   1,621,808.45 
Student Scholarship Account( Foreign - City Bank) 1,271,735.00  1,405,809.00 
Student Scholarship (Foreign) Account   (71,000.01) 
Wiscom Builders   126,908.00 
Provisions for NBT   984,145.26 
Provision for Audit Fee 550,000.00   
Provision for Management Development Programs (LMS) 807,850.00   

 20,985,456.08  22,524,679.28 
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Schedule - A   
    
b.ekaùï .dia;= 

   
MBA (2013/2014) 250,000.00
MBA (2014/2015)  1,112,967.00
MBA (2015/2016)  59,718,850.00
MBA (2016/2017)  65,699,945.00
MBA(CIT/2016)  5,228,750.00
MBA(EXECATIVE)  4,334,375.00
MBA(TAXATION/2015) 25,714,285.00
MBA(TAXATION/2016) 6,428,571.00
PHD(2014/2016)  1,750,003.00
PHD(2016/2018)  8,333,325.00
MPA(2015/2017)  8,316,607.00
MBA(DUBAI/2015) 28,470,046.74
MBA(QATAR/2016)  25,634,301.10
  240,992,025.84
   
Schedule - B  
   

úúO ,eîï 
   
Transcript Fees  10,000.00
Admission Test Fees  572,500.00
Photo Copy Income  11,305.00
Miscellaneous Deposits 509,222.50
Surcharge Fees  527,699.50
Gym Membership Fee  4,000.00
Research Work Shop Income 7,000.00
Violation of Bonds-2016 120,000.00
Violation of Bonds-2015 75,000.00
Violation of Bond Value 1,596,595.93
Advertisement Income  596,789.65
Bank Balance Interest  503,270.21
Library Subcriptions  1,621,808.45
Miscellaneous Deposits 964,260.51
Cancelled Cheques Income 203,801.20
   7,323,252.95
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POSTGRADUATE  INSTITUTE  OF  MANAGEMENT 

Total Recurrent Expenditure - 2016 - Summary  Schedule - C 

ud;Dldj  
Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 

tl;=j fmdÿ 
mßmd,k 

wOHhk 
fiajd 

b.ekaùï 
iïm;a 

Wmldrl 
lghq;= 

PERSONEL EMOLUMENTS (Academic 
& Non Academic)      

04101-4201        SALARIES & WAGES 14,542,515.54 17,100,282.98 1,829,096.51 1,928,212.43 35,400,107.46 

04102-4202        U.P.F 1,785,845.13 1,980,119.58 245,034.18 298,055.24 4,309,054.13 
04103-4203        PENSION 204,079.60 173,856.66 47,581.90 25,071.76 450,589.92 
04104-4204        E.T.F 382,941.00 412,143.40 58,523.22 62,644.44 916,252.06 
04105-4205        ACTING PAY 12,000.00 237,321.00   249,321.00 
04106-4206        INTERIM ALLOWANCES 1,550,000.00 202,927.00 259,337.56 240,000.00 2,252,264.56 
04108                 ACADAMIC 
ALLOWANCES  905,805.65   905,805.65 

04208                 OVER TIME 3,374,283.26  440,735.00 765,044.00 4,580,062.26 
04110-4210        OTHER ALLOWANCES 2,874,533.79 469,824.35 360,221.00 506,697.00 4,211,276.14 
04111                Visiting Lecture Fee  13,680,095.00   13,680,095.00 
04112-4212        GRATUITY 184,804.36 165,558.74 94,687.18 27,771.92 472,822.20 
04213                 COST OF LIVING 
ALLAWANCE 1,255,800.00 101,400.00 190,060.00 187,200.00 1,734,460.00 

 26,166,802.68 35,429,334.36 3,525,276.55 4,040,696.79 69,162,110.38 

.uka úhoï yd hemSï oSukd      

0501          DOMESTIC 1,385,384.00 1,583,037.00 108,800.00 420,100.00 3,497,321.00 

0502          FOREIGN 270,404.60 1,207,248.37   1,477,652.97 

 1,655,788.60 2,790,285.37 108,800.00 420,100.00 4,974,973.97 
      
iïmdok      
0601        STATIONERY & OFFICE 
REGUISITES 18,237,574.66    18,237,574.66 

0602        FUEL & LUBRICANS 683,208.50    683,208.50 
0603        UNIFORM & TAILORING 
CHAGES 323,662.00    323,662.00 

0604        MECHENICAL & ELECTRICAL 
GOODS 79,520.00    79,520.00 

0605        CHEMICALS & GLASSWARE      

0607        OTHER SUPPLIES 392,981.95 1,620,793.33   2,013,775.28 

 19,716,947.11 1,620,793.33   21,337,740.44 

      

      

ud;Dldj fmdÿ mßmd,k wOHhk fiajd 
b.ekaùï 
iïm;a 

Wmldrl 
lghq;= 

tl;=j 

kv;a;=      

0701        VEHICLES 693,552.63 45,300.00   738,852.63 
0702        PLANT,MECHINARY & 
EQUIPMENT 1,126,417.88    1,126,417.88 

0703        BUILDING & STRUCTURE 1,794,464.94    1,794,464.94 

0704        FURNITURE 55,000.00    55,000.00 

0705        OTHERS 1,869,255.90   191,478.67 2,060,734.57 

 5,538,691.35 45,300.00  191,478.67 5,775,470.02 

fldka;%d;a fiajd      

0802        TELECOMMUNICATION 3,327,639.94 252,560.22   3,580,200.16 
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0803        POSTED CHAGES 236,531.83    236,531.83 

0804        ELECRICITY 9,045,660.00    9,045,660.00 

0805        SECURITY SERVICE 2,300,535.00    2,300,535.00 

0806        WATER 741,528.38    741,528.38 

0807        CLEANING SERVICE 3,292,112.00    3,292,112.00 

0808        RENTS & HIRE CHAGES 146,983.35 154,247.00   301,230.35 
0809        RATES & TAX TO LOCAL 
AUTHORITIES 5,614,483.95 54,659.00   5,669,142.95 

0810        PRINTING,ADVERTISING ECT 1,483,299.11 1,424,679.51   2,907,978.62 

0811        OTHERS 114,654.04 850,000.00   964,654.04 

 26,303,427.60 2,736,145.73   29,039,573.33 

wfkla mqKrdj¾;k úhou      
0902        SPECIAL SERVICE-COUNCIL & 
COMM 973,000.00    973,000.00 

0903        SPECIAL SERVICE-
PROFESSIONAL & 730,000.00    730,000.00 

0904        WORKSHOP,SEMINARS 12,500.00 9,530,954.04   9,543,454.04 

0906        STAFF DEVELOPMENT 612,470.95  118,732.00 73,000.00 804,202.95 
0908        HOLIDAY WARRANTS & 
SEASON TIKE 84,510.00    84,510.00 

0909        ENTERTAINMENT EXPENSES 1,445,504.46 772,595.81   2,218,100.27 

0910        BANK CHARGES 1,002,701.56    1,002,701.56 
0912        CONTRIBUTION & 
MEMBERSHIP FEES 1,208,832.50 53,006.11 1,033,544.13 14,601.13 2,309,983.87 

0913        CONVACATION  6,342,936.77   6,342,936.77 

0914        EXAMINATION EXPENSES 1,182,365.00 6,135,174.00  136,701.00 7,454,240.00 
0915        OTHERS-NEWS 
PAPERS,MAGAZINE EC 4,946,437.10 2,731,461.93 402,499.85 18,294.82 8,098,693.70 

0916        WELFARE SOCIATY 1,992,089.37    1,992,089.37 

 14,190,410.94 25,566,128.66 1,554,775.98 242,596.95 41,553,912.53 

      

      

ud;Dldj 

Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 
tl;=j 

fmdÿ mßmd,k wOHhk fiajd 
b.ekaùï 
iïm;a 

Wmldrl 
lghq;= 

MPA f.ùï  4,884,582.13    

MBA vqndhs f.ùï  7,783,421.09    

MBA lgd¾ f.ùï  5,106,469.09    

  17,774,472.31   17,774,472.31 

  
tl;=j 93,572,068.28 85,962,459.76 5,188,852.53 4,894,872.41 189,618,252.98 
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ú.Kldêm;sjrhdf.a ksÍËK ms<sno j PIM wdh;kfha woyia ±laùu 

 

ú.Kldêm;s - ksÍËK PIM wdh;kfha woyia ±laùu 
 
2'2'   uQ,H m%ldYk ms<sn| u; mejeiqu 
 
2'2'1' Ys% ,xld rdcH wxY .sKqïlrK  

m%ñ;s 02 
 

uqo,a m%jdy m%ldYkfhys re' 
21"203"277 wdfhdack j,ska ,o fmd<S 
wdodhu f,iska .e<emsh h;= jqj o' 
tu .e<emSu re' 6"21"035"246 g 
f,iska olajd we;' 

 

 
 
 
 
 
 
uqo,a m%jdy m%ldYkh ksjer È lsÍug 
l%shd lrKq ,efí' 

2'2'1' Ys% ,xld rdcH wxY .sKqïlrK  
m%ñ;s 07 
 

^i&  jd¾Islj" cx.u fkdjk j;alïj, 
m%dfhda.sl Ôj-ld,h úueiSug 
wfmdfydi;a ùu ksid" re' 66"555"653 
jákd f.dvke.s,s yd fudag¾ r:" 
mq¾j j¾Ifhys;a mQ¾K j Ëhù 
;snqK o ;j ÿrg;a Ndú;hg f.k 
;sìKs' ta wkqj" YS% ,xld rdcH wxY 
.sKqï lrK m%ñ;s 03 wkqj" 
úu¾Ykhg Ndckh flreKq j¾Ih 
;=<§ j;a tu j;alïj, Ëhùï 
w.h ixfYdaOkh lsÍug mshjr 
f.k fkd;sìKs' 

 
^ii& m%ñ;sfhys 86 jk fÊoh wkqj t u 

jákdlï u; tu jákdlïj, 
j;alï ±laúhhq;= jqj o" 
hkaf;%damlrK yd fiiq WmlrK" 
±j NdKav" ld¾hd,hSh WmlrK" 
ridhkd.dr yd b.ekaùï WmlrK 
ms<sn| .sKqïj,g wod< igykaj, 
fy< orjq fldg fkd;sìKs' 
uq¿ukskau Ëh jQ tu j;alï 
m%;H.Kkh lrkq ,en we;af;a 
2014 wfm%a,a ui 01 od hs'  

 
 
 
wdh;kfha f.dvke`.s,s m%;Hd.Kkh 
lsÍug ;lafiare fomd¾;fïka;=j lghq;= 
wrUd we;' fuu jd¾;dj ,o miq 
f.dvke`.s,sj, kshñ; Ôj ld,h 
ie,els,a,g .ksñka f.dvke`.s,sj, 
Ëhùu ks¾kh lsÍug l%shd lrkq we;' 
uq¿ ukskau Ëh w.hla .;a fudag¾ r: 
m%;Hd.Kkh lsÍug o mshjr .kq we;' 
 
 
 
 
 
j;alï h<s m;Hd.Kkh lsÍfï §" 
hkaf;%damlrK" ±j NdKav" ld¾hd,hSh 
WmlrK" ridhkd.dr yd b.ekaùï 
WmlrK" fjka-fjka j fkdf.k 
iuqÉÑ;hla f,iska i,ld we;' wod< 
jd¾;dfõ NdKav 3000lg jeä m%udKhla 
we;=<;a j ;snqKq w;r" t u jd¾;dfõys 
uDÿ msgm; ^Soft copy& ;lafiare 
fomd¾;fïka;=j úiska ksl=;a flg 
fkd;sìKs' tksid" 2016 j¾Ih i|yd 
Ëhùu ks¾Kh lrk ,oafoa 2014 yd 2015 
j¾Ij,g Ëhùu ks¾Kh lrk ,o 
moku u; hs' 
fu fia m%;Hd.Kkh lrk ,o j;alï 
±ka fjka-fjka j j¾. flfrk w;r" tu 
wNHdih 2017 j¾Ifha § ksu lsÍfuka 
wk;=rej" wod< f;dr;=re ,nd Èh yels 
fjhs' 
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2'2'1' .sKqïlrK wvqmdvqlï 

 
  ^w& úu¾Ykg Ndckh jQ j¾Ih ;=<" 

ksl=;alrk ,o njg fmkajk ,o 
re' 28"536 l jákdlulska hq;= 
fplam;a wj,x.= lsÍfï fya;=fjka 
wod< j¾Ih ;=< ksl=;a lrk ,o o" 
bÈßm;a fkdlrk ,o fpla m;a 
wod< j¾Ifha foieïn¾ udifha 
nexl= ieie§ï m;%h wkqj uqo,a 
fmdf;a ±lafjk fYaIh yd isÿ 
flreKq úhoï" ms<sfj<ska 
wvqfjkao jeäfhkao olajd we;' 

 
  ^wd& 2016 j¾Ifha wjika ld¾;=j i|yd 

mdGud,d .dia;= fjkqfjka 
re'1"354"756 la 2017 fmnrjdß 
udifha§ cd;sl f.dvke`.s,s nÿ 
f,iska f.jd ;snqK o" uQ,H ;;a;aj 
m%ldYkfhys tu uqo, iuqÉÑ; 
úhoula f,iska olajd fkd;sìKs' 

 
 ^we& úu¾Ykh lrk ,o j¾Ih ;=< § 

udi 24 l Wmdê mdGud,djla i|yd 
YsIHhka 45 fofkla ,shdmÈxÑ ù 
isáhy' fï mdGud,dj i|yd tla 
whl=f.a .di;=j re'575"000$} ls' 
fu u j¾Ih i|yd wdodhu re' 
6"468"750 la jqj o" wod< mdGud,d 
.dia;=j jk re' 25"875"000 
.sKqï.; fldg we;af;a re' 
5"228"750 la f,isks' 

 

 
 
 
wjYH ixfYdaOk lsÍug l%shd lrKq 
,efí' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 j¾Ih i|yd jQ cd;sl f.dvke`.s,s 
noao jk re' 1"354"756$} 2016 j¾Ifha 
.sKqïj,g we;=<;a fldg we;' 
 
 
 
 
 
.sKqï mÍËK ks,Orhkaf.ka fï 
ms<sn|j ;yjqrejla ,eîfuka wk;=re j 
iqÿiq ixfYdaOk we;slsÍug lghq;= 
flf¾' 
 
 
 
 
 
 

 
2'3' ,eìh hq;= yd f.úh hq;= .sKqï  

 
  ^w& 2007 j¾Ifha§" wdh;kh úiska 

vqndhsys cd;Hka;r YdLdjla 
ia:dms; lrk ,o w;r hï jxpksl 
isoaêhla fya;= fldg f.k" tu 
YdLdj 2009 iema;eïn¾ § jid 
ouk ,È' tfia jqjo tu YdLdjg 
,eìh hq;= yd bka f.úh hq;= jQ 
.sKqï ms<sfj<ska re' 2"079"000 la yd 
re' 11"603"217 la È.= ld,hla ;=< 
meje;sKs' wod< úu¾Yk lghq;= 
fufyheùfuka wk;=rej" tu uqo,a 
ms<sn|j iqÿiq fia ls%hd fkdfldg" 

 
 
 
cd;Hka;r YdLdjg wod< j" ,eîï yd 
f.ùï fYaIhka fidhd .ekSug wmyiq j 
meje;sKs' fuu cd;Hka;r YdLdfjys 
.sKqï lghq;= ms<sn|j wmrdO úu¾Yk 
fomd¾;fïka;=j u`.ska úu¾Ykhla isÿ 
flfrñka mj;S'  
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uQ,H ;;a;aj m%ldYkfhys bÈßhg 
f.k f.dia ;sìKs' 

 
  ^wd& úu¾Ykh flfrk j¾Ih 

wjidkfha § jqj" 2012 j¾Ifha oS 
úY%du .sh l,ska isá 
wOHËjrfhl=f.ka yd ksfhdacH 
uQ,H md,l jrfhl=f.ka whlr 
.; hq;= jQ w¾:idOl wruqo,ska yd 
wdmod wruqo,ska ,nd .; hq;= Kh 
m%udKhka jk re'2"079"000 yd 
11"603"217 la wh lr .ekSug ls%hd 
fldg fkd;sìKs'
 
 

 
 
úY%du .sh fiajlhkaf.a Kh fYaIhka 
Tjqka f.a w¾:idOl wruqo,a uq|jd 
yeÍfï oS wdmiq whlr.kq ,efí' fuys 
i|yka jk fiajlhkaf.a w¾:idOl 
wruqo,a uq|d yeÍu ms<sn|j fï olajd u 
;SrKh f.k fkdue;' 
 
 
 
 
 

      kS;sÍ;s" fr.=,dis yd l<ukdlrK 
;SrKj,g wkql+, fkdùu 

 
my; i|ka kS;s"Í;s"fr.=,dis yd 
l<ukdlrK ;SrKj,g wkql+, 
fkdùu ksÍËKh úh' 

 

 
  ^w& úYajúoHd, m%;smdok fldñiug yd 

Wiia wOHdmk wdh;k i|yd jk 
wdh;k ix.%yh 

 

 
  ^i& 9 jk mßÉfÊofha 5'1^7& j.ka;sh yd 

7jk mßÉfÊofha 21'1 fÊoh iy 
21'3 fÊoh 
 
wdh;k ix.%yfha m%;smdok j,g 
wkql+, fkdjk whqßka j¾Ifha 
ish¨u ksjdvq Èkhka i|yd w;sld, 
yd ffoksl §ukd f,iska 
re'1"410"600$} l uqo,la fcHIaG 
iyldr f,aLldêldßjrhdg yd 
1fY%AKsfha moaO;s úYaf,aIlg f.jd 
;sìKs' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wdh;kfha foaYk yd fiiq Ydia;S%h jev 
igyka i;sfha Èkj, § o" i;s wka;fha§ 
o" m%isoaO ksjdvq Èkj,oS o mj;ajkafka 
miajre 17'00 isg 21'00 meh olajd hs' 
l<ukdlrK fYa%Ksj,g wh;a rcfha yd 
fm!oa.,sl wdh;kj, fiajh lrk 
ks,Orfhda fndfyda ixLHdjla fu u 
ieisj,g iyNd.S fj;s' Wla; 
úu¾Ykfhys i|yka jk ks,Orhkaf.a 
fiajdj  fu u ld, fõ,dj,a ;=<§ ,nd 
.kafka myiqlï iemehSug;a" mÍËK 
meje;aùug;a" Bg wkqnoaO lghq;= 
wëËKh lsÍug;a h' fu u wdh;kfha 
meje;afjk jev igyka ms<sn|j fjf<| 
fmdf<ys ;r.hla mj;sk fyhska 
iqmÍËl lghq;= ksis f,i isÿ 
fkdflfrkafka kï wdh;kfha lS¾;s 
kduhg ydks isÿ fõ' t ksid" fu u 
ks,Orhkaf.a fiajdj ,nd .kakd w;r" 
f.ùï lrkq ,nkafka l<ukdlrK 
wOHË uKav,fha wkque;sh we;s j hs' 
fu u f.ùï lsÍu i|yd ;SrK .ekSfï 
n,h úYajúoHd, m%;smdok fldñifï 
2015 iema;eïn¾ 04 Èke;s ,smsfhka 
l<ukdlrK wOHË uKav,hg ,nd oS 
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we;' 1978 wxl 16 orK úYajúoHd, 
mkf;a fÊo wxl 8^3&^6& wkqj" jegqma yd 
fiiq oSukd f.ùu ms<sn| j ;SrK 
.ekSfï n,h úYajúoHd, m%;smdok 
fldñiug mjrd we;' 
 

  ^i&  mßÉfÊo 26 ys fÊo wxl 2'1 
 
wdh;khg wjYH ish,qu NdKav yd 
j;alï ióËK uKav,hla u`.ska 
isÿ l< hq;= jqj o" wdh;kfha 
mqia;ld, fmd;a i|yd úu¾IKh 
lereK j¾Ih ;=< § ióËKhla 
mj;ajd fkdue;' 

 
 

 
 
mqia;ld, fmd;a o" jdr ix.%y o 
ióËKh fldg iqÿiq mßÈ .e<emSï 
lsÍug lghq;= lrkq we;' 

  ^wd& YS% ,xld m%cd;%ka;s%l iudcjdoS 
ckrcfha uQ,H fr.=,dis 
 

 

 
uQ,H fr.=,dis wxl 135 
 
fmd;a ;nkakd ;k;=frys mj;sk 
ld¾h wdjrKh lsÍu i|yd 
mß.Kl uDÿldx. iydhsldjlf.a 
,nd f.k we;' 
uqo,a fmd; mj;ajdf.khEu o" 
nexl= ieie§ï ms<sfh< lsÍï o" 
uQ,sl uqo,a fmd;a yd .sKqï f,cr 
mj;ajdf.k hEu o" mß.Kl wdYs%; 
.sKqï lghq;= fuka u uqo,a 
whleñf.a lghq;= wdjrKh lsÍu o 
tu mß.Kl uDÿldx. iydhsldjg 
mjrd we;' 
 

 
 
 
uqo,a fmd;a mj;ajdf.ak hEu;a" jjqp¾ 
ms<sfh< lsÍu;a iuyr jjqp¾ mÍËdj;a" 
uqo,a whleñf.a ld¾h;a" ,ÿm;a 
mß.Klhg we;=¿ lsÍu;a" f.ùï jjqp¾ 
mß.Kl moaO;shg we;=¿ lsÍu;a 
bgqlrkq ,nkafka uqo,a wxYhg wkqhqla; 
lrk ,o uqo,a whleñ úiska ñi 
mß.Kl uDÿldx. iyhsldj úiska fkd 
fõ' fmd;a ;nkakdf.a lghq;= wdjrKh 
lrk ,oafoa fmd;a ;eîï ms<sn|j wjqreÿ 
9 l w;a±lSï we;s mß.Kl uDÿldx. 
iyhsldjla úisks' fmd;a ;nkakdf.a 
wenE¾;=j msrùug kqÿre wkd.;fha oS 
lghq;= lrkq we;' 
 

 
^we&  2015$wxl 03 orK" 2015 cQ,s 14 Èke;s 

rdcH uqo,a pl%f,aLh 
 

^i& udKav,sl ks,Orhka i|yd iq¿ 
w.s%uh uqo,a h:dfhda.H j ,nd Èh 
yels jqj;a ,>q f,aLl" ßhÿre" hka;% 
lre jeks udKav,sl fkdjk 
;k;=re i|yd wjia:d 11 § 
w;a;sldrï f,iska re' 1"375"500 la 
f.jd we;' 

 
 

 
 
 
 
mek k`.sk m%dfhda.sl wjYH;d 
ie,els,a,g .ksñka úOdhl fkdjk 
ks,Orhkg w;a;sldrï f.jd we;;a" tu 
w;a;sldrï mdúÉÑhg .kq ,nkafka wod< 
úOdhl ks,Orhkaf.a iDcq wëËKh 
hgf;a h' 
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^ii& h:dfhda.Hj ,nd Èh yels iq¿ 
w.s%uh uqo,a iSudj jk re'100"000 
blaujñka wjia:d 07 l§ ks,Orhka 
2 l=g re' 1"282"000 l w;a;sldrï 
,nd § we;' 

 
 
 
 
 
 
^iii& 2016 § ksl=;a lrk ,o w;a;sldrï 

y;rl tl;=j re' 1"619"400 la jk 
w;r" tu jif¾ foieïn¾ 31 olajd 
o tajd mshjd fkd;sìKs' 

 
 
 
 

uqo,ska w;a;sldrï f.jkq ,nkafka 
w;HjYH u wjia:dj,oS muKs' fu u 
w;a;sldrï i|yd mj;sk wjYH;d u; 
úfgl fu u w;;a;sldrï Wmßu iSudj 
blaujkq we;' wE|sfhys ±lajqKq 
w;a;sldrï j,ska 95] la f.jd we;af;a" 
l<ukdlrK uKav, yd .sKqï lñgq 
/iaùïj,g iyNd.s jk iudðlhkaf.a 
f.ùï i|yd h' 
 
 
wE|sfhka olajd we;s w;a;sldrïj,ska 93] 
la u 2016 foieïn¾ ui ;=< §" fplam;a 
u`.ska f.jd we;' fuu w;a;sldrï 
fkdmsheùug fya;= jQfha t u w;a;sldrï 
,nd .;a ld¾h iïmQ¾K fldg fkd;snqKq 
fyhsks' tu ld¾h iïmQ¾K lsÍfuka 
wk;=rej" fu u w;a;sldrï mshjd ;sìKs' 
 

 
^wE&  2002 fkdjeïn¾ ui 28 Èke;s 

11$2002$07 NdKavd.dr pl%f,aLh 
 

pl%f,aLfha wxl 1 orK wE|shg 
wuqKd we;s wdlD;sh wkqj" mß.Kl 
yd mß.Kl Wmdx. ms<sn|j ia:djr 
j;alï f,aLkh mj;ajd f.k f.dia 
fkdue;' 

 

 
 
 
 
mß.Kl yd mß.Kl Wmdx. ms<sn| 
f;dr;=re ia:djr jákdlï f,aLKfhys 
olajd we;' 
 

 
^b&   2009 wxl 9 orK cd;sl f.dvke`.s,s 

nÿ mkf;a fÊoh 4" wkq-fÊoh iii 
 
cd;sl f.dvke`.s,s nÿ uqo,a wod< 
ld¾;=j wjidkfha B<`. ui 20 
jeks Èkg m%:u wdodhï nÿ 
fomd¾;fïka;=jg f.úh hq;= jqj;a" 
wod< nÿ uqo,a f.jd we;af;a Èk 5 
isg 68 olajd jQ m%udo jQ ld,iSudjla 
;=< § h' 

 

 
 
 
 
nÿ uqo,a f.ùï m%udohka j<lajd .ekSug 
u;af;aoS lghq;= lrkq we;' 
 

 
^B&   wf.daia;= ui 31" 2015" wxl 241 orK 

wOHË uKav, ;SrKh 
 

bkaOk §ukdj ,nd.; yelafla 
meh 8 lg jeä ld,iSudjla jev 
lsÍfuka wk;=re j jqj o" meh 6 g 
wvq ld, iSudjka i|yd tu f.ùï 
.Kkh lsÍfuka re' 365"400 la fu 
u j¾Ih ;=< § f.jd ;sìKs' 

 
 
 
 
wju jYfhka meh 8 l ld,hla fiajh 
l<hq;= ùu ie,els,a,g .ksñka 2017 
iema;eïnrfha isg" bkaOk §ukdj 
f.ùï moku ixfYdaOkh lrk ,È' 
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3'  uqo,auh úu¾Ykh 
 
3'3'   wdh;khg tfrysj fyda wdh;kh 

úiska wdrïN lr we;s ffk;sl 
isoaê  

 
 ^w&  úYajúoHd, fldñiug;a" YS% 

chj¾Okmqr úYajúoHd,hhg;a 
tfrys j" wdh;kfha ysgmq ksfhdacH 
uqo,a md,ljrhd úiska lïlre 
Widúfhys mjrd ;snqKq 
LT/01/05/2012 kvqfjys" wdh;kh 
w;rueÈ j.W;a;rlrefjl= f,iska 
kï fldg ;sìKs' 

 
 ^wd& l<ukdlrK mYapd;aWmdê 

wdh;kfha vqndhs YdLfõ re' ñ,shk 
58'2 l jxpdj iïnkaOfhka 2009 
j¾Ifha § meje;s fmdÿ jHdmdr 
lñgq jd¾;dj u`.ska isÿ lrk ,o 
ks¾foaY mokï j" úu¾Ykh i|yd 
2011 ud¾;= ui 29 osk wmrdO 
mÍËK fomd¾;fïka;=j fj; 
mjrd ;snqK o" wod< mÍËK 2017 
fkdjeïn¾ 30 Èk jk úg;a wjika 
fldg fk;sìK' 

 

 

 
4'  fufyhqï úu¾Ykh 
 
 4'2'  l<ukdlrK ls%hdldrlï 

 
f.ùï jákdlïj,ska fldgila 
NdKav yd fiajd ,nd §u i|yd 
whlr.; hq;= jqj;a" t u úhoï 
f.ùï we;=<;a fldg we;af;a" 
wdjia:sl w;a;sldrï uqo,a 
f,aLkfhys h' ta wkqj" úu¾Ykh 
lrk ,o j¾Ih ;=< § 27 wjia:djl 
§ f.jk ,o re' 13"495"132 uqo, 
olajd we;af;a wdjia:sl w;a;sldrï 
uqo,a f,aLkfhys h' 
  

 

 
4'3  fufyhqï l%shdlrlï 
 

furg mqyqKqjkakka y;a fofkl= o" 
wdh;kfha iyNd.s;ajfhka 
fofokl= o c¾uksfha m%ekalam¾Ü 

 
 
 
wjfndaO;d .súiqu wiaika lrk ,oafoa 
c¾uksfha m%ekalam¾Ü úYajúoHd, 
mdif,ys mj;ajk ,o mqyqKq mdGud,dj 
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úYajúoHd, mdif,ys §" iema;eïn¾ 
18 isg 27 iudf,daÑ; j¾Ih ;=< § 
iyNd.S ù we;' ndysr wdh;k j, 
ks,Orhkaf.ka tla wfhl=g re 
575"000 ne.ska jQ re 4"025"000 l 
uqo,la ,eî we;' fu u jev igyk 
i|yd jeh jQ úhou re' 7"330'731 ls' 
ta wkqj re' 3"305"731 l mdvqjla 
wdh;khg isÿ ù we;s njg 
ksÍËKh ù we;' ta wkqj" fï 
ms<sn| j ;j ÿrg;a mÍË lsÍfï § 
fuu lreKq ksÍËKh úh' 

 
 

i|yd 25 fofkl= iyNd.s jk 
wfmaËdfjks' t fy;a" m%udKj;a 
b,ä ïm;a ixLHdjla ,eî fkd;sìKs' 
úYajúoHd,hg yd fydag,a .dia;= f,iska 
;SrKh jQ uqo,a f.ùug isÿ jQ ksid Wla; 
jev igyk wj,x.= lsÍug fkdyels úh' 
;jo fu u jev igyk wj,x.= lrk ,o 
kï isÿ jQ mdvqjg jvd jeä mdvqjla isÿ 
jkakg bv ;sìKs' óg wu;rj" 
úYajúoHd,hhg yd fydag,aj,g lrk ,o 
f.ùï uq¿ukska u ksIaM, úhoula 
jkakg bv ;sìKs' t fukau" jev igyk 
wj,x.=lsÍu" wdh;kfha fyd| kug yd 
m%;srEmhg n,j;a le,,la jkakg bv 
;sìKs' ta ksid m%udKj;a wdodhula 
fkd,enqK" jev igyk ls%hd;aul lsÍug 
;SrKh flßKs' 
úu¾Ys; j¾Ih ;=< §" fu u úfoaY mqyqKq 
jevigykaj,ska wdh;kh ,o wdohï 
w;sßla;hg re' ñ,shk 6'7 ls' 
  

 
  ^i&  mdGud,dj Èk 4 lg ie<eiqï fldg 

;snqK o" iyNd.sjkakka" hEï$Bï 
i|yd jk Èk 2 lg wu;r j" ;j;a 
Èk 4 la .; fldg ;sìKs' fï wkqj 
ks,Orhka 2 i|yd hemSï yd iq¿ 
úhoï fukau kjd;eka §ukd o 
mqyqKqjg .sh fuu ks,Orhkg 
wu;r Èk 4 f.jd ;sìKs' fu wkqj 
jeä mqr Èk 4 i|yd wdh;kh úiska 
re' 1"448"470 l uqo,la jeh fldg 
;sìKs' 

 

 
úurYKhg Ndckh jk mdGud,dj 
mj;ajk ,oafoa 2016 iema;eïn¾ ui 19 
isg 23 olajd jQ Èk my ;=< § h' tu 
lKavdhu furáka msg;a jQfha 2016 
iema;eïn¾ ui 18 od h' wdmiq .uk 
i|yd wod< .=jka álÜm;a ,nd .; yels 
jQfha 2016 iema;eïn¾ ui 26 od h' 
wfmaËs; iyNd.sjkakka ixLHdj 
n,dfmdfrd;a;=fjka .=jka.uka n,m;a 
fjkalr .ekSu m%udo flßKs' fï wkqj 
wdmiq .uk i|yd .uka n,m;% ,nd 
.ekSug yels jQfha 2016 iema;eïn¾ 26 
Èkg hs' fï wkqj" c¾uksfhka wdmiq 
meñfKk Èkh iema;eïn¾ ui 24 fkdj 
2016 iema;eïn¾ 26 oskg fh§ ;snqKq 
fyhska" w;sf¾l Èk 2 la c¾uksfhys .; 
lsÍug isÿ úh' 
  

  ^ii&  2015 uehs 12 Èke;s uqo,a wud;HxY 
pl%f,aL wxl C/D.012015/01/ ys 
2(C) fÊoh wkqj tu lKavdhug 
wjYH wju ixLHdj tu ld¾hhg 
wdh;kh i|yd ksfhdackh lsÍu 
we;=<;a l< hq;= j ;snqK o" 
mqyqKqjkakka 07 hq;= lKavdhu 
l<ukdlrKh lsÍug wdh;kfha 
ks,Orhka fofokl= iyNd.s lrùu 
u;fNaod;aul lreKla fia 
ie,elsKs' 

úfoAYsh mqyqKq mdGud,djlg we;=<;a 
iyNd.sjkakka l<ukdlrKh lsÍug 
tla ks,Orfhl= muKla fh±ùu 
wjodkï iy.; fyhska fï i|yd 
ks,Orfhda fofofkla fh±fj;s' 
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  ^iii& by; i|yka jk mdGud,dj i|yd 

neyer wdh;kj,ska iyNd.s jQ tla 
tla ks,Orfhl= f.ka re'575"000$} 
whlrk ,oo" we;a;jYfhkau" tla 
whl= i|yd jeh jQ uqo,a re'669"243 
l uqo, wdh;kfhka ±Íug isÿ úh' 
fï wkqj" jeh jQ w;sf¾l uqo, 
re'659"701 la jQ w;r" tla mqyqKq 
jkafkl= i|yd wdh;kfhka jeh jQ 
uqo, re'94"243 ls'  

 

 
fu u mqyqKq jevigyk fjkqfjka jQ 
wdodhfuys wvqjla isÿ jQ j o" iuia:hla 
f,iska .;a l<" úfoaY mqyqKq jev igyka 
j,ska wdh;khg w;sßla; wdodhula ,eî 
we;' 
 

 
4'4' wvqfjka m%fhdackhg .;a wruqo,a 
 

wdh;kfha udisl f.ùï re' ñ,shk 
13 isg re' ñ,shk 27 olajd meje;=K 
o" ksjerÈ j úhoï ks¾Kh 
fkdlsÍu ksid" j¾Ih uq¿,af,a ys u" 
re' ñ,shk 17'03 isg re' ñ,shk 
87'70 olajd jQ uqo,a b;sßhla m%Odk 
cx.u .sKqfuka mj;ajdf.k hk 
,È' 

 

 
 
 
idudkHfhka udi follg m%udKj;a 
uqo,a m%udKhla wdh;kfha cx.u 
.sKqfuys mj;ajdf.k hkq ,efí' 
fkdjeïn¾" f±ieïn¾" ckjdß yd 
fmnrjdß hk udi j, YsIHhka 
,shdmÈxÑ jk fyhska uqo,a fYaIfhys 
jeäùula we;s fõ' 2016 j¾Ifhys re' 
ñ,shk 25 l uqo,a w;sßla;hla ia:djr 
;ekam;=j, wdfhdackh flßKs' 2017 
j¾Ifha oS wruqo,a l<ukdlrK b;=reï 
.sKqula ,xld nexl=fjys újD; lrk ,o 
w;r" ffoksl fYaIh re' ñ,shk 5 
blaujk úg t u w;sfrl wruqo, 
iajhxlS%h j fu u b;=reï .sKqug ner 
fõ' fï wkqj" w;sf¾l uqo, M,odhSj 
wdfhdackh flf¾' 
 

 
4'5' ld¾huKav, mßmd,kh 
 
 ^w&  wdh;kfha wkqu; ld¾h uKav,h 

48 la jqj o" 2017 Tlaf;dan¾ 31 Èkg 
uKav,fha mqrmamdvq 08 la o" 
wkOHhk ld¾h uKav,fha 
mqrmamdvq 12 la o" meje;sKs' fï 
mqrmamdvq fkdmshjd wkqu; 
ld¾huKav,fha mqrmamdvq 
fjkqfjka" fldka;%d;a moku u; 
ks,Orhka 11 fofkl= n|jdf.k 
;sìKs' m%udKj;a w;a±lSï iys; 
ld¾huKav,hla .sKqï wxYhg 
n|jd fkd.ekSu ksid" .sKqï 
f,aLk ksje/È j mj;ajd f.k 
hEug wdh;khg fkdyels ù we;'  

 

 
 
 
wdh;kfha fiajd wjYH;d ie,els,a,g 
.ksñka fldka;%d;a moku u; n|jd 
.ekSu isÿ lrkq ,efí' 
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^wd&  wdh;kfha wkqu; ld¾huKav,h 
wNsNjd mß.Kl fhÿï 
iyldrjrfhl= yd ßhÿrl= n|jd 
f.k ;snqKq w;r" wkqu; 
ld¾huKav, mqrmamdvq fkd;snqK o 
jev igyka iyldr ;k;=rg 4 
fokl= wkque;shlska f;dr j" 
n|jdf.k ;sìKs' 

 
 

mqrmamdvq i|yd fjka lrk ,o uQ,H 
m%;smdok mokï lr f.k" wdh;kfha 
wjYH;d i|yd n|jd .ekSï isÿ fldg 
we;' 

 
4'6' jdyk Wmfhda.S;dj 

 
úYajúoHd, m%;smdok fldñifï 
2015 iema;eïn¾ 18 Èke;s" pl%f,aL 
wxl 13$2015 wkqj wdh;kfha 
wOHËjrhd úiska Tyqg wkqhqla; 
lrk ,o jdykhla fyda .ukd.uk 
§ukdjla fyda ,nd .; yelsj 
;sìh§' ixÑ;fha meje;s jdykhla 
È.ska È.gu Tyq úiska ,ndf.k 
;sìKs' ta wkqj wkque;shlska f;drj 
bkaOk ,Sg¾ 1813 i|yd re'212"063 
la fhdodf.k ;snqKs' wod< 
pl%f,aLh wkqj" úu¾IKh lrk 
,o j¾Ih ;=<" Wla; ks,Orhd úiska 
udihlg wkqu; iSudj blaujd 
bkaOk ,nd f.k ;sìKs' 

 

 
 
 
wod< f,aLfhys m%;smdok j,g wkqj" 
wOHËljrhd yg jdykhla wkqhqla; 
lsÍug ls%hd lrKq ,efí' 

 
5'  j.ùu yd hymd,kh 
 
5' 1'  .sKqï m%ldYk bÈßm;a lsÍu 
 

.sKqï ksÍËKh i|yd 2017 wfm%a,a 
04 Èk § jd¾Isl .sKqï m%ldYkh 
bÈßm;a fldg" tu .sKqï h<s 
ixfYdaOkh fldg 2017 Tlaf;dan¾ 
ui 31 jk od bÈßm;a lrk ,È' 

 
5' 2'  wNHka;r ú.Kkh 
 
 ^w&  úu¾Ykh flfrk j¾Ih i|yd 

wNHka;r ú.Kk ie,eiqfuys" 
bijq 11 wdjrKh flfrk njg 
olajd ;snqK o" t u j¾Ifha ;=< § 
wod< bijq ms<sn|j ljr fyda 
ú.Kk ls%hd u¾.hla f.k 
fkd;sìKs' 
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 ^wd&  wdh;kfha wNHka;r ú.Kkh 
fufyhjd we;af;a YS% chj¾Okmqr 
úYajúoHd,fhys wNHka;r 
ú.Kljrhd úisks' ú.Kk lghq;= 
wdjrKh lsÍu i|yd o 
úYajúoHd,fha ú.Kk lghq;= j,g 
wu;r j" wdh;kfha ú.Kk 
lghq;= fufyheùug o wjYH 
ks,Orhka ixLHdj fkdue;s úh' t 
u ld¾h uKav,h iukaú; jQfha 
ksfhdacH wNHka;r ú.Kk yd 
,smslre fY%aKsfha ,smslreka 3 
fofkl=f.ka muKs' 

 
 
5' 3' m%iïmdok lghq;= 

 
úu¾IKh lereKq j¾Ifha 
m%iïmdok ie,eiau wkqj" remsh,a 
ñ,shk 130 l úhoñka 
f.dvke`.s,a,la ;ekSug ie,eiqï 
fldg ;snqK o" 2017 fkdjeïn¾ jk 
f;lao bÈlsÍï lghq;= wrUd 
fkd;sìKs' 

 

 
 
 
f.dvke`.s,s ie,eiqu i|yd wkque;sh 
,nd §ug fld<U k.r iNdfjka m%uo 
jQfhka" úu¾Ykh lrk ,o jir ;=< § 
f.vke`.s,s lghq;= we/öug fkdyels 
úh' 

 
5' 4' whjeh md,kh 
 
 ^w&  úu¾Ykh lrk ,o j¾Ih ;=< 

weia;fïka;= .; yd ,o wdodhu 
w;r mr;rh ishhg 48 la nj 
ksÍËKh jQ w;r" biõ 7 l whjeh 
weia;fïka;= .; yd úhoï w;r 
úp,H;dj ishhg 15 ;a ishhg 135 
;a w;r úh' fuu`.ska fmkShkqfha 
wh-jeh f,aLkh l<ukdlrK yd 
lghq;= md,kh i|yd M,odhS 
WmlrKhla f,iska fhdod f.k 
fkd;snqK nj hs' 

 
^wd&  úu¾Ykh lrk ,o j¾Ifhys § l=,S 

yd nÿ f,iska re'301"230 la f.jd 
;snqK o" fï i|yd m%;smdok fjk 
fldg fkd;sìKs' 

 

 
 
 
lgd¾j, mYapd;a Wmdê mdGud,djla 
we/öu;a" úfoaYSh mqyqKq mdGud,d 
meje;aùu;a ksid weia;fïka;=.; 
wdodhfuys jeä ùula isÿ úh' 

 
   fhÿï yd md,kh 
 
  l%u yd md,k fË%;% 
 
 ^w&  ia:djr j;alï l<ukdlrKh 

 
 
 
ksÍËK 
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^wd&  .sKqï lghq;= 
 
 
 
 
^we&  m%iïmdok 
 

j;alï m%;Hd.Kkh lsÍu wmyrKh yd 
Bg iïnkaO .sKqïj, wvq¨yqvq yd ia:djr 
j;alï f,aLkh hdj;ald,Sk fkdlsÍu' 
 
YS% ,xld rdcH .sKqï m%ñ;sj,g wkql+,j 
.sKqï ieleiSu i|yd iqÿiqlï iys; 
m%udKj;a ld¾h uKav,hla m;a 
fkdfldg ;sîu' 
 
m%iïmdok ks¾Kdhlhka" m%iïmdok 
w;afmd; yd m%iïmdok ie,eiau wkqj 
lghq;= fldg fkd;sîu' 
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1.  .ப.நி. ேநாக்கு, பணிக்கூற் மற் ம் ெப மானங்கள் 

ேநாக்கு 

ெதற்காசியாவில்  காைமத் வ ைறயில்  கீர்த்திமிக்க மத்திய நிைலயெமான்றாக  

மா தல் 

பணிக்கூற்  

சர்வேதச கண்ேணாட்டத் ட ம் உள் ர் அ த்தளத் ட ம் கூ ய தைலவர்கைள  

வி த்திெசய்வத டாக நாம் மனித சிந்தைனசக்திைய ண் வி கின்ேறாம். 

அவ்வா  ெசய்வத டாக த்தாக்க கற்பித்தல், ன்னணி ஆராய்ச்சி, 

பங்காண்ைமைய வ ப்ப த்தல், பசுைம உட்கட்டைமப்  மற் ம் நல்லாட்சி 

என்பவற்ைற நாம் பின்பற் கின்ேறாம். 

ெப மானங்கள் 

அவா:ெசயற்பா களில் ெதாழில்வாண்ைமைய காட் வதில் விைள கைள ேநாக்கிய 

உற்சாக ம் ஆர்வ ம் 

பிரதான  நடத்ைதசார் அைடயாளாங்கள் (பி.ந.அ) 

1. ெதாழி டன்  இைணந்த பணிகள் பற்றிய ெதளி ெகாண்டவர் 

2. பணிகைள ைகயா வதில் உற்சாகத்தன்ைமகிக்கவர் 

3. திய தீர் கைள காண்பதில் த்தாக்கமிக்க சிந்தைன 

4. நி வனசார் ெவற்றிக்கான ஒ வர  பங்களிப்  பற்றி உணர் ள்ளவர் 

5. ேநாக்கங்கைள அைடவதற்கு ேமலதிக சக்திைய வழங்க ஆர்வ ள்ளவர் 

ேநாை்மத்தன்ைம:  நி வனத்தின் சிறந்த நலைன மனதிற்ெகாண்  ஒ க்கவியல்  

தன்ைம டன் நடத்தல் 

பிரதான  நடத்ைதசார் அைடயாளாங்கள் (பி.ந.அ) 

1. நடத்ைதயில் ேநா்ைமத்தன்ைம வாய்ந்தவர் 

2. இரகசியமான விடயங்கைள ைகயாள்வதில்  நம்பகமானவர் 
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3.  நி வனத்தின் விதிகள் மற் ம் ஒ ங்குவிதிகளி ள் ரணமான 

தன்ைனநடத் பவர் 

4.  ஒ க்கமற்ற  ெசய்பா க க்காக ெதாழிற்படமாட்டார். 
5. சுய நலைன விட நி வனத்தின் ேதைவைய ற்ப த் வார். 

சிந்தைனஉணர் : விடயங்கைள சுயவிழிப் ணர் டன்  ெசய்வதில் ேநாக்கத்திற்கும் 

ெசயற்பா க க்கும் கவனம் ெச த் தல் 

பிரதான  நடத்ைதசார் அைடயாளாங்கள் (பி.ந.அ) 

1. விபரங்க க்கு கவனம் ெச த் தல் 

2. எந்தெவா  ேநரத்தி ம் ேதைவயான ெசயற்பா கள் குறித்  விழிப் ணர் டன் 

இ த்தல் 

3. நிைலைமகைள பக்கச்சார்பற் ,  திறந்த மன டன் பார்த்தல் 

4. ைகயி ள்ள பணிகள் ெதாடர்பில் ரண அவதானத் டன் இ த்தல் 

5. ேநரத்ைத பயன்ப த் வதில் விைனத்திறன்ெகாண்டவர் 

மளாவிய அ கு ைற 

 
எம  ன்ேனற்றத்ைத அறி ம் ெபாறி ைறெயான்றாக எம  தர காைமத் ைவ 

ைறைமைய நாம் பயன்ப த் கின்ேறாம்.   

எம  கீர்த்திமிக்க நி வனசார் கட்டைமப்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெதற்காசியாவில் காைமத் வ 
கீர்த்திக்கான  நி வகம் 

கீர்த்தியின் ஐந்  ண்கள்
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இலக்குகள் 

அ த்த ஐந்  வ டங்க க்கான .ப.நி.ஐந்  இலக்குகள் பின்வ மா : 

1. தலாவ  இலக்கு : அதன் கல்விசார்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்  தரத்ைத ம் 

ெபா த்தப்பாட்ைட ம் ேநாக்ெகல்ைலைய ம் ேமம்ப த் தல் 

2. இரண்டாவ  இலக்கு : ஆராய்ச்சி மற் ம்  ெவளியீ களில் கீர்த்திைய ேநாக்கி 

ெசயலாற்றல் 

3. ன்றாவ  இலக்கு : ைகத்ெதாழில், பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம்  ெதாழில்சார் 

அைமப் க டன் பங்காண்ைமகைள வளர்த்தல் 

4. நான்காவ  இலக்கு: தகவல் ெதாழில் ட்பத்ைத வி த்திெசய்வ ம்கல்வி, 

சு கமான கற்றல்சூழ க்கான பசுைம உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 

உ திெசய்த ம். அத் டன் 

5. ஐந்தாவ  இலக்கு: நிதிசார் மற் ம் நி வாக இணக்கப்பாட் டன் ெவளிநாட்  

வ மானம் உள்ளிட்ட வ மான வளர்ச்சிைய உ திப்ப த்தல் 

இதன் பிரகாரம் 20, உபாய ைற ேநாக்கங்கள் வ வைமக்கப்பட் க்கின்றன. 

 

.ப.நி. தரக் ெகாள்ைக 

வி மியங்களின் அ ப்பைடயில் தனித் வமான நி வன கலாசாரத் டன் கூ ய 

அறி  மற் ம் த்தகாக்கத்ைத பின்பற் கின்ற  இலங்ைகயின் கீர்த்திமிகு 

பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம் என்ற வைகயில்,  நி வகமான   கற்பித்தல் ஆராய்ச்சி,  

உசா ைக மற் ம் அதன் ெதாடரான  கல்வி, ேபான்ற அதன் அைனத்  யற்சிகளி ம் 

சர்வேதச தராதர கீர்த்திைய  பின்பற் வதற்கு அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப வேதா , 

எல்லா சந்தர்ப்பங்களி ம் ஆராய்ச்சி, மீளாய் , மதிப்பீ  மற் ம் ெதாடரான ேமம்பா  

ேபான்ற ெசயன் ைறகளி டாக அதன் க்கிய அைனத்  ஆதர  

ெதாழிற்பா களி ம் ெபா ப் கூறத்தக்கதாக ெதாடர்ந் ம் திகழ்க்கின்ற . 
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காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகமான : 

 எம கல்விசார் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்  தரத்ைத ம் ேநாக்ெகல்ைலைய ம் 

ேமம்ப த் தல் 

 ஆராய்ச்சி மற் ம்  அபிவி த்தி ஊடாக உபாய ைற சர்வேதச உற கைள 

ேமம்ப த்த ம் ஆராய்ச்சி மற் ம் ெவளியீ களில் கீர்த்திைய அைடதல் 

 ைகத்ெதாழில்கள், பல்கைலக்ககழகங்கள் மற் ம் ெதாழில்சார் அைமப் க டன் 

கூட்டாண்ைமைய வளர்த்தல் 

 பயிற்சி மற் ம் ஆதர  வசதிகைளஅளிப்பதன் லம் திறன்ெகாண்ட மற் ம் 

வா க்ைகயாளர் ைமயப்ப த்திய பதவியணியின் வி த்தி 

 நி வகத்தின் நி வாக மற் ம் நிதிசார் ெசயன் ைறகளி டாக 

விைனத்திறைன ம் பய திைய ம் ேமம்ப த் தல்; அத் டன் 

 ச கத் டன் அதன் ெசயற்பா கைள ஒ ங்கிைணக்கும் கூெறான்றாக 

கூட்டாண்ைம ச க ெபா ப்ைப வளர்த்தல் 
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2. பணிப்பாளாின் மீளாய்  

ப்பத்ைதந்  வ டங்க க்கு ன்னர் உயர் மட்டத்தில் காைமத் வ கல்வி 

ெதாடர்பாக  தனியார் மற் ம் அரசாங்க ைறகளில் நாட் ல் சிறியளவான 

கவனம்ெச த்தப்பட்ட பின்னணியில்  .ப.நி  அதன் ஆரம்ப பணிப்பாளாின்  

தைலைமயில் பட்டப்பின்ப ப்  கற்ைககள்  பிாிவில் அறி கப்ப த்தப்பட்ட விேசட  

காைமத் வ நிகழ்ச்சித்திட்டத்தி டாக  இலங்ைகக்கான  காைமயாளர்கைள  

வி த்திெசய்கின்ற  ேதசிய பணிக்கு கால ெய த்  ைவத்த இப்பின்னணியில் 

ஆரம்ப பணிப்பாளர்  இலங்ைகயில் எம்பீஏ பட்ட பாடெநறியான்ைற  தாபிப்பதற்கான 

உதவிைய ெபற் க்ெகாள்வதற்காக கேன ய சர்வேதச அபிவி த்தி 

கவராண்ைம டன் ேபச்சுவார்த்ைதகைள ேமற்ெகாண்டார். 1980 களின் ஆரம்பத்தில்  

நாட் ல் தனி ாிைம சந்ைதவாய்ப்  அப்ேபா   உ வாக்கப்பட்டேபாதி ம்  தற்ேபா  

சுமார் 35 வ டங்களின் பின்னர் எம்பீஏ இற்கான  சந்ைத மிக ம்  ேபாட் த்தன்ைம 

ெகாண்டதாக ம் உள்ள . 

நாட் ள்ள எட்  பல்கைலக்கழங்கள்  எம்பீஏ பட்டத்ைத வழங்கும் அேதேவைள ஒ  

ெதாைக தனியார், கடல்கடந்த பாடெநறிக ம் .ப.நி ேபாட் ேபா கின்றன. இந்த 

பிந்திய பாடெநறிகள் ெவளிநாட்  நிதிகைள பயன்ப த்தி ெவகுவாக 

விளம்பரப்ப த்தப்ப வேதா   அைவ எம்பீஏ பாடெநறிக க்காக .ப.நி. 

அறவி கின்றைதப் ேபால இ மடங்கு மிைக கட்டணங்கைள அறவி கின்றன. 

ேபாட் த்தன்ைமயான  ைழ  தைகைமகைள குைறத்தல், வ ைகத  

விாி ைரக க்கு உள் ர் பல்கைலக்கழக பீடத்ைத பயன்ப த் தல், இவர்கள்  

கூ கின்ற  ‘சிறப் மிகு” ெபயர்கள், குறிப்பாக எம  சுயமானைத விட 

ெவளிநாட் ந்  வ ம் எந்தெவான் ம் ேமலான  என்ற அவர்கள   

தங்கியி க்கும் சிந்தைன நம்பிக்ைகயிலாகும்  ேபான்ற விடயங்களி ந்ேத 

ேபாட் த்தன்ைம எ கின்ற .ேமற்ப  நிைலைமயான   தன  சுய நிதியில் 

இயங்குகின்ற .ப.நி.  பாாிய  சவாெலான்ைற ன்ைவக்கின்ற . 

ேபாட் த்தன்ைமெகாண்ட தனியார்கல்வி  நி வனங்கள்  .ப.நி . கங்ெகா க்கின்ற  

வைரயைறக க்கு உட்ப வதில்ைல. தன்னிைறவானதாக இ க்கேவண் ம் 
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என்கின்ற அதன் சுய உந் தலளிக்கப்பட்ட  ன்ென ப்பான  .ப.நி. சம்பளங்கள், 

மின்சார கட்டணங்கள், காப் தி, வாிகள், வ ைகத  விாி ைரயாளர்கள்,  மற் ம்  

கட்டட பராமாிப் , கவனிப் , க வி,  வழங்கல்கள், ேபாக்குவரத்   மற் ம் 

கணக்காய்   கட்டணங்கள்  ேபான்றவற்றிற்கான ெகா ப்பன க க்காக  நிதிகைள 

உைழக்க ேவண் யி க்கின்ற . இ  இலங்ைகயில்  ஒ  ெபா த் ைறசார் 

நி வனெமான்   அதன் நைட ைற மற் ம் லதன ெசலவினங்கள் அைனத்ைத ம் 

உள்ளடக்கி உைழப்பதற்கு ணிந்  நி வனத்ைத மிைகநிைல டன்  ேபணிவ வ  

உண்ைமயிேலேய ஒ  தனித் வமான நிைலயாகும். 

இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் 2015 – 2019 ஆண் க க்கான கூட்டாண்ைமத் 

திட்டத்தின் அ ப்பைடயில்  .ப.நி  அதன் காைமத் வ சைப  மற் ம் கல்விச் 

சைபயினால் திறைமயாக  வழிநடாத்தப்பட்  ெநறிப்ப த்தப்பட்ட . 

(1). .ப.நி.கல்விசார் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்  ேநாக்ெகல்ைலைய ம் ேமம்ப த் தல். 

(2). .ப.நி. ஆராய்ச்சி மற் ம் ெவளியீ களில் கீர்த்திைய ேமம்ப த் தல். 

(3).ைகத்ெதாழில்கள், பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம்  ெதாழில்சார் அைமப் க டன் 

கூட்டாண்ைமைய வளர்த்தல். (4).த.ெதா.ெதா.வி த்திெசய் , சு கமான கற்றல் 

சூழ க்கான உட்கடட்டைமப்  வசதிகைள உ திப்ப த் தல். (5). நிதி மற் ம் 

நி வாக இணக்கப்பாட் ன் அ பப்பைடயில் 

ெவளிநாட்  வ மானம் உள்ளிட்ட வ மான வளர்ச்சிைய உ திப்ப த்தல் ேபான்ற 

அதன் ஐந்  இலக்குகளில்  .ப.நி. மளாவிய ெசயலாற் ைகைய ெதாிவிப்பதில் 

நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 

இவ்வாண்  காலப்பிாிவில் காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் 

அைட கைள வழங்குவதற்காக திய பக்கங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.இைதத் 

ெதாடர்ந்  மனிதவளங்கள் அபிவி த்தி, நி வாக மற் ம் நிதிசார் விைனத்திறன் 

ெதாடர்பான பகுதிகள் வ கின்றன 

விவாதத்திற்கிடமின்றி இலங்ைகயில் ெபா யற்சியாண்ைமயின் எதிர்காலமான  

சுயாதீன மற் ம் கட் ப்பா  என்பவற்றிற்கிைடேய சாியான சமநிைலையப் 
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ேப வதிேலேய தங்கியி க்கின்ற ,  ஒ  றத்தில் நா  சுய நிதியிடல் ெசய்கின்ற 

சுயமாக காைமத் வம் ெசய்கின்ற  ெபா யற்சியாண்ைமகளில் சுய ெபா ப் ள்ள, 

சுய ஒ ங்கு மரைபக் ெகாண்ட நி வனங்கைள ேவண்  நிற்கின்ற அேதேவைள 

ம றத்தில் பல்ேவ  ெதாழில் யற்சிக ம் விைனத்திற ம் வைககூ ம் தன்ைம 

ேசைவக்கு ஒத்தி த்தல் ேபான்ற சில ஆகக்குைறந்த தராதரங்கைள ம் ெகாண் க்க 

ேவண் யைத ம் உ திப்ப த்த ேவண் ள்ள . 

காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் சுயாதீனத் தன்ைமயான  அதற்கு 

இைசவான சட்டவாக்கத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ப்பேதா  இ  நி வாக, நிதி 

ெதாழில்பாட்  சுதந்திரங்கைள வழங்குகின்ற  . . . ேம ம் காைமத் வ 

பட்டப்பின்ப ப்  நி வனமான  திைறேசாியி ந்  எவ்வித வர ெசல த் திட்ட 

ஒ க்கீ க க்காக ம் தங்கியிராத அதன் லதன ெசலவினங்களான நிர்மாண மற் ம் 

திய கட்டங்க க்கான ெசலவி ம் கூட  தங்கி ப்பதில்ைல . 

அண்ைமய ஆண் களில் இலங்ைகயில் உயர் கற்றல் நி வனங்களில் ெப ம் ஒ  

ரட்சி ஏற்பட் க்கின்ற . எவ்வாறாயி ம் சுய  நிதியி கின்ற நி வனங்க க்கும் 

கணிசமானள  திைறேசாிக்ெகாைடகளில் தங்கியி க்கின்ற அரச பல்கைலக்கழகம் 

ேபான்ற நி வனங்க க்ககுமிைடேய ஒ  தனித் வத்தன்ைம காணப்ப கின்ற . 

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகமான  நி வகமான  அதன் பாடெநறி 

வழங்குைகயில் அதன் மர  ாீதியல்லாத ைறைமகள், கு  மற் ம் இைடத்ெதாடர்  

கற்றல் அமர் கள், கற்றல் வசதியளிப்பாளர்களின் பிரசன்னம் ேபான்ற அதன் 

தரங்களில் அத்தைகய நி வனங்களின் பாாிய திரட் ந் ம் ஒ  ேவற்றைமப்ைபக் 

ெகாண்டதாகவி க்கின்றேபா , இதற்கு ேமலதிகமாக வா க்ைகயாளாின் ேதைவ  

பகுப்பாய்வின் அ ப்பைடயில் அதன் ைறைமயான ெவளியீட்டாளர்க ம் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்க ம் தயாாிக்கப்பட் க்கின்றன  .காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  

நி வகத்திதன்  ைமய ேநாக்கம் யாெதனில் தனியார் மற் ம் ெபா த் ைற 

ெசயற்பாட்டாளர்கைள ெதாழில்வாண்ைமயாளர்களாக  மாற் வேத ஆகும். 
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தனியார் ைற ெதாழில் யற்சியாண்ைமயாளர்கைளப் ெபா த்தவைர அவற்றின் 

பிராதன விைனத்திறனாக இலாபத்தன்ைம காணப்ப கின்ற . அரச உடைமயான  .

ெதாழில் யற்சிகளில் இலாபத்தன்ைம ேபாதியெதா  சுட் யாக இ க்காவிட்டா ம் 

கூட அைவ இலாபம் அல்லாத ெதாழிற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதனால் இலாபங்கைள 

உச்சப்ப த் வதற்காக அைவ உ வாக்கப்படவில்ைல  .ம் திைறேசாி எவ்வாறாயி

மீ .எவ்வித சுைம மில்லாமல் அரசுைடைமயான ெதாழில் யற்சிெயான்  

ெதாழிற்ப கின்றதாயின் எம  கண்ேணாட்டத்தில் அத்தைகய ெசயற்பா கள் 

கணக்காய்  மாத்திரேம காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்ைத அதன் 

ெசயலாற் ைக மற் ம் ேசைவ வழங்கல் ெதாழிற்பா கைள ேமம்ப த் வதற்கு 

ஊக்குவிக்கும் . 

ெநகிழ்ச்சித் தன்ைமையப் ேப வதற்கான எம  ேதட ல் பல்ேவ  வைகயான 

ெதாழில் யற்சிக க்கு  வைககூ வதில் காைமத் வம்,  ேமற்பார்ைவ, உ வாக்கம் 

ேபான்றவற் க்கான தகுதிறன்க க்கான ேதைவ எம்மிட ள்ள . இதன் விைளவாக 

பாாியளவான ெதாழில் யற்சிகள் அதன் சுயமான நிதியிடல், அறிக்ைகயிடல் 

தனிப்பட்ட மற் ம் ஆ ைக ஏற்பா களில்  ெதாடர்ந் ம் நிைலத்தி க்கின்றன.   
நிதிசார் சுயாதீனத் தன்ைம மற் ம் மனித வளங்களில் கட் ப்பா  என்பவற்றின் 

குைறபாடான  க ைமயாக வைரயைறகைள விதிக்குெமன்பேதா  காைமத் வ 

பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் நீண்டகால அபிவி த்தி சந்ைத மயமாக்குைக 

ெசயலாற் ைக ன்ேனற்றம் என்பவற்றில் வைரயைறகைளக் ெகாண்  வர ம் .

காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அதன் 

மான உள்ளார்ந்த ஆற்றைல அைடவதற்கு எ ந் வ ம் ேபாக்குக டன் 

இைணந்   ேபாட் த்தன்ைமயில் ன்னிைலயில் இ ப்பதற்கு காைமத் வ 

பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் காைமத் வ சைப சில குறிப்பிட்டள க்கு நிதிசார் 

சுயாதீனத்தன்ைமையக் ெகாண் த்தல் மிக ம் க்கியமானதாகும் . 
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3. அறி கம் 

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகமான   ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

பல்கைலக்கழகத் டன் இைணக்கப்பட்ட ஓரள  சுயாதீனத்தன்ைம ள்ள 

அைமப்பாகும். அதன் ேநாக்கங்களாக பல்ேவ பட்ட காைமத் வ, நி வாக 

கற்ைககளின் ைறகளில் பட்டப்பின்ப ப்  அறி த் ைக, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி 

மற் ம் அபிவி த்தி என்பவற்ைற  வழங்குவத டாக  இலங்ைகயில்  காைமத் வத் 

ைறயில்  உயர் கல்வி, ெதாழில்வாண்ைமத்தன்ைம என்பவற்ைற 

ேமம்ப த் வதாகும். இன்  அ   ெதாழில்சார் காைமத் வ கல்வி மற் ம்  

பயிற்சியின்  ேதசிய நலன்களில்  பரந்த அளவில் பணியாற்றி ஆயிரக்கணக்கான 

சிேரட்ட மட்ட காைமயாளர்கள், நி வாகிக க்கு  கற்றல் மற் ம் திறன்  

அபிவி த்திக்கான  சவால்மிக்க வாய்ப் கைள வழங்குகின்ற . இலங்ைகயில்  உயர் 

காைமத் வ கல்வித் ைறயில் ன்ேனா யாக இ ந்  .ப.நி த்தாக்க மற் ம் 

பரப் ைக காைமத் வ அ பவ வியாபாரத்தில்  ஈ பட் ள்ளவர்க க்கும்  உயர் 

கற்றல் மாற்றீ கைள ேத பவர்க க்கும் தைலைமத் வத்ைத வழங்கி நிற்கின்ற . 

1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழான 

கட்டைளச்சட்டத்தினால் 1986 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட .ப.நி. இலங்ைக 

பல்கைலக்கழக ைறைமயில்  காணப்ப கின்ற ஏ  பட்டப்பின்ப ப்  நி வகங்களில் 

ஒன்றாக இ க்கின்ற . ஒப்பீட்  ாீதியில் இ  வய  குைறந்தெதான்றாக இ ப்பி ம் 

நி வகங்க க்கிைடயில் இ  அதிக மாணவர் சனத்ெதாைகைய ெகாண்டதாக 

இ ப்பேதா  நாட் ன் பல்கைலக்கழக ைறைமயில் ஒேரெயா  சுய நிதியிட்ட உயர் 

கற்றல் நி வனமாக திகழ்கின்ற . 

நி வகத்தின் வரலாறான   ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலகழகத்தின்  காைமத் வ 

பீடத்தில்  பட்டப்பின்ப ப்  கற்ைககள் பிாிெவான்   தாபிக்கப்பட்ட 1981 ஆம் 

ஆண்ைடப் பின்ேனாக்கி ெசல்கின்ற . பிாிவான   இரண்  கேன ய 

பல்கைலக்கழகங்க டன் – ஒட்டாவா பல்கைலகக்ழகம், மற் ம் கால்டன் 

பல்கைலக்கழகம் – இைணந்   சீடா நி வனத்தின் அ சரைண டன்  காைமத் வத் 

ைறயில்  பட்டப்பின்ப ப்  கற்ைககைள ஆரம்பித்த . 1986 ஆம் ஆண் ல் 
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பிாிவான  ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தின் கீழ் தனியான  நி வகெமான்றாக 

தர யர்த்தப்பட்ட . 1995 ஆம் ஆண் ல் காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  

நி வகமான  ெகா ம்  8, ெலஸ்  ரணகல  மாவத்ைதயில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட திய 

கட் டத்திற்கு மாற்றப்பட்ட . 
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4. நி வனசார் கட்டைமப்  
  
 
 
 
 
 
 

காைமத் வ சைப

கற்ைகசைப பணிப்பாளர் 

சிரட்டஉதவிப்பதிவாளர்
கல்விசார் மற் ம் நி வாகம் 

பிரதிப்பதிவாளர் காைமயாளர் - பயிற்சி 
&ெவளியீ  காைமயாளர்-

த.ெதா உதவி லகர் 

02 - தட்ெட த்தாளர் 
02 - கனணி 
  பிரேயாகஉதவியாளர்கள் 
02 - ெபா த்ெதாடர் அ வலர் 
01 - ெதாழி ட்பஅ வலர் 
01 - இயந்திரஇயக்குநர்; 
02 - சாரதிகள் 
01 -  ெதாழிலாளர்கள்  

01 - எ நர் 
01 - த்தகம் 
01 - காசாளர் 

1. கனணி 
  பிரேயாக 

உதவியாளர்  01-
ைறைமப்பகுப்

பாய்வாளர் 

04. லக 
உதவியாளர்கள் 

பீடம் 

01 நிகழச்சித்திட்ட 
ஒ ங்கிைணப்பபாளர் 
02 - கனணி 
  பிரேயாகஉதவியாளர்கள் 
   

நிகழச்சித்திட்டப் 
பணிப்பாளர் (ெபா க்ெகாள்ைக)  
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5. காைமத் வ சைப 

நி வகத்தின் கல்விசார் மற் ம் நிைறேவற்  அைமப்பாக ள்ள காைமத் வ 

சைபயான  பின்வ ம் அங்கத்தவர்கைளக் ெகாண்டதாக அைமந்தி ந்த . 

பதவிவழி அங்கத்தவர்கள் 

ேபராசிாியர் அஜந்த தர்மசிாி, சைபயின் பணிப்பாள ம் தைலவ ம் 

ெசயலாளர்,  உயர் கல்வி அைமச்சு  

ெசயலாளர்,  ெபா  நிர்வாக அைமச்சு  (பிரதிநிதி, தி மதி பீ.பி.பி எஸ் அேபகுணவர்தன) 

ெசயலாளர்,  நிதி அைமச்சு (பிரதிநிதி, தி  ேக. .என்.ஆர் அேசாக்க) 

பணிப்பாளர் நாயகம், ேதசிய வியாபார காைமத் வ நி வகம் (கலாநிதி ஈ.ஏ. ரசிங்க) 

தைலவர், இலங்ைக பட்டயக் கணக்காளர் நி வகம், (தி .லசந்தா விக்ரமசிங்கெபாறி. த) 

தைலவர், ெபாறியியலாளர்கள் நி வகம், இலங்ைக(ெபாறி. டப். கமெக) 

தைலவர், இலங்ைக வர்த்தக சம்ேமளனம் (தி  சமந்தா ரண ங்க) 

பீடாதிபதி, காைமத் வ கற்ைககள் மற் ம் வர்த்தக பீடம், ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

பல்கைலக்கழகம் (கலாநிதி . அ ர குமார ) 

பணிப்பாளர், இலங்ைக நி வாக அபிவி த்தி நி வகம் (ேபராசிாியர் எம். திலக்கசிறி 

 

பல்கைலக்கழக ேபரைவயினால் நியமிக்கப்பட்ட அங்கத்தவர்கள் 

ேபராசிாியர் .பீ.பி.எச்.திஸ்ஸபண்டார, நிதித் ைற, ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர 

பல்கைலக்கழகம் 

சிேரட்ட ேபராசிாியர். ேக. . குணவர்தன, கணக்கீட் த் ைற, ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர 

பல்கைலக்கழகம் 

சிேரட்ட ேபராசிாியர் எச்.எச். .என்.பி. ஒபாதா, மனித வள காைமத் வத் ைற, ஸ்ரீ 

ஜயவர்த்தன ர பல்கைலக்கழகம் 
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ேபரா. பீ.என்.எப். வர்ணகுலசூாிய, சந்ைதப்ப த்தல் காைமத் வத் ைற, 

ஜயவர்த்தன ர பல்கைலக்கழகம்  
பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வினால்  

நியமிக்கப்பட்ட அங்கத்தவர்கள்: 

தி  ரவி எதிாிசிங்க, உபதைலவர், ப்ைரட் ன்க் இன்டெநசனல் 

தி . ஹர்ஷ ெபனான்ேடா, உசா நர், ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி 

கலாநிதி சமன்ேகேலகம, பணிப்பாளர், ெகாள்ைககற்ைககள்நி வகம் 

கலாநிதி ராவிஸ் ெபேரரா, உசா நர், .ப.நி. 

கலாநிதி. விக்கிரம ரசூாிய,இலங்ைககாப் திகுைறேகள்அதிகாாி 
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6. கற்ைகச் சைப 

நி வகத்தின் கற்ைகச் சைபஇவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் கற்பித்தல், பாீட்ைசகள் 

மற் ம் ஆராய்ச்சிகேளா  ெதாடர் ைடய  விடயங்கைள ஒ ங்கு த்தியேதா  பின்வ ம் 

அங்கத்தவர்கைள பிரதிநிதிகளாகக்ெகாண் ந்த . 

வியாபார நி வாக  கற்ைக சைப 

ேபரா. அஜந்த தர்மசிறி, பணிப்பாளார், .ப.நி.(தைலவர்) 

கலாநிதி . அ ர குமார, பீடாதிபதி, காைமத் வ கற்ைககள், வர்த்தக பீடம், ஸ்ரீ.ஜ.ப. 

ேபராசிாியர்.உதித யனேக, காைமத் வ ேபராசிாியர், காைமத் வ 

பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம்.   

தி . ஏட்  ெபேரரா,கம்பனி பணிப்பாளர்/உசா நர் 

கலாநிதி.ராவிஸ் ேபேரரா, சிேரட்ட உசா நர், காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம் 

தி .எம்.ஆர்.பிேர ஸ்,தைலவர், வ/ப ெகப்பிடல் ட்ரஸ்ட் ெசகி ாீடீஸ் தனியார் 

நி வனம் 

கலாநிதி ஏ. ேக.. எல். ஜயவர்தனசிேரட்ட உசா னர் . .ப.நி 

கலாநிதி ட்ெரெவ ெமன் ஸ்;சிேரட்ட உசா னர் . காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  

நி வகம் 

 

ெபா  நி வாக  கற்ைக சைப 

ேபரா. அஜந்த தர்மசிறி, பணிப்பாளார், .ப.நி.(தைலவர்) 

கலாநிதி.ெலாய்ட் ெபர்ணாந் , நிகழ்ச்சித்திட்ட பணிப்பாளார் (ெபா க் ெகாள்ைக), 

.ப.நி 



 

95 
 

கலாநிதி. இந்திரஜித் குமாரசுவாமி, ஆ நர். இலங்ைகமத்தியவங்கி. 

கலாநிதி.விக்ரம ரசூாிய, இலங்ைக காப் தி குைறேகள் அதிகாாி 

கலாநிதிபிரெடாீக்அெபரத்ன. உசா நர்,ெகாள்ைக ன்ென ப்  UNDP 
தி . டப். ஏ. விேஜவர்தன, ன்னாள் பிரதி ஆ நர், இலங்ைக மத்திய வங்கி 

கலாநிதி தமிதா த ெசய்சா. ன்னாள் பணிப்பாளர் நாயகம்- ெபா த் திைறேசாி                    
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7. அைட கள்: பட்டப்பின் ப ப்  கல்வி 

சுங்கம் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக பாடெநறியில் எம்பீஏ பாடெநறி ஆரம்பம். 

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகமான  ெதாடராக அதன் அைனத்  
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் ேமம்ப த் வதற்கு பா பட்  வ கின்ற . 2015ஆம் 

ஆண் ல் உண்ணாட்  இைறவாித்திைணக்களத்திற்கு வாிவிதிப்  ெதாடர்பான 
பாடெநறியில் எம்பீஏ பட்டெமான்ைற ெவற்றிகரமாக ஆரம்பித் , காைமத் வ 

பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  மற் ெமா  சவால்மிக்க பணிெயான்ைற 
ெபா ப்ேபற்பதற்கு அதன் தயார்நிைலைய சுட் க்காட் ய . சுங்கம் மற் ம்  சர்வேதச 

வர்த்தக, ெதாடர்பான சர்வேதச வியாபாரத்தில் எம்பீஏ பட்டமான  காைமத் வ 

பட்டபின்ப ப்  நி வகத்தினால் வழங்கப்பட்ட தியேதார் அ பவமாகும். இ  

ஆரம்பத்தில் இலங்ைகச் சுங்கத்தின் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய்வதற்குவழியைமக்கும். 

இலங்ைக சுங்கத்தின் 45 சிேரஷ்ட அ வலர்கள் தலாவ  எம்பீஏ ெதாகுதிக்கு 

உள்ளீர்க்கப்பட்டனர்.  

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி கத்தின் எம்பீஏ பாடெநறிகைள ெவளிநா களில் 

ஆரம்பித்தல் 

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  இலங்ைகக்கு அப்பா ம் அதன் 

சிறகுகைள விாித்  காைமத் வ கல்வித் ைறயில் கீர்த்திமிக்க மத்திய 

நிைலயெமான்றாக விளங்கிவ கின்ற . பாய், ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ் நி வகத்தின் 

எம்பீஏ பாடெநறியின் ெவற்றிகரமான ஆரம்பமான  2016ஆம்ஆண்  இடம்ெபற்ற ஒ  

கணிசமான அைடவாகும். 2016 ஆம் ஆண் ல் அதன் சிறகுகைள ேம ம் அகலவிாித்  

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  அதன் எம்பீஏ பாடெநறிைய கட்டார் 

நாட் ன் ேடாஹா நகாில் ஆரம்பித்த . கட்டார் நாட் ல் தலாவ  எம்பீஏ பாடெநறிக்கு 

தலாவ  ெதாகுதியில் 45 மாணவர்கள் உள்ளீர்க்கப்பட்டனர். காைமத் வ 

பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  இந்த ெசயல் ைறைய மத்தியகிழக்கின் ஏைனய 

நா களி ம் இைத விாி ப த்த திட்டமிட் ள்ளேதா  கிட் ய எதிர்காலத்தில் 

ஆசியபிராந்தியத்தி ம் இைத ெதாடர ள்ள .  
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இலங்ைக பல்கைலக்கழக ைறயில் ெவளிநாட் ல் உள் ர் மாணி பட்டத்ைத 

வழங்குகின்ற ஒேரெயா  நி வகமாக காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகம் 

திகழ்கின்ற . இந்த ெவளிநாட் ப் பாடெநறிகைள நடத் வதன் ஊடாக 

கணிசமானெதா  அந்நியச்ெசலாவணி உைழக்கப்ப கிற .  

எம்பீஏ நிைறேவற்  நிழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆரம்பம் 

வர்த்தக வியாபார நி வகத்தின் நிைறேவற்  மாணி திதாக வ வைமக்கப்பட்ட 

பாடெநறியான  மிக ம் தனித் வமான பாடெநறியாக ம் குறிப்பிடத்தக்க 

பாடெநறியாக ம் க தப்ப கின்ற . இந்தப் பாடெநறியான  அ த்த தைல ைற 

கூட்டாண்ைமத் தைலவர்கள் சிறந்த பிரதம நிைறேவற்  அதிதிகளாக,  பிரதம நிதிசார் 

அ வலர்களாக, சிேரஷ்ட காைமயாளராக மா வதற்கு தயார்ப வதற்கான ஒ  

பாடெநறியாகும். பாடெநறியான  காைமயாளர்கைள ேபாட் த்தன்ைமமிக்க, 

விைனத்திறன்ெகாண்ட கூட்டாண்ைம உலகின் மாறிவ ம் சவால்க க்கு 

பதிலளிப்பதற்கான உபாய ைறெகாண்டவர்களாக மாற் ம். தனியார் மற் ம் 

ெபா த் ைற நி வனங்களில் சிேரஷ்ட பதவிநிைல வகிக்கின்ற 20 விண்ணப்பதாாிகள் 

நிைறேவற்  எம்பீஏ பாடெநறியின் தல்ெதாகுதிக்கு உள்ளீர்க்கப்பட்டனர்.  

மாதாந்த ஆராய்ச்சிக் க த்தரங்கு 

இவ்வாண்  காலப்பகுதியில் ன்ென க்கப்பட்ட மற்ெறா  ஆராய்ச்சி ன்ென ப்பாக 

கலந் ைரயாடல் என்ற ெதாடர் மாதாந்த ஆராய்ச்சிக் க த்தரங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டைம 

வியாபாரம் காைமத் வம் ேபான்ற ெதாடர் ைடய ைறகளில் இடம்ெபற் வ கின்ற 

ஆராய்ச்சி பணிகைள கலந் ைரயா வதற்கான ஆராய்ச்சியாளர்க க்கான 

மன்றெமான்ைற உ வாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் வ வைமக்கப்பட்டதாகும். இ  

நாட் ள்ள ஆராய்ச்சியார்களிைடேய வளமான, அர்த்தமான உறெவான்ைற 

கட் ெய ப் வதற்கான வாய்ப்ைப அளிக்கின்ற .  
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“அறி ப் பயணத்தின்” ன்ென ப்  

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகத்தின் பீட அங்கத்தவர்கள் இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட 

அறிைவ பகிர்ந் ெகாள்வதற்காக ெதாடர் கற்ேபாராக இ க்கேவண் யி க்கின்ற . 

அறி ப் பயணெமன்ற க ேகாளான  வளவாளெரா வர் திய க த்ெதான்ைற, 

நைட ைறெயான்ைற, பிரேயாகெமான்ைற ஏைனய பீடத் டன் பகிர்ந் ெகாள்வதாகும். 

இ  இவ்வாண்  காலப்பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ஒவ்ெவா  மாத ம் ஒ  

மணித்தியால அறி ப்பகிர்  இடம்ெப வேதா  மாதாந்த, வாராந்த பீடக்கூட்டங்கள் 

ெவளிநாட்  மற் ம் உள்நாட்  வளவாளர்களின் ஈ பாட் டன் இ  ஒ  க்கிய 

தி ப் ைனெயான்ைற ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .  

அ ஸ்ேர யா நிவ்ச த்ேவல்ஸ் பல்கைலகழகத்தின் கலாநிதிப் பட்ட ெசயலமர் கள் 

நி வகத்தின் கலாநிதி பட்ட மாணவர்க க்கான ன்  ெசயலமர் கள் நி வகத்தில் 

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகம் – நிவ்ச த்ேவல்ஸ் பல்கைலக்கழக  

நி வனத்தின் கீழ் ஆராய்ச்சி ஒ ங்கிைணப்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்றாக நடத்தப்பட்ட .  

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் பட்டப்பின்ப ப்  ெப ேப கள். 

கல்விசார் நிகழ்ச்சிகள் ெவற்றிகரமாக ம்  உாிய ேநரத்தி ம் நடாத்தப்பட்டன. 

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் மாணிப்பட்டம், பட்டப்பின்ப ப்  ப்ேளாமா  

ேதைவப்பா கைள ர்த்திெசய்த பட்டப்பின்ப ப்  மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக  

அட்டவைண  1 இல் தரப்ப கின்ற .  
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அட்டவைண  1 :  2016 இல் பட்டப்பின்ப ப்  ெப ேப கள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் எண். 

வியாபார நி வாகத்தில்கலாநிதிப் பட்டம் 03 

வியாபார நி வாகத்தில் மாணிப் பட்டம் 238 

வியாபார நி வாகத்தில் நிைறேவற்  மாணிப் பட்டம் 
வாி விதிப்  வியாபார நி வாகத்தில் மாணிப்பட்டம் 

19
58  

ெபா  நி வாகத்தில் பட்டப்பின்ப ப்  ப்ேளாமா  39 

ெபா  நி வாகத்தில் பட்டப்பின்ப ப்  ப்ேளாமா 
வாி விதிப்பில் பட்டப்பின்ப ப்  ப்ேளாமா 
சர்.வர்த்தகம் மற் ம்  வசதியளிப்    வியாபார நி வாகத்தில் மாணிப் 
பட்டம்                           1         

02
01 

ெமாத்த பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 367  

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
 

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் மாணவர் அ மதிகள் 

2016 ஆண் க்காலப்பகுதியில் மாணிப்பட்ட பாடெநறிக க்காக அ மதிக்கப்பட்ட 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக  அட்டவைண  2 இல் தரப்ப கின்ற . 

அட்டவைண 2: 2016 இல் மாணவர் அ மதிகள் 

பாடெநறி எண். 

வியாபார நி வாகத்தில் மாணிப் பட்டம் 301 
சுங்கம் மற் ம் சர்.வர்த்தகம் எம்பீஎ பட்டம் 46 
வாி விதிப்  வியாபார நி வாகத்தில் மாணிப்பட்டம் 
வியாபார நி வாகத்தில் நிைறேவற்  மாணிப் பட்டம்  

60 
19 

கலாநிதிப் பட்டம் 25 
ெமாத்தம் 451 
லம்: .ப.நி. தர த்தளம். 

 
 

பாடெநறி திட்டமிட ம் ன்ைவப் ம் 

அ) இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில்  எம்பீஏ பாடெநறி, அேதேபால் பட்டப்பின்ப ப்  

ப்ேளாமா  பாடெநறிகளின்  தரத்ைத ம் ெபா த்தப்பாட்ைட ம்  ேமம்ப த் வதற்காக  
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திய யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. ேபாட் த் தன்ைமயில் ன்னணியில் 

இ ப்பதற்காக மாணவர் பாடெநறி பாடவிதானங்க க்கு  ெப மானத்ைத ம் வழங்கி 

வளர்ந் வ ம் ேபாக்குகள் திய அறி த் ைறகளின் அ ப்பைடயில் 

ேமம்ப த்தப்பட்டன. ேம ம்  இவ்வாண் க் காலப்பிாிவில  பின்வ ம் மாற்றங்கள்  

அறி கப்ப த்தப்பட் , பிரபல்யப்ப த்தப்பட்டன. பாடெநறி விபரங்கைள  

மீள்வ வைமத்தல்:பாடெநறிகள் கவனத்ைத ம் வழிகாட்டைல ம் 

கூர்ைமப்ப த் வதற்காக மீள்வ வைமக்கப்பட்டன. விாிவான, ெதளிவான  

கட்டைமக்கப்பட்ட  பாடெநறி டன்  கட்டாய  வாசிப் களின் பட் ய டல்   பாடெநறி 

தயார்நிைல மற் ம் ன்ைவப்  ெதாடர்பில் விாி ைரயாள க்கும் குறிப்பிட்ட 

அமர்ெவான் க்கு ன்னதாகேவ தயாாிப்பதற்கு பட்டப்பின்ப ப்  மாணவர்க க்கு 

மாக இ ப்பதற்கும் ஏற்றவைகயில்  உதவியளித் ள்ள  

ஆ). ன்ைவப்  ைற:இரண்  குறிப்பான மாற்றங்கள் இடம்ெபற்றன.  தலாவதாக  

ன்  மணித்தியால அமர்வின்  ன்றில் ஒ  பகுதி  ேநர   விாி ைர அலகுக்கூறிற்கு 

வழைமயாக ஒ க்கப்ப கின்ற . அதாவ   ெதாிவித்தல். அமர்வின் அ த்த பகுதி 

காண்பித்த க்கு வழங்கப்பட் க்கின்ற   (அதாவ  ேயா காட்டல் ) ேகட்டல் ( 

கலந் ைரயாடல் / விவாதம்) ெசய்ைக  (பயிற்சி அல்ல  விடய ஆய் ).  பீடமான   

மாணவ காைமயாளர்கள் ெதாடர்பான சாதகமான தாக்கெமான்ைற  உ வாக்குவதற்கு  

அைனத்  நான்கு  வழிகைள ம் பயன்ப த் வதற்கான ேதைவைய அறிந் ள்ளேதா   

ேதைவயான கற்றல் ெப ேப  அைடவதற்கான ேதைவைய அறிந் ள்ள . 

இ).சிறப்  விாி ைரகள்:ெதாி ெசய்யப்பட்ட  தைலப் களில் சிறப்  விாி ைரகைள 

ஆற் வதற்காக  ைகத்ெதாழி ந்   பிரதான பிர கர்களின் பாாிய ஈ பா  உள்ள . 

இந்த அமர் கள்  ன்திட்டமிடப்பட்டைவயாக இ ப்பேதா   பாடெநறி  கட்டைமப்பில் 

இைணக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த சிறப்   விாி ைரகள்பயன்மிக்கைவயாக 

இ ந்தேதா  அைவகள்  உண்ைமயிேலேய .ப.நி எம்பீஏ பட்டத்திற்கும் அதன் 

ேபாட் யாளர்க க்குமிைடேய   ேவ பட்ட அ கு ைறெயான்ைற ம் 

உ வாக்கி ள்ளன 
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ஈ) ள்ளிகைள ெவளியி தல் : பீடம் உாிய ேநரத்தில் ள்ளிகைள ெவளியி வதற்கு  

கைடசித் திகதிெயான்ைற  அைமத்தி க்கின்ற  -  இ  இ தி பாீட்ைச திகதியி ந்  6 

வாரங்களாகும். இ  கவனமாக பின்பற்றப்பட்  வ வேதா   இ  பீடத்தின் உள்ளடக்கி 

இ க்கின்ற . 

உ) மாணவர் மதிப்பீ  : ஒ  பாடெநறி குறித்    மாணவாின்  கண்ேணாட்டம் பற்றிய 

க்கிமானெதா  மதிப்பீ  இ வாகும். மாணவர்களின்  தவைண  மதிப்பீடான  

சு க்கமாக தயாாிக்கப்பட்  மாணவ காைமயாளர்களின் கண்ேணாட்டத்தின் ப   

சம்பந்தப்பட்ட பீட அங்கத்தவர்கள்  அவர்கள   ெசயலாற் ைக குறித்  

அறிவிக்கப்ப கின்றனர்.  1 - 5  அளெவான்றில்  4 இன் மளாவிய மதிப்பீ   

ஒவ்ெவா  பீட உ ப்பினர்களிடமி ந் ம் ேதைவப்ப த் கின்ற . 

ஊ) வதிவிட ெசலமர் கள்: - பாடெநறி வழங்க ன் க்கிய சிறப்பம்செமான்றாக வதிவிட 

ெசலமர் கள் காணப்ப கின்றன. அைவ வழைமயாக ெகா ம்பி ந்  

ெவளியிடங்களிேளேய இடம்ெப கின்றன. இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில்  மாணி 

மற் ம் பட்டப்பின்ப ப்  மாணவர்களின் நலன்க தி  அத்தைகய இரண்  

ெசயலமர் கள் இடம்ெபற்றன. மாணவர்களிைடேய பைடப்பாற்றைல ம் நட் றைவ ம்  

ஊக்குவிக்கத்தக்க  அைமதியான சூழெலான்றில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் 

ெதாடர்பில் ேநாக்குாீதியில் அைவ மாணவர்க க்கும் பீடத்திற்கும் உதவியளித்தன. 
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8. ஆராய்ச்சி மற் ம் ெவளியீ கள் 

ஆராய்ச்சி காைமத் வம் இலங்ைகயில்  இன் ம்  ஆரம்ப மட்டத்திேலேய உள்ள . 

நாம் இத் ைறயில் ஒ  ஆராய்ச்சி மரைப வி த்திெசய்யவில்ைல. எம  பிரதான 

ஆராய்ச்சி யற்சிகள் க த்தியெலான்ைற வ வைமப்பதற்கான சவால் 

வழிகாட்டப்படேவண் ம்.  நாம் க வ ேபால் ஆராய்ச்சின் பிரதான ேநாக்கம் 

யாெதனில்  காைமத் வத்ைத ெதாழிெலான்றாக வளப்ப த் வதற்கான சுேதச 

க ப்ெபா ெளான்றின் ேதடலாகும். இந்த ேநாக்கத்திற்காக  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

மட்டங்க க்கு தர யர்த்தக்கூ யதாக ஆராய்ச்சி ெவளியீ களின் எத்தரதி டாக 

ஆராய்ச்சிக்கான ைறைமகைள ம் தர்க்காீதியான அ குைககைள ம் நாம் 

நா கின்ேறாம்.  

2016 ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில் 200 மாணவர் ஆராய்ச்சி க த்திட்டங்கள் 

ா்த்திெசய்யப்பட்டேதா  அைவ .ப.நி. லகத்தில்  வன்தட்  வ வத்தில் 

காணப்ப கின்றன. 

 

.ப.நி –நி  ச த் ேவல்ஸ் பல்கைலக்கழக பங்காண்ைம 

.ப.நி – நி  ச த் ேவல்ஸ் பல்கைலக்கழக பங்காண்ைமஉடன்ப க்ைகயின் கீழ் 

இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் நி.ச.ெவ.ப உதவி கிைடத்தைம குறிப்பிடத்தக்க 

அம்சமாகும். 

 அ) இைணந்த ஆராய்ச்சி க த்திட்டத்தி டாக .ப.நி.பீடம் கலாநிதிபட்ட 

மாணவர்களின்  கல்விசார் மற் ம்  ஆராய்ச்சி திறன்களின் வி த்தி ம் .ப.நி.இல் நி  

ச த் ேவல்ஸ் பல்கைலக்கழக பீடத்தினால்  நடாத்தப்பட்ட பீட பாிமாற்றம்  மற் ம் 

ெசயலமர் கள் 

ஆ)ஆராய்ச்சியில் அதிதிறைமயாக ெசயற்பட்ட .ப.நி, .எம்பீஏ பட்டதாாி 

மாணவர்க க்கான கலாநிதிப் பட்ட லைமப் பாிசீல் வழங்கல். 
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இரண்  நி வனங்கள் வியாபாரம், ெபா ளியல், காைமத் வம், ெபா க்ெகாள்ைக 

என்பவற்றில் ஆராய்ச்சி ெசயற்பா கைள ஒன்றிைணந்  ன்ென க்கும். 

ெவளியீ கள் 

மீளாய்வின் கீழான காலப்பிாிவில் ெவளீட் த் ைறயில் தி ப்திகரமான ன்ேனற்றம் 

காட்டப்பட் ள்ள . 

i) .ப.நி ன்ைவப்  வழிகாட்டல்கள்: .ப.நி பதவியினர் மற் ம் மாணவர்களினால் 

எ த்  மற் ம் ன்ைவப்  ெபா ட்களின் ஒ ைமத்தன்ைமைய ம்  

ேமம்ப த் வதற்கு வ வைமக்கப்பட்ட .ப.நி ன்ைவப்  வழிகாட்டல்கள் என 

ெபயாிடப்பட்ட ைக ெலான்   ெவளியிடப்பட் ள்ள . லான   

இணக்கப்பாட் க்கான  விதிகள் மற் ம் வழிகாட்டல்களின்  ெதாகுதிெயான்ைற 

வழங்குவேதா  அெமாிக்க உளவியல் சங்கத்தின்  ைக ல்  குறிப்பிடப்பட்ட  

வழிகாட்டல்களின் அ ப்பைடயிேலேய ெபா வாக உள்ள . பீடம் ெவளியீட் ன் 

ெதாகுப்பிற்கும் பங்களிப் ச்ெசய்தி க்கின்ற .  

ii) இலங்ைக காைமத் வ சஞ்சிைக (இ. .ச) : 1996 ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  

நி வகத்தின் காலாண்  சஞ்சிைகயான இலங்ைக காைமத் வ சஞ்சிைக 

(இ. .ச) ெவளியீ , கலந் ைரயாட க்கான  மன்றெமான்ைற ெதாடர்ந் ம் 

வழங்கிவ க்கின்ற . இ. .ச. ன்   ேமலதிக ெவளியீ கள் 2016 ஆம் ஆண் ல் 

பிரசுாிக்கப்பட்டன. இ. .ச. பிரதான ேநாக்கம் காைமத் வத் வத் டன் 

ெதாடர் ைடய  பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கான  ஊடகெமான்ைற வழங்குவ ம் 

பீடத்தின ம் மாணவர்களின ம்  சிறந்த ஆராய்ச்சி ெப ேப கைள 

பரப் வ மாகும். ைகத்ெதாழில் ைறயில் இ ப்ேபாாிடமிந்த ெவளியீட் க்கு தம  

பங்களிப் கைள அ ப்பிைவக்கும்ப ம் அைழப்  வி க்கப்ப கின்றனர்.   

iii) ெதாழில்சார் காைமயாளர்: இ  வ டத்திற்கு ஒ  ைற ெவளியிடப்ப கின்ற 

சஞ்சிைகயான  இ. .சஞ்சிைகக்கு ேமலதிகமாக ந ன காைமயாளர்களின் 

வளர்ந் வ ம் ேதைவகைள ர்த்திெசய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். இ   

குறிப்பான ெதாழிற்பாட்  சார்பின்றி  விளங்குவதற்கு இலகுவான 
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அைமப்ெபான்றில்  ன்ேனற்றகரமான காைமத் வ அறிைவ பரப் கின்ற .  

இன்ைறய சிக்கலான, குழப்பகரமான சூழ்நிைலயில் பணியாற் கின்ற   ந ன 

காைமயாள க்கு சமகால, க்கியத் வமிக்க விடயங்கள் ெதாழில்சார் 

காைமயாளர்,  சஞ்சிைகயில் வ த்தல் வழங்கப்பட் க்கின்ற . 2016 ஆம் 

ஆண் ல் இரண்  இதழ்கள் அச்சிடப்பட் ள்ளன.  

iv)  மீளாய்வின் கீழான ஆண் ல் பீடத்தினா ம் மாணவர்களினா ம் உள் ர் 

ஊடகங்களில் 48 கட் ைரகள் ெவளியிடப்பட்டன.  

அட்டவைண 3: ஆராய்ச்சி, த்தாக்கம் மற் ம் ெவளியீ கள் 

விடயம் ெவளியிடப் 
பட்டைவ 

வர்த்தக 
மயப்பட்டைவ 

சமர்ப்பிக் 
கப்பட்டைவ 

அ.  எம்பீஏ மாணவர்கள  ஆராய்ச்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக 

- - 202  

ஆ. ப வகால சஞ்சிைககளின் எண்ணிக்ைக 02  02   

இ. சஞ்சிைககளின் எண்ணிக்ைக 02  02   

ஈ. த்தகங்களின் எண்ணிக்ைக 02  02   

உ. கட் ைரகளின் எண்ணிக்ைக (ெசய்திப் 
பத்திாிைக) 

28
 

(தினசாி 
ெவளியீ களில் 
ெவளிவந்தைவ) 

 

ெமாத்தம் 34  06  202  

லம்: .ப.நி. தர த்தளம். 
 

இலங்ைகயில் ஆரம்பபாடசாைல மாணவர்களின் விேசட கல்வியிைன 

அைடயாளங்காணல் 

இந்த அறிக்ைகயான , 6 அங்கத்திவர்களின் அவர்களின் எம்பீஏ பாடெநறியின் 

அங்கெமான்றாக ஆராய்ச்சி கு ெவான்றிைன உள்ளடக்கி ைகத்ெதாழில் அளவாய்  

ஆராய்ச்சியின் விைளவாகும். வ ைகயான  இலங்ைகயில் ஆரம்ப பாடசாைலகளில் 

விேசடகல்வித் ேதைவகளின் அைடயாளங்கா ைக ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட 

ஆய்ெவான்றின் பிரதான காண் கைள ெதளி ப த் கின்ற . கற்ைக 



 

105 
 

சனத்ெதாைகயான  ஆசிாியர்கள் கைமத் வம், ஆரம்ப பாடசாைலயின் 

ெபற்ேறார்கள், பிள்ைளகள் ஆகிேயாைர ெகா ம் , கம்பஹா ஆகிய மாவட்டங்கைள 

உள்ளடகியி க்கின்ற . இந்த அளவாய்வான  இலங்ைகயில் எந்தெவா  கு வினா ம் 

குறிக்கப்பட்ட அளவாய் களில் ஒன்றாகும். 

இந்த அளவாய்  இலங்ைகயில் ஆரம்ப பாடசாைலகளில் விேசட கல்வித்ேதைவகளின் 

அைடயாங்க க்கான 4  பாிட்சிக்கப்பட்ட ைறகைள ெவளிப்ப த்தியி க்கின்ற . 

அதாவ , ஆசிாியர் காைமத் வத்தின் விழிப் ணர் , ஆசிாியர் மற் ம் 

காைமத் வத்தின் மனப்பாங்கு, விேசட கல்வித்ேதைவ ைடய 

அைடயாளங்கா ைகைய பாடசாைலகளில் ெசய்வதற்கான ப ைறக் கட்டங்கள், 

விேசடகல்வித் ேதைவைய ேநாக்கிய ெபற்ேறார்களின் மேனாபாம் ஆகிய 4 ைறகைள 

உள்ளடக்கி மிக ம்தாழ்ந்தமட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட . நி வகத்திடமி ந்  ேபச்சுசார் 

அ சரைன பிரதிகைளப்ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

ஆராய்ச்சி தினம் 

மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ெசயற்பாட்டாளர்கள் மற் ம் 

ெகாள்ைக வகுப்பாளர்கள் ேபான்ேறார் உள்ளிட்ட பாாிய வாசகர் கு ெவான் க்கு 

நன்ைம பயக்கும் வைகயில் காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  அதன் 

ஆராய்ச்சிைய  ெவளிக்ெகாணர்வதற்கான இந்த ேகாட்பாட்ைட ஆரம்பித்த . 

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகத்தின் உபாய ைற பணிப் க்கு அைமவாக 

காைமத் வ ஆராய்ச்சியான  உண்ைமயில் அ  எம  பிரதான கீர்த்தி ண்களில் 

ஒன்றாக இ ப்பேதா  இ  ெதற்காசியாவில் எம்ைம காைமத் வத்திற்கான 

கீர்த்திமிக்க நிைலயெமான்றாக மாற்றியைமக்கும்.  
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காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகத்தின் இரண்டாவ  ஆராய்ச்சி தினம் 2016 

நவம்பர் 4ஆம் திகதியன்  நி வகத்தில் இடம்ெபற்றேதா  பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 

ஆைணக்கு வின் உதவித் தைலவர் (ேபராசிாியர்) பி.எஸ். எம். குணரத்ன பிரதம 

அதிதியாக கலந் ெகாண்டார்.  

ெபா  காைமத் வம், நி வனசார் நடத்ைத, ெதாழில் யற்சி ேபான்ற பகுதிகைள 

உள்ளடக்கி 9 ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகள் ன்ைவக்கப்பட்  இந்த நிகழ்வில் 

கலந் ைரயாடப்பட்டன.  

கலாநிதிப் பட்டவகுப் கள் 

காைமத் வ பட்டபின் ப ப்  நி வகத்தின் ஆராய்ச்சி நிைலயமான  வியாபாரம் 

மற் ம் ெபா  கைமத் வம் ஆகிய ைறகளில் பயிற்சியாளர்க க்கு பயிற்சி 

அளிப்பதற்கும் ஆராய்ச்சி அளிப்பதற்குமாக நிகழ்ச்சிகைள ஆரம்பித் ள்ள . இ  எம  

ச கத்ைத ம் வியாபாரத்ைத ம் தாக்குகின்ற எம  பிரச்சிைனகைள அைடயாளங்கண்  

அவற்ைற தீர்ப்பதற்கான ாிதெலான்ைற விாிவாக்குவைத ேநாக்காகக்ெகாண் ள்ள . 

இந்த வைகயில் உ வாக்கப்பட்ட அறிவான  ெமாத்தமாக ச கத்திற்கு பாாிய 

நன்ைமெயான்ைற ெப மானெமான்ைற ெகாண் வ கின்ற ,  

காைமத் வ பட்டபின் ப ப்  நி வகமா  2016 ஓகஸ்ட் 19ஆம் திகதியன்  

தலாவ  அதன் காலநிதிப் பட்ட வ டாந்த கூட்டமர்ைவ நடாத்திய . காைமத் வ 

பட்டபின் ப ப்  நி வகத்தின் காலநிதிப் பட்ட பாடெநறி மாணவர்கள் ஒ  க ைமயான 

பயிற்சிக்கு உட்ப த்தப்ப வேதா  சிறந்த ஆராய்ச்சிப் பணிகைள உண்ைமயில் பல 

நைட ைறச்சாத்தியமான வி மியங்க டன் உ வாக்குவதற்கான பயன்மிக்க ஒ  

ெசயற்பாடாக ம் உள்ள . இந்தநிகழ் க்கு ச க விஞ்ஞான ைறயி ள்ள 

இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  கலாநிதிப் பட்டமாணவர்கைள ம் வரேவற்  
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கலாநிதிபட்ட மாணவர்களிைடேய லைமத் வ ெவளிப்ப த்தெலான்ைற 

உ வாக்குவதற்கும் இ  ேம ம் வழியைமத் ள்ள . 

EBSCO தர த் தளத்தில் இலங்ைக சஞ்சிைக காைமத் வத்ைத ஆரம்பித் ைவத்தல் 

EBSEO ஒத்த மீளாய்  சஞ்சிைகக க்கு அ த்தெமான்ைற வழங்கி அேனகமான ரண 

தகவல்கைள உள்ளடக்கிய ன்னணி லைமத் வ ஆராய்ச்சி தர த் தளமாகும். 

2016ஆம் ஆண் ல் காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகம் இலங்ைகயில் 

காைமத் வ சஞ்சிைகைய ெவளியிட் ைவப்பதில் EBSEO ாிந் ணர்ெவான்ைற 

ைகச்சாத்திட்ட . 

இலங்ைக சஞ்சிைக காைமத் வத்தின் உள்ளடக்கமான  EBSEO நடாத் தல் 

ெதாடர்பான இரண்  ேவ பட்ட தர த் தளங்களி டாக தற்ேபா  

காணக்கிைடகின்ற . இைவ வியாபார லவள கூட்டாண்ைம மற் ம் வியாபார 

லவள உச்சக் கட்டம் என்பனவாகும். காைமத் வ சஞ்சிைக இலங்ைக EBSEO 

தர த்தளம் இலங்ைகயில் தலாவ  நடத்திய நிகழ்ெவான்றாகும். இ  

உண்ைமயிேலேய காைமத் வ சஞ்சிைக இலங்ைகயில் கட் ைரகளில் 

ேமற்குறியிடைல அதிகாித் ள்ள .  
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9. பயிற்சி ம் உசா ைக ம் 

ைகத்ெதாழில் உற க ம் உசா ைக ம் 

காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகமான  ைறயான ெதாடர் கைள 

ைகத்ெதாழில்,  வர்த்தகம் என்பவற்றில் ேபணிவ வேதா  அரசாங்கத்தி டாக 

நி வகத்தின் காைமத் வசைப, கற்ைகசைப, பணிப்பாளர்கள், க்கிய 

பீடஅங்கத் வம் இ  ேபான்ற நி வனசார் ஏற்பா களின் பங்ேகற்  என்பவற்றின் 

பிரதிநிதித் வம் ெசய்வத டாக ைகத்ெதாழில், வர்த்தகம் மற் ம் அரசாங்கத்தில் 

ைறயான ெதாடர் கைள ேபணிவ கின்ற . பாடெநறிச் ெசயற்பாட் ல் நல்ல 

ெசயலாற் ைக ஆற் கின்ற ஆராய்ச்சித் ைறயி ம் மாணவர்க க்கு 

பல்ேவ வி கள்காணப்ப கின்றன. இவற்றில்சிலநன்ெகாைடகளாகும். 

நி வகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நல்ல அன்பளிப் களாக ம் உள்ளன.  

ெகாள்ைகாீதியாக நி வகமான  நைட ைறசார் காைமத் வ பிரச்சிைனகைள 

ெவளிப்ப த் வத டாக பீடகற்பித்த ன் உள்ளடக்கத்திைன ம் ேதர்ச்சிைய ம் 

ேமம்ப த் வைத ேநாக்கி பங்களிப்  ெசய்கின்ற காைமத் வ உசா ைக பணிகைள 

ெப ப்ேபற்கின்ற . கடந்தகாலத்தில் அத்தைகய கூட்டாண்ைம திட்டமிடல், 

நி வனஞ்சார்கட்டைமப் , ெதாழில்பகுப்பாய் , ஓய் தியக்ெகாள்ைக, 

பயிற்சிஅபிவி த்தி, நி வனஞ்சார் அபிவி த்தி ேபான்ற ைறகளில் பல காைமத் வ 

உசா ைக ேசைவகைள ெவற்றிகரமாக ர்த்திெசய் ள்ள . இதில் 

வா க்ைகயாளர்களாக உற்பத்தி, ேசைவவழங்கல் வங்கி, நிதி, காப் தி, நகர 

அபிவி த்தி ேபான்றைவகளி ம் விேசட ேசைவகள் ச கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 

கு க்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ேநாக்காகக்ெகாண்ட விேசட ேசைவகளி ம் 

ஈ பட் ள்ள தனியார் மற் ம் அரச ைற நி வனங்களிைன உள்ளடக்குகின்ற .  
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வியாபார ச கத்தின் பங்காளர் ஒ வராக இ ப்பதற்கான அதன் யற்சியின் 

நி வனங்களின் ஊழியர்க க்கான வா க்ைகயாளர் ேமயப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சிைய ம் 

ேமற்ெகாள்வதில் காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகம் ெப மிதம் அைடகின்ற . 8 

ஆண் காலப்பகுதியில் அத்தைகய கு ங்காலம் தல் ந த்தரகாலம் வைரயான 

பயிற்சிநிகழ்ச்சிெநறிகள் அட்டவைண 4 இல் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ளவா  9 

நி வனங்க க்கு நடாத்தப்பட்டன. 

அட்டவைண 4: 2016 இல் நடாத்தப்பட்ட காைமத் வ அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 நி வனம்  நிகழ்ச்சித்திட்டம்1 சிறீலங்கன் 
எயார்ைலன்ஸ் 

சிறீலங்கன் எயார்ைலன் ன் ெதாடர் கு மத்திற்கான   
நிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம் 2 சிறீலங்கன் 

எயார்ைலன்ஸ்  
சிேரட்ட காைமத் வத்திற்கான ேநா்காணல்                                                
உத்திகள் ெதாடர்பான நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 3 லண்டன் ஸ்கூல் 
ஒப் மார்கட் ங் 

சிேரட்ட பதவியின க்கான  நிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம் 

4 டக்லஸ் என்ட் 
சன்ஸ் 
பிைற. மிட் 

காைமத் வ பதவயின க்கான 
நிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம் 

5 ெஹட்டன் 
ெநஷனல் ேபங்க். 
பிஎல்சி 

சிேரட்ட 
காைமத் வத்திற்கானநிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம் 

6 ெஹால்சிம் லங்கா 
பிஎல்சி 

நிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம்   – 

வியாபாரஊக்கத் டனானநிைறேவற் உபாய ைற CDB 

மற் ம்ைகவிைனத்திறன் KPI  

அபிவி த்தி காைமத் வபதவியிண க்கான CDB நிதி PLC 7 சீ பீ பிேனஸ் 
பிஎல்சி  

நிைறேவற் அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம் .  

8 அேமசன் 
ேதயிைலக் 
கம்பனி 

காைமத் வபதவியிண க்கானவிைள ப்ெப க்கஅபிவி த்திநிகழ்ச்சித்
திட்டம் 

9 ேஜேக 
மார்கட் ங்  
ெசவிசஸ் பிைற. 

மிட் 

ந த்தர காைமத் வத்திற்கானேமற்பார்ைவஅபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டம். 

லம்: .ப.நி. தர த்தளம். 
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10. கல்விசார் மற் ம் ெபளதீக சூழல் ேமம்பா  
 

கீேழகாட்டப்பட்டவா  மீளாய்வின் கீழான ஆண் ல் ெதாடராக கல்வி மற் ம் சுற்றாடல் 

ேமம்பாட் க்கு கணிசமான கவனம் ெச த்தப்படேவண் ய  ேதைவைய .ப.நி. ற்றாக 

உணர்ந் ள்ள . 

வ டாந்த பீட வி ந் பசாரம் 

நி வகத்தின் வ டாந்த பீட வி ந் பசாரம் அகுங்கல்ல,  ேஹாட்டல் ாி வில்திெசம்பர் 

12 ஆம் 13 ஆம் திகதிகளில் இடம்ெபற்ற . அதன் பிரதான ேநாக்கம் - நி வகத்திற்கான 

சமகால மற் ம் எதிர்கால ேதைவகைள ர்த்திெசய்   அைத பய திமிக்க 

ேமம்பா கள் மற் ம் மீள்நிைலப்ப த்தல்  ேநாக்குடன் அதன் அைனத்  பிரதான 

பணிகள் மற் ம் ெதாழிற்பா க டன் நி வகத்தின் அந்தஸ்ைத  எ த் க் காட் வ ம் 

பாாிய ெவற்றிைய அைடவ ம் அதன் பிரதான ேநாக்கமாகும்.  உண்ைமயில் ஒ  

பயன்மிக்க பீட வி ந் பசாரம் கல்விச் ச கத்தில் திய உயிேராட்டமாக வாழ்க்ைகைய 

சுவாசிக்கச்ெசய் ம்  என்பேதா  வி ந் பசாரத்தின் சிறந்த ஒ ங்குப த்தப்பட்ட 

உள்ளடக்கம் நி வகத்தின்  அைடயாளாத்தின் அபிவி த்திக்கு பங்களிப் ச் ெசய் ம் 

என்பேதா பகிர்ந் ெகாண்ட உணர்ைவ பிரதிப த்  ன்ேனாக்கிச் 

ெசல்ல ம்.இந்த ேநாக்கங்கள் இவ்வ ட வ டாந்த பீட வி ந் பசாரத்தில் 

அேநகமான அைடயப்ெபற்றன. 

அபிவி த்திக்கான  5 M  சட்டகம்  

எதிர்வ ம் வ டங்களில் .ப.நி ன்ேனாக்கி எ த் ச்ெசல்வதற்காக ேவண்  

ஏற்ெகனேவ பின்பற்றப்பட்ட  ஐந் க நிகழ்ச்சித்திட்டம் பாாிய உந் த டன் 

ெதாடர்ந்த . அ  சந்ைத, அங்கத்தவர்கள் (பீடம் பதவியினர்) வழிகாட் நர் (தனிப்பட்ட 

உதவி, வழிகாட்டல் மற் ம் பின் ட்டல்  வழங்குவதற்கு குறித் ைரக்கப்பட்ட பீடம்) 

கண்காணிப்பாளர்கள், (ஒவ்ெவா  ெதாகுதிக்குமான வகுப்  பிரதிநிதிகளின் நியமனம்) 

மற் ம் எம்பீஏ ( .ப.நி பைழய மாணவர் அைமப் டன்  இயங்குதல்) ஆகிய 5 எம்  

குறியீ க டன் ெதாடர் பட்டதாக உள்ள . பீட கூட்டங்கள் ஏைனய பங்காளர்களின் 
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பங்ேகற் டன் ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட கூட்டங்கள் ஆகியவற்றில் ன்ைவப் க்ள் ஊடாக 

இந்த பங்காளர்க டன்  பணி ாிவதற்கு வ த்தல் வழங்கப்பட்ட . 

.ப.நி இற்கான ISO 9001-2008  அந்தஸ்  

ISO 9001-2008 சான் ப்ப த் ைகைய ெபற் க்ெகாண்டைம  எம  வரலாற்றில் 

ெபற் க் ெகாண்ட  மிகப்ெப ம் அைட களில் ஒன்றாகும். இச்சான்றிதைழ இன் வைர 

இலங்ைகையி ள்ள பல்கைலகழக ைறைமயி ள் ெபற் க்ெகாண்ட ஒேர ஒ  உயர் 

கல்வி நி வகமாக .ப.நி. திகழ்கின்ற . சான்றிதழ்ெப வதற்கு இட் ச்ெசன்ற 

ைறைம மிக ம் பய ைடயதாக இ ப்பேதா  கற்றல், கற்பித்தல், மதிப்பீ  மற் ம 

கல்விசார், நி வாக, நிதி நி வாகம் என்பவற்ைற உள்ளடக்கி கல்விசார் ைறகளில் 

தாக்கமிக்க ேமம்பாட் க்கு காரணமாக அைமந்த  

 

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்திற்கான AACSB அங்கத் வம் 

உயர் கல் ாி வர்த்தக நி வகமான  அ த்த தைல ைறயில் சிறந்த தைலவர்கைள 

உ வாக்குவதற்கான ெபா  இலக்ைக அைடவதற்கு கல்வியாளர்கள் மாணவர்கள் 

மற் ம் வியாபாாிகைள இைணக்கின்ற . AACSB ஆன  தரமான காப் தி தர 

உத்தரவாதம்,  வியாபார கல்வி க்காய் , ெதாழில்சார் அபிவி த்தி ேசைவகள் 

என்பவற்ைற 1600க்கும் ேமற்பட்ட அங்கத் வ நி வனங்க க்கு சுமார் 800 

சான் ப்ப த்தப்பட்ட வியாபார பாடசாைலக க்குமாக உலகலாவிய ாீதியில் 

வழங்கிவ கின்ற . 2016 இல் காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  AACSB  

அங்கத் வத்ைதப்ெபற் க்ெகாண்ட . BI காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  

கிட் ய எதிர்காலத்தில் AACSB இனால் வழங்கப்ப கின்ற கீர்த்திமிக்க 

சான் ப்ப த் ைக அந்தஸ்த்ைத ெபற் க்ெகாள் ம் ெசயன் ைறயில் ஈ பட் 

வ கின்ற .  
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லக விாிவாக்கம் 

லகத்தின் விாிவாக்கப் பணி 2016 ஆம் ஆண் ம் ெதாடா்ந்த  ( ேயா லகம் 

உள்ளிட்ட) இந்த ேநாக்கத்திற்காக பா 3 மில் யன் ெதாைகெயான்  ஒ க்கப்பட்ட . 

லகமான  அதிக பாவைனயாளர்கள் மற் ம் வசதிகைள அதாவ  ஆராய்ச்சி திரட்டல், 

தகவல் உதவி, லகங்க க்கிைடயிலான கடன், விடய உசாத் ைணகள், 

காட்சிப்ெபா ட்கள், இைணய ெதாடர் , ேயாக்கள், தன்னியக்க பட் யல் ைறைம 

ேபான்ற வசதிகள் அறி கப்ப த்தப்பட்  ேமம்ப த்தப்பட்டன. 2016 ஆம் ஆண் ன் 

இ தியளவில் காைமத் வம் மற் ம் ெதாடர் ைடய ைறகளில் 35,000 த்தகங்க ம்  

30 ப வ ெவளியீ க ம் சஞ்சிைகக ம் வாசகர்க க்காக  கிைடக்கத்தக்கதாக 

இ ந்த . விைனத்திறன்மிக்க ேசைவைய உ திப்ப த் வதற்காக லக 

ந னமயப்ப த்த ன் அங்கெமான்றாக பட்ைட குறியிடப்பட்ட கணிப்பீட்  

ைறைமெயான்  ேம ம் ேமம்ப த்தப்பட்ட .    

பதவியின க்கும் மாணவர்க க்குமான ேமம்ப த்தப்பட்ட வசதிகள் 

மாணவர்க க்கு சிறந்த வசதிகைள வழங்கும் ெபா ட்   இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் 

பின்வ ம் ேமம்ப த்தப்பட்ட வசதிகள் அறி கப்ப த்தப்பட்டன: 

 உட யல் பயிற்சி நிைலயம் : நி வகத்தின் எம்பீஏ பாடெநறிைய பின்பற் ்கின்ற 

அேநகமான மாணவர்கள் ெதாழில் –வாழ்க்ைக –கற்றல் ஆகிய க்கிய பகுதியில் 

சமநிைலைய ேபண வதில்ைல. .ப.நி மாணவர்கள் உட யல், உளவியல், ச க 

மற் ம் ஆன்மீக ஆகிய நான் க வாழ்க்ைக ேதைவைய காைம ெசய்ய 

ேவண் யவர்களாக உள்ளனர். இந்த ேநாக்கத்ைத அைடவதற்கு உத கின்ற 

உட யல் பயிற்சி நிைலயம் திய உபகரணங்க டன் தர யர்த்தப்பட்ட . 

 இைணய தள அ ப்பைடயிலான  மாணவர் ன்ேனற்ற அறிக்ைக ைறைம :இந்த 

ைறைமயான  எம்பீஏ/எம்பிஏ மாணவர்கள  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்ேபா  

அவர்கள   தனிப்பட்ட கல்விசார் ெசயலாற் ைகைய  இற்ைறப்ப த் வதற்கும் 

ஒவ்ெவா  பாடெநறியி ம் ெபற்ற ள்ளிகள், பாடெநறி சராசாிகள்,  ஏைனய 

ெதாகுதி டன் அவர்கள   தர நிைலைம என்பவற்ற அறிந் ெகாள்வதற்காக 
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வி த்திெசய்யப்பட்ட . இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் இம் ைறைம ேம ம் 

தர யர்த்தப்பட்ட .  

 ேமாட்டார் வாகன தாிப்பிடத்தின் விாிவாக்கம்:ேமாட்டார் கார் வாகன தாிப்பிடம்  

அ வலகத்தின பின்னர் மாைலேநர விாி ைரகைள ெதாட ம் பட்டப்பின்ப ப்  

மாணவர்களின் நல க்காக ேம ம் வாகனங்கைள உள்ளடக்கும் வைகயில் 

விாிவாக்கப்பட்ட .   

 பராமாிப்  மற் ம் ப்பித்தல் ேவைல: .ப.நி கட் டம் வர்ணப் ச்சு சப்பட்  

அைனத்  பகுதிகளி ம் பராமாிப்  பணி ெதாடர்ந்த . விாி ைர அைறக ம் 

விாி ைரயாளர்களின் சி  அைறக ம் ேதைவயான ேபா  ப்பிக்கப்பட்டன.  

திய கதிைரக ம் ேமைசக ம் மாணவர் கற்ைக பகுதிகளி ம் விாி ைர 

அைறக க்கும்  வழங்கப்பட்டன. ேம ம் விாி ைர அைறகளில் காணப்பட்ட 

பைழய ஒ  ைறைம தியவற்றினால் பதிலீ  ெசய்யப்பட்டன. 

 வ ைக பதிவிற்கான தன்னியக்கமயப்ப த்தப்பட்ட பட்ைட குறியீட்  

ைறைமயின் அறி கம்:  இ  மாணவர்களின் வ ைகயின் ைகவழி பதி க்கான 

ேதைவைய அகற்றிய . இ  மாணவர் கற்றல் ைழவாயில் ஊடாக அவர்கள  

நாளாந்த வ ைக தத்ைத பார்ப்பதற்கு ஏற்றவைகயில் ேம ம் 

ேமம்ப த்தப்பட்ட . 

 இைணய ேசைவகளின் அறி கம் : பாட விடயங்களின் இைணய  பதிேவற்றம்,  பீட 

அங்கத்தவர்களின் இைணய மாணவர் மதிப்பீ , மாணவர்களின் பாடெநறி  

ள்ளிகளின்  இைணய இற்ைறப்ப த்தல்,  இவ்வாண் க் காலப்பகுதியி ம் 

ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்ற . ேம ம் அவசர விடயங்கள் ெதாடர்பில் 

மாணவர்க டன்  ெதாடர்  ெகாள்வதற்கான ெமாத்த கு ஞ்ெசய்தி 

ைறைமெயான்  அறிகப்ப த்தப்பட்ட . இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் 

ைறைம ேம ம் தர யர்த்தப்பட்ட  

.ப.நி. கட்டட க த்திட்டம் – கட்டம் II 

.ப.நி. கட்டட ெதாகுதியின் கட்டம் II இன்  நிர்மாணத்திற்கான க த்திட்ட 

பிேரரைணெயான்  2012 னில் அைமச்சரைவயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட . 
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மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்த க த்திட்ட  ெசல  பா 171 மில் யன்களாகும். நி வகம் 

க த்திட்டத்ைத கிட் ய எதிர்காலத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு உத்ேதசித் ள்ளேதா  

நி வத்தினால் உைழக்கப்ப கின்ற  நிதி கட் டத்தின் கணிசமான பகுதிெயான்ைற 

ர்த்திெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்ப ம்.  கட் ட நிர்மாணத்தின் நிைறவின் பின்னர்  

நி வகம் மாணவர்க க்கும்  கூட்டாண்ைம ச கத்திற்கும் விாிவான  மற் ம் விாிவான 

ேசைவகைள வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

விளம்பர ம் க ம் 

பத்திாிைக மற் ம் ெதாைலக்காட்சி  ஊடாக 2016ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  .ப.நி ெசயற்பா கைள ம்  விளம்பரப்ப த் வதற்கு உட்சாகமான 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இந்தவைகயில்  .ப.நி ேநாக்ைக அதிகாிப்பதற்கு 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ைறயாக இற்ைறப்ப த்தப்ப கின்ற .ப.நி 

இைணயத்தளம்  நி வகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட விேசட நிகழ் கைள ம் உள்ளடக்கி 

இ க்கின்ற . 

M - கற்றல்  வசதியின் விாிவாக்கம் 

.ப.நி ேநர  விாி ைர ெமன்ெபா ைள பயன்ப த்தி பாடெநறிகைள இைணயம் லம் 

ெதட வதற்காக எம்பீஏ மற் ம் எம்பிஏ மாணவர்க க்கு வசதியளிப்பதற்காக 

வைரய க்கப்பட்ட ெமாபிடல் தனியார் நி வனத் டன் ாிந் ணர்   

உடன்ப க்ைகெயான்றில் ைகச்சாத்திட்ட . இந்த ேநர  விாி ைர அம்சம் ேநர  

விாி ைர ெமன்ெபா ைள பயன்ப த்தி இைணயத்தில் விாி ைரகைள வழங்குவதற்கு 

விாி ைரயாள க்கு வாய்ப்பளிக்கின்ற . ேநர  விாி ைர அம்சம்  ேயா, 

பவர்ெபாய்ன்ட் ன்ைவப் கள் மற் ம் ஒ  ேபான்ற பல் டக ைறைமகளி டாக 

அேதேநர விாி ைரகைள ேமற்ெகாள்ள வசதியளிக்கின்ற இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் 

m-கற்றல்  வசதியான  நி வகத்தின் ெவளிநாட்  எம்பீஏ நிகழ்ச்சித்திட்டங்க டன் 

ேம ம்  விாிவாக்கம் ெபற்ற . 

 

 



 

115 
 

ெவளிநாட்  மாணவர்கள் 

ெவளிநாட்  மாணவர்க க்கான இலங்ைக அரசாங்க லைமப்பாிசில்கள் மற் ம் 

ெபா நலவாய லைமப்பாிசில்கள் திட்டங்களின் கீழ் நி வகத்தில் 3 ெவளிநாட்  

மாணவர்கள் எம்பீஏ பாடெநறிகைள ர்த்திெசய்தி க்கின்றனர். 

ெவளிநாட்  பல்கைலக்கழகங்க டனான பங்காண்ைமகள் 

நாட் ள்ள ெபா த் ைற அ வலர்களின் ெதாி ெசய்யப்பட்ட கு க்க க்கு சர்வேதச 

காைமத் வத்தில் பயிற்சிைய வழங்கும் ேநாக்கத்திற்காக பின்வ ம் 

பல்கைலக்கழகங்க டன் ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைககள்  ைகச்சாத்திட்டன.  

 ெகசட்சாட் பல்கைலக்கழகம், தாய்லாந்  
 மாஸ்ட்ாிச் பல்கைலக்கழகம், ெநதர்லாந்  
 பிராங்ேபட் பல்கைலக்கழகம்,ேஜா்மனி 
 கஜமதா  பல்கைலக்கழகம், இந்ேதேனசியா 
 ெஹாங்ெகாங் பல்கைலக்கழகம். ெஹாங்ெகாங் 

 

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ெமாத்தம் 80 அ வலர்கள் 
பயிற் விக்கப்பட்டனர். 
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11. மனித வளங்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ஆளணி 

இவ்வாண் க்காலப்பகுதியில் பீட ம்  கல்விசாரா பதவியின ம்  நி வனசார் 

இலக்குகைள அைடவதில் பாாிய ேசைவகைள ஆற்றியி ந்தனர்.  

பீட லவளங்கள் 

ன்  தசாப்தங்களாக  நி வகமான  திேயார் கற்றல், ஆராய்ச்சி,  மற் ம் 

உசா ைகயில் ெப ம் அ பத்ைத திரட் ள்ள . நி வகத்தின் இன் ள்ள 

அேநகமான ஆசிாியர்கள் பல வ டங்களாக கடைமப் பணியில் 

ஈ பட் ப்பவர்களாவர். இதன் லம் தராதரங்கள், வழைமயாக உள் ாில் 

காணப்ப கின்ற அறிைவ பாடவிதானத்தி ள் ஒன்றிைணத்தல் ஏைனய பீட 

அங்கத்தவர்க டன் ேவகமாக ம் ெநகிழ்ச்சி ட ம் ஒ ங்கிைணத்தல் ேபான்ற 

பண் கைள ைடய பிரதான கல்வியாளர் கு வாக இ க்கின்றனர்.  கற்பித்தல் 

பீடமான  பாடப்பரப்  பணிைய நடாத் வதி ம் மாணி மற் ம் கலாநிதிப் 

பட்ட மாணவர்கள   ஆராய்ச்சி கட் ைரகள் மற் ம்  திறன் க த்திட்டங்கைள 

ேமற்பார்ைவ ெசய்வதி ம் ஈ பட் ந்த . பீட கு வான  நிரந்தர ஆசிாியர்கள். 

ஒப்பந்த அ ப்பைடயிலான ஆசிாியர்கள். வ ைகத  கல்வியலர்கள் மற் ம் 

ெதாழில்வாண்ைமயாளர்கைள ம் உள்ளடக்குகின்ற . 

அட்டவைண 5 : கல்விசார் பதவியினர் 
 சிேரட்ட 

ேபராசிாியர் 
ேபராசிாியர் சிேரட்ட

விாி ைரயாளர் 
உசா நர் வ ைகத  

உசா நர் 

 -  01 - 10 30   
ெமாத்தம் -  01 - 10 30   

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
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கல்விசாரா பதவியினர் 

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் நி வகம் 26  ேநர ஊழியர்கைள ெகாண் ந்த . 

ப்பர  ேசைவகள்,சுகாதார பராமாிப் , பா காப்  மற் ம் உணவக ேசைவகள் 

வசதிகள் என்பன ெவளி லங்களி ந்  ெபறப்பட்டன.  

அட்டவைண 6. இல்கல்விசாரா பதவியினாின் விபரங்கள் தரப்ப கின்றன.  
அட்டவைண 6: கல்விசாரா பதவியினாின் விபரங்கள் 
 

பீடம்/கிைள 
 

மிக ம் 
சீேரட்ட 

சிேரட்ட 
பதவியினர் 

கனிஸ்ட 
பதவியினர் 

சிற் ழியர்கள்

நி வாகம்மற் ம்கல்வி 

விவகாரங்கள் 

 01 05 04   

த.ெதா.நிைலயம்  01  01   

லகம்  01 04  
பணிப்பாளர்அ வலகம் 01  01  
பயிற்சி மற் ம் ெவளியீ கள்   01  
ெபா க் ெகாள்ைகப் பிாி  01 02  
நிதி  01 03  

ெமாத்தம் 27  

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி 2016 

ெதா.இல பதவி ேசைவ தரம்/வகு

ப்  

சம்பளக் 
குறியீ  

ேசதிஅங்
கீகாிக் 

கப்பட்ட  
ஆளணி 

தற்ேபா
ள்ள 

ஆளணி 

1   பணிப்பாளர் Academic U-AC 5 1 1
2   ேபராசிாியர் Academic U-AC 5  
3   இைணந்த ேபராசிாியர் Academic U-AC 4 4 1 
4   சிேரட்ட விாி ைரயாளர் / 

விாி ைரயாளர்/ விாி ைரயாளர் 
(தற்கா க)  

Academic
U-AC 3 

 

5   சிேரட்ட காைமத் வ உசா நர் U-AC 3  
6   காைமத் வ உசா நர் 12 12
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7   சிேரட்ட உதவிப் ெபா ளாளர்/ 
பிரதி ெபா ளாளர் 

UA&FS II/I
U-EX 2 1 1 

8   சிேரட்ட உதவிப் பதிவாளர்/ பிரதிப் 
பதிவாளர் 

UA&FS II/I
U-EX 2 1 1 

9   உதவி லகர் Academic II/I U-AC 3 1 1
10   நிகழ்ச்சித்திட்ட, ைறைமப் 

பகுப்பாய்வாளர் 

AS II/I
U-AS 2 1 1 

11   ெபா  உற கள் அ வலர் Dept. II/I U-EX 1 1 1

12   சிேரட்ட அ வலக உதவியாளர். *  Dept. II/I U-MN 4 1 

13   ெதாழி ட்ப அ வலர் 
(சிவில்/இலத்திரனியல்/இயந்திரவிய

ல்)  

UTS III/II/I

U-MT 1 2 1 

14   காைமத் வ உதவியாளர். UMAS III/II/I U-MN 1 9 9

15   காைமத் வ உதவியாளர்( த்தகம் 

ைவப்பாளர்)  

UMAS III/II/I
U-MN 1 1 1 

16   காைமத் வ 
உதவியாளர்(சிராப்பர்) 

UMAS III/II/I U-MN 1 1 1

17   லக தகவல் உதவியாளர். UMAS III/II/I U-MN 1 4 4

18   சாரதி UDS III/II/I/Spl U-PL 3 3 3

19   பணி உதவியாளர் UWAS III/II/I/Spl U-PL 1 2 2

ெமாத்தம் 45   40

 

பதவியினர் பயிற்சி 

பதவியினாின் நி வகம் என்ற பழெமாழியின் அ ப்பைடயில் நி வகமான  

ெசயற்பட் வ கின்ற . ஆதலால், நலேனாம் ைக நடவ க்ைகக க்கு ேமலாக 

பதவியினாின் உள பார்ைவைய ஊக்கப்ப த் கின்ற நலேனாம் ைக நடவ க்ைகக்கு 

ேமலதிகமாக நி வகமான  அவர்கள  இரண்டாவ   என்ற உணர்ைவ 

உண்ைமயாகேவ ஏற்ப த் வதற்கு அவர்க ைடய திறன், ஆற்றல்கள் ேமம்பா , 

அவர்கள  மளாவிய வி த்தியில் க்கிய அம்செமான்றாக இ க்கின்றன. 

உண்ைமயில் பயிற்சியான  அைனத்  ஊழியர்கள ம் அறி த் தளத்ைத 

விாிவாக்குவதற்கான சிறந்த பிரதான வாய்ப்ைப அளிப்பேதா  அவர்கள  பணி மற் ம் 

அவர்கள  நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப் வதில் அவர்கள  ெபா ப் க்களின் பாாிய 
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ெபா ப்ேபற்றைல அவர்க க்கு வழங்கும். இந்த சிறந்த குறிக்ேகாள்கைள 

அைடவதற்காக காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகமான  மிகக்கவனமாக 

ஒவ்ெவா  அமர் க்கும் ெதாி ெசய்யப்பட்ட தைலப் க்கள், விடயங்கள், திகதிகள், 

ேநரம், வளவாளர்கள் ஆகியைவ குறித்த வ டாந்த பயிற்சிகால அட்டவைணெயான்ைறத் 

தயாாித் ள்ள . இ  கல்விசாரா பதவியினாின் ேவ பட்ட பகுதிகைள 

பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கலப்  இலக்கு கு வாக இ ப்பதால் மளாவிய 

ேநாக்கம்யாெதனில் அவர்கள  ேவைலெதாடர்பில் ெபா வான ேமற்பார்ைவெயான்ைற 

ேமம்ப த்த ம் ெபா ப் ட ம் விைனத்திற டம் பய தி ஆள்சார் கீர்த்தி ேபான்ற 

க ேகாள்களில் அவர்கைள வளர்த்ெத ப்ப மாகும். காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  

நி வகம் மாணவர் ச கத்திற்கு ேசைவயாற் வதில் ெதாழிற்பாட்  சார் தாக்கம் 

ெதாடர்பில் அதிக க்கியத் வம் ெச த் வேதா  அதன் க்கிய பங்காளர் கு வான 

அவர்களில் தரம், விைள ப்ெப க்கம், 5S ைறைம, தீ, அவசர நடவ க்ைககள் 

உள்ளிட்ட சிறந்த ட் ப் பா காப்  நைட ைறகைள வழங்குவதற்கு 

வழி த் கின்றன. வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடர்பாக அவர்கள  ெபா வான 

ெவளிப்பார்ைவைய விாிவாக்கம்ெசய் ம் ேநாக்குடன் அ  பா யல்சார் அறி , 

ஆேராக்ககியம், ஆள்சார்கீர்த்தி, ெதாற்றாேநாய்கள், நிதிகைள காைமெசய்தல், 

த்திசா ாியமாக தலீ கள் ெகாண்ட தைலப் க்கைள உள்ளடக்கியதாக அைவ 

வ வைமக்கப்பட் க்கின்றன. காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகம் அதன் 

பீடத்தி ந் ம் ெதாடர் ைடய ைறகளில் விேசடத் வ வாதிகளிடமி ந் ம் இந்த 

அமர் கைள நடத் வதற்கான ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற . 2014ஆம் 

ஆண் ந்  பதவியினர் பயிற்சியான  ெதாடர்ந் ம் இடம்ெபற் வ கின்ற ஒ  

ெசயற்பாடாக உள்ள . காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வகத்தின் மளாவிய 

பதவியினர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மற் ெமா  பார்ைவ யாெதனில் 

ெவளிநா க க்கு ெவளிப்பார்ைவக்கான விஜயங்கைள வழங்கி குறிப்பாக மிக ேம 

உயர்ந்த கற்றல் நி வனங்கள் உள்ளிட்ட நி வகத்தினால் நடத்தப்ப ம் ப வகால 
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ாீதியான சர்வேதச பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் கல்விசாரா பதவியினைர 

ெபயர்குறித்  அ ப் வ மாகும்.   
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12. நி வாக மற் ம் நிதிசார் விைனத்திறன் 

பின்வ ம் கூற் க்கள் பிரதிப க்கின்றவா  இ  நி வகத்திற்கு நி வாக மற் ம் 

நிதிசார் விைனத்திறன் ைறகளில் ெவற்றிகரமான ஆண்டாக இ ந்தி க்கின்ற . 

அட்டவைண 7 இல் ஒப்பீட்  மீண்ெட ம் ெசலவினம் காட்டப்ப கின்ற . 

அட்டவைண 7: மீண்ெட ம் ெசலவினம்: 2014( ) 2015( ) 2016 ( ) 

விடயம் 2014 2015 2016  

1. ஆள்சார்ெசலவினங்கள் 37,450,350 52,032,035  69,162,110 

2. ேபாக்குவரத்  1,263,175 3,075,082  4,974,973 

3. வழங்கல்கள் 11,812,206 8,597,401  21,337,740 

4. பராமாிப்  4,864,374 7,218,452  5,575,470 

5. ஒப்பந்தேசைவகள் 25,263,530 23,091,955  29,039,573 

6. ஏைனயைவ 23,947,168 52,691,284  130,199,259 

7. க த்திட்டெசலவினம் 33,689,780 18,543,423  -- 

ெமாத்தெசலவினம் 138,290,583  165,249,658  260,489,127 
லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 

 

அட்டவைண 8 இல் ஒப்பீட்  லதனச்  ெசலவினம் காட்டப்ப கிற .  

அட்டவைண 8: லதனச் ெசலவினம் 

விடயம் 2014 (Rs) 20154 (Rs) 2016 (Rs)  

அ. தளபாடம் மற் ம் அ வலக 
உபகரணங்கள் ைகயகப்ப த்தல் 

6,147,596 6,707,790 8,512,907  

ஆ.ெபாறித்ெதாகுதிகள் ைகயகப்ப த்தல்    

இ.கட் டங்கள்மற் ம் கட்டைமப் கள் 
ைகயகப்ப த்தல் 

   

ஈ. ஏைனயைவ ( லக த்தகங்கள், 
ேமாட்டார் வாகனம், பட்டமளிப்  ஆைட) 

2,117,571 7,032,868 417,840   

உ. காணி மற் ம் கட் டங்களின் 
னர்நிர்மாணம் மற் ம் த்தாக்கம் 

2,660,542  231,009   

ெமாத்தம் 
10,925,709 13,740,658 9,161,757  

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
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அட்டவைண 9 இல்ெசலவினத்தின் ஒப்பீட் நிதிசார் ன்ேனற்றம் காட்டப்பட் ள்ள . 

அட்டவைண 9: நிதிசார்  ன்ேனற்றம் (ெசலவினம்) 

விடயம் 2016 இல் 
ஏற்பா   

பா 

2016 இல் 
ெசலவினம்  

பா 

ேசமிப் கள்/மிைக 
பா 

அ). மீண்ெட பைவ தவிர 

க த்திட்டம் 
213,772,000  260,489,127  (46,717,127)  

ஆ). லதனம் தவிர 

க த்திட்டம் 
147,000,000  15,278,972 131,721,028  

இ) க த்திட்டம் – உள்நாட்  

நிதியளிப்  
   

ஈ). க த்திட்டம் – 

ெவளிநாட்  நிதியளிப்   

  

ெமாத்தம்                                                 360,772,000       275,768,099  85,003,901 

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
 

அட்டவைண 10 இல்  பிறப்பிக்கப்பட்ட வ மானத்தின் ஒப்பீட்  நிதிசார் ன்ேனற்றம் 
காட்டப்ப கின்ற . 

அட்டவைண 10:நிதிசார் ன்ேனற்றம்  (பிறப்பிக்கப்பட்டவ மானம்) 

வ மான லம் 2016 இல் ஏற்பா  
பா 

2016 இல் திரட்டல் 
பா 

குைற/ மிைக 
பா 

ன்பட்டப்ப ப்  
கற்ைககள் 

   

பட்டப்பின் ப ப்  
கற்ைககள் 

182,800,000  240,992,025  58,192,025  

உசா ைககள் 15,000,000 10,671,901 (4,328,099)  

ஏைனயைவ 40,390,000 101,191,683  60,801,683  

ெமாத்தம் 238,190,000  352,855,610  114,665,610   

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 

 
 



 

123 
 

நிதிசார் ெசயலாற் ைக பகுப்பாய் - 2016: 

1997 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நி வகத்தின் சுயநிதியிடல் ெகாள்ைக டன் இையந்ததாக 

இவ்வாண் க் காலப்பகுதியில் அரசாங்க லங்களி ந்  எந்தெவா  நிதிைய ம் 

நி வகம்ெபறவில்ைல. அவ்வாண் ந்  .ப.நி. மீண்ெட ம்  ெசலவினத்திற்காக 

பல்கைலக்கழக மாணியங்கள் ஆைணக்கு  அல்ல  திைறேசாியிடமி ந்  எந்தெவா  

நிதிைய ம்ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல.  

அட்டவைண 11இல் 2016ஆம் ஆண் ன் நிதிசார் ெசயலாற் ைக பகுப்பாய்  விடயங்கள் 

காட்டப்ப கின்றன. 

அட்டவைண 11: நிதிசார் ெசயலாற் ைக பகுப்பாய் , 2016 

விடயம் சூத்திரம் தலா 
மாணவ க்கான 

ெசல  பா. 

அ.  தலா மாணவ க்கான மீண்ெட ம் 
ெசலவினம் (மீ.ெச) 

மீ.ெச / மாணவர் பலம் 
எண். 

231,118   

ஆ. தலா மாணவ க்கான லதன 
ெசலவினம் 

.ெச / மாணவர் பலம் 
எண். 

19,218  

ெமாத்தம்  

லம் : .ப.நி. தர த்தளம் 
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13. எதிர்கால திட்டங்கள் 
.ப.நி. மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி அறிக்ைககளின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு கூ ய  

கவனத்ைத ெச த் தல் ேவண் ம். அறிக்ைககள் ன்ைவப்  சார்ந்த உள்ளடக்கத்திற்கு 
ேமலதிகமாக ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப கின்ற . மாணவர்கள் பாாிய தர அள க க்கும் 
இைணந்த  ஆராய்ச்சி ைறைமக க்கும்  ெவளிப்ப த்தப்படேவண் ய ேதைவைய 
ெகாண் ள்ளனர். இலங்ைக காைமத் வ சஞ்சிைகைய ஆராய்ச்சி ெவளியீ களின் 
தரமான ேமம்பாட் க்காக தரப்ப த்திய அந்தஸ்ைத அைடந் ெகாள்வதற்காக 
தீர்க்கமான யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்பட்   பதவியினர் க்கியமானவர்களாக 
ேநாக்கப்படேவண் ம். இந்தவைகயில் நி வகத்தி ள் ஆராய்ச்சி நிைலயெமான்ைற 
தாபிப்பதற்கான ேதைவ பாாியதாக ேமெல ந்தள்ள .      

இதற்கு ேமலதிகமாக நி வகத்தினால் நடாத்தப்ப கின்ற எம்பிஏ நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத 
உள்ளடக்க ாீதியாக ம், ன்ைவப்  ாீதியாக ம் ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்படேவண் ம். இைணக்கப்பட்ட கற்றல் வழி ைறகைள பயன்ப த்தி தகவல் 
ெதாழில் ட்பத்ைத பயன்ப த் வதான  பய ள்ளதாக இ க்கும் என்பேதா  நாட் ன் 

ர பகுதிகளி ந் ம்  மாணவர்களின் பங்ேகற்ைப உ திப்ப த் வதாக ம் அைம ம்.  

.ப.நி. மற் ம் அதன் பிரதான பாடெநறியான எம்பீஏ வளர்ந் வ ம் ேபாட் த்தன்ைம 
சூழ ல் பல வ டங்களாக மிக ம் ேபாட் யானதாக இ ந் வ கின்ற . 
ெபா த்தப்பா ம் தர ம் ெவற்றிகரமான இரண்  பிரதான  காரணிகளாக  இ ந் ள்ளன. 
தன  ெதாி  ெசய்த பாைதயான எம்பீஏ, எம்பிஏ மற் ம் பிஎச் ,  க்கிய பாடெநறிகள், 
ஆராய்ச்சி ைறகளில்  கீர்த்திமிக்கதாக ெதாடர்ந் ம் ெசயற்ப வ  நி வகத்தின் 
அவாவாக இ ப்பேதா  விேசடமாக தனியார் ைறயிடமி ந்  வா க்ைகயாளர்களின் 
குறிப்பான பயிற்சி மற் ம் அபிவி த்தி ேதைவகைள நிைற ெசய்வதற்கான 

ன்ேனா யான நிைறேவற்  அபிவி த்திநிகழ்ச்சித்திட்டங்களி ம் 
மிகுந்தகவனம்ெச த் வதாகும். பீடத்தின  விாிவாக்கம் மற் ம் அதன் ெதாடரான 
அபிவி த்திக டன் உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தியான  ேமற்ப  கற்ைக ஆய் , பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டவா  இடம்ெப வதற்கு வழியைமப்பதாக 
இ க்கும் 

 

 

ேபராசிாியர். அஜந்த தர்மசிறி 

பணிப்பாளர் 

2017 திெசம்பர் மாதம்  31 ஆந் திகதி 
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2016 திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்த ஆண் க்கான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 
பல்கைலக்கழக காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் நிதிசார் ெசயலாற் ைக கூற்   
 

  2016  2015 

வ மானம்    

பதி க் கட்டணங்கள்            3,279,836.00            3,060,721.00  
வகுப் க் கட்டணங்கள்        240,992,025.84        147,022,890.00  
பாீட்ைசக் கட்டணங்கள்               642,960.00               469,000.00  
சர்வேதச பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்          47,815,000.00          10,191,000.00  
விண்ணப்பக் கட்டணங்கள்              514,000.00               614,000.00  
பட்டமளிப்  விழாக் கட்டணங்கள்  2014  -                 63,000.00  

பட்டமளிப்  விழாக் கட்டணங்கள்  
         

4,834,500.00   -  

    298,078,321.84    161,420,611.00 
ஏைனய வ மானம்    

தலீ கள் மீதான வட்           21,203,276.86          13,620,829.32  
கடன்கள் மற் ம் ற்பணங்கள் மீதான வட்                110,902.14                 91,364.70  
நிைறேவற்  அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்         10,671,901.00            9,110,980.00  
ெசாத் களி ந்தான  வாடைக          13,622,150.00          16,391,125.00  
பைழய இ ப் ப் ெபா ட்களின் விற்பைன 
 

               30,625.00             (133,495.00) 

ெவளிநாட்  ெசலாவணி  ெப ைக           1,467,680.62                 29,358.48  

வாகனங்களின் விற்பைன  -            1,100,500.00  

ெவளியீ களின் விற்பைன              209,900.00               343,300.00  

லக தண்டப்பணங்க ம் கட்டணங்க ம்              137,600.00                 92,000.00  
ஆராய்ச்சி ெசயலமர்   -               277,500.00  
ஏைனய ெப ைககள்            7,323,252.95            2,960,445.39  

ெமாத்த வ மானம்       54,777,288.57       43,883,907.89 
 352,855,610.00   205,304,518.89 

ெசலவினம்    
ெபா  நி வாக ம் பதவியினர் ேசைவக ம்          93,572,068.28          60,888,454.39 
கல்விசார் ேசைவகள்         85,962,459.76          56,298,032.52 
கற்பித்தல் லவளங்கள்           5,188,852.53            4,459,672.81 

ைணச் ெசயற்பா கள்           4,894,872.41            4,777,583.41 

நிைறேவற்   அபிவி த்தி நிகழ்சசித்திட்டங்கள்            9,034,372.75            8,838,831.00 

காைமத் வ பட்டபின் ப ப்  ெவளியீ க க்கான ெசலவினம்              658,016.00               581,519.00 

சர்வேதச பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்          41,113,110.47            9,704,591.71 

ேதய்மானம்         17,592,863.76          18,847,634.99 
கணக்காய் க் கட்டணம் 2015 
கணக்காய் க் கட்டணம் -2016 

             250,000.00   

              300,000.00   

நானா த ெசல கள்           1,922,511.25               853,312.50 

 
ெமாத்த ெசலவினம்  

 
 260,489,127.21  165,249,632.33 

   
ஆண் க்கான மிைக       92,366,483.20       40,054,886.56 
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6012  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறான ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர பல்கைலக்கழக காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  
நி வகத்தின் நிதி நிைலைமக்கூற்   

 குறிப்  2016 2015 

ஆதனங்கள்     

நைட ைற அல்லா ஆவணங்கள்     
ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள்  2.1   55,919,668.77     66,179,742.33 

லக த்தகங்கள் மற் ம்  கல்விசார் ஆைடகள்                                                
 2.2 1,828,966.81  

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணி – கட் டங்கள் (கட்டம் 11)                       66,117,215.77  
நைட ைற ஆதனங்கள்    
ெபா ட் பதிேவ   2.2            1,810,795.36            2,851,651.09  

பதவியின க்கான கடன்க ம் ற்பணங்க ம்  2.3            2,972,733.59            2,875,278.31  

ற்பணங்கள் 2.4            3,730,400.00            4,454,510.00  

ன் ெகா ப்பன கள் 2.5            2,213,899.00               258,028.40  

ைவப் கள்  2.6          19,153,184.52          14,717,142.37  

நிைலயான ைவப் கள்  2.7        309,785,818.11        272,847,368.34  

காசும காசு சமநிக ம்  2.8        115,542,531.14          48,157,712.29  

ெமாத்த ெசாத் கள்      519,075,213.07     412,341,433.13  

ஒப்பர ம் ெபா ப் க்க ம்    

ஒப் ர      

லதனக்ெகாைட          166,986,089.57        166,986,089.57  

மீள்மதிப்பீட்  ஒ க்கு            10,661,270.38          10,661,270.38  

ெபா  ஒ க்கு          197,876,703.43        105,510,220.23  

நன்ெகாைட ஒ க்கு  2.9               411,406.94               398,306.54  

ெமாத்த ஒப் ர           375,935,470.32        283,555,886.72  

ெபா ப் க்கள்    

நைட ைறயல்லா ெபா ப் க்கள்    

பணிக்ெகாைடக்கான ஏற்பா               8,467,537.51            8,290,762.81  

             8,467,537.51            8,290,762.81  

நைட ைறப் ெபா ப் கள்    
ற்பணமாக கிைடக்கப்ெபற்ற வ மானம்  2.10        111,691,674.00          96,820,843.81  

கிைடக்கப்ெபற்ற ைவப் க்கள் 2.11            1,995,075.16            1,149,260.51  

வர்த்தகம் மற் ம் ஏைனய ெச த்த ேவண் யைவகள்  2.12          20,985,456.08          22,524,679.28  

ெமாத்த நைட ைறப் ெபா ப் க்கள்         134,672,205.24        120,494,783.60  

ெமாத்த ஒப் ர  மற் ம் ெபா ப் க்கள்      519,075,213.07     412,341,433.13  

பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வினால் தயாாிக்கப்பட்ட 1985 ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம்  இலக்க கட்டைளச்சட்டம் மற் ம் 1978 
ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, பல்கைலக்கழகச் சட்டத்தின் ெதாடர் ைடய பகுதிகளின் ேதைவக க்கு இைணந்ததாக நி வகத்தின் 
நிதிசார் கூற் க்கள் அைமந்தி க்கின்றெதன்பைத நான் உ திப்ப த் கின்ேறன்.  
 
ஒப்பம்                                                                                               ஒப்பம் 
பி.ஜீ.ைமத்திாி ரத்ன      ேஜ.ேக.எஸ் ரண ர 
பிரதி ெபா ளாளர்                     சிேரட்ட உதவிப் பதிவாளர் 

காைமத் வ சைபயின் சார்பி ம் அதற்காக ம் 
 
ஒப்பம் 
ேபரா. அஜந்த தர்மசிாி 

காைமத் வ சைபயின் தைலவர் 
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2016 திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்த ஆண் க்கான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழக 
காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் ேதறிய ஆதனங்களின் மாற்றங்கள் ெதாடர்பான 

கூற் (இலங்ைக  பாக்களில் தரப்பட் ள்ள  .)  
 லதனக் ெகாைட மீள்மதிப்பீட்  

ஒ க்கு 
ெபா  ஒ க்கம் நன்ெகாைட  

ஒ க்கம் 
ெமாத்தம் 

2015 சனவாி 31 ஆம் 
திகதியி ள்ளவாறான 
நி ைவ 
 

166,986,089.57 10,661,270.38 63,569,358.60 2,036,493.97   243,253,212.52 

நன்ேகாைட நிதியம்   2,036,493.97 2,036,493.97  

ஆண் க்கான மிைக   40,054,886.56      40,054,886.56 
சீராக்கல்கள்   (150,518.90)         (150,518.90) 

2015திெசம்ர் 31ஆம் 
திகதியி ள்ளவாறான 
நி ைவ 

166,986,089.57 10,661,270.38 105,510,220.23  283,157,580.18 

ஆண் க்கான மிைக   92,366,483.29  92,366,483.29 

சீராக்கல்கள்      

2016திெசம்ர் 31ஆம் 
திகதியி ள்ளவாறான 
நி ைவ 

166,986,089.57 10,661,270.38 197,876,703.43  375,524,063.38 
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6012  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்த ஆண் க்கான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 
பல்கைலக்கழக காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் காசப்பாய்ச்சல் கூற்  
 

 (இலங்ைக பாக்களில் தரப்பட் ள்ள .) 
 2016 2015 
ெதாழிற்பாட்  ெசயற்பா களி ந்தான காசுப்பாய்ச்சல்   
ஆண் க்கான மிைக                 92,366,483.20                    40,054,886.56 

ன்ைனய ஆண்  சீராக்கம்  -                        (199,589.06) 
சீராக்கல்கள்:   
ேதய்மானம்                 17,592,863.76                     18,847,634.99  
பணிக்ெகாைடக்கான ஏற்பா                       472,822.20                          492,091.37  
பைழய களஞ்சிய ெபா ட்களின் விற்பைன மீதான குைறப்                      (30,625.00)                         133,495.00  
கடன்கள் மற் ம் ற்பணங்கள் மீதான வட்                     (110,902.14)                           91,364.70  

தலீ கள் மீதான வட்                (21,035,245.86)                  (13,620,829.32) 
வாகான விற்பைன  -                     (1,100,500.00) 

ெதாழிற்ப  லதன மாற்றங்க க்கு ன்னரான  ெதாழிற்ப  இலாபம்.                 89,255,396.16                     44,698,554.24  

ெதாழிற்ப  லதனத்தில் மாற்றம்   

இ ப்பில் (அதிகாிப் )/குைறப்                    1,040,855.73                       1,383,930.12  

நானானவித ெசயற்பாட் ல் (அதிகாிப் )/குைறப்                       724,110.00                       1,056,490.00  

ன்ெகா ப்பன களில் (அதிகாிப் )/குைறப்                  (1,955,870.60)                       (115,018.00) 

சில்லைற கடன்பட்ேடாாில் (அதிகாிப் )/குைறப்                  (4,436,042.15)                    (8,442,617.06) 

ெபற்ற ைவப் களில் அதிகாிப் /(குைறப் )                       845,814.65                            50,000.00  

ற்பணமாக ெபற்ற வ மானத்தில் அதிகாிப் /(குைறப் )                  14,870,830.19                     26,421,888.81  

ஏைனய ெபா ப் களில் அதிகாிப் /(குைறப் )                  (1,539,223.20)                    (4,339,533.54) 

ெச த்திய பணிக்ெகாைட                      (97,455.28)                       (209,825.26) 

 (296,047.50)                       (743,977.50) 

ெதாழிற்ப  ெசயற்பா களி ந்தான  பிறப்பிக்கப்பட்ட 
ேதறிய காசு 98, 412,368.00    59,759,891.81 

கட் டங்களின் னரைமப் ம் த்தாக்க ம்                                     (417,840.00)  

ஆய் கூட மற் ம் கற்பித்தல் உபகரணங்கள் ெகாள்வன 126,380.00    504,332.20 

லக த்தகங்கள் மற் ம் ப வ ெவளியீ களின் ெகாள்வன 231,009.00 366,225.98 
அ வலக தளபாடங்கள் மற் ம் உபகரணங்களின் ெகாள்வன 8,386,527.85 6,203,457.48 

. வாகனங்களின் ெகாள்வன  - 6,600,000.00 

கட்டட நிர்மாணம்   6,117,215.77 - 

பைழய களஞ்சிய ெபா ட்களின் விற்பைன மீதான வ மானம் 30,625.00 38,410.00 
வாகனங்களின் விற்பைன  1,100,500.00 

தலீ கள் (36,938,449.77) (26,557,305.74) 
கடன் மற் ம் ற்பணங்கள் மீதான வட்                       110,902.14 (91,364.70) 

தலீ கள் மீதான வட்  21,035,245.86 13,620,829.32 
தலீட்  ெசய்பா களி ந்தான ேதறிய காசுப்பாய்ச்சல்(பயன்ப த்திய (31,040,649.55) (25,562,946.78) 

நிதியிடல் ெசயற்பா களி ந்தான காசுப்பாய்ச்சல்   
நன்ெகாைட நிதியம் 13,100.40 19,650.60 
நிதியிடல் ெசயற்பா களி ந்தான ேதறிய காசுப்பாய்ச்சல் 13,100.40 19,650.60 
ஆண் க்காலப்பகுதியில் ேதறிய  காசும் காசு சமனிக ம் 67,384,818.85 34,216,595.63 
ஆண் ன் ஆரம்பத்தில்   காசும் காசு சமனிக ம் 48,157,712.29 13,941,116.66 
ஆண் ன்  இ தியில்    காசும் காசு சமனிக ம் 115,542,531.14 48,157,712.29 

ஆண் ன்  இ தியில்   பிரதிநிதித் வம்ெசய்யப்பட்ட  காசும் காசு சமனிக ம் 31. திெசம்பர் 2016 31. திெசம்பர் 2015 
வங்கியி ள்ள காசு 115,542,531.14 48,157,712.29 
 115,542,531.14 48,157,712.29 
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காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம் – 
ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகம் 
நிதிசார் கூற் க்க க்கான குறிப் க்கள் 
2016 திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்தஆண் க்கான  

1. ெபா த்தகவல்கள், தயாாிப்பின்அ ப்பைடமற் ம் க்கிய கணக்கீட் க் 
ெகாள்ைககளின் சு க்கம் 

1.1 அறிக்ைகயிடல் அைமப்  

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகமான  1978 ஆம்ஆண் ன் 16ஆம் இலக்க, 
பல்கைலக்கழகசட்டத்தின் கீழ் 1986ஆம் ஆண் ன்கட்டைளச்சட்டத்தினால் 
தாபிக்கப்பட்  ஸ்ரீஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத் டன் இைணக்கப்பட்ட ஓரள  
சுயாதீனமிக்க நி வனமாகும். இதன் ேநாக்கங்கள் பட்டப்பின்ப ப்  அறி கம், 
ஆராய்ச்சி, அபிவி த்தி ேபான்றவற்றின் ஏற்பா களி டாக காைமத் வம் மற் ம் 
நி வாக கற்ைககளில் பல்ேவ  ைறகளில் இலங்ைகயில் காைமத் வ உயர்ெதாழில் 
கல்வி ம் ெதாழில்வாண்ைமைய ம் ேமம்ப த் வதாகும்.  

நி வகமான  ஒேர ேநரத்தில் சுமார் 500க்கும் மாணவர்க க்கு 
வசதிகைளவழங்குவேதா  இ  விாி ைர மண்டபங்கள், பீடஅைறகள், தகவல்ெதாழில் 

ட்பமண்டபம், லகம், உணவகம் என்பவற்ைற உள்ளடக்குகின்ற . நி வகமான  
வளாகம் ,விாி ைரஅரங்கு, கல்விசார் உபகரணங்கள் ேபான்றவற்றின் தரத்தில் 
ெதாழில்வாண்ைமத்தன்ைமைய ம் ந ன ேநாக்ைக ம் ேபணிவ கின்ற . இலங்ைகயின் 
பல்கைலக்கழக ைறைமயி ள் தனித் வமான உயர்கல்வி கற்றல் நி வனம் 
என்றவைகயில் ேமற்பட்டமான  1998ஆம் ஆண் தல் சுயநிதியிட்ட நி வனமாக 
இ ந் வ கின்ற . அச்சந்தர்ப்பத்தி ந்  அ  அதன் லதன அல்ல  மீண்ெட ம் 
ெசலவினங்க க்காக திரட் ய நிதியி ந்  நிதிகைளெபற் க் ெகாள்வதில்ைல. 

காைமத் வ பட்டபின்ப ப்  நி வனமான  சுமார் 2500க்கும் ேமற்பட்ட MBA மற் ம் 
MPA பட்டதாாிகைள ம், ப்ேளாமா பட்டதாாிகைள ம் உ வாக்கி ள்ள .  

1.2 நிதிசார் கூற் க்க க்கான காைமத் வத்தின் ெபா ப்  

ஆ ைகசைபயான  ( காைமத் வசைப) இலங்ைக ெபா த் ைற கணக்கீட்  
தராதரங்க க்கைமவாக நிதிசார் கூற் க்களின் தயாாிப் க்கும் நியாயமான 

ன்ைவப் க்கும் ெபா ப்பாக உள்ள .  
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1.3 இணக்கப்பாட்  கூற்  

நிதிசார் கூற் க்களானைவ இலங்ைக ெபா த் ைற தராதரத்திற்கு அைமவாக 
தயாாிக்கப்பட் க்கின்ற . இலங்ைக ெபா  கணக்கீட்  தராதரம் காணப்படாத 
சந்தர்ப்பத்தில்,  இலங்ைக கணக்கீட் த் தராதரங்கள் பின்பற்றப்பட் க்கின்றன.  

ஒப்பீட் த் தகவல்கள் 

கணக்கீட் க் ெகாள்ைககள் நி வகத்தினால் ெதாடராக பிரேயாகிக்கப்பட்ட கணக்கீட் க் 
ெகாள்ைககள் ன்ைனய ஆண் டன் நிைலயானைவயாக இ க்கின்றன. ஒப்பீட்  
ேநாக்கத்திற்காக ன்ைனய ஆண் ன் ள்ளிவிபரங்கள் சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்றன.  
1.4 ெசாத் க்கள், ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் 

(அ) ெசல  

ெசாத் க்கள், ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் என்பன ேதய்மானத்தின் 
ெசல குைறந்த அ ப்பைடயில் பதி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. 

(ஆ) ேதய்மானம் 
ேதய்மானத்திற்கான ஏற்பாடான  ெசாத் க்கள், ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் 
என்பவற்றில் ெவற் க் காணி தவிர்ந்த ெசலவின் அ ப்பைடயில் 
ேநர ைறைமெயான்ைறப் பயன்ப த்தி கணிப்பிடப்பட் ப்பேதா  அத்தைகய 
ேமலதிக ெதாைககைள பதிவழிப்பதற்காக சம தவைணகளினால் பயன்பாட்  ஆ ள் 
மதிப்பிடப்பட் க்கின்ற .  

பயன்ப த்தப்பட்ட வ டாந்த விகிதங்கள் 

தளபாடம்  `     10% 
ஆய் கூடம் மற் ம் கற்பித்தல் உபகரணம்  20% 
ேமாட்டார் வாகனங்கள்     20% 
அ வலக ெபா த் க்க ம் உபகரணங்க ம் 10% 
அ வலக உபகரணம்     20% 
ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் இயந்திரசாதனங்கள் 10% 
கட்டடம்       5% 

லக த்தகங்கள், ப வெவளியீ கள்  20% 
கல்விசார் பட்டஆைடகள்    20% 
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ெசாத் க்கள், ஆதனம் மற் ம் ெபாறித்ெதாகுதி என்பவற்றின் ேதய்மானமான , 
பயன்பாட் க்காக ெசாத் க்கள், ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் என்பன 
காணப்ப ம் ேபா  வழங்கப்பட் க்கின்றன. 2014 ஆம்ஆண் காலப்பகுதியில் 
ெசாத் ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்களின் பின்வ ம் ெபா ட்கள் விைல 
மதிப்பீட் திைணக்களத்தினால் மீள்மதிப்பீ ெசய்யப்பட்டன.  

1. தளபாடம் 
2. அ வலக உபகரணம் 
3. ஆய் கூடம் மற் ம் கற்பித்தல் உபகரணம் 
4. ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் 

மீள்மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்களின் ேதய்மானத்திற்கான ஏற்பா கள் 
மதிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால ஆ ள்காலத்தின் க த்திற்ெகாண்  தீர்மானிக்கப்பட்ட .  

1.5 தலீ கள் 

தலீ களானைவ ெசல  விகிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கு ங்கால நிைலயான 
ைவப் க்கைள உள்ளடக்கியி க்கின்றன.  

1.6 நைட ைறப் ெபா ப் க்கள் 

நிதி நிைலைமக் கூற்றி ள்ள நைட ைற ெபா ப் க்களானைவ நிதிநிைலைமக் கூற்றின் 
திகதியி ந்  ஒ வ ட காலப்பகுதியில் வ கின்ற விடயங்கைளக் ெகாண் க்கும்.  

1.7 ஓய் திய நலன் கடப்பா கள் 

(அ)  வைரய க்கப்பட்ட நலன்திட்டம் - பணிக்ெகாைட 

இலங்ைக கணக்கீட் த் தராதரம் 19இனால் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  
நி வகமான  பணிக்ெகாைட சூத்திர ைறைமயின் அ ப்பைடயில் 
பணிக்ெகாைட ெபா ப் க்கு ஏற்பா  ெசய்தி க்கின்ற . 1983 ஆம்ஆண் ன் 
12ஆம் இலக்க, பணிக்ெகாைடச் சட்டத்தின் ெகா ப்பன க க்கைமவாக 
ெகா ப்பன க க்கான ெபா ப்  ஓர் ஊழியாினால் ெதாடராக ஐந்  வ ட 
ேசைவயிைன ர்த்திெசய்ததன் பின்னர் எ கின்ற .   
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(ஆ) வைரய க்கப்பட்ட பங்களிப் திட்டங்கள் – பல்கைலக்கழக ேசமலாப நிதியம், 
பல்கைலக்கழக ஓய் திய நிதியம் மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியம் 

ஓய் தியத் திட்டத்ைத ெதாி ெசய்யாத ஊழியர்களின் (வாழ்க்ைகச் ெசல ப  
அடங்கலாக) விடயத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் நி வகமான  பல்கைலக்கழக 
ேசமலாபநிதியத்திற்கு ஊழியர்களின் ெமாத்த ேவதனாதியில் 15% 
பங்களிப் ெசய்கின்ற .  

ஓய் தியதிட்டத்தில் இைணந்த ஊழியாின்விடயத்ைத ெப த்தவைரயில் 
நி வகமான  ைறேய பல்கைலக்கழக ேசமலாபநிதியம், பல்கைலக்கழக 
ஓய் திய நிதியத்திற்கு ஊழியாின் ெமாத்த ேவதனாதிகளி ந்  7% மற் ம் 
8% பங்களிப்  ெசய்கின்ற .  

ஊழியாின் நம்பிக்ைக நிதியத்திற்கு நி வகத்தின் பங்களிப்பான  ஊழியாின் 
ெமாத்த ேவதனாதிகளின் 3% ஆகும்.  

1.8 வ மான அங்கீகாரம் 

வ மான அங்கீகாரமான  ெபா ளாதார நலன் நி வகத்திற்கு உறப்பட்ட 
ெசல க்கும் அல்ல  உறப்பட ள்ள ெசல க்கும் பாய்ச்சப்ப ம் என்ற 
சாத்தியத்தன்ைம அ ப்பைடயில் அங்கீகாிக்கப்ப கின்ற .  

(அ) வகுப் க் கட்டணம் 

மாணவர்களிடமி ந்தான வகுப் க்கட்டண வ மானமான  ேநர அள ட்  
அ ப்பைடயில் அங்கீகாிக்கப்ப கிற .  

(ஆ)  தலீ களி ந்தான வட்  

நிைலயான ைவப் க்களி ந்தான வட் யான  அட் அ ப்பைடயில் 
அங்கீகாிக்கப்ப கின்ற .  

(இ)  க த்திட்டங்களி ந்தான வ மானம் 

க த்திட்டங்களி ந்தான வ மானமான  அதன் ர்த்தியில் 
அங்கீகாிக்கப்ப கின்ற .   

(ஈ)  ஏைனயைவ 

ஏைனய வ மானங்கள் அட் ெசலவின் அ ப்பைடயில் 
அங்கீகாிக்கப்ப கின்ற .  
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1.9 ெசல ன அங்கீகாரம் 

ெசல னங்கள் வ மானக்கூற்றில் உறப்பட்ட ெசல க்கும் வ மானத்தின் 
குறிப்பானெபா ளின் உைழப் க்குமிைடயிலான ேநர த்ெதாடர்பின் 
அ ப்பைடயில் அங்கீகாிக்கப்ப கின்ற . நி வகத்தின் ெதாழிற்பா  அதன் 
ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி, உபகரணம் என்பனவற்றின் ேப ைக, பராமாிப்  
என்பவற்றின் உறப்பட்ட அ ப்பைடயில் விைனத்திறன் என்றஅ ப்பைடயில் 
வ மானத்திற்கு அறவிடப்ப கின்ற .  

1.10 காசுப்பாய்ச்சல் கூற்  

காசுப்பாய்ச்சல், குறிப்பிடப்பட்டவாறான காசு மற் ம் காசுசமனிக ம், 
ைகயி ள்ளகாைச ம், ேகள்வி ைவப் க்கைள ம் உள்ளடக்குகின்ற . 
காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றான  இலங்ைக ெபா த் ைற கணக்கீட் த் தராதரம் 2 உடன் 
இைணந்தவா  காசுப்பாய்ச்சல்கைள தயாாிப்பதன் ேநர ைறைமையப் 
பயன்ப த்தி தயாாிக்கப்பட் க்கின்ற .  

1.11 ன்னாள் பிரதிப்  ெபா ளாளாினால் பா 30 மில் யைனக்ேகாாி 

ெதா க்கப்பட்ட வழக்குமீளப்ெபறப்பட் ள்ள .  
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காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம் –  

ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகம் 

நிதிசார் கூற் க்க க்கான குறிப் க்கள் - 2016 திெசம்பர் 31 வைடந்தஆண் க்கா  

ெசல  – ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணம் 

 

 

  

ெசல /மீள்மதிப்பீ  2016.01.01 இல் 
உள்ளவா  நி ைவ 

ேசா்ப் கள் சீராக்கங்கள் 2016 12.31 
உள்ளவா   நி ைவ 

காணி 5,000,000.00   5,000,000.00 
தயபாடம் 14,177,941.00 697,770.00  14,875,711.00 
ஆய் கூட, கற்பித்தல் 
உபகரணம் 

4,362,363.30 126,380.00  4,488,741.30 

ேமாட்டார் வாகனம் 18,407,242.00   18,407,242.00 
அ வலக  ெபா த் க ம்  
உபகரணங்க ம் 

3,050,032.04   3,050,032.04 

அ வலக உபகரணம் 23,783,301.62 7,688,757.85 728,250.00 30,743,809.47 
ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் 
இயந்திரசாதனம் 

4,800,000.0   4,800,000.0 

கட்டடம்  89,155,280.39 417,800.00  89,573,120.00 
 162,736,360.35 8,930,747.85  170,938,658.20 

ேதய்மானம் – ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணம் 

ேதய்மானம் 2016.01.01 இல் 
உள்ளவா  நி ைவ 

ேசா்ப் கள் சீராக்கங்கள் 2016 12.31 
உள்ளவா   நி ைவ 

தயபாடம் 4,819ஈ163.99 1,929,766.65  6,748,930.64 
ஆய் கூட, கற்பித்தல் 
உபகரணம் 

1,979.039.69 952,705.05  2,931,744.74 

ேமாட்டார் வாகனம் 10,940,122.00 2,493,560.00  13,433,682.00 
அ வலக  ெபா த் க ம்  
உபகரணங்க ம் 

3,047,651.34 2,180.00  3,049,832.04 

அ வலக உபகரணம் 10,931,745.84 5,710,860.00 728,250.00 15,914,355.90 
ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் 
இயந்திரசாதனம் 

1,050,000.00 600,000.00  1.650,000.00 

கட்டடம் 60,526,457.21 4,763,986.90  71,290,444.11 
 90,294,180.07 16,453,059.36 728,250.00 115,018,989.43 
     
ெகாண் ெசல்லல்    55,919,668.77 
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2.2  ெசல  - ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணம் 

ெசல /மீள்மதிப்பீ  01.01.2016உள்ளவாறான 
நி ைவ 

ேசாத்்தல்கள் சீராக்கங்கள் 31.12.2016உள்ளவாறான 
நி ைவ   

லக த்தகங்கள்&ப வெவளியீ கள்                   22,917,886.93 231,009.16   23,148,896.09 

கல்விசார் பட்டஆைடகள்                     2,074,527.00     2,074,527.00 

                24,992,413.93 231,009.16  -  25,223,423.09 

ேதய்மானம்- ெசாத் , ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணம்    

ேதய்மானம் 01.01.2016உள்ளவாறான 
நி ைவ 

ேசாத்்தல்கள் சீராக்கங்கள் 31.12.2016உள்ளவாறான 
நி ைவ   

லக த்தகங்கள்&ப வெவளியீ கள் 20,106,466.88 1,213,462.40   21,319,929.28 

கல்விசார் பட்டஆைடகள் 2,148,185.00   
              

(73,658.00) 2,074,527.00 

 22,254,651.88 1,213,462.40            (73,658.00) 23,394,456.28 

     

ெகாண் வந்த ெதாைக    1,828,966.81 

2.3.ெபா ட்பதிேவ      

மத்திய களஞ்சியம்- ெவளியீ                  
977,883.36                      1,956,426.69  

சில்லைரக்கூடம்    -                          62,312.40  

ெவளியீ  (சர்வேதச நிைலயம்)                 
832,912.00                        832,912.00  

            1,810,795.36                   2,851,651.09  
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6012  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்த ஆண் க்கான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 
பல்கைலக்கழக காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் நிதிசார் 
கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 
 
 2016 2015 

2.4 பதவியின க்கான கடன்க ம் ற்பணங்க ம் 
இடர் கடன் 2,657,281.83          2,529,059.79  

பதவியினர் கடன் 15,499.78                20,499.82  

கணனி கடன் 25,501.73               71,513.27  

வாகன கடன் 274,450.25             252,155.43  

விேசட ற்பணம் -                    800.00  

பண் ைக ற்பணம் -                 1,250.00  

 2,972,733.59          2,875,278.31 

2.5 ற்பணங்கள்   

கடன்பட்ேடார் ( சர்ேதச நிைலயம்)           1,641,000.00             1,641,000.00 

மாநகர சைப  2,800,000.00 

சிசிர அ ர யேக                   13,510.00 
பீஎமஐசிஎச்              300,000.00  
ஏேகஎல் ஜயவர்தன              106,000.00  
தன்னியக்க பட்  தீர் கள்              446,400.00  
பீஓசி ெரவல்ஸ் பிைர. மிட் 715,000.00  
பீஓசி ெரவல்ஸ் பிைர. மிட்              352,000.00  
என்ேகஆர்.ஜயசூாிய 40,000.00  
ஏேகஎல் ஜயவர்தன 130,000.00  
           3,730,400.00              4,454,510.00 
2.6 நானாவித ெப ைககள் 
ைவப் கள் (சர்ேதச நிைலயம்) 438,000.00                438,000.00 
ைவப் க்கள்(ெதாடர்மா  பா காப் )             225,000.00 
ெப ைககள் எம் பி             417,346.00 
ெப ைககள் – மண்டப கட்டணங்கள்              4,631,200.00
MBA-2013 ெப ைககள் 137,700.00                137,700.00 
MPA - ெப ைககள் 2012/2013              110,000.00 110,000.00 
வட் ெப ைககள் 6,375,143.52             4,003,991.53

றி மீறல்கள்  133,747.84
PhD ெப ைககள் 2014/2017 347,003.00                897,003.00 
MPA - ெப ைககள் 2013/2015 408,000.00 1,524,200.00 
MBA ெப ைககள் 2014/2015 320,800.00                475,500.00 
MBA ெப ைககள் 2015/2016 6,548,000.00             1,990,800.00 
PhD ெப ைககள் 2012/2015                 375,000.00 
MBA ெப ைககள் 2016/2017 1,731,500.00  
MBA ெப ைககள் 2016/2017              568,750.00  
MPA - ெப ைககள் 2015/2017 775,945.00  
PhD ெப ைககள் 2016/2018              749,997.00  
         19,153,184.52 14,717,142.37 

2.7  நிைலயான ைவப் கள்   

நி/ைவ இல 220141 ( இ.வ ) 35,000.00 35,000.00 
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நி/ைவ இல 220209 (இ.வ) 50,000.00 50,000.00 
நி/ைவ இல 220018 (இ.வ) 43,690.00 43,690.00 
நி/ைவ இல 220267 (இ.வ) 40,000.00 40,000.00 
நி/ைவ இல 9543899 (இ.வ) 3,800,727.62 3,584,606.31 

நி/ைவ இல 9680349 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9680373 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9680289 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9680400 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9680415 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9717250 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9735361 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9735355 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9798584 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9798615 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9798638 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9802042 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 9802088 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 70393465 (இ.வ) 3,364,321.65 3,173,996.64 

நி/ைவ இல 70393475 (இ.வ) 3,364,321.65 3,173,996.64 

நி/ைவ இல 70393484 (இ.வ) 3,364,321.65 3,173,996.64 

நி/ைவ இல 70393496 (இ.வ) 3,364,321.65 3,173,996.64 

நி/ைவ இல 70393501 (இ.வ) 3,364,321.65 3,173,996.64 

நி/ைவ இல 70431699 (இ.வ) 2,000,000.00             2,000,000.00 

நி/ைவ இல 70431966 (இ.வ) 2,000,000.00 2,000,000.00 

நி/ைவ இல 70505660 (இ.வ) 3,329,737.79 3,141,369.24 

நி/ைவ இல 70505677 (இ.வ) 3,329,737.79 3,141,369.24 

நி/ைவ இல 73188118 (இ.வ) 21,831,123.12 20,276,988.07 

நி/ைவ இல 74147601 (இ.வ) 34,325,522.94 31,707,563.74 

நி/ைவ இல 74811175 (இ.வ) 20,000,000.00 20,000,000.00 

நி/ைவ இல 75405922 (இ.வ) 20,000,000.00           20,000,000.00 

நி/ைவ இல 76263451 (இ.வ) 7,500,000.00             7,500,000.00 

நி/ைவ இல 76869279 (இ.வ) 17,085,228.09 15,596,389.76 

நி/ைவ இல 76869279 (இ.வ) 10,936,827.42 10,381,758.50 

நி/ைவ இல 78439704 (இ.வ) 25,000,000.00  - 

நி/ைவ இல 80233140 (இ.வ) 25,000,000.00  

நி/ைவ இல 376062 ( ேதேசவ ) 16,426,577.56 15,420,396.66 

நி/ைவ இல 424736 (ேதேசவ ) 30,700,608.03 29,003,880.99 

நி/ைவ இல 413214 (மக்கள் வங்கி) 23,529,429.50        22,054,372.63 

 309,785,818.11 272,847,368.34  
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6012  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  வைடந்த ஆண் க்கான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 
பல்கைலக்கழக காைமத் வ பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் நிதிசார் 
கூற் க்க க்கான குறிப் கள் 

2.8காசும் காசு சமனிக ம் 2016 2015 

வங்கி (இ.வ -ெபாரல்ல) ந/க 192596 67,258,619.97           46,513,509.90 

வங்கி க/கு (சர்வேதச நிைலயம்) 021580683001 87,461.00                  87,461.00 

வங்கி க/கு-RFC (சர்வேதச நிைலயம்) 9719360 7,559,252.87                284,490.00 

சம்பத் வங்கி க/கு (121861001692) 113.84             1,272,251.39 

சம்பத் வங்கி (அ.ெடா) க/கு 521830000070 40,637,083.46  
 115,542,531.14 48,157,712.29 
2.9. நன்ெகாைட நிதியம்   

.எஸ் . ஜயசந்தர தங்கப்பதக்க நிதியம் 264,323.20                251,222.80 

தி /தி மதி கமல்ெகாட  தங்கப்பதக்க நிதியம் 28,567.74                  28,567.74 
நன்ெகாைட நிதியம் 118,516.00                118,516.00 
 411,406.94             398,306.54 
2.10 ற்பணமாக ெபற்ற வ மானம்   

MBA2017/18 43,862,000.00  

MBA2016/18 4,850,000.00  

MBAநிைறேவற்   2016 2,308,125.00  

MBA வாிவிதிப்  /2016 16,071,429.00  

PhD 2014/2017              1,750,003.00 

PhD 2016/2019 4,166,672.00             5,250,000.00 

       MPA 2015/2017 627,980.00             2,396,362.00 

MBA 2015/2016            36,647,650.00 

       MBA 2016/2017 30,918,700.00 34,616,000.00 

       MBA-வாிவிதிப்  6,428,573.00 9,642,858.00 

MBA (UAE)              6,517,970.81 
ெபற்ற ற்பணம் – இந் னீசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1,150,000.00  

காைமத் வ அபிவி த்தி நிகழச்சித்திட்டம் (LMS) 1,308,195.00  
 111,691,674.00 96,820,843.81 

2.11ெபற்ற ைவப் கள்   
ேகள்விப்பத்திர ைவப்  60,000.00                  75,000.00 
பா காப்  ைவப் கள் 35,000.00 35,000.00 

நானாவித ைவப் கள் (PIMA)  55,000.00 

NCAS  இற்கு ெச த்தேவண் யைவ 1,900,075.16  
நானாவித ைவப் கள்                 984,260.51 
 1,995,075.16          1,149,260.51 

2.11  வர்த்தக ம் ஏைனய ெச த்தல்க ம்   
சர்வேதச நிைலயம்          7,860,000.00 7,860,000.00 
உறப்பட்ட ெசலவினங்கள் 10,495,871.08 10,597,008.58 

ற்பணமாக ெபற்ற சந்தாப்பணங்கள்  1,621,808.45 

மாணவர் லைமப்பாிசில் நிதிய கணக்கு( ெவளிநாட்  நகர வங்கி) 1,271,735.00             1,405,809.00 
மாணவர் லைமப்பாிசில் (ெவளிநாட் ) கணக்கு  (71,000.01) 
விஸ்கம் பில்டர்ஸ்                 126,908.00 
நா.க.வ. ஏற்பா கள்  984,145.26 
கணக்காய்  கட்டணத்திற்கான ஏற்பா  550,000.00  

காைமத் வ அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான ஏற்பா 807,850.00  
 20,985,456.08 22,524,679.28 
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காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகம்    பக்கம் 14 

ெமாத்த நைட ைறச்ெசல - 2016 - சு க்கம்     
அட்டவைன - 

இ 

  நிகழ்ச். 1 
நிகழ்ச். 2 நிகழ்ச். 3 நிகழ்ச். 4 

ெமாத்தம் 

தைலப்  விடயம் ெபா நிர்வாகம் 
கல்விசார் 
ேசைவகள் 

கற்பித்தல் 
லவளங்கள் 

ைணச் 
ெசயற்பா கள்   

        
ஆள்நார் ேவதனாதிகள்(கல்விசார் மற் ம் 
கல்விசாராத)           
04101-4201        சம்களங்க ம் கூ க ம்      14,542,515.54   17,100,282.98   1,829,096.51     1,928,212.43   35,400,107.46 

04102-4202        ப.ேச.நி  1,785,845.13 1,980,119.58  245,034.18   298,055.24     4,309,054.13 

04103-4203        ஓய் தியம்  204,079.60   173,856.66        47,581.90       25,071.76        450,589.92 

04104-4204        ஊ.ந.நி  382,941.00  412,143.40 58,523.22  62,644.44 916,252.06 

04105-4205        பதில் ெகா ப்பன  12,000.00 237,321.00     249,321.00 

04106-4206        இைடக்கால ெகா ப்பன  1,550,000.00 202,927.00 259,337.56  240,000.00 2,252,264.56 

04108                 கல்விசார் ெகா ப்பன கள்   905,805.65     905,805.65 

04208                 ேமலதிக ேநரம் 3,374,283.26   440,735.00  765,044.00 4,580,062.26 

04110-4210        ஏைனய ெகா ப்பன கள் 2,874,533.79 469,824.35 360,221.00  506,697.00 4,211,276.14 

04111                வ ைகத  விாி ைரயாளர் 
கட்டணம் 

  13,680,095.00     13,680,095.00 

04112-4212        பணிக்ெகாைட 184,804.36 165,558.74 94,687.18  27,771.92 472,822.20 

04213                 வாழ்க்ைகச்ெசல ப்ப  1,255,800.00 101,400.00 190,060.00  187,200.00 1,734,460.00 

  26,166,802.68 35,429,334.36 3,525,276.55  4,040,696.79 69,162,110.38 

பயண மற் ம் பதார்த்த ெகா ப்பன            

0501          உள் ர் 1,385,384.00 1,583,037.00 108,800.00  420,100.00 3,497,321.00 

0502          ெவளிநா  270,404.60 1,207,248.37     1,477,652.97 

  1,655,788.60 2,790,285.37 108,800.00  420,100.00 4,974,973.97 

வழங்கல்கள்           

0601        காகிதாதிக ம் அ வலக ேதைவக ம் 18,237,574.66       18,237,574.66 

0602        எாிெபா ம் உராய் நீக்கிக ம் 683,208.50       683,208.50 

0603        சீ ைடக ம் ைதயல் கூ க ம் 323,662.00       323,662.00 

0604        இயந்திர மற் ம் இலத்திரனியல் 
ெபா ட்கள் 

79,520.00       79,520.00 

0605        இரசாயன மற் ம் கண்ணா ப் 
ெபா ட்கள் 

          

0607        ஏைனய வழங்கல்கள் 392,981.95 1,620,793.33     2,013,775.28 

  19,716,947.11 1,620,793.33     21,337,740.44 

தைலப்  / விடயம் ெபா நிர்வாகம் கல்விசார் 
ேசைவகள் 

கற்பித்தல் 
லவளங்கள் 

ைணச் 
ெசயற்பா கள் 

  

பராமாிப்            

0701        வாகனங்கள் 693,552.63 45,300.00     738,852.63 

0702        ெபாறித்ெதாகுதி, இயந்திரம் மற் ம் 
உபகரணம் 

1,126,417.88       1,126,417.88 

0703        கட் டங்க ம் கட்டைமப் க ம் 1,794,464.94       1,794,464.94 
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0704        தளபாடம் 55,000.00       55,000.00 

0705        ஏைனயைவ 1,869,255.90     191,478.67 2,060,734.57 

  5,538,691.35 45,300.00   191,478.67 5,775,470.02 

ஒப்பந்த ேசைவகள்           

0802        ெதாைலத்ெதாடர்   3,327,639.94 252,560.22     3,580,200.16 

0803        அஞ்சல் கட்டணங்கள் 236,531.83       236,531.83 

0804        மின்சாரம் 9,045,660.00       9,045,660.00 

0805        பா காப்  ேசைவ 2,300,535.00       2,300,535.00 

0806        நீர் 741,528.38       741,528.38 

0807        ப்பர  ேசைவ 3,292,112.00       3,292,112.00 

0808        வாடைக மற் ம் கூ க் கட்டணங்கள் 146,983.35 154,247.00     301,230.35 

0809        உய் ர் அதிகாரங்க க்கான 
விகிதங்க ம் வாிக ம் 

5,614,483.95 54,659.00     5,669,142.95 

0810        அச்சு மற் ம் விளம்பரங்கள் 1,483,299.11 1,424,679.51     2,907,978.62 

0811        ஏைனயைவ 114,654.04 850,000.00     964,654.04 

  26,303,427.60 2,736,145.73     29,039,573.33 

ஏைனய மீண்ெட ம் ெசலவினங்கள்           

0902        விேசட ேசைவகள்-சைப, கு  973,000.00       973,000.00 

0903        விேசட ேசைவகள் -ெதாழில்வாண்ைம 730,000.00       730,000.00 

0904        ெசயலமர் கள், க த்தரங்குகள் 12,500.00 9,530,954.04     9,543,454.04 

0906        பதவியினர் வி த்தி 612,470.95   118,732.00  73,000.00 804,202.95 

0908        வி ைற பத்திரங்க ம் ப வகால 
சீட் க்க ம் 

84,510.00       84,510.00 

0909        களியாட்ட ெசல கள் 1,445,504.46 772,595.81     2,218,100.27 

0910        வங்கி கட்டணங்கள் 1,002,701.56       1,002,701.56 

0912        பங்களிப்  மற் ம் அங்கத் வ 
கட்டணங்கள் 

1,208,832.50 53,006.11 1,033,544.13  14,601.13 2,309,983.87 

0913        பட்டமளிப்  விழா   6,342,936.77     6,342,936.77 

0914        பாீட்ைச கட்டணங்கள் 1,182,365.00 6,135,174.00   136,701.00 7,454,240.00 

0915        ஏைனயைவ-ெசய்திப்பத்திாிைக, 
சஞ்சிைக த யன 

4,946,437.10 2,731,461.93 402,499.85  18,294.82 8,098,693.70 

0916        நலேனாம் ைக சங்கம் 1,992,089.37       1,992,089.37 

  14,190,410.94 25,566,128.66 1,554,775.98  242,596.95 41,553,912.53 

  நிகழ்ச். 1 நிகழ்ச். 2 நிகழ்ச். 3 நிகழ்ச். 4 ெமாத்தம் 

தைலப்  / விடயம்       

  ெபா நிர்வாகம் கல்விசார் 
ேசைவகள் 

கற்பித்தல் 
லவளங்கள் 

ைணச் 
ெசயற்பா கள் 

  

எம்பிஏ ெகா ப்பன கள்   4,884,582.13       

எம்பீஏ ( பாய் ) ெகா ப்பன கள்   7,783,421.09       

எம்பீஏ ( கட்டார் ) ெகா ப்பன கள்   5,106,469.09       

    17,774,472.31     17,774,472.31 

            

ெமாத்தம் 93,572,068.28 85,962,459.76 5,188,852.53  4,894,872.41 189,618,252.98 
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கணக்காய்  அவதானம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அறிக்ைகக்கான பதில்கள் 

2.2   நிதிசார் கூற் க்கள் மீதான 
க த் ைரகள் 

2.2.1 (அ) இலங்ைக ெபா த் ைற 
கணக்கீட் த்த ராதரம் -02 

ஒவ்ெவா  காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றி ம் 
தலீ  ெதாடர்பான வட் வ 
மானம் பா 21,203,277 ெதாைக 

சீராக்கம் ெசய்யப்பட் க்க 
ேவண் ய ேபாதி ம் அ  பா 
21,035,246 ஆக 
சீர்ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  

 

 

 

 

காசுப்பாய்ச்சல் கூற்ைற தி த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

2.2.1 (ஆ) இலங்ைக ெபா த் ைற 
கணக்கீட் த் தராதரம் 07 

(i) வ டாந்தம் நைட ைறயல்லா 
ஆதனங்களின் பயன்பாட் க் 
காலத்ைத மீளாய் ெசய்வதற்கு 
ஏற்பட்ட தவறின் காரணமாக 
கட்டடங்கள், ேமாட்டார் 
வாகனங்கள் பா 66,555,653 
ெப மதியானைவ ன்ைனய 
ஆண் க்காலத்தின் இ தியி ம் 
உள்ளவா  ேமலதிக பாவைனக்காக 
ெதாடர்ந் ம் பயன்ப த்தப்பட்ட 
ேபாதி ம் ற்றாக ேதய்மானம் 
ெசய்யப்பட் ந்த . அந்தவைகயில் 
மீளாய்வின் கீழான ஆண் ம் கூட 
இலங்ைக ெபா த் ைற 
கணக்கீட் த் தராதரம் 3க்கு 
அைமவாக அந்த ஆதனங்களின் 
ேதய்மான விகிதத்ைத மதிப்பீ  
ெசய்வதில் ஏற்பட்ட தவைற 

விைலமதிப்பீட் த் திைணக்களம் நி வகத்தின் 
கட்டடங்கைள மீள்மதிப்பீ ெசய்வதற்கு 
ஆரம்பித்தி ப்பேதா  உாிய அறிக்ைக 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட டன் கட்டடத்தின் 
பயன்பாட்  ஆ ட்காலத்ைத 
கவனத்திற்ெகாண்  அதன் ேதய்மானத்ைத 
தீர்மானிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

ற்றாக ேதய்மான ற்றதாக ள்ள ேமாட்டார் 
வாகனங்கைள மீள்மதிப்பீ  ெசய்வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  
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தி த் வதற்கு நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் க்கவில்ைல. 

 

(ii) தராதரத்தின் 86ஆம் பந்தியின் 
வண்ணம் அ  
காட்டப்பட் ந்தேபா ம் 
மீள்மதிப்பீட் த் ெதாைகயில் 
குறிப்பிடப்பட்டவா  நிைலயான 
ஆதனங்கள் பற்றிய ேபாதிய 
ெவளிப்ப த்தல்கள் 
ெசய்யப்பட் த்தல் ேவண் ம். 
அத்தைகய ெவளிப்ப த்தல்கள் 
ெபாறித்ெதாகுதி, உபகரணம், 
தளபாடங்கள், அ வலக 
உபகரணங்கள், , ஆய் கூட 
கற்பித்தல் உபகரணம் ேதய்மான 
விகிதங்கள் என்பன ெதாடர்பில் 
கணக்கீ க க்கான குறிப் க்களில் 
ெவளிப்ப த்தப்பட் க்கவில்ைல. 

ரணமாக ேதய்மானத்திற்குட்பட்ட 
ஆதனங்கள் 2014 ஏப்றல் 01ஆம் 
திகதியன்  
மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ந்த .  

ஆதனங்கள், ெபாறித்ெதாகுதி, தளாபாடம், 
அ வலக உபகரணங்கள் மற் ம் ஆய் கூட 
மற் ம் கற்பித்தல் உபகரணங்கள் 
என்பனவற்ைற மீள்மதிப்பீ ெசய் ம் ேபா  
அைவ தனித்தனியாக க த்திற்ெகாள்ளாமல் 
ஒன்றாக எ க்கப்பட் க்கின்றன. 
சம்பந்தப்பட்ட அறிக்ைகயில் 3000 
விடயங்க க்கு ேமல் 
உட்ப த்தப்பட் க்கின்ற . மீள்மதிப்பீட்  
அறிக்ைக ெதாடர்பான ெமன்பிரதி 
மதிப்பீட்டாளர் திைணக்களத்தினால் 
ெவளியிடப்பட் க்கவில்ைல. ஆதலால், 
2016ஆம் ஆண் க்கான ேதய்மானம் 2014 
மற் ம் 2015 ஆகிய இரண்  
ஆண் க க்கான ேதய்மானங்களின் 
தன்ைமயில் அ ப்பைடயில் 
தீர்மானிக்கப்பட் க்கின்ற .  

 

 

 மீள்மதிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ஆதனங்கள் 
தற்ேபா  தனியாக 
மீள்கு பிாிக்கப்பட் ப்பேதா  2017இல் 
இதற்கான ெசயற்பா  ர்த்திெசய்யப்பட்டதன் 
பின்னர்ெபா த்தமான தகவல்கள் 

ர்த்திெசய்யப்ப ம்.   

 

2.2.2 கணக்கீட் க் குைறபா கள் 

(அ) பா 28,536 ெப மதியான 
இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட காேசாைல 
ஒன்றின் விைளவாக மீளாய்வின் 

 

ேதைவயான சீராக்கங்கைளெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  
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கீழான ஆண் ன் வி விக்கப்பட்ட
ேதா  மீளாய்வின் கீழான 
ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தின் 
வங்கி இணக்கக் கூற்றின் வண்ணம் 
காேசாைல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கவில்ைல. 
காசுப் த்தகம் அதனகத்தான 
ெசலவினம் ெதாடர்பான வங்கியின் 
நி ைவ 
குைறத் க்காட்டப்பட் ப்பேதா
குைறத் ம் அதிகமாக ம் ைறேய 
அேதகணக்கில் 
காட்டப்பட் க்கின்ற .  

 

 

 

 

(ஆ) 2016 ஆம்ஆண் ன் 
இ திக்காலாண் க்கான பாடெநறி 
கட்டணத்திற்காக நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ம் வாியாக 2017 
ெபப்ரவாி மாதத்தில் 

பா.1,354,756 ெதாைக 
ெச த்தப்பட் ந்த ேபாதி ம் நிதி 
நிைலைமக்கூற்றில் அ  அட்  
ெசல னம் ஒன்றாக 
காட்டப்பட் க்கவில்ைல.  

2017 ஆம்ஆண் க்கான நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ம் வாியாக பா1,354,756/- 
2016 ஆம்ஆண் ல் கணக்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  

(இ) மீளாய்வின் கீழானஆண் ல் 
ஜுைல மாதத்தில் ஆரம்பித்  24 
மாதங்க க்கான 
பட்டப்பாடெநறிக்காக 24 
விண்ணப்பதாாிகள் 
பதி ெசய்தி க்கின்றனர். 
அந்தவைகயில் விண்ணப்பதாாி 
ஒ வ க்கான பாடெநறிக் 
கட்டணமாக பா575,000,ஆக 
இ ப்பேதா  ஆனா ம் 
மீளாய்வின்கீழான ஆண் க்கான 
வ மானம் ெமாத்த பாடெநறி 

கணக்காய்  அ வலகர்களிடமி ந்  
உ திப்ப த்தல் கிைடக்கப்ெபற்றதன் பின்னர் 
ெபா த்தமான சீராக்கங்கள்ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  
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கட்டணமான பா6,468,750 
இ ந்த ேபாதி ம் இ பா 
25,875,000, ெதாைகயி ந்  
அறிவிடப்பட் த்தல் ேவண் ம். 
அ  பா5,228,750 ஆக 
கணக்குகளில் 
காட்டப்பட் க்கின்ற . அல்ல  

பா 1,240,000 குைறவாக 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற .  

 

2.3  ெச த்தேவண் ய மற் ம் 
ெபறேவண் ய கணக்குகள் 

(அ) நி வாகமான  2007ஆம் 
ஆண் ல் பாய் நகரத்தில் சர்வேதச 
கிைளெயான்ைற தாபித்தேதா  
ேமாச நிைலைமெயான்றின் 
காரணமாக 2009ஆம் ஆண் ல் 
கிைள டப்பட் க்கின்ற . 
எனி ம் பா. 2,079,000 மற் ம் 

பா. 11,603,217 ைறேய 
ெபறேவண் யமற் ம் 
ெச த்தேவண் ய நி ைவகளாக 
நீண்டகாலமாக ெதாடர்ந் ம் 
இ ந் வ கின்ற . இ  
ெதாடர்பான லனாய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பின்ன ம் அைத 
தீர்க்காமல் நிதி நிைலைமக்கூற்றில் 
அ  நி ைவயாக ன்ெகாண்  
வரப்பட் க்கின்ற .  

 

சர்வேதச கிைள டன் ெதாடர்பான 
ெச த்தேவண் ய மற் ம் 
ெபறேவண் யவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வ  
சிரமமாக காணப்பட் க்கின்ற . சர்வேதச 
கிைளயின் ெகா க்கல்வாங்கல் ெதாடர்பாக 
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தினால் 
விசாரைணகள் இடம்ெபற் வ கின்றன. 

(ஆ) 2012ஆம் ஆண் ல் ஓய் ெபற்ற 
நி வகத்தின் ன்னாள் பணிப்பாளர் 
மற் ம் பிரதிப்ெபா ளாளர் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  ெபறேவண் ய 
ெதாைககளான ைறேய 

ஓய் தியம் ெபற் ச்ெசன்ற ஊழியகளின் 
கடன்நி ைவகள் அவர்களின் ேசமலாபநிதி 
வழங்கப்ப ம்ேபா  அதி ந்  
மீட் க்ெகாள்ளப்ப ம். ெதாடர் ைடய 
ஊழியர்களின் கீ ள்ள ேசமலாப நிதியத்ைத 
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பா.2,874,482 மற் ம் 
பா.1,018,174 ெதாைகயான 

ேசமலாப நிதியக்கடன் மற் ம் 
இடர்கடன்கைள மீட்பதற்கும் 
மீளாய்வின்கீழானஆண் ல் 
இ திவைர நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் க்கவில்ைல.  

ெவளியி வ ெதாடர்பானஇ வைரஎவ்வித
தீர்மானங்க ம் எ க்கப்படவில்ைல.  

2.4. சட்டம், விதிகள், ஒ ங்குவிதிகள் 
மற் ம் காைமத் வ 
தீர்மானங்க க்கு 
இணங்கிச்ெசல்லாைம 

 

சட்டம் விதிகள், மற் ம் ஒ ங்கு 
விதிக க்கானகுறிப்  

இணங்கிச்ெசல்லாைம 

(அ) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு  உயர்கல்வி 
நி வனங்க க்கான 
தாபனக்ேகாைவ 

 

(i) அத்தியாயம் 9 
இன் 
5.1(அ)பிாி ம் 
அத்தியாயம் 7 
இன் 21.1 மற் ம் 
21.3 பிாி கள் 

 

தாபனக்ேகாைவ
ஏற்பா க க்கு

ரணாக 
பா1,410,600

ெதாைக 
சிேரஷ்ட 
உதவிப்பதிவாள

க்கும் தரம்-I 
ைறைமப்பதிப்

பாளர் 
ஆகிேயா க்கும் 
ேமலதிக 
ேநரெகா ப்பன
வாக வ டத்தில் 
அைனத் வி

ைறக க்குமா
ன ப யாக ம் 

நி வகத்தின் விாி ைரக ம் ஏைனய 
கல்விசார்நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம்வாரநாட்களி

ம்அேதேபால்வாரஇ திநாட்களி ம் 
இடம்ெப கின்ற . ெபா  
வி ைறதினங்களில்பி.ப. 5.00 தல்பி.ப. 
9.00 மணிவைரஇடம்ெபற் வ கின்ற . 

காைமத் வ தரங்களி ள்ள அரச மற் ம் 
தனியார் ைறகளி ள்ள 
அதிகஎண்ணிக்ைகயானஅ வலர்கள் இந்த 
அமர் களில்பங்ேகற்கின்றனர். ெதாடர் ைடய 
குறிப்பின்கீ ள்ள அ வலர்களின் ேசைவகள் 
ெதாடர் ைடய ெசயற்பா கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய்வதற்கும்மற் ம்வசதிகைள 
வழங்குவதற்கும் பாீட்ைசகைள 
வழங்குவதற்குமாக 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . 
நடத்தப்ப கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு 
சந்ைதயில் ேபாட் ெயான்  நில வதால் 
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வழங்கப்பட்
க்கின்ற .  

ேமற்பார்ெசயற்பா கள்
உாிய ைறயில்ேமற்ெகாள்ளப்படாவி ன்நி
வகத்தின்நற்ெபயர்பாதிக்கப்ப ம். ஆதலால், 
இந்த அ வலர்களின் ேசைவகள் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டேதா  காைமத் வ 
சைபயின் அங்கீகாரத்திற்கு அைமவாக 
ெகா ப்பன  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இந்த 
ெகா ப்பன கள் பல்கைலக்கழகமானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் 2015 ெசப்ெடம்பர் 4ஆம் 
திகதியிட்ட அதன் க தத்தி டாக 

காைமத் வசைபக்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்ற .  

1978ஆம் ஆண் ன் 16ஆம்இலக்க, 
பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் 8(3)(6) 
ஆம்வாசகத்தின் வண்ணம் சம்பளங்கள் மற் ம் 
ஏைனய ப கைள ெச த் வ  ெதாடர்பான 
தீர்மானங்கைள எ ப்பதற்கு 
பல்கைலக்கழகமானியங்கள் 
ஆைணக்கு க்கு அதிகாரம் 
அளிக்கப்பட் க்கின்ற .  

(ii) 26ஆம் 
அத்தியாயத்தின்
பிாி  2.1  

நி வகத்திற்குச்
ெசாந்தமான 
அைனத்  
ெபா ட்க ம் 
நிைலயான 
ஆதனங்க ம் 
அந்த 
ேநாக்கதிற்காக
நியமிக்கப்பட்ட
அளவாய்  
சைபயினால் 
உ திப்ப த்தப்
படேவண் யி
ந்தேபாதி ம் 
நி வகத்தின் 

லகப் த்தகங்
க க்கு 
மீளாய்வின்கீழ்

லகப் த்தகங்கள் மற் ம் 
ப வெவளியீ களின் 
ெபா ள்பட் யெலான்ைற ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். அத்ேதா  
ெபா த்தமான சீராக்கல்க ம் ெசய்யப்ப ம். 
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ஆண் ல் 
ெபா ள்அளவா
ய்  
நடத்தப்பட் க்
கில்ைல.  

(ஆ) இலங்ைகச் சனநாயகேசாச சக் 
கு யரசின் நிதிசார் ஒ ங்குவிதிகள் 

 

நிதிசார் 
ஒ ங்குவிதிக
ள் 135 

 

த்தகைவப்பாளர் 
பதவியின் 
ெவற்றிடத்தின் 
பணிகைள 
நிைற ெசய்வதற்காக
ெபண் கணனி பிரேயாக 
உதவியாளர் ஒ வர் 
ேவைலக்குஅமர்த்தப்ப
ட் ப்பேதா , 
பணப் த்தகத்ைதப் 
ேப தல், வங்கி 
இணக்கக்கூற்ைறத் 
தயாாித்தல், ஆரம்ப 

த்தகங்கள் மற் ம் 
ெலஜர் கணக்குகைளப் 
ேப தல், கணனி 
ெதாடர்பான 
கணக்கீட் ச் 
ெசயற்பா கள், 
வ ச்சர்கைளத் 
தயாாித்தல், ஏைனய 
பணிகைள சிராப்பாின் 
பணிகைள 
ேமற்ெகாள் தல் 
ேபான்றன அந்தெபண் 
அ வலர்க க்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கி
ன்ற .   

காசுப் த்தகத்ைதேப தல், 
வ ச்சர்கைளத்தயாாித்தல், 
வ ச்சர்கைளசாிபார்த்தல் சிராப்பாின் பணிகள் 
கணிணியில் பற் ச்சீட் க்கைள இ தல் 
கணிணி ைறைமக்கு ெகா ப்பன  
வ ச்சர்கைள இ தல் ேபான்ற பணிகள் 
நிதிப்பிாிவிைவச்ேசர்ந்த சிராப்பாினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பேதா  ெபண் கணினி 
பிரேயாக உதவியாளரால் ெசய்யப்படவில்ைல. 

த்தகேப த ல் 9 வ ட அ பவத்ைதக் 
ெகாண்ட ெபண்கணினி பிரேயாக உதவியாளர் 

த்தகைவப்பாளாின் 
பணிகைளேமற்ெகாண் க்கிறார். கிட் ய 
எதிர்காலத்தில் த்தகைவப்பாளர் பதவியின் 
ெவற்றிடத்ைத நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம். சிராப்பர்பணி 
அந்தப்ெபண்அ வல க்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற .  
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(a) 2015 
ஜுைல 
15  ஆம் 
திகதியின்
இலக்கம் 
3/2015 
ெபா  
நிதிசுற்
நி பம் 

(i) பதவிநிைல 
உத்திேயாகத்த க்
கு மட் ேம 
தற்கா க 
உப ற்பணம் 
வழங்கல் 
ெசய்யப்பட 
ேவண ம் 
என்றி ந்த 
ேபாதி ம் 
சு க்ெக த்தாளர், 
சாரதி மற் ம் 
இயந்திர 
இயக்குனர் ேபான்ற 
பதவிநிைல 
அல்லாத 
தரங்களி ள்ள 
பதவிகளி ள்ளவர்
க க்கு 11 
சந்தர்ப்பங்களில் 

பா1,375,500 
ெதாைக ற்பணம் 
ெச த்தப்பட் க்
கின்ற .  

(ii) தற்கா க 
உப ற்பணம் 

பா100,000ஆக 
கூ ய 
வைரயைறக்கப்பா
ல் 7 
சந்தர்ப்பங்களில் 2 
அ வலர்க க்கு 

பா 1,282,000 
ெதாைக 

ற்பணம்வழங்கப்
பட் க்கின்ற .  

ெதாடர் ைடய நிைறேவற்  அ வலர்களின் 
ேநர கண்காணிப்பின் கீ ள்ளவர்க க்கு 

ற்பணங்கள் பயன்ப த்தப்ப கின்ற 
நைட ைற சூழ்நிைலகைளக் 
க த்திற்ெகாண்  நிைறேவற் த் தரமல்லாத 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ற்பணங்கள் 
ெச த்தப்பட் க்கின்றன. 

 

 

ற்பணங்கள் மிக ேம ேதைவயான 
சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரேம 
ெசா த்தப்ப கின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில் 
இந்த ற்பணங்க க்கான ேதைவைய 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்த ெகா ப்பன கள் 
ஆகக்கூ யவைரயைறகைள விஞ்சியதாக 
அைம ம். 

இைணப்பில் காட்டப்பட் ள்ள 
ற்பணங்களின் 93% மானைவ காைமத் வ 

சைபகணக்காய் க் கு கூட்டங்க க்கு 
ச கமளித்த உ ப்பினர்க க்கு 
ெசய்யப்பட்டெகா ப்பனவாக இ க்கின்றன. 

இைணப்பில் காட்டப்பட் வா  93% 
ற்பணங்கள் 2016 திெசம்பர் காேசாைல 
லமாகெச த்தப்பட் க்கின்ற . இந்த 
ற்பணங்கைள ெச த்தி தீர்க்காைமக்கான 

காரணம் 
அைவெச த்தப்பட்டெதாழில்கள் ர்த்திெசய்ய
ப்படாைமயாகும். அந்த பணிகள் 

ர்த்திெசய்யப்பட்டதன் பின்னர் இந்த 
ற்பணங்கள் தீர்த் ைவக்கப்ப ம்.  
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(iii) 2016ஆம் 
ஆண்ேடா  
ெதாடர் பட்ட 4 

ற்பணங்கள் 
ெமாத்தம் பா 
1,619,400 
திெசம்பர் 31ஆம் 
திகதிவைர 
தீர்க்கப்பட் க்க
வில்ைல.  

(ஆ)2002 
நவம்பர் 28 
ஆம் திகதிய 
திைறேசாி 
சுAI/2002/02  
இலக்க 
சுற் நி பம் 

 

சுற்றறிக்ைகயின் 
இைணப்  - 1 
இலக்கத்தில்ேசர்க்கப்ப
ட்டப வத்திற்கு 
அைமவாக கணிணி 
உதிாிப்பாகங்கள் 
ெதாடர்பாக 
நிைலயானஆதன 
இடாப்பில் 
ேபணப்பட் க்கவில்
ைல. 

கணிணிகள் மற் ம் கணிணி உதிாிப்பாகங்கள் 
ெதாடர்பான தகவல்கள் 
நிைலயானஆதனங்களின் இடாப்பில் 
காட்டப்பட் க்கின்ற .  

 

(உ) 2009ஆம் 
ஆண் ன் 
9ஆம் இலக்க 
நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்
ம் வாிச் 
சட்டத்தின் 
பிாி  4இன் 
உபபிாி  3  

ெதாடர் ைடய 
காலாண் ன் 
இ திைய உடன த்  
மாதத்தின் 20ஆவ  
திகதியன்  அல்ல  
அதற்கு ன்னர் 
உண்ணாட்  
இைறவாித்திைணக்க
ளத்திற்கு நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ம் 
வாிெச த்தப்பட்டேப
தி ம் ெதாடர் ைடய 
வாியான  5 
ெதாடக்கம் 68 நாட்கள் 

வாிகளின் ெகா ப்பனவில் தாமதங்கைளத் 
தவிர்ப்பதற்கு எதிர்காலத்தில் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம்.  
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வைரயான 
தாமதக்காலத்தி ள்ள
ேளேய 
ெச த்தப்பட் க்கி
ன்ற .   

(ஊ)2015 
ஆகட்ஸ் 
31ஆம் 
திகதிய 
இலக்கம் 
241.4 
பணிப்பா
ளர் 
சைபயின்
தீர்மானம் 

 

8 
மணித்தியாலங்க க்கு
ேமற்பட்டதினெமான்றி
ன் ேவைல 
ெதாடர்பிேலேய 
ஒ நாளில் 8 
மணித்தியாலங்க க்கு
ேமலதிகமாக 
ேவைலெசய்கின்ற 
சந்தர்ப்பத்திேலேய 
எாிெபா ள் ப ைய 
ெபற் க்ெகாள்ள 

ம் என்கின்ற 
ேபாதி ம் 8 
மணித்தியாலங்க க்கு
குைறவான 
ேவைலமணித்தியாலங்
கைள 
கவனத்திற்ெகாள்கின்ற
ேபா  
எாிெபா ள்ப க்ெகா
ப்பன  கணிப்பீ  
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப
ட் ள்ள . 
அவ்வாண் க் 
காலப்பகுதியில் 

பா365,400 ெதாைக 
எாிெபா ள் 
ெகா ப்பன  
ேமலதிகமாக 
ெச த்தப்பட் ப்ப
அவதானிக்கப்பட் ள்ள

.  

நாெளான்றில் ஆகக்குைறந்த  8 
மணித்தியாலத்திற்கு ேவைலெசய்யேவண் ம் 
என்பைத கவனத்திற்ெகாண்  2017 
ெசப்ெடம்பாி ந்  நைட ைறக்குவ மா  
எாிெபா ள்ெகா ப்பன த் திட்டம் 
மீளாய் ெசய்யப்பட் க்கின்ற ,  

 



 

165 
 

3.  நிதிசார்மீளாய்  

3.3   நி வகத்தினால் அல்ல  
நி வகத்திற்கு எதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
சட்டநடவ க்ைக 

(அ) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு  மற் ம் ஸ்ரீ 
ஜயவர்த்தன ர பல்கைலக்கழகம் 
என்பவற்றிக்கு எதிராக 
நி வகத்தின் ன்னாள் பிரதிப் 
ெபா ளாளாினால் ஊழியர் 
ெதாழில்வழங்கில் 
தாக்கல்ெசய்யப்பட்ட வழக்கு இல. 
LT/01/05/2012ெதாடர்பில் 
இைடயீட்  பிரதிவாதி ஒ வராக 
நி வகம் 
ெபயாிடப்பட் க்கின்ற .  

 
(ஆ) 2009ஆம் ஆண் ல் 
ெபா யற்சியாண்ைமகள் 
ெதாடர்பான கு வின்சிபாாிசுகளின் 
அ ப்பைடயில்நி வகத்தின் பாய்
கிைளயின் பா 5.82 மில் யன் 
ெதாைகயிலான நிதி ேமாச  2011 
மார்ச் 29 ஆம்திகதியன்  குற்றப் 

லனாய் த் திைணக்களத்திற்கு 
குறித்ெதா க்கப்பட் க்கின்ற . 
2014 ஜூன் 16ஆம்திகதியன்  
பணிப்பாள க்கு ெதாடர் ைடய 

லனாய் களின் ெபாளிப்  
அ ப்பப்பட்டதாக 
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களம் 
அறித்தேபாதி ம் அதன்விைளவாக 
அ ெதாடர்பில் 
நி வகாத்தினால்நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் வில்ைல என்பேதா  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

2017 நவம்பர் 30ஆம்திகதிவைர அ  
ெதாடர்பில் வழக்ெகான்ைற 
தாக்கல்ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் க்கவில்ைல.   

4. ெதாழிற்பாட்  மீளாய்  

4.2 காைமத் வ ெசயற்பா கள் 

ெகா ப்பனெவான்றில் ெப மதியின் 
பகுதிெயான்றின் சந்தர்ப்பத்தில் 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
வழங்குவதற்காக ற்பணமாக 
க த்திற்ெகாண்  ெசலவினத்தின் ஒ  
பகுதி அல்ல  தவைணக்ெகா ப்பன  
தனியாகெசய்யப்ப தல்ேவண் ம். 
இைவதற்கா க ற்பணங்கள் 
பதிேவட் ல்குறிப்பிடப்டப் க்கின்றன
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ெதாழிற்பாட்  ெசயற்பா கள் 

நி வனத்தினால் மீளாய்வின்கீழான 
ஆண் ல் ெசப்ெடம்பர் 18 தல் 27 வைர 
ேஜர்மனியில் பிரங் ட் பல்கைலக்கழக 
கல் ாியில் இடம்ெபற்ற 
கடன் காைமத் வம் மற் ம் 
தைலவர்கள் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
நி வனத்தி ந்  7 உள் ர் 
பயி நர்க ம் 2 அ வலர்க ம் 
கலந் ெகாண் க்கின்றனர். 
ஒ வ க்கு தலா பா4,025,000 என்ற 
விகிதத்தில் ெவளியக நி வனத்தின் 7 
அ வலர்களிடமி ந் ம் பா575,000 
ெதாைக ெபறப்பட் க்கின்ற . 
இந்தநிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ஏற்பட்ட 
ெமாத்த 
ெசலவினம் பா7,330,731ஆகும். 

ேஜர்மனியின் பிராங்பாட் பல்கைலகழகத்தில் 
இடம்ெபற்ற காைமத் வபயிற்சிநிகழ்ச்சித்தி
ட்டத்திற்கு 25 பங்ேகற்பாளர்கள் பங்குபற் வர் 
என எதிர்பார்த்  ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைக 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட . எவ்வாறாயி ம், 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேபாதிய விண்ணப்பங்கள் 
கிைடக்கப்பெபறவில்ைல. 
பல்கைலகழகத்திற்கு ெச த்தேவண் ய 
கட்டணங்கைள ெச த்தேவண் ய  
கட்டாயமானதாக இ ந்தேபாதி ம் 
ேஹாட்டல் ெசலவினங்கைள 
ெச த்ேவண் யஇ ந்ததா ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத இரத் ச்ெசய்வ  
சாத்தியமானதாக இ க்கவில்ைல. ேம ம் அ  
இரத் ச்ெசய்யப்பட் ப்பின் 
பல்கைலக்கழகத்திற்கும் ேஹாட்ட க்கும் 
ெச த்தப்பட்ட ெகா ப்பன  
அறவிட யாத ெசலவினமாகேவ 
இ ந்தி க்கும். நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத 
இரத் ச்ெசய்வதான  நி வகத்தின் 
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அதன்வண்ணம் கணக்குகளின் பிரகாரம்
நி வகத்திற்கு பா3,305,731 ெதாைக 
இழப்  ஏற்பட் ப்பைத 
அவதானிக்கப்பட் ப்பேதா , 
இ ெதாடர்பில் ேமலதிக 
பாிேசாதைனயில் பின்வ ம் விடயங்கள் 
அவதானிக்கப்பட்டன.   

நற்ெபய க்கு க ைமயாகபாதிப்ைப
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக ம் இ ந்தி க்கும். 
அதனால், வ மானம் குைறபாட் க்கு 
மத்தியி ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத 

ன்ென ப்பெதன தீர்மானிக்கப்பட்ட .  

மீளாய்வின் கீழானஆண் ல் இந்த சர்வேதச 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி டாக 
நி வகத்தினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிைக பா 6.7 மில் யன்களாக 
இ ந்தி க்கின்ற .  

 

 

(i) பாடெநறியான  4 தினங்க க்கு 
திட்டமிடப்பட் ந்தேதா பங்ேகற்
பாளர்கள் 2 நாட்கள் றப்ப தல் 
மற் ம் வ ைகத தல் ேமலதிகமாக 
4 நாட்கைள கழித்தி க்கின்றனர். 
அதன்வண்ணம் ெபா ட்கள் மற் ம் 
அேதா ெதாடர் ைடய 
ெகா ப்பன கள் ேமலதிக 4 
தினங் க்கு நி வகத்தின் 2 
ஊழியர்க க்கு 
ெச த்தப்பட் ப்பேதா , ேமலதிக 
4 தினங்க க்கும் அைனத்  
பயி நர்க க்கும் தங்குமிட 
கட்டண ம் 
ெச த்தப்பட் க்கின்ற . 
அதன்வண்ணம் நி வகமான  
ேமலதிக காலத்திற்கு 

பா1,448,470ெதாைகெயான்ைற
ெசலவழித்தி க்கின்ற .  

 

 

குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சியான  2016 
ெசப்டம்பர் 19ஆம்திகதியி ந்  
23ஆம்திகதிவைர 5 
நாட்க க்குநடாத்தப்பட்ட . 2016 ெசப்டம்பர் 
18ஆம்திகதியன்  ெதாகுதிஇலங்ைகயி ந்  

றப்பட் ச்ெசன்ற . விமானேசைவயினால் 
மீளதி ம்பிவ வதற்கான விமானம் 
ெபற் க்ெகாள்ள மாகஇ ந்த . 2016 
ெசப்ெடம்பர் 26ஆம்திகதியேய ஆகும். 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் பங்ேகற்பாளர்கைள 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் எனஎதிர்பார்த்  
விமானசீட் க்கைள ஒ க்குவதில் 
ஏற்பட்டதாமதத்தின் காரணமாக 
மீளத்தி ம்பிவ ம் விமானச்சீட்  2016 
ெசப்டம்பர் 26ஆம் திகதியன்  மாத்திரேம 
சாத்தியமாகஇ ந்த .  

இதன்வண்ணம் 2016 ெசப்ெடம்பர் 24 
ஆம்திகதி ேஜர்மனியில் இ ந்  

றப்ப வதற்கு பதிலாக றப்ப ம் திகதி 2016 
ெசப்ெடம்பர் 26ஆம்திகதியான  
தி ம்பிவ கின்ற பயணத்தில் ேதைவயான 
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தங்குமிடங்கைள ெபற் க்ெகாள்வதில்
ஏற்பட்டசிக்கல் காரணமாக 2 ேமலதிக நாட்கள் 
ேஜர்மனியில் கழிக்கேவண்  இ ந்த .  

(ii) 2015 ேம 12ஆம் திகதி 01/2015/01 
ஆம் இலக்க நிதி அைமச்சின் 
சுற் நி பத்தின் பிாி  2(சீ)க்கு 
அைமவாக நி வகத்ைத 
பிரதிநிதித் வப்ப த் வதற்கு 
அக்கு விற்கு உள்ளடக்கப்பட 
ேவண் ய ஆகக்குைறந்த 
ேதைவயான உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒ  ரண்பாட்  
விடயமாக க தப்பட் ப்பேதா , 7 
பயி நர்கைள உள்ளடக்கிய 
கு விற்கு காைமெசய்வதற்கு 
நி வகத்தின் 2 அ வலர்களின் 
பங்ேகற்  இடம்ெபற்றி க்கின்ற .  

ெவளிநாட்  பயிற்சிநிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
கலந் ெகாள் ம் பங்ேகற்பாளர்கைள ஒ  
அ வலைர மட் ம் ேபாதியதாக இ ப்ப  
ஆபத்தாக இ ந்ததன் காரணமாக 
இந்ேநாக்கத்திற்காக 2 அ வலர்கள் 
பணிக்கமர்த்தப்பட்டனர்.  

(iii) ேமற்ப  பாடெநறிக்கு ெவளியக 
நி வனங்களி ந்  
பயி நர்களாக கலந் ெகாண்ட 
அ வலர்களிடமி ந்  பா 
575,000 ெதாைக 
அறிவிடப்பட் க்கின்ற ேபாதி ம் 
தலா நப க்கான உண்ைம 
ெசலவினம் நி வகத்தினால் பா 
669,243 எனக் 
கூறப்பட் க்கின்ற . 
அதன்வண்ணம், நி வகத்ததினால் 
ஒவ்ெவா  பயி ந க்குமாக     பா 
94,243  என்ற அளவில்    பா 
659,701 ேமலதிக 
ெசலவினம்ெசலவழிக்க 
ேவண் ஏற்பட் க்கின்ற ,  

குறிப்பிட்ட பயிற்சிநிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
வ மானத்தில் ஒ  குைறபா  
இ ந்தேபாதி ம் ெமாத்தமாக ேநாக்குமிடத்  
நி வனமான  ெவளிநாட்  
பயிற்சிநிகழ்ச்சித்திட்டங்களி டாக மிைக 
வ மானெமான்ைறப் ெபற்றி க்கின்ற .  
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4.4   நிதிகளின் குைறவான பயன்பா  

ெசல கைள சாியாக 
எதிர் கூற யாததன் விைளவாக 
நி வகத்தின் மாதாந்த ெசல  
ெகா ப்பன கள் பா 13 
மில் யனி ந்  27 மில் யனாக 
இ ந்ததனால் பா 17.3 
மில் யனி ந்  பா 83.7 மில் யன் 
வைரக்கிைடயிலான குறிப்பிடத்தக்க 
காசுநி ைவ ேபணப்பட் க்கின்ற .  

 

நி வகமான  நைட ைறக்கணக்ைக 
இரண்  மாதங்களின் சராசாிகாசுத் 
ேதைவக க்கு சமமானவைகயில் 
ேப கின்ற . நவம்பர், திெசம்பர், சனவாி 
மற் ம் ெபப்ரவாி ஆகிய மாதங்களில் 
ஆளக்காதிகளில் மாணவர்களின் பதிவின் 
காரணமாக காசுநி ைவயில் ஓர் 
அதிகாிப் காணப்பட்ட . 2016ஆம் ஆண் ல் 

பா 25 மில் யன் மிைகக்காசு நிைலயான 
ைவப் க்களில் தலீ ெசய்யப்பட் ள்ளன.  

 

2017ஆம்ஆண் ல் நிதி காைமத் வ ேசமிப்  
கணக்ெகான்  இலங்ைக வங்கியில் 
திறக்கப்பட்டேதா  நாளாந்த நி ைவ பா 5 
மில் யைன விஞ்சுகின்ற 
ேபா மிைகத்ெதாைகயான  
ேசமிப் க்கணக்கிற்கு தன்னியக்க 
ாீதியில்மாற்றப்ப கின்ற . அதன்வண்ணம் 
மிைகக் காசு விைள ப் பயன்ாீதியாக தலீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  

4.5 . பதியினர் நி வாகம் 

(அ) நி வகத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
ஆளணி 48 ேபைரக்ெகாண் க்க 
ேவண் ம் என் ம் 
கல்விசார்பதவியினர்  8பதவிக ம் 
கல்விசாரா பதவியணியில் 12 
பதவிக ம் 2017 ஒக்ேடாபர் 
31ஆம்திகதியி ள்ளவா  
ெவற்றிடமாகக்காணப்பட்ட . 
ெவற்றிடப் பதவிகைளநிரப் வதற்குப் 
பதிலாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பதவியினர்சார்பில் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் 11 அ வலர்கள் 

 

நி வகத்தின் ேசைவ ேதைவப்பா கைள 
கனத்திற்ெகாண்  ஆட்ேசர்ப் க்கள் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
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ஈ ப த்தப்பட் ள்ளனர். கணக்குப் 
பிாி க்குேபாதிய அ பவ ள்ள 
பதவியினைர ஆட்ேசர்க்கப்படாததன் 
விைனவாக நி வகத்தினால் 
மிகச்சாியாக கணக்கீட் ப் 

த்தகங்கைளப்ேப வ  
சாத்தியமற்றதாக இ ந்தி க்கின்ற . 

(ஆ) நி வகத்தின் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணிக்கு 
ேமலதிகமாக கணணிப் பிரேயாக 
உதவியாளர் ஒ வ ம்சாரதி 
ஒ வ ம் ஆட்ேசர்ப்பட் ப்பேதா  
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணியில் 
உள்ளடக்கப்படாத நிகழ்ச்சித்திட்ட 
உதவியாளர் பதவிக்கு ைறயான 
அங்கீகாரமின்றி 4ேபர் 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் க்கின்றனர்.    

 

ெவற்றிட பதவிக க்கு காணப்ப கின்ற 
நிதிஒ க்கீ களின் அ ப்பைடயில் 
நி வனத்தின் ேதைவப்பா கள் சார்ந்  
ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட் க்கின்றன.   

 

4.6   வாகனப் பயன்பா  

2015 ெசப்ெடம்பர் 18ஆம் 
திகதியபல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வின் சுற்றறிக்ைகஇல. 
13/2015 நியதிக க்கு அைமய 
பணிக க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
வாகனத்ைத அல்ல  தனிப்பட்ட 
வாகனத்ைத பயன்ப த் வதற்கான 
ேபாக்குவரத் க் ெகா ப்பனைவ 
ெப வதற்கு அ மதி ள்ள 
நி வகத்தின் பணிப்பாளாினால் 
வாகனக் கு வி ள்ள வாகனெமான்  
ெதாடராக 
பயன்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
அதன்வண்ணம் பா 212, 063 
ெப மதியான எாிெபா ள் 1,813 
லீட்டர்கள் மீளாய்வின் கீழான 
ஆண் க்கு சுற் நி பத்தின் 
நியதிக க்கைமய அந்த 

 

உாிய சுற்றறிக்ைகயி ள்ள ஏற்பா கைள 
கவனத்திற்ெகாண்  பணிப்பாள க்கு ஓர் 
உத்திேயாக ர்வ வாகனத்ைத ஒ க்குவதற்கு 
எதிர்காலத்தில் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 
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அ வலர்க க்கு ஒ  மாதத்திற்கான
தைகைமயான எாிெபா ள் 
எல்ைலையவிட விஞ்சிய ெதாைக 
அ மதியின்றி 
பயன்ப த்தப்பட் க்கின்ற .  

5.  வைககூ தைகைம ம் நல்லாட்சி ம் 

5.1 நிதிசார் அறிக்ைககளின் சமர்ப்பிப்  

நி வகத்தினால் 2017 ஒக்ேடாபர் 
31ஆம்திகதியன்  2017 ஏப்றல் 4ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வ டாந்த 
கணக்குக க்கான கணக்காய்  மற் ம் 
அதன் கணக்குக ம் மீளாய்  
ெசய்யப்பட்  
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற .   

 

5.2 உள்ளகக் கணக்காய்  
(அ) மீளாய்வின்கீழான ஆண் க்கு 
தயாாிக்கப்பட்ட உள்ளகக் 
கணக்காய் த்திட்டத்தில் 11 
விடயங்கள் 
உள்ளடக்கப்படேவண் ெமன 
சுட் க்காட்டப்பட்டேபாதி ம் 
இவ்வாண் காலப்பகுதியில் 
எந்தெவா  கணக்காய் ச் 
ெசயற்பா ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கவில்ைல.  

 
(ஆ) நி வகத்தின் உள்ளகக் 
கணக்காய்  ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர 
பல்கைலக்கழகத்தின் உள்ளகக் 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் 
ேபணப்பட் க்கின்ற , 
அப்பிாிவில் நி வகத்தின் உள்ளகக் 
கணக்காய்  ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ேபாதிய 
அ வலர்கள் இல்லாதவிடத்  
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பல்கைலக்கழகத்தில் கணக்காய்
ெசயற்பா க க்கு ேமலதிகமாக 
பதவியினர் ஒ  பிரதி உள்ளகக் 
கணக்காய்வாளைர ம் 3 
எ விைனஞர் அ வலர்கைள ம் 
உள்ளடக்கி ள்ள .  
 

5.3  ெபா ட் ெகாள்வன த் திட்டம் 

மீளாய்வின் கீழான ஆண் க்கு 
ெபா ட்ெகாள்வன  திட்டத்திற்கு 
அைமவாக நி வகத்திற்கு பா 130 
மில் யன் ெசலவில் கட்டடெமான்  
நிர்மாணிக்கப்பட ேவண் ெமான 
திட்டமிடப்பட் ந்த ேபாதி ம் 2017 
நவம்பர் வைரயில் நிர்மாணப்பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கவில்ைல.  

 

கட்டடத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் 
கட்டடத்திற்கான அங்கீகாரத்ைத 
வழங்குவதற்கு ெகா ம்  மாநகரத்திடமி ந்  
தாமதெமான்  ஏற்பட்டதால் மீளாய்வின் 
கீழான ஆண் ல் கட்டடத்தின் 
நிர்மாணப்பணிகைள ஆரம்பிக்க 

யவில்ைல.  

5.3 . வர ெசல த்திட்ட கட் ப்பா  
(அ) மீளாய்வின் கீழான ஆண் ல் 
திட்டமிடப்பட்ட வ மானத்திற்கும் 
உண்ைமயான வ மானத்திற்கும் 
இைடயேய 48 ேவ பா கள் 
அவதானிக்கப்பட்டேதா  7 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
வர ெசல த்திட்ட மற் ம் உண்ைம 
ெசலவினங்க க்கிைடேய 15% 
த்தி ந்  135% வைரயான 
ேவ பா கள் 
அவதானிக்கப்பட்டன. 
அதன்வண்ணம் காைமத் வ 
கட் ப்பாட் ன் பய திமிக்க 
சாதனெமான்றாக 
வர ெசல த்திட்டம் 
பயன்ப த்தப்பட் க்கவில்ைல 
என்பைத இ  சுட் க்காட் கின்ற .

 

கட்டாாில் பட்டப்பின்ப ப்  ஆரம்பித்ததன் 
காரணமாக ம் ெவளிநாட்  
பயிற்சிநிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ெதாைக 
அதிகாித்தன்காரணமாக ம் மதிப்பிடப்பட்ட 
அதிகாிப்ெபான்  ஏற்பட் ள்ள .  

 

 

வாடைக மற் ம் வாிெசல னங்கள், 
நானா த ெசலவினங்க க்காக ெசய்யப்பட்ட 
ஏற்பா களில் உள்ளடக்கட் ள்ளன.  
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(ஆ) மீளாய்வின் கீழான ஆண் ல் 
வாடைக மற் ம் வாி ெசலவினமாக 

பா 301,230 ெதாைக ெபறப்பட்ட 
ேபாதி ம் அதேனா  ெதாடர்பான 
வர ெசல த்திட்ட ஏற்பா கள் 
காணப்பட் க்கவில்ைல.  

 

6.    ைறைமக ம் கட் ப்பா க ம் 

ைறைமகள்

மற் ம் 

கட் ப்பாட்

த் ைறகள் 

அவதானங்கள் 

(அ) 

நிைலயா

ன 

ஆதன 

காைம

த் வம் 

(ஆ) 

கணக்

கீ  

 

 

(இ) 

ெபா ட்ெகா

ள்வன  

 

 

ஆதனங்களின் மீள்மதிப்பீ ைக 

அதனகத்  கணக்கீட் ல் ைகயி ப்  

மற் ம் குைறபா கள் நிைலயான 

ஆதனங்களின் பதிேவட்ைட 

இற்ைறப்ப த்தாைம ேபான்ற 

குைறபா கள் 

 

இலங்ைக ெபா த் ைற கணக்கீட்  

தராதரங்க க்கு அைமவாக 

கணக்குகளின் தயாாிப் க்கான 

தகுவாய்ந்த பதவியினர் ஒ வைர 

நியமிக்காைம . 

ெபா ட் ெகாள்வன  வழிகாட்டல், 

ெபா ட்ெகாள்வன  ைக ல் 

ெபா ட்ெகாள்வன த் திட்டத்திற்கு 

அைமவாக நடவ க்ைககள் 

எ க்கப்பட் க்கவில்ைல.  
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1. PIM VISION, MISSION AND VALUES 

VISION To become a center for management excellence in South Asia 

MISSION We ignite human imagination by developing leaders having global presence with local pulse. In doing so, we pursue innovative teaching, cutting-edge research, enriching partnerships, greener infrastructure and good governance. 
VALUES 

Passion: Enthusiasm and eagerness towards results in showing professionalism in actions. Key Behavioural Indications (KBIs) 1) Is clear about the tasks associated with the job 2) Is enthusiastic in handling tasks 3) Thinks innovatively in finding new solutions 4) Is conscious about one’s contribution to the institutional success 5) Willing to put extra effort to achieve objectives 
Integrity: Acting in an ethical manner with the best interest of the institution in mind Key Behavioural Indications (KBIs) 1) Is honest in conducting oneself 2) Can be trusted in handling confidential matters 3) Conducts oneself fully within the rules and regulations of the institution 4) Cannot be manipulated for unethical actions 5) Keeps the institution’s needs ahead of one’s interest 
Mindfulness: Paying attention to purpose and actions in doing things with self-awareness Key Behavioural Indications (KBIs) 1) Pays attention to details 2) Is aware of the needed actions in any given moment 3) Looks at situations unbiased with and open mind 4) Has complete focus on tasks at hand 5) Is efficient in utilizing time 
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Overall Approach 
 

Our Edifice of Excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 We use our Quality Management System (QMS) as a tracking mechanism of our progress 

GOALS 

PIM’s five goals for the next five years are as follows: 

Goal One: To enhance the scope of PIM academic programmes; 

Goal Two: To enhance the scope of PIM excellence in research and publications; 
Goal Three: To foster partnerships with industry, universities and professional associations; 
Goal Four: To develop ICT and ensure green infrastructure facilities to offer a conducive learning environment, and 
Goal Five: Ensure revenue growth inclusive of foreign income with financial and administration compliance. 

 Accordingly, 20 Strategic Objectives have been formulated. 
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PIM Quality Policy As a pre-eminent postgraduate institutions in Sri Lanka, driven by the pursuit of knowledge and innovation, with a unique institutional culture based upon the values the institutions espouses, the Postgraduate Institute of Management (PIM) is committed to pursue global standards excellence in all is endeavours, namely, teaching, research, consultancy and continuing education, and to remain accountable in all its core and support functions, through a process of research, review, evaluation and continuous improvement at all times. 
The PIM is committed to: 

 enhance quality and scope of our academic programmes, 
 enhance strategic international relationships through its research and development, and excel in research and publications, 
 foster partnerships with industry, universities and professional associations, 
 developed a skilled and customer-focused staff and faculty by providing training, and other support facilities, 
 enhance efficiency and effectiveness of the Institute’s administrative and financial processes, and  
 promote corporate social responsibility as an integral component of linking its activities with the society.       
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2. DIRECTOR’S REVIEW Thirty-five years ago, when PIM headed by its founder Director embarked on the national task of developing managers for Sri Lanka through the special management programme introduced at the Division of Postgraduate Studies, there was little concern in the country, both in the private and public sectors, about advanced management education. In this context, the founder Director negotiated with the Canadian International Development Agency (CIDA) to obtain assistance to set up an MBA degree programme in Sri Lanka.  Though in the early 1980’s a monopolistic market existed in the country, now, more than 35 years later, the market for MBAs has become very competitive. 
Eight universities in the country offer MBA programmes while over a dozen private, off-shore MBA programmes too compete with PIM.  These latter programmes are advertised extensively using foreign funds and charge fees in excess of double that of PIM for their MBA programmes.  Competition comes from lowering entry qualifications and the use of the faculty of the local universities as resource persons with their ‘prestigious’ name tags. These are the key challenges to PIM, the institution that has taken the bold initiative to operate on self-generated funds. The competitor private educational institutions are not hampered by the restrictions that PIM faces.  Owing to its self-imposed initiative to be self-sufficient, PIM has to earn funds to pay for salaries, utilities, supplies, transport needs, capital expenditure, taxes and maintenance, security and audit fees.   This is indeed a unique situation where a public sector organization in Sri Lanka has dared to earn its upkeep covering all its expenses, both recurrent and capital, and manage the institution with a surplus.  
During the year, PIM was ably guided and directed by its Board of Management and the Boards of Study on the basis of the Corporate Plan for 2015-2019.  I am pleased to state that overall performance in the PIM’s five goals of (i) to enhance the scope of PIM academic programmes, (ii) to enhance the scope of PIM excellence in research and publications (iii) to foster partnership with industry, universities, and professional associations (iv) to develop ICT and ensure infrastructure facilities to offer a conducive learning environment (v) Ensure revenue growth inclusive of foreign income with financial and administration compliance. The next few pages are devoted to provide the 
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PIM’s achievements during the year. This will be followed by sections on human resources development and administrative and financial efficiency. 
Arguably the future of the public enterprises in Sri Lanka lies in maintaining a proper balance between autonomy and control. The country needs, on the one hand, to establish a self-funding, self-managed and self-regulating tradition in public enterprise undertakings, and on the other hand, ensure that the various enterprises meet some minimum standards – such as efficiency, accountability, and excellent service.  
The autonomy of the Postgraduate Institute of Management (PIM) is enshrined in the enabling legislation which provides for administrative, financial and operational freedom. Moreover, the PIM does not rely on any budgetary allocations from the General Treasury, not even for its capital expenditure which includes the construction of new buildings.  
In recent years, there has been a proliferation of institutes of higher learning in Sri Lanka.  However, a distinction has to be made between institutes that are self-financing and institutes such as- the state universities which depend on considerable Treasury grants on an on-going basis.  PIM is structurally differentiated from the vast array of such organizations in the quality of its courses, in the non-traditional modes of course delivery, group and interactive learning sessions, presence of learning facilitators in addition to formal lecturers and programmes designed on the basis of a needs analysis of clients. PIM’s central intent is to transform public and private sector practitioners into professionals.  
For private enterprises, profitability provides the key indicator of efficiency. For state-owned enterprises, profitability may not be a sufficient indicator, given that many such enterprises are not created to maximize profits as they perform non-profit making functions. However, where a state-owned enterprise functions without being a burden on the Treasury, in our view, such activities must be promoted.   Only a performance-based auditing will motivate PIM to improve its operational performance and delivery of services. 
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In seeking to maintain flexibility, we need a criterion for creating, managing, supervising and holding to account different types of enterprise. As a result, a wide variety of enterprises should exist, each with its own funding, reporting, personnel and governance arrangements.  The lack of financial independence and control of human resources will severely inhibit and constrain PIM’s long-term development, market orientation and performance improvement. For PIM to achieve its full potential, it is very important that PIM Board of Management must have the administrative and financial freedom to a certain extent for the PIM in order to stay ahead of competition in keeping with emerging trends.                



181 
 

3. INTRODUCTION The Postgraduate Institute of Management (PIM) is a semi-autonomous body affiliated to the University of Sri Jayewardenepura. Its objectives are to promote advanced education and professionalism in management in Sri Lanka through the provision of postgraduate instruction, training, research, and development in the various branches of management and administrative studies.  Today, it serves the national interests of professional management education and training, providing challenging opportunities for learning and skills development to thousands of senior-level managers and administrators.  Being the pioneer of advanced management education in Sri Lanka, PIM provides leadership to those in the business of innovating and disseminating management know-how as well as to those who are in search of higher learning alternatives. 
PIM, established in 1986 by Ordinance under the Universities Act 16 of 1978, is one of the seven postgraduate institutes in the university system of Sri Lanka.   Though it is relatively young, it has the largest student population among  postgraduate institutes, and it is the only self-financing higher learning institution in the university system of the country. 
The history of the Institute goes back to 1981 when a Division of Postgraduate Studies was set up at the Faculty of Management Studies of the University of Sri Jayewardenepura.  The Division started postgraduate studies in management with collaboration under CIDA with two Canadian Universities, viz., Ottawa University and Carleton University.  In 1986, the Division was upgraded to a separate institute under the University of Sri Jayewardenepura.  In 1995 the Postgraduate Institute of Management was moved to the new building constructed at Lesley Ranagala Mawatha, Colombo 8.      
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4. ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Management 

Board of StudyDirector
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5. BOARD OF MANAGEMENT The following formed the Board of Management which is the academic and executive body of the Institute  
Ex-officio Members: Prof. Ajantha Dharmasiri, Director and Chairman of the Board  Secretary, Ministry of Higher Education  Secretary, Ministry of Public Administration (Rep. Ms. B P P S Abeygunawaratne) Secretary, Ministry of Finance (Rep. K D N Ranjith Asoka) Director General, National Institute of Business Management (Dr. E. A. Weerasinghe) President, Institute of Chartered Accountants, Sri Lanka (Mr. Lasantha Wickremasinghe) President, Institution of Engineers, Sri Lanka (Eng. W Gamage) Chairman, Ceylon Chamber of Commerce (Mr. Samantha Ranatunga) Dean, Faculty of Management Studies and Commerce, USJ (Dr. U Anura Kumara) Director, Sri Lanka Institute of Development Administration (Prof. M, Thilakasiri) 
Members appointed by the University Council: Prof. D B P H Dissabandara, Department of Finance, University of Sri Jayewardenepura Senior Prof. K D Gunawardana, Department of Accounting, University of Sri Jayewardenepura Senior Prof H. H. D. N. P. Opatha, Department of HRM, University of Sri Jayewardenepura Prof. B N F Warnakulasuriya, Dept. of Marketing Management, University of Sri Jayewardenepura  
Members Appointed by the University Grants Commission: Mr. Ravi Edirisinghe, Vice President, Freight Link International Mr. Harsha Fernando, Consultant, Asian Development Bank Dr Saman Kelegama, Director, Institute of Policy Studies Dr. Travis Perera, Consultant, PIM Dr Wickrema Weerasooria, Insurance Ombudsmen of Sri Lanka 
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6. BOARD OF STUDY The Board of Study of the Institute regulated the matters connected with teaching, examinations and research during the year and it was represented by the following members.  
Board of Study in Business Administration Prof. Ajantha Dharmasiri, Director, PIM (Chairman) Dr. U Anura Kumara, Dean, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura Mr. Eardly Perera, Company Director/Consultant Dr. Travis Perera, Senior Consultant, Postgraduate Institute of Management Mr. M. R. Prelis, Chairman, Capital Trust Securities (Pvt) Ltd. Dr. A K L Jayawardana, Senior Consultant, PIM Dr. Trevor Mendis, Senior Consultant, Postgraduate Institute of Management 
Board of Study in Public Administration Prof. Ajantha Dharmasiri, Director, PIM (Chairman) Dr. Lloyd Fernando, Program Director (Public Policy), PIM Dr. Indrajit Coomaraswamy, Governor, Central Bank of Sri Lanka Dr. Wickrema Weerasooria, Insurance Ombudsman in Sri Lanka  Dr. Fredric Abeyratne, Consultant, Policy Initiative, UNDP Mr. W A Wijewardena, Former Deputy Governor, Central Bank Dr. Damitha De Zoysa, Former Director General, General Treasury      
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7. ACHIEVEMENTS: POSTGRADUATE EDUCATION 

Commencement of MBA in Customs and International Trade Programme (MBA – 

CIT) PIM strives to continuously improve all its programmes.  Having successfully launched the MBA in taxation programme in 2015, for the Department of Inland Revenue, PIM indicated its readiness to undertake another challenging assignment. MBA – CIT is the newest experience provided by the PIM. It will initially cater for the Sri Lanka Customs. 
Forty-five Senior Officers of the Sri Lanka Customs enrolled in the first batch of MBA-CIT. 
Launch of PIM - MBA Programmes Overseas PIM has always been a center of excellence in management education with its wings spreading beyond Sri Lanka. 
Successful launch of the Institute’s MBA programme in Dubai, UAE was a significant achievement in the year 2015.  Expanding its wings further in 2016, PIM launched its MBA program in Doha in the State of Qatar.  Forty-five students enrolled in the first batch of the MBA programme offered in Qatar.  PIM is in the process of expanding these markets to other Middle Eastern countries and the Asian region as well in the near future. 
PIM is the only Institute in the University system in Sri Lanka that offers its local Master’s degree programme overseas and a significant amount of foreign exchange earnings are expected through conducting these programmes overseas. 
Commencement of the Executive MBA Programme: The newly designed Executive Master of Business Administration (Executive MBA) was a significant and unique addition to its range of signature programmes.  This programme is for the next tier of corporate leaders to better prepare them to become successful CEOs, CFOs and Senior Managers.  The programme will make the managers competitive, competent and strategic to respond to the evolving challenges of the corporate world.  
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Twenty candidates who hold the senior positions in private and public sector organizations enrolled in the first batch of Executive MBA.  
Monthly Research Seminar Another research initiative during the year was commencing a monthly research seminar series, “In Dialogue with …,” an initiative designed to create a forum for researchers in business, management and allied disciplines to discuss ongoing research work.  It provides a space to build a rich and meaningful linkages among researchers across the country. 
Initiation of “Knowledge Voyage” Faculty members of PIM have to be continuous learners in order to share updated knowledge. The concept of a “Knowledge Voyage” where a resource person shares a new concept, practice or application with the other faculty was initiated during this  year. Each month, one-hour knowledge sharing preceding the monthly weekly faculty meeting has gathered momentum with the involvement of local and foreign resource persons.  
Doctoral Workshops by University of New South Wales (UNSW), Australia Three workshops for doctoral students of the Institute were conducted by the UNSW faculty at the Institute under the PIM-UNSW research collaboration programme. 
Postgraduate output during the year The educational programmes were conducted successfully and on schedule. The number of postgraduate students who completed the Master’s degree and Postgraduate Diploma requirements during the year is given in Table 1.    
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Table 1: Postgraduate Output during 2016 

Programme No. Doctor of Philosophy in Business Administration 03 Master of Business Administration 238 Executive Master of Business Administration 19 Master of Business Adm. in Taxation 58 Postgraduate Diploma in Public Administration 39 Postgraduate Diploma in Management Postgraduate Diploma in Public Administration Postgraduate Diploma in Taxation Master of Business Adm. In Int. Trade and Logistics 
06 02 01 01 Total Number of Graduates                                                     367 

Source: PIM data base                                                                        
 

Student Enrolment during the year  The student enrolment for the Master’s degree programmes during the year 2015 is given in Table 2.  
Table 2: Student enrolments during 2016 

Course Nos. Master of  Business Administration 301 MBA in Customs & Int. Trade 46 Master of Business Adm. in Taxation 60 Executive Master of Business Administration 19 Doctor of Philosophy 25  Total 451 
Source: PIM data base 
 
 

Course Planning and delivery a) Fresh attempts were made to improve the quality and relevance of the MBA programme as well as Postgraduate Diploma programmes conducted during the year.  In order to stay ahead of competition, while delivering value to the student, programme curricula were improved in keeping with emerging trends and new areas 
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of knowledge. Further, the following changes were introduced and popularized. 
Redesigning course outlines: Courses were redesigned to sharpen focus and direction. A comprehensive and clearly thought-out course structure, along with a listing of mandatory readings have helped the lecturer in terms of course preparation and delivery and the postgraduate students who are now able to prepare in advance for a particular session.   b) Delivery mode:  Two specific changes were made.  First, only a third of a three-hour session is typically devoted to the straight lecture component, i.e., to tell.  The remainder of the session is devoted to show (e.g. showing a video), to ask (e.g. engage students in discussion/debate), and to do (e.g. do an exercise or case study).  The Faculty is aware of the need to use all four modes of delivery for making a high impact on the student-managers and for achieving the desired learning outcomes. c) Guest lectures:  There is great need to involve key people from industry to deliver guest lectures on selected topics.  These sessions are pre-planned and integrated into the course structures.  These guest lectures have been useful and they in fact mark a vital point of departure between the MBA programme at PIM and that of competitors. d) Release of marks:  The Faculty has been set a target for the timely release of marks - six weeks   from the date of the final exam.  This is closely followed up, and constitutes a KPI for the faculty. e) Student evaluation:  This is an important assessment of the student’s perception of a course.  The semester-end evaluation by students is summarized and the respective faculty members are informed of their performance as perceived by student-managers.  An overall evaluation of 4 on a scale of 1-5 is expected from each faculty member. f) Residential Workshops: An important feature of programme delivery is residential workshops. They are usually held in locations away from Colombo. Two such workshops for the benefit of MBA & MPA students were held during the year.  They helped students and faculty to deliberate on selected issues in an environment of calm that promotes creativity and camaraderie among students.   
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8. RESEARCH AND PUBLICATIONS Research in management in Sri Lanka is still in its infancy. We have yet to develop a research tradition in the discipline. The challenge is to formulate the paradigm in which our research efforts should be directed. As we perceive it, the principal objective of research is to go in search of an indigenous core for the enrichment of management as a profession. Towards this end, we seek methods and logical approaches to research through which the quality of research outputs can be elevated to acceptable levels.   
During the year 2016, over 200 student research projects were completed which are available in hard-bound form in the PIM library. 
PIM - UNSW Partnership Under the PIM - University of New South Wales (UNSW) partnership agreement, the UNSW assistance received during the year is noteworthy. 

a) Development of academic and research skills of the PIM Faculty and Doctoral students through joint research project, faculty exchange and workshops conducted by UNSW faculty at the PIM. 
b) Award of Ph. D scholarships to MBA graduates of PIM who perform exceptionally well in research. 
The two institutions will collaborate in research in research activities in business, economics, management, and public policy. 

Publications Satisfactory progress was shown in the area of publications during the period under review. 
i) PIM Presentation guidelines: An up-dated edition of handbook titled PIM Presentation 

Guidelines designed to promote uniformity in the writing and presentation of material by PIM staff and students was published.  The book lays down the standard set of rules and guidelines for compliance and is largely based on the guidelines set 
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out in the Manual of the American Psychological Association. The Faculty has also contributed to the compilation of the publication.  
ii) Sri Lankan Journal of Management (SLJM):  The quarterly Journal of the Institute, started in 1996, continues to provide a forum for publication and discussion.  Two bumper issues of SLJM were published during the year 2016.  The principal objective of SLJM is to provide a medium for addressing issues of relevance in management and for disseminating results of excellent research projects of the Faculty and of students. Those from industry are also invited to send in their contributions for publication.   
iii) The Professional Manager: This bi-annual magazine was launched, in addition to the SLJM, to cater to the emerging needs of the modern manager.  It disseminates cutting edge management knowledge in a style that is easy to comprehend without a particular functional bias. Issues that are topical and significant for today’s managers operating in a complex and turbulent environment are given emphasis in The 

Professional Manager. Two issues of the publication were printed during 2016.   
iv) During the year under review 48 articles authored by faculty and students were published in the local press.  
Table 3: Research, Innovation and Publications 

Subject Published Commercialized Presenteda. No. of Research of MBA students -- -- 202 b. No. of Journals 02 02  c. No. of Magazines 02 02  d. No. of Books 02 02  e. No. of Articles (in the press) 28  (appeared in the daily press)  
Total 34 06 202 

Source: PIM data base 
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Identification of Special Education of Primary School Children in Sri Lanka              

(SENs) This report was an outcome of an industry survey / research conducted by a team of researchers consisting of six members as a part of their MBA programme.  The report outlines the main findings of a survey conducted on Identification of Special Education Needs (SENs) of Primary Schools in Sri Lanka.  The study population consisted of teachers, management and parents of primary school children in schools of Colombo and Gampaha Districts.  This survey is one of the surveys undertaken by any group of student in Sri Lanka. 
This survey revealed that the four areas tested for “identification of SEN in Primary Schools in Sri Lanka” namely, ‘awareness of teacher management’, ‘attitude of teacher and management’, ‘steps taken in schools SEN identification’, and ‘attitude of parents towards SEN’, were at a very low level.  Complementary copies of the Monograph could be obtained from the Institute. 
PIM Research Day PIM Initiated this concept of showcasing its research to benefit a larger audience including students, academics, researchers and practitioners and policy makers.  In line with the strategic direction of PIM, management research plays a pivotal role. In fact, it is one key pillar in our edifice of excellence which will make us a center of management excellence in South Asia. 
The second PIM Annual Research Day was held on November 04, 2016 at the Institute. Prof. P S M Gunaratna, Vice Chairman, University Grants Commission participated as the chief guest.  
Nine research papers under the categories of General Management, Organizational Behaviour, and Entrepreneurship were presented and discussed at this event. 
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Doctoral Colloquium The PIM Research Centre has ventured into training researchers and research in the spheres of business and public management.  It aims to expand our understanding by addressing our problems affecting the community and business to understand and solve them.  The knowledge thus created brings about immense value to the society as a whole. 
PIM conducted its first annual Doctoral Colloquium on August 19, 2016. The doctoral students of PIM undergo a tough but fruitful process in order to produce excellent research work, which in reality has a lot of implicational values. PIM has established another avenue to create an intellectual disclosure among Ph. D students by welcoming all Ph. D students in Sri Lanka in the field of social science for this event. 
Hosting SLJM in EBSCO Database EBSCOhost is a leading scholarly research database mostly full text, with an emphasis on peer-reviewed journals. In 2016 PIM signed an agreement with EBSCOhost in hosting their Journal, Sri Lankan journal of Management.  
The content of the Sri Lankan Journal of Management (SLJM) of the Institute now can be discovered via two different databases on EBSCOhost – Business Source Corporate Plus and Business Source Ultimate. SLJM became the first Sri Lankan journal to be hosted on the EBSCO database. This has, in fact, increased the citation rate of SLJM articles.   
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9. TRAINING AND CONSULTANCY  

Industry Links and Consultancy The PIM maintains formal links with industry, commerce and government through representation in the Institute’s Board of Management and Boards of Study, and the Director’s and the core faculty members’ membership/participation in similar institutional arrangements elsewhere. A number of awards are available to students who perform well in course work and research. Some of them are from donations and endowments to Institute. 
As a matter of policy, the Institute undertakes management consultancy assignments which are likely to contribute towards the improvement of the content and skills of faculty teaching through exposure to practical management problems. In the past, several management consultancies have been successfully completed in such areas as corporate planning, organizational restructuring, job analysis and remuneration a policy, training & development and institutional development.  The clients included both public and private sector institutions engaged in manufacturing, services such as banking, finance, insurance, urban development, and special services aimed at improving quality of life of disadvantaged social groups. 
PIM also takes pride in conducting client-focused training for employees of organizations in its efforts to be a working partner of the business community. During the year eight such short- to medium-term training programmes were conducted for nine organizations as illustrated in Table 4. 
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Table 4: Management Development Programmes conducted in 2016  Organization Programme 1 Sri Lankan Airlines Executive Development Programme for Succession Pool of Sri Lankan Airlines 2 Sri Lankan Airlines Programme on Interviewing Techniques for Senior Management 3 London School of Marketing (LSM) Executive Development Programme for the Senior Staff  4 Douglas and Sons (Pvt) Ltd  Executive Development Programme for Managerial Staff  5 Hatton National Bank PLC Executive Development Programme for Senior Management  6 Holcim Lanka PLC Executive Dev. Programme – Crafting and Executing Strategy with Business Simulation 7 CDB Finance PLC Executive Development Programme for Managerial Staff of KPI Development 8 Amazon Tea Company Productivity Development Programme for Managerial Staff 9 Jaykay Marketing Services (Pvt) Ltd Supervisory Development Programme for Middle Management 
Source: PIM data base    
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10. ACADEMIC AND PHYSICAL ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT PIM is fully aware of the need to pay considerable attention to academic and environmental enhancement, which it has continued to do during the year as shown below:  
Annual Faculty Retreat The annual Faculty Retreat of the Institute was held on December 12th and 13th at the Hotel Riu, Ahungalla. Its main objective was to deliberate on the status quo of the Institute in respect of all its major functions and operations with a view to effecting improvements and repositioning itself to meet current and future demands and achieve greater success for the Institute. In fact, a worthwhile Faculty Retreat can breathe new life into the academic community, and the content of a well-organized retreat can contribute to the development of the Institute’s identity and can inspire a shared sense of reflection and forward movement. These objectives were attained to a large extent at this year’s Annual Faculty Retreat. 
The 5 M framework for development In order to take PIM forward in the years ahead, the five dimensional programme which had already been adopted was continued with even greater vigour. It involved constant involvement in the 5 M, viz., Market, Members (faculty and staff), Mentors (faculty assigned to provide individual help and guidance and feedback), Monitors (appointing class representatives for each batch) and MBA’s (work with Alumni of PIM).  Emphasis was given to working with these stakeholders through the deliberations at Faculty meetings and meetings organized with the participation of other stakeholders. 
ISO 9001-2008 status for PIM Obtaining the ISO 9001-2008 certification was one of the greatest achievements in our history. PIM is the only higher educational Institution in the University system in Sri Lanka which has obtained this certification to-date. The process leading to the certification was most rewarding as it resulted in effecting improvements in the academic arena comprising teaching, learning and evaluation as well as academic, administrative and financial administration. 
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AACSB Membership for PIM The Association of Advance Collegiate of Business (AACSB) connects educators, students, and business to achieve a common goal to achieve the next generation of great leaders.  The AACSB provides quality assurance, business education intelligence, and professional development services to over 1600 member organizations and nearly 800 accredited business schools worldwide. 
In 2016, PIM was awarded the Membership of the AACSB.  PIM is in the process of obtaining the prestigious accreditation status by AACSB in the near future. 
Expansion of library Expansion of the Library (including the video library) continued in year 2016.  A sum of Rs.3 million was set aside for the purpose. The library was further upgraded to accommodate more users, and the facilities, viz., research collection and information assistance, inter-library loans, subject bibliographies and displays, internet connectivity and videos. The automated catalogue system was further up-graded to provide better service to students. By end of the year 2016, over 35,000 books on management and related areas, and over 30 journals and periodicals had been made available for the readership.  In order to ensure an efficient service, the bar coded circulation system was further upgraded as part of library modernization. 
Enhanced facilities for staff and students  In order to provide better facilities for students the following enhanced facilities were introduced during the year: 
 Physical Training Centre: Many postgraduate students who follow the MBA programs of the Institute are unable to strike the vital work-life-learn balance. PIM students ought to appreciate the need to manage the four facets of life, namely, physical, mental, social, and spiritual. The Physical Training Centre, which helps achieve this objective, was further upgraded with new equipment. 
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 Web-based student progress reporting system: The system was developed for MBA/MPA students to find out their up-to-date individual academic performance during the programme, marks gained in each course, course averages, and their standing vis a vis other in the batch.   The system was further upgraded during the year. 
 Expansion of the car park: The car park was further expanded to accommodate more vehicles for the benefit of postgraduate students following evening lectures after office.  
 Maintenance and refurbishing work: The PIM building was colour washed and maintenance work in all areas continued. Lecture rooms and lecturers’ cubicles wherever necessary, were refurbished.  New chairs and tables were provided both in the students’ study areas and lecture rooms. Further, old sound systems in some of the lecture rooms were replaced with new ones. 
 Introduction of an automated bar code system for recording attendance: This removed the need for a manual register of student attendance. This was further upgraded to enable the students to view their attendance rate daily via the student learning portal. 

 

 Introduction of on-line services: On-line uploading of course material, on-line student evaluation of faculty members, and on-line updating of students’ course marks continued during the year. The bulk SMS system introduced to communicate with students on urgent matters became more popular during the year.  The system was further upgraded during the year. 
 

PIM Building Project Stage II A project proposal for the construction of Stage II of the PIM building complex was approved by the Cabinet of Ministers in June 2012.  The total project cost is estimated at Rs. 171 million.  The Institute intends to commence the project in the near future and the funds generated by the Institute will be utilized to complete a substantial part of the building. On completion of the building the Institute will be in a position to provide extended and expanded services to the students as well as to the corporate community. 
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Publicity and Image A conscious effort was made to publicize all PIM activities/events carried out in 2016 with press and TV coverage, thus increasing the visibility of PIM.  The PIM website which is regularly upgraded also covers the special events conducted by the Institute. 
Expansion of m-Learning Facility PIM signed an MOU with Mobitel Pvt Ltd to facilitate MPA students and MBA student in UAE to follow the program on-line using the live lecture software.  This live lecture feature enables the lecturers to deliver lectures on line using the live lecture software. The live lecture feature enables delivering lectures simultaneous through multimedia modes such as video, power point presentations and voice. The m-Learning facility was further expanded during the year including the Institute’s overseas MBA programmes. 
Foreign Students Under the Sri Lankan Government Scholarships for foreign students and Sri Lankan Commonwealth Scholarship programmes, 03 foreign students completed the MBA programme at the Institute. 
Partnership with Foreign Universities Memorandums of Understanding (MOU) were signed with the following overseas Universities for the purpose of providing training in international management for selected groups of public sector officials in the country. 

 Kasetsart University, Thailand 
 Maastricht University, The Netherlands 
 Frankfurt University, Germany 
 Gadjamada University, Indonesia   
 University of Hong Kong, Hong Kong 

 A total number of 240 officials were trained under this programme during the year. 
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11. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND CARDRE During the year both faculty as well as non-academic staff rendered yeomen service to the achievement of institutional goals.  
Faculty resources Over a period of three decades, the Institute has accumulated a wealth of experience in adult learning, research and consultancy.  Most of the teachers of the Institute today have been at the task for many years, and hence they form a core team of academics who set standards, integrate locally-found knowledge regularly into the curricula, and coordinate with other faculty members with speed and efficiency.  The teaching faculty was engaged in the conduct of course work and the supervision of research papers and skills projects of Master’s and Doctoral level students.  The faculty team comprised permanent teachers, teachers on contract and visiting academics and professionals: 
Table 5: Academic Staff:  Senior 

Professor 
Professor Senior 

Lecturer 
Consultants Visiting 

Consultants  - 01 - 12 30 Total - 01 - 12 30 
Source: PIM data base  
 
 
Non-academic Staff The Institute was staffed by 26 full-time employees during the year.  Janitorial services, cleaning, security and cafeteria facilities were outsourced. Details of non-academic staff appear in Table 6.       
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Table 6:  Details of Non- Academic Staff  
Faculty/Branch 
 

Most 
Senior 

Senior 
Staff 

Junior 
Staff 

Minor 
Employees Administration & Academic Affairs 01 05 04 IT Centre 01 01 Library  01 04  Director’s Office 01 01  Training & Publications 01  Public Policy Division 01 02  Finance 01 03  Total 27

Source: PIM data base 

Approved Cadre 2016 

 
Serial 
No. 

Designation Service Grade/Class Salary 
Code 

DMS 
approved 
cadre 1 Director Academic U-AC 5 1 2 Professor Academic U-AC 5 4 3 Associate Professor Academic U-AC 4 4 Senior Lecturer/ Lecturer/ Lecturer (Probationary) Academic U-AC 3 5 Senior Management Consultant U-AC 3 12 6 Management Consultant  7 Senior Assistant Bursar/ Deputy Bursar UA&FS II/I U-EX 2 1 8 Senior Assistant Registrar/ Deputy Registrar UA&FS II/I U-EX 2 1 9 Assistant Librarian Academic II/I U-AC 3 1 10 Programmer Cum System Analyst AS II/I U-AS 2 1 11 Public Relation Officer Dept. II/I U-EX 1 1 12 Senior Staff Assistant * Dept. II/I U-MN 4 1 13 Technical Officer (Civil/Electronical/Mechanical) UTS    III/II/I U-MT 1 2 14 Management Assistant UMAS III/II/I U-MN 1 9 15 Management Assistant (Book Keeping) UMAS III/II/I U-MN 1 1 16 Management Assistant (Shroff) UMAS III/II/I U-MN 1 1 17 Library Information Assistant UMAS III/II/I U-MN 1 4 18 Driver UDS III/II/I/Spl U-PL 3 3 19 Work Aid UWAS III/II/I/Spl U-PL 1 2 Total 45 
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Staff Training  The Institute works on the axiom that ‘Staff is the organization”. Therefore, in addition to the welfare measures that are in place to boost up the morale of the staff, and to make them genuinely feel that the Institute is their second home, their competency and skills enhancement are given prime importance in their overall development. In fact, training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, and will provide them a greater understanding of their responsibilities within their role, and in turn build their confidence.  
To fulfill these noble objectives, the PIM has meticulously worked out an annual training calendar, specifying the dates, times, resource persons and topics/subjects selected for each session. As it’s a mixed target group representing different categories of non-academic staff the overall objective is to enhance their general outlook towards their work as well as to inculcate in them such concepts as responsibility, efficiency, effectiveness and personal excellence.  
As the PIM lays much importance on operational effectiveness in serving the student community, its prime stakeholder group, emphasis is given to sound housekeeping practices including quality, productivity and 5s methodology, and fire-emergency measures.  
With a view to broadening their general-outlook on life the programme also include such topics as sexual literacy and health, personal excellence, non-communicable diseases and managing finances and investing wisely.  
The PIM obtains the services of both its faculty as well as specialists in the respective fields to conduct these sessions. Staff training has been an ongoing activity since 2014 
A further aspect in the PIM’s overall staff training programme is providing exposure visits to foreign climes and more particularly to reputed higher learning institutes, by nominating non-academic staff in the periodic international training programmes conducted by the Institute 
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12. ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL EFFICIENCY This has been a satisfactory year for the Institute in administrative and financial efficiency spheres as is reflected in the following statements:    
Comparative Recurrent expenditure figures appear in Table 7.  
Table 7: Recurrent Expenditure: 2014 (Rs.) 2015 (Rs.) 2016 (Rs.) 

Subject 2014 2015 2016 a. Personal emoluments 37,450,350 52,032,035 69,162,110b. Travelling  1,263,175 3,075,082 4,974,973c. Supplies 11,812,206 8,597,401 21,337,740d. Maintenance 4,864,374 7,218,452 5,575,470e. Contractual Services 25,263,530 23,091,955 29,039,573f. Other 23,947,168 52,691,284 130,199,259g. Project Nature Expenditure 33,689,780 18,543,423 --Total Expenditure                                                   138,290,583 165,249,658 260,489,127
Source: PIM data base 
 Comparative capital expenditure figures appear in Table 8.  
Table 8: Capital Expenditure 

 Subject 2014 (Rs) 2015 (Rs) 2016 (Rs) a. Acquisition of furniture & office equipment  6,147,596 6,707,790 8,512,907 
b. Acquisition of machinery - - - c. Acquisition of buildings and structures - - - d. Other (Library books, Motor vehicle, Cloaks) 2,117,571 7,032,868 417,840 
e. Rehabilitation & Renovation of Land & Building 2,660,542 - 231,009 
Total 10,925,709 13,740,658 9,161,757 

Source: PIM data base 
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Comparative financial progress figures of expenditure appear in Table 9. 
Table 9: Financial Progress (Expenditure) 

Subject Provision in 
2016 Rs. 

Expenditure in 
2016 Rs. 

Savings/Excess 
Rs. a. Recurrent except Project 213,772,000 260,489,127 (46,717,127) b. Capital except Project 147,000,000 15,278,972 131,721,028 c. Project – Local funded - - - d. Project – Foreign funded - - - Total                                                     360,772,000 275,768,099 85,003,901 

Source: PIM data base Comparative financial progress figures of generated income appear in Table 10.  
Table 10: Financial Progress (Generated Income) 

Source of Revenue Provision in 2016 
Rs. 

Collection in 2016
Rs. 

Deficit/Surplus 
Rs. Undergraduate Studies - - - Postgraduate Studies 182,800,000 240,992,025 58,192,025 Consultancies 15,000,000 10,671,901 (4,328,099) Other 40,390,000 101,191,683 60,801,683 Total 238,190,000 352,855,610 114,665,610 

Source: PIM data base 

Financial Performance Analysis, 2016: During the year, the Institute did not receive any funds from government sources, in keeping with the policy of self-financing of the Institute, which started in 1997. Since that year, PIM has not received any funds from the University Grants Commission or Treasury for recurrent expenditure.       
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Financial performance analysis figures of 2016 appear in Table 11. 
Table 11: Financial Performance Analysis, 2016 

Subject Formula Exp. Per Student 
Rs. Recurrent Expenditure (RE) per Student  RE / No. of Student Strength 231,118 

Capital Expenditure (CE) per Student (CE) CE / No. of Student Strength 19,218 
Total   

Source: PIM data base 
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13. FUTURE PLANS PIM should pay a greater attention to improve the quality of research reports of the students. In addition to the content of reports presentation aspects need improvement. Students should also be exposed to larger doses of qualitative and mixed research methods. A concerted effort should also be made to get the Sri Lankan Journal of Management attain ranked status for which enhancement of quality of research outputs   of staff seems important. Thus, the need to set up a Research Centre within the institute looms large. 
In addition, attempts must be made to enhance the MPA programme conducted by the Institute both in terms of contents as well as method of delivery. Use of blended learning methods using information technology could be useful as it will ensure participation of students from distant parts of the country.  
PIM and its core programme, the MBA, have over the years been competitive amidst growing competition.  Relevance and quality were the two key success factors.  It is the institute’s endeavor to continue to excel in its chosen areas of activity, the MBA, MPA & Ph. D, core programmes, and research while paying greater attention to Executive Development Programmes (EDP) which are tailor-made to meet the specific training and development needs of clients, especially from the private sector. Infra-structure development, with expansion of the Faculty and their continuous development will enable the above mentioned programmes of study research, and training to be delivered as planned.  
 
 
 
 
 
 
Prof. Ajantha Dharmasiri 
Director 
 
December 31, 2017 
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Audit Observation 
Replies to the Report of the Auditor 

General 

2.2   Comments on Financial Statements   
2.2.1 (a) Sri Lanka Public Sector Accounting    

 Standard 02 Even though a sum of Rs.21,203,277 should be adjusted as interest income on investment in the cash flow statement, it had been adjusted as Rs.21,035,246. 

    Action will be taken to correct the cash flow statement. 
2.2.1 (b) Sri Lanka Public Sector Accounting    

Standard 07 (i) In view of the failure to review the useful life time of non-current assets annually, buildings and motor vehicles costing Rs.66,555,653 fully depreciated even as at the end of the preceding year, remained in further use.  As such, action had not been taken even in the year under review to revise the error made in the estimation of the rates of depreciation of those assets in terms of the Sri Lanka Public Sector Accounting Standards 03. 

  The Department of Valuation has commenced re-valuating the Institute’s building, and once the relevant report is received, taking into consideration the effective lifetime of the building action will be taken to determine its depreciation. Action will also be taken to re-value the motor vehicles that have been totally depreciated.  
(ii) Even though it had been shown in terms of Paragraph 86 of the Standard the adequate disclosures should be made whilst the fixed assets are stated at the revaluation amount thereon, such disclosure had not been made in the Notes to the Accounts in connection with the plant, equipment, furniture, office equipment and the laboratory and teaching equipment, depreciation rates, and the value of the fully depreciated assets revalued on 01 April 2014. 
 
 
 
 
 
 
  

When re-valuating the assets plant, furniture, office equipment and laboratory and teaching equipment have been taken together without considering them separately. There were over 3000 items that had been included in the relevant report, and the relevant soft copy relating to the re-valuation report had not been issued by the Assessor’s Department. Therefore, depreciation for the year 2016 was determined based on the manner depreciations were determined for the two years 2014 and 2015.    
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The assets that have been re-valued are now being re-grouped separately, and once the exercise is completed in 2017, relevant information could be furnished.  
2.2.2 Accounting Deficiencies  (a) As a result of cancelled cheque amounted to Rs.28,536 shown in the year under review as issued but not presented cheque according to the bank reconciliation of the month of December in the year under review, the balance of the bank as per the cash book and the expenditure thereon had been shown understated and overstated respectively by the same amount. 

 Action will be taken to make necessary adjustments.    
(b) Even though a sum of Rs.1,354,756 had been paid in the month of February 2017 as the Nations Building Tax for the course fees for the last quarter of the year 2016, it had not been shown as an accrued expense in the statement of financial position. 

The Nation Building Tax for the year 2016 amounting to Rs. 1,354,756/- had been accounted in the year 2016.   
(c) Forty five candidates had been registered for a 24 months graduate course commenced in July in the year under review.  Thus the course fee of a candidate was Rs.575,000, and though the revenue relating to the year under review was Rs.6,468,750 out of the total course fee income which should be charged from them amounting Rs.25,875,000, it had been taken in to accounts as Rs.5,228,750 or understated by Rs.1,240,000.  

Once an affirmation is received from the audit officers action will be taken to do appropriate adjustments.   
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2.3  Accounts Receivables and Payables  (a) The Institution had established an International Branch in the city of Dubai in the year 2007 and even though that Branch had been closed down in September 2009 due to a fraud, despite a sum of Rs.2,079,000 and Rs.11,603,217 remained from a long period as receivable and payable balances from that branch respectively, those balances are being brought forward in the statement of financial position without a settlement after carrying out an investigation with regard to that. 

 It has been found difficult to obtain receivable and payable balances relating to the International Branch. An investigation is being conducted by the Criminal Investigations Department on the transactions of the International Branch.  

(b) Actions had not been taken even up to the end of the year under review for the recovery of the provident fund loans and distress loans amounted to Rs.2,874,482 and Rs.1,018,174 respectively which was recoverable from the former Director and the Deputy Bursar of the Institute who had retired in the year 2012.  

Loan balances of employees who had gone on retirement will be recovered at the time their provident funds are released.  No decision has yet been taken regarding the release of provident funds of the employees under reference.  
2.4. Non-compliance with Laws, Rules, Regulations and 

Management Decisions  
Reference to Laws, Rules and 
Regulations  Non-compliances  
(a) Establishments Code for the University Grants Commission 

and Institutes of Higher Education.  
(i) Section 5.1(a) of Chapter 9 and Sections 21.1 and 21.3 of Chapter 7  

In contrary to the provisions of the Establishments Code a sum of Rs.1,410,600 had been paid to the Senior Assistant Registrar and Grade I System Analyst of the Institute as overtime allowance and days pay allowance for the all holidays in the year. 

The Institute’s lectures and other academic programmes are being conducted on week days as well as during weekends and public holidays from 5.00 pm to 2100 pm. A large number of officers from both public and private sector organizations who are in managerial grades attend these sessions. The services of officers under reference are obtained during these times to provide facilities, conduct examinations and for the supervision of related activities. As there is completion in the market for programmes conducted by the Institute the good name of 
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the Institute will be affected if supervisory activities are not carried properly. Therefore, the services of these officers are obtained and payments have been made as per the approval of the Board of Management.  The authority to take decisions to make these payments has been granted to the Board of Management by the University Grants Commission by its letter dated September 04, 2015. As per clause No. 8(3) (6) of the Universities Act No. 16 of 1978, authority has been granted to the University Grants Commission to take decisions on the payment of salaries and other allowances.  
(ii) Section 2.1 of Chapter 26 Even though all the goods and the fixed assets belonging to the Institute should be verified by a Board of Survey appointed for that function, a survey had not been conducted for the year under review for the Library Books of the Institution. 

Action will be taken to undertake a survey of the library books and periodicals and make adjustments appropriately.  

(b) Financial Regulations of the Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka   

Financial Regulations 135  A lady Computer Application Assistant had been employed to cover up the duties of the vacant Book Keeper post and all the duties such as maintaining of cash book, preparation of bank reconciliation, maintaining of primary books and ledger accounts, computer related accounting activities, preparation of vouchers and covering up the duties of the 

Duties including maintenance of the cash book, preparation of vouchers and checking of certain vouchers, duties of shroff, entering of receipts in the computer, entering payment vouchers into the computer system are performed by the shroff attached to the Finance Division, and not by the lady computer applications assistant.  A lady computer applications assistant with an experience of 09 years in book keeping has been covering up duties of book keeper. Action will be taken to fill the vacant post of book keeper in the near future. 
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Shroff had been handed over to that lady officer. 
(c) Public Finance Circular 

No.3/2015 of 14 July 
2015 

(i) Even though the ad hoc sub-imprest could be provided only to the staff officers, advances amounted to Rs.1,375,500 had been paid to the non-staff posts such as Stenographer, Driver and Machine Operator at 11 instances. (ii) Beyond the maximum limit of the ad hoc sub-imprest amounting Rs.100,000 advances amounted to Rs.1,282,000 had been given for the two officers at 07 instances.  
(iii) Four Advances which had been issued relating to the year 2016 totalled to Rs.1,619,400 had not been settled even by the 31 December. 

Although advances have been paid to non-executive officers taking into consideration the practical circumstances such advances are being utilized under the direct supervision of the relevant executive officers.    
Advances are paid in cash only in extremely necessary circumstances. Considering the need for these advances at times these payments will exceed maximum limits. 95% of the advances shown in the annexe  has been for payments made to members for attending Board of Management and Audit Committee meetings.  93% of the advances shown in the annexe has been paid through cheques in December 2016. The reason for not settling these advances has been due to the non-completion of jobs for which they had been taken. These advances had been settled once the jobs had been completed.  

(d) Treasury Circular No. 
IAI/2002/02 of 28 
November 2002  

A Register of  Fixed Assets had not been maintained in respect of the computer and computer accessories according to the format attached to Annexure No.01 of the Circular. 

Information in respect of computers and computer accessories has been shown in the Register of Fixed Assets.   
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(e) Sub-section iii of Section 4 
of Nations Building Tax 
Act No. 9 of  2009 

Even though the National Building Tax should be paid to the Department of Inland Revenue on or before the twentieth day of the month immediately succeeding the end of the relevant quarter, relevant tax had been paid with the delay from 5 days to 68 days. 

Action will be taken in the future to avoid delays in the payment of taxes.  

(f) Board of Directors 
Decision No.241.4 of 31 
August 2015  

Even though fuel allowance could be able to obtain for a day on which work for more than 08 hours per day, due to consideration of the working of less than 08 hours for the computation of fuel allowance payment, it was observed that the fuel allowance amounted to Rs.365,400 had been overpaid during the year. 

Taking into consideration the requirement to work for a minimum period of 8 hours a day, the payment scheme of the fuel allowance has been revised with effect from September 2017.   

3.  Financial Review  

3.3   Legal Action Instituted Against or by the Institute  (a) The Institute had been named as an intermediary respondent in connection with the Case No. LT/01/05/2012 filed in the Labour Tribunal by the former Deputy Bursar of the Institute against the University Grants Commission and the University of Sri Jayewardenepura.  (b) Based on the recommendations of the Report of the Committee on Public Enterprises held in            2009, the fraud amounted to Rs.58.2 million of the Dubai Branch of the Institute had been assigned to the Department of Criminal investigation on 29 March 2011.  Even though the Department of Criminal Investigation had informed that the extracts of the relevant investigation had been sent to the Director on 16 June 2014, as a result of actions not taken by the Institute in respect of that, 
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filing of the case with regard to that had not been carried out even by the 30 November, 2017.                                                            
4.  Operating Review  

4.2 Management Activities  At the instances of a part of the value of a payments should be made in advance for the supply of goods or services instead of taking in to accounts considering separately as a part of expenditure or installment payment, those had been mentioned in Register of ad   hoc Advances.  Accordingly, a sum of Rs.13,495,132  which was paid in 27 instances during the year under review had been mentioned in the Register of Ad hoc  Ad i hi

       
4.3 Operating Activities  Seven local trainees and 02 officers from the Institute had participated for the Loan Management and Leaders         Training Programme held in the University of Frankfurt school in Germany from 18 to 27 September in the year under review by the Institute.  A sum of Rs.4,025,000 had been received from 07 officers of  external institutions per Rs.575,000 from each and total expenditure incurred for this programme was Rs.7,330731.  Accordingly, it was observed that a loss of Rs.3,305,731 had occurred to the Institute according to the accounts and the following matters were        observed at the further examination in this regard.     

 The MoU was signed expecting that there would be 25 participants for the Management Training Programme held in the University of Frankfurt School in Germany. However, the sufficient number of applications expected was not received. As it was mandatory to pay fees due to the university and to pay the hotel expenses it was not possible to cancel the programme. Further, if it was cancelled there was the possibility of incurring more losses than the losses incurred. Moreover, there was the possibility that the payments made to the university and the hotel would be have been a totally idle expenditure. As the cancellation of the programme would have severely affected the good name and the image of the Institute incurred. It was decided to proceed with the programme even with the income deficiency. During the year under review the surplus gained by the Institute through these international training programmes has been Rs. 6.7 million.  
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(i) The course had been planned for 04 days and the participants had spent extra 04 days in addition to the 02 days of departure and arrival.  Accordingly, subsistence and incidental allowances had been paid to the two officers of the Institute for 04 extra days and accommodation fee also had been paid for all the trainees for those extra 4 days.  According to that the Institute had spent a sum of Rs.1,448,470 for that additional period.     

The programme under reference was conducted within a period of five days, from 19th to 23rd  September, 2016. The batch left Sri Lanka on September 18, 2016. The return flight that was able to be obtained from the airline company was September 26, 2016. As reservation of  air tickets was delayed  anticipating that the expected number of participants could be obtained, accommodation for the return air tickets was ;possible only on September 26, 2016.  Accordingly, instead of leaving Germany on September 24, 2016, the date of departure was on September 26, 2016. Due to the issue of obtaining the required accommodation in the return journey, two additional days had to be spent in Germany.  
(ii) Even though in terms of Section 2 (c) of the Ministry of Finance Circular No. c¦.D. 01/2015/01 of 12 May 2015 the minimum number of required officers should be included in to that group for that duty to represent the Institute, it was considered as a controversy matter that the participation of 02 officers of the Institute to manage the group consisted with 07 trainees. 

 As it is risky to detail only one officer to manage the participants attending the foreign training programmes two officers are deployed for this purpose. 
(iii) Even though a sum of Rs.575,000 had been charged from each officer from the officers participated as trainees from external institutions for the above course, the actual expenditure per a person amounted to Rs.669,243 had to be incurred by the Institute.  Accordingly, it had happened to incur an additional expenditure amounted Rs.659,701 by 94,243 for each trainee by the Institution. 

Although there had been a shortfall in revenue in the particular training programme, taken as a whole the Institution has received a surplus income from the foreign training programmes.  
4.4   Underutilization of Funds  Even though the monthly payments of the Institute had         ranged between Rs.13 million and Rs.27 million as a result of non-forecasting of the expenses correctly, a considerable cash balance ranged between Rs.17.03 million and Rs.83.70 million had been  maintained in  

 The Institute maintains the current account equivalent to average cash requirements of two months. Due to registration of students during the months of November, December, January and February there’s an increase in the cash balances. In 2016 a cash surplus of 
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        the main current account throughout the year.  Rs. 25 million has been invested in fixed deposits.  In 2017 a ‘fund management savings account’ was opened in the Bank of Ceylon, and when the daily balance exceeds Rs. 5 million, the surplus amount is automatically transferred to the savings account. Accordingly, surplus cash is productively invested.  
4.5 Staff Administration  

(a) Even though approved cadre of the Institute should comprise from 48, there were vacancies in 08 posts in the Academic Staff and 12 posts in the Non-academic Staff as at 31 October 2017.  Instead of filling the vacant posts, 11 officers had been deployed on contract basis on behalf of the approved staff.  As a result of non-recruiting of sufficient experienced staff for the Accounts Division it had been impossible to maintain accounting books accurately by the Institute. 
(b) A Computer Applications Assistant and a Driver had been recruited more than the approved cadre of the Institute and 04 persons had been recruited without a formal approval for the post of Programme Assistant which was not included in the approved cadre. 

 Recruitments are done on a contract basis taking into consideration the service requirements of the Institution.     Basing on the financial allocations that have been made available for vacant positions recruitments have been made depending on the requirements of the Institution. 
4.6   Vehicle Utilization  A pool vehicle had been continuously used by the Director of the Institute who had permissions to use an assigned vehicle or to have the transport allowance for the use of private vehicle for the duties in terms of University Grants Commission Circular No. 13/2015 of 18 September 2015.  Accordingly, 1,813 liters of    fuel valued at Rs.212,063 had been utilized without an approval more than the limit of the entitled amount of fuel for a month to that officer in terms of that Circular for the year under review. 

 Taking into consideration the provisions in the relevant circulars action will be taken in the future to assign an official vehicle to the Director.  

5.  Accountability and Good Governance  

5.1 Presentation of Financial Statements  
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Annual Accounts had been presented on 04 April 2017 for the audit and those accounts had been revised again and presented on 31 October 2017 by the Institute. 
5.2 Internal Audit (a) Even though it had been indicated that the 11 items expected to be covered in the Internal Audit Plan prepared for the year under review, any audit activity had not been carried out during the year.  (b) The Internal Audit of the Institute had been covered by the Internal Auditor of the University of Sri Jayewardenepura.  Even so sufficient officers for the covering up the audit activities of the Institute were not available in that Division in addition to the audit activities in the University and the staff was consisted only with Deputy Internal Auditor and 03 clerk grade officers. 

    

5.3   Procurement Plan  Even though it had been planned a building to be built incurring Rs.130 million for the Institute according to the Procurement Plan for the year under review, the construction activities had not been commenced even by the November 2017. 

 As there was a delay in the Colombo Municipal Council to grant approval for the building plan construction of the building could not commence in the year under review. 
5.4   Budgetary Control (a) A variance of 48 per cent was observed between the budgeted income and the actual income of the year under review and variances ranging from 15 per cent to 135 per cent between the budgetary and actual expenditure in 07 Objects were observed.  Accordingly, thus indicating that the budget had not been made use of as an effective instrument of management control.  (b) Even though a sum of Rs.301,230 had been incurred as rent and tax expenses in the year under review, budget provisions with regard to that had not been made available.  

 Due to the commencement of the postgraduate degree programme in Qatar and the increasing number of foreign training programmes there was an increase in the estimated income.   Rent and tax expenses are included in the provisions made available for miscellaneous expenditure.    
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6.    Systems and Controls 

Areas of Systems and 
Controls  

Observations 

(a) Fixed Assets Management     (b) Accounting       (c)  Procurement        

Deficiencies in the revaluation of assets, disposal and deficiencies in accounting thereof and non-updating of Register of Fixed Assets.  Absence of appointing a qualified and sufficient staff for the preparation of accounts according to the Sri Lanka Public Sector Accounting Standards  Actions not taken according to the Procurement Guideline, Procurement Hand Book and Procurement Plan. 
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